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Bestuur en gemeentelijke organisatie

Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders 2014-2017

v.l.n.r.
Peter de Jonge, José van Schie, Jasper Vos, Marco Metscher, Erik Drenth, Oetra Gopal en Peter Verschuren.
Burgemeester P.M.M. de Jonge
Openbare orde en veiligheid
Integraal veiligheidsbeleid
Communicatie
Algemene en juridische zaken
Herindeling
Kabinetszaken

Wethouder mevr. J van Schie
Toerisme en recreatie
Volkshuisvesting
Woningbouwprojecten
Herstructurering, coördinerend wethouder Gorecht-West
Coördinatie Stadscentrum
Ruimtelijke ordening

Wethouder P. Verschuren
Participatie
Minimabeleid
Werk en inkomen op weg naar uitvoeringsorganisatie
Re-integratie/BWR op weg naar
uitvoeringsorganisatie
Arbeidsmarktbeleid
WMO/Decentralisatie AWBZ

Wethouder mevr. J. Gopal
Kunst, cultuur en monumenten
Bibliotheek
Reiniging, afval en composteerterrein
Milieu, energie en duurzaamheid
Jeugdzorg, inclusief jeugdbeleid
Emancipatie en ontwikkelingssamenwerking

Wethouder M.T. Metscher
Financiën
Nieuwbouw Huis voor Cultuur en Bestuur
Dienstverlening
Grondbeleid Verkeer en vervoer
Beheer openbare ruimte

Wethouder E. Drenth
Economische Zaken, inclusief ambassadeursrol Onderwijs
Peuterspeelzaalwerk Plattelandsbeleid/kleine kernen
Regiovisie
Deregulering

Gemeentesecretaris J. Vos
Eindverantwoordelijk voor functioneren van de totale
organisatie Adviseur van het college van
Burgemeester en Wethouders
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Samenstelling gemeenteraad 2014-2017
Fractie

Aantal zetels

Fractievoorzitter

SP

5

Mw. M. Feenstra-Jansen

PvdA

3

Mw. J. de Jonge

Groen Links

2

Dhr. G.A. Zuiderveen

ChristenUnie

1

Dhr. H.B. van Dijk

CDA

1

Dhr. M.W. van der Meijden

VVD

3

Dhr. T. Boelens

D66

2

Dhr. A. Heininga

Lokaal Perspectief

3

Dhr. H. Haze

Roodgewoon

1

Dhr. R. Rook

Fractie Julia Polat

1

Mw. H. Polat

Democratische Fractie 2016

1

Dhr. H. C. van Vondel

Totaal aantal zetels

23

De organisatie
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Visie en prioriteiten
Visie Boegbeelden 2000-2015
De visie en prioriteiten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn vastgelegd in Boegbeelden 2015. De visie
uit Boegbeelden 2015 luidde:

Boegbeelden was de afgelopen jaren van kracht en de meeste uitgangspunten gelden nog steeds. We moeten
tegelijkertijd wel constateren dat de economische ontwikkelingen, het college-akkoord van 2014 en de komende
herindeling ook voldoende redenen geven om andere accenten gelegd te hebben.
Coalitieakkoord 2014-2018
In 2014 startte een nieuw college. Het college heeft zijn voornemens voor de huidige college- periode vastgelegd
in het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Verbinden, praktisch, bevlogen’. Verbinden verwijst naar het in
samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, omliggende gemeenten en de
gemeenteraad ontwikkelen van voorstellen en het nemen van besluiten. Met de nieuwe (zorg)taken en de
landelijke bezuinigingen komen er grote uitdagingen af op de gemeentebesturen. Dat vraagt om een slagvaardig,
praktisch bestuur, dat geen tijd verdoet met ideologische of competentiestrijd, maar dat op basis van de realiteit
richting geeft en knopen doorhakt. Praktisch mag niet verward worden met kil of zakelijk. Het college gaat vol
passie en bevlogenheid, en met grote inzet, aan de slag om het leven voor alle inwoners van de gemeente beter te
maken. Het college is er voor iedereen, maar het is er met extra betrokkenheid voor de mensen die het zonder
steun van de gemeente niet redden.
Herindeling
Op 26 april 2016 hebben de gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM)
alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vastgesteld, ingestemd met het visiedocument Het Kompas
en besloten dat de nieuwe gemeente Midden-Groningen zal gaan heten. Daarmee hebben zij formeel de fusie
bekrachtigd en is er sprake van een definitief besluit vanuit de gemeenten. 2017 stond dan ook in het teken van
het voorbereiden van de drie gemeentelijke organisaties om op te gaan in de nieuwe gemeente MiddenGroningen per 1 januari 2018.

5

11

PROGRAMMA’S
1. Burger en bestuur
Omschrijving
Het programma Burger en Bestuur gaat over de relatie tussen de gemeente Hoogezand- Sappemeer en haar
burgers. Het gaat over de rechtspositie die onze inwoners hebben, over de informatie en de dienstverlening die
zij mogen verwachten en de organisatie die nodig is om die dienstverlening optimaal te bieden.
Tot dit programma behoren de volgende productgroepen:
 Gemeenteraad
 Bestuursondersteuning
 (Bestuurs)ondersteuning gemeenteraad/griffie
 Bestuursondersteuning college van B&W
 Basisregistratie Vastgoed (geen info opgenomen, is verwerkt bij basisregistraties algemeen)
 Lokale omroep
 Burgerzaken
 Verkiezingen
 Bestuurlijke samenwerking
Beleidsnota’s en verordeningen
 Dienstverleningsconcept gemeente Hoogezand-Sappemeer (2005)
 Eindnotitie werkgroep vergaderstructuur 2009
 Evaluatie vergaderstructuur 2010-2011
 Burgerparticipatie (2012)
 Strategisch Communicatieplan 2015-2018 (2015)
 Reglement van Orde voor de raad (2011)
 Verordening raadscommissies (2015)
 Verordening werkgeverscommissie (2012)
 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (2014)

