
Jaarrekening 2019 

Met de 2e jaarrekening van de gemeente Midden-Groningen zijn complimenten op zijn plaats. Niet 

voor het financiële resultaat, want dat is om te huilen, maar wel voor de organisatie. Na forse 

aandachtspunten die de accountant vorig jaar had, heeft de organisatie de controle functie zodanig 

weten te versterken en uit te voeren dat er een goedkeurende verklaring is verstrekt voor zowel 

getrouwheid als rechtmatigheid.  

We zien wel meer aanwijzingen in de jaarrekening dat wij een jonge gemeente zijn met een 

organisatie in opbouw. Veel activiteiten die het afgelopen jaar uitgevoerd hadden moeten worden 

zijn door gebrek aan capaciteit en de juiste expertise niet van de grond gekomen. Een fors budget 

wordt overgeheveld naar het huidige jaar. Of dat zoden aan de dijk zet waagt mijn fractie te 

betwijfelen. Gezien de bijzondere omstandigheden die 2020 kenmerkt, zullen ook dit jaar, zei het om 

andere redenen, een groot aantal activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden.  

Naast de organisatie die in de opbouw blijvende aandacht verdient is met name de financiële positie 

voor onze gemeente zorgelijk. Een negatief resultaat van een forse 5 miljoen euro kunnen wij niet 

nogmaals dragen. De bodem van de algemene reserve is in zicht.  

Maar er zijn ook lichtpuntjes te zien in de jaarrekening van 2019. Investeringen in 

onderwijshuisvesting die echt voor de komende jaren de jeugd een goed onderwijsklimaat gaan 

bieden in de nieuwbouw en verbouw die door heel de gemeente plaatsvindt en de komende jaren 

nog doorgaat. Dat loopt met de gemeente in de regierol erg goed. En ook binnen het Sociaal domein 

worden voorzichtig de eerste successen van het gevoerde beleid zichtbaar. Ook hier complimenten 

aan de medewerkers die in dit werkveld actief zijn en moeten werken onder een financieel 

vergrootglas vanwege de blijvende tekorten. Er is een forse besparing gerealiseerd ten opzichte van 

voorgaande jaren de implementatie van de visie en de gerealiseerde bezuinigingen beginnen hun 

vruchten af te werpen. We zijn er nog niet maar de voortgang is zeker bemoedigend en een teken 

dat de ingezette weg de goede is. De informatie die nu beschikbaar is maakt een strakke niet alleen 

financiële sturing mogelijk. 

Het blijft vreemd dat wij aan de ene kant een forse bezuinigingsopgave hebben, waar we echt de 

lasten die wij op de gemeentelijke taken hebben, structureel naar beneden moeten brengen, terwijl 

er aan de andere kant miljoenen beschikbaar zijn via NPG gelden voor duurzame investeringen. 

De VVD waakt ervoor dat deze investeringen de structurele lasten in onze gemeente verhogen. De 

plannen die nu zijn en worden ingediend om goede bestemmingen te vinden voor de NPG gelden, 

moeten hierop getoetst worden. Het concept plan dat hiervoor is opgesteld moet wat de VVD fractie 

betreft echt een stuk verbeteren in dit opzicht.  

De VVD stemt in met de beslispunten in het raadsvoorstel.  

Tot zover. 

 