Productgroepen
Algemeen Burger en Bestuur
Wat wilden we bereiken?
1.
Versterken rol van de raad:
1.1 We willen de kwaliteit van de besluitvorming verhogen, de burgers hierbij betrekken en daarbij steeds meer
gebruik maken van digitale middelen.
1.2 We ondersteunen de raadsleden bij hun bestuurlijke werk, waarbij zij een beroep kunnen doen op een
accurate griffie die hen vanuit onafhankelijk perspectief proactief adviseert.
2.
Afhandeling bezwaren: in 2016 is het werkproces afhandeling bezwaarschriften opgenomen in het
zaaksysteem waardoor de behandelingen nu digitaal verlopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modelbrieven.
In 2017 gaan we door met deze wijze van afhandeling en gaan we halfjaarlijks evalueren of de bezwaarschriften
binnen de gestelde termijnen zijn afgehandeld. Wij zijn tevreden als we 90% van de zaken binnen de gestelde
termijnen afronden.
3.
Verbeteren van de dienstverlening:
3.1 In 2017 realiseren we de speerpunten uit het dienstverleningsconcept. Inwoners van de drie gemeenten
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde mogen er per 2018 niet op achteruit gaan.
3.1.1 Meldingen openbare ruimte: hier is vooral het beter kunnen volgen van de melding en de communicatie
daaromtrent naar burgers een wens. Dit maakt onderdeel uit van een groter verbeterplan dat door de IBOR in
gang gezet is. Medewerkers van de KCC’s zijn hierbij betrokken.
3.1.2 Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de drie gemeenten: Het gaat daarbij niet alleen om
het verbeteren van het aantal beantwoorde telefoontjes maar ook om kortere wachttijden en het verlagen van het
percentage verbroken gesprekken.
3.1.3 Het benoemde servicelevel behalen in 2017. Hiervoor worden momenteel plannen ontwikkeld.
3.2 Het digitaliseren van de top-20 van aangeboden producten.
3.3 We maken in 2017 ook een begin met het afhandelen van webcare (sociale media) vanuit het KCC.
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3.4 De Omgevingswet maakt een nauwere samenwerking tussen het Vergunning-en Handhavingsloket en de
ODG noodzakelijk. De inwoner moet centraal komen te staan en we denken vanuit gebiedsontwikkeling.
3.5 KCC: In 2017 worden voorbereidingen getroffen om dienstverlening aan meer interne afdelingen mogelijk te
maken.
4.
Communicatie:
Maatschappelijk effect Communicatie
Inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn in staat op een passende wijze met de gemeente te
communiceren die aansluit bij hun belevingswereld, waarbij de communicatie van de gemeente betrouwbaar,
eenduidig en begrijpelijk is.
Doelstellingen:
4.1 We voorzien de inwoners in 2017 op een adequate en toegankelijke manier van informatie. Daarvoor kiezen
we de communicatiemiddelen die het beste bij onze doelgroepen passen.
Indicatoren:
•
Aantal bezoekers gemeentelijke website: www.hoogezand-sappemeer.nl (in 2016: gemiddeld
22.757 bezoekers per maand, in 2015 20.600 en in 2014 20.000 bezoekers per maand.)
•
Aantal volgers op @gemeenteHS (Twitter) (op 1 augustus 2016: 3.394; 2015: 2.873; 2014: 2.291).
•
Aantal volgers op @mooimanHS (Twitter) (op 1 augustus 2016 1.010; 2015: 872; 2014: 741).
•
Aantal likes op facebook.com/gemeenteHS (op 1 augustus 2016: 1.916; 2015: 889; 2014: 647).
•
Aantal adressen waarop huis-aan-huisbladen worden bezorgd (in 2016: oplage Regiokrant is 24.500
huishoudens en oplage HS-krant 25.000 huishoudens).
4.2 Het aantal aangeboden digitale producten dat volledig digitaal afgehandeld kan worden via de gemeentelijke
website neemt elk jaar met minimaal 25% toe. In 2017 willen we minimaal twee nieuwe digitaal af te handelen
producten aan onze website toevoegen.
Indicatoren:
•
Aantal aangeboden digitale producten: in 2016 zijn acht producten volledig digitaal af te handelen
en 375 producten en diensten zijn digitaal te raadplegen.
•
Aantal afgehandelde digitale producten: In 2016 zijn er tussen 1 januari en 1 augustus 2016 3.745
zaken digitaal afgehandeld.
4.3
De informatie op www.hoogezand-sappemeer.nl is eenduidig, betrouwbaar en begrijpelijk.
Indicator:
•
Score tevredenheid op de aspecten snelheid, bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en uiterlijk via
onderzoek onder het burgerpanel van de gemeente (of via een andere onder- zoeksmethode).
4.4
De gemeente gebruikt sociale media en internet als instrument om te peilen wat er leeft in de
samenleving en reageert hier adequaat en proactief op.
Indicatoren:
•
Aantal gemeentelijke tweets (1 augustus 2016: 2.299; 2015: 1.787; 2014: 1.370).
•
Aantal vermeldingen (mentions) op Twitter (tot 1 augustus 2016: 395; 2015: 452; 2014: 458).
•
Aantal gemeentelijke antwoorden (replies) op Twitter (tot 1 augustus 2016: 13; 2015: 128; 2014:
62).
•
Aantal herhalingen van gemeentelijke tweets (retweets) op Twitter
(tot 1 augustus 2016: 51; 2015: 122; 2014: 204).
Wat hebben we bereikt
1.
Versterken rol van de raad
De werkzaamheden hebben net als in 2016 ook in 2017 aan de genoemde doelen bijgedragen en waren tevens
gericht op de voorbereiding op de herindeling en vorming van de gemeente Midden-Groningen. Onder het kopje
“Wat hebben we daarvoor gedaan” is dat via concrete activiteiten nader uitgewerkt.
2.
Afhandeling bezwaren
In 2017 is het zaaktype afhandeling bezwaarschriften vanwege ziekte en andere prioriteiten niet in gebruik
genomen. De herindeling en de werkzaamheden daarvoor speelde daarin een grote rol. Gebleken is dat de
gemeenten verschillende werkwijzen hanteerden waardoor het niet efficiënt was om voor 1 jaar een geheel
nieuw zaaktype in gebruik te nemen.
Bij de algemene commissie voor bezwaarschriften is 1 van de 10 bezwaarschriften binnen de termijn
afgehandeld. In een groot aantal gevallen is sprake geweest van opschorting van de wettelijke termijn.
Aanleiding hiervoor was het niet indienen van een volledig bezwaarschrift, omdat partijen met elkaar in overleg
zijn getreden met het oog op het bereiken van een oplossing of omdat het verhandelde ter zitting aanleiding gaf
tot het opvragen van nadere informatie of het (laten) uitvoeren van (nader) onderzoek. In dergelijke gevallen kan
de beslistermijn opgeschort worden. Hiervan is echter geen registratie bijgehouden. Indien gerekend wordt met
een gemiddelde opschorting van drie weken, is in de meeste gevallen wel sprake geweest van een beslissing op
bezwaar binnen de wettelijke termijn.
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Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was het jaarverslag van de commissie sociale voorzieningen nog
niet gereed waardoor niet is aan te geven hoeveel bezwaarschriften binnen de termijn zijn afgehandeld.
3.
Verbeteren van de dienstverlening
3.1 Professioneel Contactplein
De plannen voor het Contactplein zijn op 17 oktober 2017 gepresenteerd aan de Gezamenlijke Raden en
enthousiast ontvangen. De voorbereidingen om in Midden-Groningen op deze wijze te gaan werken zijn in volle
gang. Onder deze voorbereidingen hoort een uitgebreid scholingsprogramma, de Contactplein Academy. Deze
scholing beoogt dat alle medewerkers op een uniform kennisniveau zitten met betrekking tot allerlei algemene
onderwerpen.
 In het laatste kwartaal zijn er wekelijks presentaties over onderwerpen die tot de basiskennis van
medewerkers van het Contactplein horen. Deze worden gegeven door vakcollega’s. Onderwerpen die
hier behandeld zijn: Kompas, Gemeenteraad, Social Media, Belastingen, GKB, Omgevingswet, BWRI,
Sociaal Domein, BWRI, Bewonerszaken/APV, IBOR, Interne organisatie, Processen en Procedures,
Filosofie Interne klanten, Stadshart, Veiligheid, Telefooncentrale, Gebiedskennis, Assertiviteit. De
academy blijft ook na 1 januari 2018 bestaan. Het concept is succesvol en trekt ook andere
belangstellenden aan.
 Daarnaast is per werksoort gekeken welke gemeente de beste dienstverlening heeft. De beste praktijk is
leidend geworden voor de beide andere gemeenten. Voor de volgende onderwerpen zijn opleidingen
aangeboden aan diverse medewerkers van de drie gemeenten: BRP, Processen harmoniseren,
Basiskennis Burgerzaken, Subteamstructuur, Telefonie, Social Media/Chat, Civision, IZRM, VTH,
APV (wijkmanagement), Mail Chimp. Dit heeft geresulteerd in 140 opleidingsdagen, verspreid over 30
medewerkers, die in het laatste kwartaal van 2017 gegeven zijn. Het plaatsingsproces en de koppeling
van teams en teamleider heeft ervoor gezorgd dat dit proces tijdsdruk kreeg. Daar waar mogelijk zijn
medewerkers vervangen om de opleidingen te kunnen volgen.
3.1.1 Het proces rond meldingen openbare ruimte is verbeterd. Dit proces maakt onderdeel uit van een groter
verbeterplan dat door de IBOR in gang gezet is. Met name de communicatie naar burgers is van groot belang.
Medewerkers van de KCC’s zijn hierbij betrokken geweest.
Er zijn voor inwoners geen belemmeringen om een melding te doen. IBOR wordt ontlast. De inwoner krijgt op
een uniforme wijze terugkoppeling daar waar dat gewenst is.
3.1.2 De telefonische bereikbaarheid is stabiel maar nog steeds op een te laag niveau, gemiddeld rond de 70%
van de telefoontjes wordt binnen 20 seconden opgenomen. Dat betekent dat 30% een langere afhandeling kent.
Debet daaraan is de hoge werkdruk, die mede door herindelingsvoorbereidingen en ziekte ontstaan is.
Het aantal verbroken gesprekken is ongeveer gelijk gebleven. Dat betekent dat de inwoner uiteindelijk toch te
woord gestaan en geholpen is.
3.2 Digitale dienstverlening. De meest belangrijke transacties kunnen digitaal, conform afspraak. We
digitaliseren niet klakkeloos maar onderzoeken andere opties.
3.3 Inwoners van de hele gemeente kunnen melden op het kanaal van hun keuze. Medewerkers zijn er klaar
voor.
3.4 De taakverdeling tussen frontoffice/backoffice/ODG is inzichtelijk. We zien ook dat de kwalitatieve en
kwantitatieve invulling op het Contactplein nog wel aandacht vraagt. Daar moeten we mee aan de slag.
3.5 KCC. Op de dag van de overdracht hebben we een presentatie gegeven van de bedoeling van de subteams.
Daarmee hebben we ons goed op de Midden-Groninger kaart gezet. We merken dit nu al in de contacten met
collega’s omdat we beter op de hoogte gehouden worden en afdelingen ons benaderen voor overleg.
Er zijn inmiddels een mentor en leden benoemd voor het subteam Kwaliteitsteam. Zij kunnen per 1 januari
voortvarend aan de slag.
4.
Communicatie
4.1 Op een adequate en toegankelijke manier informeren
4.1.1 We hebben afgelopen jaar de website opgeschoond qua inhoud en aanbod en we hebben de site meer op
dienstverlening ingericht. Daarnaast hebben we social media, beheer en onderhoud belegd bij Communicatie en
KCC waardoor we ook met de inzet van social media onze dienstverlening verbeteren.
• Aantal bezoekers gemeentelijke website: www.hoogezand-sappemeer.nl: in 2017 14.898 bezoekers per
maand.
• Aantal volgers op @gemeenteHS (Twitter): in 2017: 3.725 (2016: 3.394, 2015: 2.873, 2014: 2.291).
• Aantal volgers op @mooimanHS (Twitter): in 2017: 1.119 (2016: 1.010, 2015: 872, 2014: 741).
• Aantal likes op facebook.com/gemeenteHS: in 2017: 2.456 (in 2016: 2.103, in 2015: 889, 2014: 647).
• Aantal adressen waarop huis-aan-huisbladen worden bezorgd: in 2017 Regiokrant 30.000 huishoudens en
HS-krant 24.500 huishoudens (in 2016: oplage Regiokrant 24.500 huishoudens en oplage HS-krant 32.700
huishoudens)
4.2
Digitale producten
4.2.1 Aantal bezoekers bij balie: 25.712 (2016: 24.708).
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4.2.2 Aantal afgehandelde producten in KCC in 2017: 57.162 (in 2016: 52.473 telefoongesprekken naar het
KCC)
4.3
In 2017 hebben we het onderzoek naar de website niet herhaald. Uit analyse van de gegevens uit Google
Analytics kregen we voldoende informatie om onze site verder te verbeteren op het gebied van begrijpelijkheid,
toegankelijkheid en dergelijke.
4.4
Social media
4.4.1 Aantal gemeentelijke tweets: 2.916 in 2017, (2.432 in 2016, 1.787 in 2015 en 1.370 in 2014).
4.4.2 Aantal mentions: 492 in 2017, (645 in 2016, 452 in 2015, 458 in 2014)
4.4.3 Aantal replies: 410 in 2017 (179 in 2016, 128 in 2015, 179 in 2014)
4.4.4 Aantal retweets: 118 in 2017, 324 in 2016, 122 in 2015, 204 in 2014).
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Versterken rol van de raad:
1.1 Kwaliteit verhogen
1.1.1 Een actueel Raadsinformatiesysteem waarop vergaderstukken van de openbare vergaderingen voor politiek
en burger gemakkelijk toegankelijk zijn.
1.1.2 We organiseren informatiebijeenkomsten en leggen werkbezoeken af om de zichtbaarheid van de raad te
vergroten en raadsleden breed te informeren. Een aantal malen per jaar zullen burgers als “Gast van de raad” bij
een raadsvergadering worden uitgenodigd en toelich- ting ontvangen op het werk van de raad.
1.2
Ondersteuning van de raad door de griffie: In het kader van het project herindeling en met name de
voorbereiding en begeleiding van raadsleden in dit traject wordt gezamenlijk opgepakt in het kader van het
project herindeling met Slochteren en Menterwolde.
2.
Afhandeling bezwaren
In 2016 is de bezwaarafhandeling onderdeel geworden van het zaaksysteem. Er wordt gebruik gemaakt van
modelbrieven. In 2017 wordt de werkzijze voortgezet en wordt er halfjaarlijks geevalueerd of de bezwaren
binnen de gestelde termijnen worden afgewerkt.
Wij zijn tevreden als 90% van de zaken binnen de termijn worden afgewerkt.
3.
Dienstverlening
3.1 Verbeteren van de dienstverlening:
3.1.1 Meldingen openbare ruimte: we gaan met behulp van een groter verbeterplan, dat wordt geïnitieerd door
IBOR en waar medewerkers van het KCC bij zijn betrokken, zoeken naar een methode om de meldingen
openbare ruimte beter te kunnen volgen. Hiermee bereiken we dat de communicatie met burgers over openbare
ruimte verbetert.
3.1.2 Sinds mei 2016 kunnen we onze bereikbaarheid meten. De resultaten in de periode
mei-september 2016 zijn zorgelijk en staan een goede doorontwikkeling naar het contactplein
(Dienstverleningsconcept Midden-Groningen) in 2017 in de weg. Een rapport met een toelichting en een voorstel
tot verbetering wordt voorgelegd aan het directieteam en het college van Hoogezand-Sappemeer. Te verwachten
kosten kunnen in de bijstelling van de begroting opgenomen worden.
3.1.3 In het begrotingsjaar komen we met een voorstel voor een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit met 2 fte.
Tijdelijk omdat er efficiencywinst te verwachten is als de drie KCC’s per 1 januari 2018 als een contactplein
gaan werken. Dit is nu nog niet mogelijk omdat de informatiebronnen nog niet geharmoniseerd zijn. We werken
hier in 2017 naar toe.
3.2 Voor het digitaliseringsproces is een werkgroep ingesteld, die eveneens kijkt naar de periode na 1 januari
2018. Er wordt aan de hand van de volgende criteria gekeken welke producten als eerste in aanmerking komen
voor het digitaal aanbieden.
•
Klant: inschatting hoe vaak wordt een product afgenomen (1=weinig, 5=vaak)
•
Organisatie: inschatting hoe groot de organisatorische impact is (1=hoog, 3=laag)
•
Organisatie: hoeveel werk is het voor de functioneel beheerders (1=veel, 3=weinig)
•
Organisatie: inschatting hoe groot het organisatorisch voordeel is (1=weinig, 3=veel)
3.3 Webcare heeft als doel een uniforme afhandeling van klantvragen, ongeacht het contactkanaal en het
gemakkelijk kunnen bundelen van informatie voor de interne organisatie. Om met webcare te kunnen werken,
zullen medewerkers worden opgeleid. Social media vragen om een andere manier van beantwoorden dan de tot
dusver gebruikte middelen als mail en brief. Het inbedden van webcare wordt gestart in 2017 in nauw overleg
met de afdeling Communicatie.
3.4 In 2017 scheppen we randvoorwaarden voor het werken met de Omgevingswet. Hiervoor is in de
Projectgroep Dienstverlening extra aandacht. Digitalisering speelt in de Omgevingswet een grote rol. Bij het
bepalen van de Top 20 zijn vergunningen een aparte categorie. Hierbij kunnen we niet uitgaan van hoe vaak een
product afgenomen wordt maar moeten we kijken naar de ambities die we hebben.
3.5 KCC
3.5.1 We hebben in 2016 in het KCC gestructureerd gewerkt aan het oplossen van een aantal organisatorische en
technische problemen. De hierdoor ontstane rust gaf de mogelijkheid om interne klanten zoals Belastingen beter
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te ondersteunen. In 2017 worden voorbereidingen getroffen om dienstverlening aan andere interne afdelingen
mogelijk te maken.
3.5.2 Het integreren van de receptietaken in het KCC geeft goede resultaten. In 2017 wordt gekeken naar de
mogelijkheden om snelbaliewerkzaamheden te integreren binnen het KCC.
3.5.3 In 2017 gaan we verder met het ontwikkelen van de medewerkers.
3.5.4 Managementrapportages gaan zorgen voor meer inzicht in aantallen en prestaties.
De managementrapportages komen ook beschikbaar voor interne klanten zoals Belastingen en IBOR.
4.
Communicatie
4.1 Adequate en toegankelijke manier van informatie:
4.1.1 We verbeteren onze website verder door via Google Analytics te volgen welke onderdelen de bezoekers
van de site het meest bezoeken. Deze onderdelen geven we (tijdelijk) een prominentere plek op de site. In 2016
hebben we op deze manier gekeken wat de meest gezochte producten zijn en deze een prominentere plek
gegeven en dit zullen we in 2017 blijven doen. Aan de hand van statistieken welke producten het meest en welke
niet of nauwelijks worden gezocht, schonen we de productendienstencatalogus op. We bieden niet meer alle 450
producten en diensten van de gemeente aan, maar alleen die waarvan we zeker weten dat ze ook gezocht worden
met enige regelmaat, zodat deze beter te vinden zijn en de informatie beter bijgehouden kan worden. Er is nauwe
samenwerking met het KCC zodat de meest gestelde vragen via beide kanalen snel te vinden dan wel te
verkrijgen zijn.
4.1.2 We gebruiken Twitter om onze informatie te delen, maar ook om te volgen wat er in de gemeente speelt.
Vragen via Twitter beantwoorden we zo snel mogelijk. In 2016 zijn de eerste stappen om de afhandeling van
vragen (webcare) bij het KCC al gezet. Hiermee gaan we in 2017 verder.
4.1.3 We gebruiken Facebook voor de meer promotieachtige campagnes waarbij we in een (korte) periode
mensen willen laten meedoen en betrekken bij deze gemeente.
4.2
We zetten in 2017 de Regiokrant en de HS-krant als lokale huis-aan-huiskranten in om inwoners te
informeren over in ieder geval de raadsagenda en besluiten. Sinds 1 januari 2014 moeten we aan de Wet
elektronische bekendmakingen voldoen, waardoor we onder
andere de gemeentemededelingen zoals vergunningen digitaal bekend moeten maken (in de krant mag maar is
niet rechtsgeldig en is alleen een extra service). Wij doen dit via het GVOP (Gemeenschappelijke voorziening
elektronische publicaties) dat via de gemeentelijke website te benaderen is.
4.3
Digitale producten:
4.3.1 In 2017 voegen we aan de website minimaal twee producten toe die volledig digitaal af te handelen zijn.
4.3.2 Via onze website, huis-aan-huiskranten en sociale media wijzen we inwoners erop welke producten digitaal
af te handelen zijn waardoor het aantal afgehandelde producten stijgt.
4.3.3 Als steeds meer bewoners en ondernemers producten digitaal gaan regelen, verwachten we een afname te
zien in het aantal bezoekers aan de publieksbalies.
4.3.4 Informatie op website: In december 2016 onderzoeken we tot welk resultaat (beoordeling van de
gemeentelijke website) alle inspanningen leiden. Hiervoor zetten we zonodig ons burgerpanel in, maar we
kunnen ook veel informatie uit Google Analytics halen.
4.4 Sociale media: We gebruiken de sociale media om onze informatie te delen, maar ook om te volgen wat er in
de gemeente speelt. Vragen via de sociale media beantwoorden we zo snel mogelijk. We onderzoeken of de
afhandeling van vragen (webcare) bij het KCC onder te brengen is.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Versterken rol van de raad
Er is door de raad over 67 raadsvoorstellen vergaderd in 13 opiniërende vergaderingen en in 15 besluitvormende
vergaderingen. De raad mocht via 47 raadsbrieven over veel onderwerpen informatie ontvangen van het college
en heeft zelf 9 keer schriftelijke vragen gesteld.
De 4 informatiebijeenkomsten gingen over: Zonneparken (ambtelijke informatie voor de drie gemeenten),
Schuldhulpverlening en participatie (vanuit de werkgroep participatie voor de drie raden onderwerp van de LTA
raad Hoogezand-Sappemeer), verzelfstandiging openbaar basis onderwijs en het vrijwilligersbeleid.
Er zijn twee wijkbezoeken afgelegd aan het Margrietpark (wijkcentrum Het Spinnenweb) en aan Boswijk
(locatie De Tibbe).
Ruim twintig gasten voor de raad werden door de raadsleden ontvangen op 20 januari. Zij kregen uitleg over het
raadswerk, de herindeling en de vergadering en bezochten aansluitend (een deel van) de raadsvergadering.
De dagelijkse om raadsleden op een meer gebundelde manier van informatie te voorzien voldeed aan de behoefte
en is uitgebreid met een “dagmail Midden-Groningen” die zich ook richtte op de lijsttrekkers en informatie gaf
over alle activiteiten in het kader van de verkiezingen.
De cursus Politiek Actief is in 2017 afgerond. Ruim veertig burgers hebben deelgenomen en ontvingen een
certificaat. Door de griffies vanuit de drie gemeenten zijn de drie raden, de Klankbordgroep én de drie
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geformeerde werkgroepen ondersteund bij de rol van de raad in het kader van de herindeling. Ter voorbereiding
op 2018 waren dat de volgende werkzaamheden:
 Vanuit de werkgroep griffie kreeg de nieuwe griffie Midden-Groningen vorm en zijn hiervoor de
benodigde sollicitatieprocedures gevolgd. In april 2017 kon de beoogd griffier Midden-Groningen
worden benoemd door de raad van Hoogezand-Sappemeer. Per 1 mei is zij gestart met de
werkzaamheden.
 De werkgroep raadswerk heeft voor de zomer middels een advies aan de Klankbordgroep een voorzet
gedaan voor de nieuwe manier van vergaderen en daarna de daarvoor benodigde verordeningen en
reglementen uitgewerkt.
 De werkgroep financiën heeft geadviseerd over de Rekenkamercommissie, de accountant en de opzet
van de begroting en de wijze van rapporteren daarover.
 In juli een bijeenkomst met de huidige raadsleden van de drie gemeenten en vele vertegenwoordigers
vanuit wijken en dorpen over de gewenste werkwijze van rol van de nieuwe raad. De uitkomst hiervan
is al input voor de uitwerking in de werkgroepen raadswerk en financiën gebruikt.
Rond de zomer is het griffie team voor Midden-Groningen geformeerd en na de zomer werd er steeds meer
gezamenlijk gewerkt. De gemeenteraadsverkiezingen werden voorbereid. Daarover meer onder het kopje
verkiezingen.
Het afscheid van de zelfstandige gemeente Hoogezand-Sappemeer kreeg voor de raad vorm door een
bijeenkomst in Hotel Faber, die door ruim 200 mensen is bezocht om stil te staan bij bestuurlijk HoogezandSappemeer in de periode 1949-2017. De afscheidsraad vond plaats op 18 december 2017, die kon in beeld en
geluid worden gevolgd in het Kielzog, waar ook aansluitend aan de vergadering een receptie was.
2.
Afhandeling bezwaarschriften
In 2017 is het zaaktype afhandeling bezwaarschriften vanwege ziekte en andere prioriteiten niet in gebruik
genomen. De herindeling en de werkzaamheden daarvoor speelde daarin een grote rol. Gebleken is dat de
gemeenten verschillende werkwijzen hanteerden waardoor het niet efficiënt was om voor 1 jaar een geheel
nieuw zaaktype in gebruik te nemen.
Bij de algemene commissie voor bezwaarschriften is 1 van de 10 bezwaarschriften binnen de termijn
afgehandeld. In een groot aantal gevallen is sprake geweest van opschorting van de wettelijke termijn.
Aanleiding hiervoor was het niet indienen van een volledig bezwaarschrift, omdat partijen met elkaar in overleg
zijn getreden met het oog op het bereiken van een oplossing of omdat het verhandelde ter zitting aanleiding gaf
tot het opvragen van nadere informatie of het (laten) uitvoeren van (nader) onderzoek. In dergelijke gevallen kan
de beslistermijn opgeschort worden. Hiervan is echter geen registratie bijgehouden. Indien gerekend wordt met
een gemiddelde opschorting van drie weken, is in de meeste gevallen wel sprake geweest van een beslissing op
bezwaar binnen de wettelijke termijn.
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was het jaarverslag van de commissie sociale voorzieningen nog
niet gereed waardoor niet is aan te geven hoeveel bezwaarschriften binnen de termijn zijn afgehandeld.
3.1 Professioneel Contactplein
De plannen voor het Contactplein zijn op 17 oktober 2017 gepresenteerd aan de Gezamenlijke Raden en
enthousiast ontvangen. De voorbereidingen om in Midden-Groningen op deze wijze te gaan werken zijn in volle
gang. Onder deze voorbereidingen hoort een uitgebreid scholingsprogramma, de Contactplein Academy.
 In het laatste kwartaal zijn er wekelijks presentaties over onderwerpen die tot de basiskennis van
medewerkers van het Contactplein horen. Deze worden gegeven door vakcollega’s. Onderwerpen die
hier behandeld zijn: Kompas, Gemeenteraad, Social Media, Belastingen, GKB, Omgevingswet, BWRI,
Sociaal Domein, BWRI, Bewonerszaken/APV, IBOR, Interne organisatie, Processen en Procedures,
Filosofie Interne klanten, Stadshart, Veiligheid, Telefooncentrale, Gebiedskennis, Assertiviteit. De
academy blijft ook na 1 januari 2018 bestaan. Het concept is succesvol en trekt ook andere
belangstellenden aan.
 Daarnaast is per werksoort gekeken welke gemeente de beste dienstverlening heeft. De beste praktijk is
leidend geworden voor de beide andere gemeenten. Voor de volgende onderwerpen zijn opleidingen
aangeboden aan diverse medewerkers van de drie gemeenten: BRP, Processen harmoniseren,
Basiskennis Burgerzaken, Subteamstructuur, Telefonie, Social Media/Chat, Civision, IZRM, VTH,
APV (wijkmanagement), Mail Chimp. Dit heeft geresulteerd in 140 opleidingsdagen, verspreid over 30
medewerkers, die in het laatste kwartaal van 2017 gegeven zijn. Het plaatsingsproces en de koppeling
van teams en teamleider heeft ervoor gezorgd dat dit proces tijdsdruk kreeg. Daar waar mogelijk zijn
medewerkers vervangen om de opleidingen te kunnen volgen.
3.1.1 Alle voorbereidingen hiervoor zijn in het laatste kwartaal 2017 gedaan. Per 1 januari 2018 kunnen MOR
meldingen via alle klantencontactkanalen binnenkomen bij het Contactplein. Medewerkers controleren of de
meldingen compleet zijn en leveren de meldingen op een daarvoor bestemd formulier aan bij de IBOR. Inwoners
hoeven geen Digi-D meer in te vullen, geen serienummers van bijvoorbeeld lichtmasten en geen categorie te
kiezen. Midden-Groningen hecht aan schoon, heel en veilig. Er mogen geen belemmeringen zijn om een melding
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te doen. Informatie van de IBOR naar aanleiding van een melding komt via het Contactplein bij de inwoner, via
het door de klant gekozen kanaal. IBOR wordt daarmee ontlast en het inwoner krijgt op een uniforme wijze
terugkoppeling daar waar dat gewenst is.
3.1.2 De telefonische bereikbaarheid is stabiel maar nog steeds op een te laag niveau, gemiddeld rond de 70%
van de telefoontjes wordt binnen 20 seconden opgenomen. Dat betekent dat 30% een langere afhandeling kent.
Debet daaraan is de hoge werkdruk, die mede door herindelingsvoorbereidingen en ziekte ontstaan is.
3.2 Digitale dienstverlening
Conform afspraak zijn 20 formulieren geselecteerd waarvan inwoners gebruik kunnen maken in MiddenGroningen. Het betreft de meest voorkomende transacties. Verder digitalisering moeten we vanaf 2018 kritisch
bekijken omdat inwoners steeds vaker zelf vragen om andere kanalen, zoals apps. Digitale formulieren zijn geen
doel op zich maar een middel om een doel te bereiken, efficiëncy voor alle partijen. Daarbij moeten we open
blijven staan voor alternatieven en nieuwe ontwikkelingen.
3.3 Begin 2017 zijn medewerkers van Hoogezand begonnen met het afhandelen van berichten via Twitter en
Facebook. De training en begeleiding is verzorgd door collega’s van Communicatie. Er zijn goede
werkafspraken gemaakt met betrekking tot de verdeling van berichten naar aard. In het laatste kwartaal van 2017
zijn de medewerkers van Slochteren en Menterwolde ook hiervoor opgeleid. Dat betekent dat inwoners van
Midden-Groningen het kanaal kiezen, zoals in het Dienstverleningsconcept bedoeld.
3.4 Er komt een nieuwe taakverdeling tussen frontoffice VTH, backoffice VTH en de ODG in MiddenGroningen. Deels is dit het gevolg van harmonisatie, deels gaat het om voorbereidingen op de Omgevingswet.
De kwaliteit van de frontoffice en administratie moet omhoog. In het eerste half jaar van 2018 zal een opleiding
verzorgd worden door collega’s van de backoffice.
3.5 Naast baliewerk en andere klantencontacten zijn er werkzaamheden die te maken hebben met het runnen van
de afdeling. Alle medewerkers dragen daaraan bij. Ze doen dit als lid van een zogenaamd subteam. Er zijn 6
subteams geformeerd, die ieder een eigen taak hebben. Medewerkers kunnen alle subteams doorlopen en zijn
daarna in staat hun afdeling volledig zelf te runnen als het gaat om bekende taken. Een van de subteams is het
kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam is verantwoordelijk voor de contacten met interne klanten. Deze medewerkers
bieden de diensten van het Contactplein aan, aan collega’s, maken werkafspraken en evalueren de
dienstverlening aan interne klanten. Tevens vullen zij de kennisbank waar alle medewerkers gebruik van maken.
Deze subteams hebben we gepresenteerd op de dag van de overdracht.
4.
Communicatie
4.1 Adequate informatie:
4.1.1 In 2017 schoonden we de website op naar aanleiding van Google Analytics-resultaten en pasten we de
teksten van producten aan zodat onze bezoekers de informatie sneller kunnen vinden. Ook geven we nu
duidelijker aan wat ze waar kunnen vinden en wat ze moeten doen. We hebben de productendienstencatalogus
opgeschoond. Het gaat daarbij om informatie die niet of nauwelijks werd bezocht, waardoor echt relevante
informatie voor onze bezoekers sneller gevonden kan worden.
4.1.2 We hebben in 2017 meer ingezet op social media. Het ging bij Twitter vooral om dienstverlening: snel en
goed reageren op vragen en klachten en informeren over wegwerkzaamheden en wijzigingen in openingstijden
en afvalroutes. Daarnaast vinden we het belangrijk om via Facebook aan te sluiten bij andere zaken die onder
onze inwoners leven om ze zo bij de gemeente te betrekken. Daarnaast hebben we social media, beheer en
onderhoud belegd bij Communicatie en KCC waardoor we ook met de inzet van social media onze
dienstverlening verbeteren.
4.1.3 Facebook werd in 2017 ingezet voor de meer promotieachtige campagnes waarbij we in een (korte) periode
mensen willen laten meedoen en betrekken bij onze gemeente.
4.1.4 In 2017 publiceerden we onze gemeentemededelingen via GVOP en via de twee lokale huis-aanhuisbladen.
4.2
Digitale producten: zie bij KCC (3.2)
4.3
Zie 4.1.1
4.4
Zie 4.1.2

Lokale omroep
Wat wilden we bereiken?
1.
De lokale omroep opereert binnen de kaders van de Mediawet. Radio Compagnie is betrokken bij de
lokale samenleving en doet actief verslag van de lokale ontwikkelingen en gebeurtenissen. In 2017 wordt de
samenwerking met de lokale omroepen van Slochteren en Menterwolde zodanig opgepakt dat er in 2018 een
situatie is van één zendgemachtigde lokale omroep, waar de huidige bestaande omroepen in ondergebracht zijn.
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Wat hebben we bereikt?
De lokale omroep opereerde binnen de kaders van de Mediawet. Radio Compagnie was betrokken bij de lokale
samenleving en deed actief verslag van de lokale ontwikkelingen en gebeurtenissen. In 2017 werd de
samenwerking met de lokale omroepen van Slochteren zodanig opgepakt dat er in 2018 een situatie is van één
zendgemachtigde lokale omroep, waar de huidige bestaande omroepen in ondergebracht zijn. De daarvoor
benodigde stichting is ingericht. Omroep Menterwolde zal na 1-1-2018 geheel omgaan in deze nieuwe
omroepstichting en geen lokale basis meer hebben in Menterwolde.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Lokale omroep:
1.1 Twee keer per jaar is er afstemmend overleg tussen de portefeuillehouder en Radio Compagnie, waarbij ook
de ontwikkelingen op bovenlokaal niveau nauwlettend worden gevolgd.
1.2 Gemeentelijk beoordelen we het financieel en inhoudelijk jaarverslag.
1.3 De lokale omroep wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Culturele Compagnie.
1.4 De lokale omroep neemt actief deel aan voorbereidingen om te komen tot één lokale omroeporganisatie
Midden-Groningen per 1 januari 2018. Hierbij zijn vanuit de drie gemeenten de kaders van ‘Het Kompas’
leidend.
1.5 De lokale omroep ontplooit zelf de volgende activiteiten: minimaal acht uur uitzending per dag met een
programmering die voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Radio Compagnie heeft binnen de financiële kaders gefunctioneerd, maar geeft wel aan dat er in 2018 met de
herindeling overgangskosten gemoeid zijn die niet binnen de reguliere exploitatie opgevangen kunnen worden.

Wat wilden we bereiken?
1.
Burgerzaken:
1.1 Burgerzaken biedt in 2017 meer digitale producten aan. Ook promoten we deze meer bij inwoners.
Medewerkers helpen inwoners producten digitaal af te nemen, eventueel op locatie. De manier van werken is
volgend ten aanzien van ontwikkelingen op andere gebieden in 2017 (Omgevingswet, digitalisering,
automatisering en wetgeving).
1.2 Belastingen:
1.2.1 In 2016 zijn we gaan werken met een bedrijfsvoeringskalender. Op die kalender staan alle werkzaamheden
die plaatsvinden en afhankelijkheden naar bijvoorbeeld het KCC.
Dit geeft inzicht in de structurele workload, extra zaken zoals automatiseringsconversies en de onderlinge
interactie en risico’s. De ervaringen zijn positief. De bedrijfsvoeringskalender blijft een instrument die in 2017
verder zal worden verfijnd.
1.2.2 Informele bezwaarafhandeling maakt wegens succes vanaf 2017 onderdeel uit van de normale
dienstverlening bij Belastingen.
1.2.3 De Backoffice Belastingen wordt ontlast doordat het KCC steeds meer vragen beantwoordt en ook
gedeeltelijk inzage heeft in de systemen van de afdeling Belastingen. Dit gaan we in 2017 verder uitbouwen.
Voor inwoners betekent dit een snellere afhandeling en beant- woording van hun vraag. Het onnodig
doorverbinden wordt hiermee voorkomen.
1.2.4 Het dwanginvorderingstraject is in 2016 voor het eerst in het lopende belastingjaar afgehandeld. Dit is ook
in 2017 de standaard waarnaar wij streven. Daarnaast is het traject opnieuw
vormgegeven met als doel door efficiencyverbeteringen tot een beter incasso- percentage te komen en meer zicht
te hebben op inwoners die voor kwijtschelding in aanmerking komen.
2.
Verkiezingen:
2.1 We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 op zo’n wijze dat het vlekkeloos verloopt.
2.2 We organiseren de herindelingsverkiezing voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen op zo’n manier dat
deze vlekkeloos verloopt.
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Wat hebben we bereikt?
1.
Burgerzaken
1.1 Conform afspraak zijn 20 formulieren geselecteerd waarvan inwoners gebruik kunnen maken in MiddenGroningen. Het betreft de meest voorkomende transacties. Verder digitalisering moeten we vanaf 2018 kritisch
bekijken omdat inwoners steeds vaker zelf vragen om andere kanalen, zoals apps. Digitale formulieren zijn geen
doel op zich maar een middel om een doel te bereiken, efficiëncy voor alle partijen. Daarbij moeten we open
blijven staan voor alternatieven en nieuwe ontwikkelingen.
1.2 Belastingen.
Alle genoemde voornemens zijn geeffectueerd en waar mogelijk verder uitgewerkt in 2017. Het KCC en de
backoffice Belastingen hebben kennis gedeeld en informatie uitgewisseld, zodanig dat de samenwerking op een
hoger niveau is gekomen. De backoffice Belastingen heeft daardoor weer minder eerstelijns telefoontjes
doorverbonden gekregen. Dit creëert rust voor de medewerkers van de backoffice.
Het informele bezwaartraject is een ‘normaal’ werkproces geworden. Bij het onderdeel innen is de efficiëntere
werkwijze doorgezet met als resultaat een goed inzicht in de openstaande posten. Dit maakt het mogelijk om
oudere posten volledig af te sluiten.
2.
Verkiezingen
2.1 Bij Tweede Kamerverkiezingen is de rol van de gemeente een overwegend administratieve. Het toelaten van
partijen, het goedkeuren van kandidatenlijsten, het vaststellen van de einduitslag gebeurt door het centraal
stembureau.
We hebben alle documenten die het centraal stembureau nodig had tijdig geleverd. Dit nadat de verkiezingsdag
zonder problemen is verlopen.
2.2 De herindelingsverkiezingen zijn goed verlopen. De samenwerking tussen de 3 gemeenten was prima. Veel
zaken zijn samen opgepakt en in goed overleg zijn alle processen uitgevoerd, al dan niet binnen de eigen
organisatie. De coördinatie was in handen conform de wet Arhi in handen van de gemeente HoogezandSappemeer. Zowel de gemeente Slochteren als de gemeente Menterwolde hebben geholpen waar nodig. De
samenwerking met de afdeling Facilitair was goed.
Het verwerken van de uitslagen ging vlot en rond 01.00 uur kon de voorlopige einduitslag door burgemeester De
Jonge aan de zaal worden gepresenteerd.
Het hoofd- en centraal stembureau kon op vrijdagmorgen 24 november de definitieve einduitslag bekend maken.
Daarna werden de diverse formulieren voor de benoemingsprocedures gemaakt en overgedragen aan de griffie.
Daarmee werd voor Publiekszaken het project Herindelingsverkiezingen afgesloten.
Verkiezingen vanuit de griffie
Het team griffie Midden-Groningen heeft in het kader van de opkomstbevordering een debat avond
georganiseerd dat op 20 november via internet en de TV is uitgezonden, nieuwe kiezers ontvingen informatie, er
was een aantal dagen een bustoer met de politieke partijen door de gemeente en er is een verkiezingskrant
uitgegeven. Inwoners konden ter oriëntering voor hun stemkeuze gebruik maken van het Kieskompas.
De uitslagen konden gevolgd worden tijdens een avond in het Kielzog. De raad van Hoogezand-Sappemeer
verrichtte op 29 november het onderzoek van de geloofsbrieven voor de nieuwe raad Midden-Groningen zodat
zij op 2 januari geïnstalleerd konden worden.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Burgerzaken
1.1 Het aanbieden van meer digitale producten vraagt om goede communicatie richting de burger. Naast
promotie van het meer en meer digitaal beschikbaar stellen zal er ook aandacht zijn voor het bieden van hulp aan
burgers die onwennig staan ten opzichte van de digitale wereld.
1.2 Belastingen
1.2.1 Verfijnen bedrijfsvoeringskalender.
1.2.2 Onderbrengen bij het KCC van (nog) meer veel voorkomende, relatief eenvoudige, vragen bij Belastingen
1.2.3 Het onderdeel dwanginvordering krijgt een geborgde plek op de bedrijfsvoeringskalender. De
werkprocessen worden hierop aangepast.
2.
Verkiezingen
2.1 De Tweede Kamerverkiezingen zullen geen grote wijzigingen in werkzaamheden met zich brengen, het is
een reguliere verkiezing. De ervaringen opgedaan bij het referendum in 2016 met minder stembureaus worden
meegenomen bij de voorbereidingen voor 15 maart.
2.2 De herindelingsverkiezing zal een grotere inzet in tijd en geld vragen dan de Tweede Kamerverkiezingen.
Samen met de gemeenten Slochteren en Menterwolde moet deze klus worden geklaard. Vanuit de Wet ARHI
volgt dat het hoofd- en centraal stembureau aangestuurd gaat worden vanuit de gemeente met de meeste
inwoners.
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In ons geval is dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer. In 2016 zijn eerste stappen vanuit het Plan van aanpak
herindelingsverkiezing gezet. Samenwerking met de griffies van alle drie de gemeenten is een van de belangrijke
pijlers in dit geheel. Alle werkzaamheden rond de uitvoering worden in overleg met alle drie de gemeenten
opgepakt. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere: drukwerk, website, voorlichting politieke
partijen/groeperingen. Het organiseren van de uitslagenavond zal eveneens in gezamenlijk overleg opgepakt
moeten worden, waarbij ook de afdelingen Communicatie en de griffies een duidelijke inbreng krijgen. De
kosten voor deze herindelingsverkiezing zullen hoger zijn dan voor een reguliere gemeenteraadsverkiezing want
er is meer gezamenlijk overleg nodig met collega’s van alle drie betrokken gemeenten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
1.1 Burgerzaken
Conform afspraak zijn 20 formulieren geselecteerd waarvan inwoners gebruik kunnen maken in MiddenGroningen. Het betreft de meest voorkomende transacties. Digitale formulieren zijn geen doel op zich maar een
middel om een doel te bereiken, efficiëncy voor alle partijen.
1.2 Belastingen
In de bedrijfsvoeringskalender 2017 zijn de processen van waarderen, heffen en innen integraal opgenomen. Dit
gaf een goed overzicht van de piekwerkzaamheden en was voor het KCC een leidraad om de bezetting van het
KCC goed in te regelen. Ook zijn een aantal processen van de backoffice overgegaan naar het KCC, zoals de
raadpleegfunctie voor innen.
Het proces kan nog efficiënter worden weggezet, maar er zijn in 2017 mooie stappen gemaakt.
2.
Verkiezingen
Voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben we een instructie-avond gehouden voor stembureauleden. Dit is
gewaardeerd omdat het de mogelijkheid geeft om de puntjes op de i te zetten en nog tips- en trucs te kunnen
uitwisselen. Het rond krijgen van de bezettingen van de stembureaus inclusief het aantal tellers gaf geen
problemen. Wel was het tellen een hele klus vanwege het formaat van het stembiljet. Waardering is er dan ook
voor de inzet van alle stembureauleden tijdens deze lange dag.
Voor de Herindelingsverkiezingen is nauw samengewerkt met de collega’s van Slochteren en Menterwolde.
Volgens de wet Arhi ligt de eindverantwoordelijkheid bij de gemeente met de meeste inwoners in dit geval
Hoogezand-Sappemeer. De drie gemeenten zijn in het hele proces samen op blijven trekken en hebben alle
werkzaamheden constant op elkaar afgestemd.
De herindelingsverkiezingen hebben veel gevraagd van onze medewerkers, maar ook van de medewerkers in de
gemeenten Menterwolde in Slochteren. In de werkgroep Heindelingsverkiezingen was onder voorzitterschap van
Menterwolde een helder en duidelijk draaiboek samengesteld, van waaruit alle processen opgestart konden
worden.
Als grootste gemeente was Hoogezand-Sappemeer de gemeente die eindverantwoordelijk was voor deze
verkiezingen, echter het indelen van de stembureaus en de verdere voorbereidingen moesten in iedere gemeente
plaatsvinden. Ook de griffies waren vanaf het begin betrokken bij de organisatie van deze verkiezingen. Lag bij
Publiekszaken de nadruk op de administratieve en technische kant, bij de griffies lag het ondersteunen in het
organiseren van zaken rond de campagne en de uitslagenavond. Samenwerken heeft bij deze
herindelingsverkiezingen zijn vruchten afgeworpen.
Het resultaat is een vlekkeloos verlopen herindelingsverkiezing. Het voorlopige eindresultaat kon in de nacht van
22 op 23 november rond 01.00 uur door burgemeester De Jonge worden gepresenteerd.
De zitting van het centraal- en hoofdstembureau op 24 november, waarin de definitieve uitslag bekend werd
gemaakt verliep zonder problemen.
We kijken met een tevreden gevoel terug op de verkiezingen.
Verkiezingen vanuit de griffie
Het team griffie Midden-Groningen heeft in het kader van de opkomstbevordering een debat avond
georganiseerd dat op 20 november via internet en de TV is uitgezonden, nieuwe kiezers ontvingen informatie, er
was een aantal dagen een bustoer met de politieke partijen door de gemeente en er is een verkiezingskrant
uitgegeven. Inwoners konden ter oriëntering voor hun stemkeuze gebruik maken van het Kieskompas.
De uitslagen konden gevolgd worden tijdens een avond in het Kielzog. De raad van Hoogezand-Sappemeer
verrichtte op 29 november het onderzoek van de geloofsbrieven voor de nieuwe raad Midden-Groningen zodat
zij op 2 januari geïnstalleerd konden worden.
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Wat wilden we bereiken?
1.
We willen een grotere gemeente realiseren die:
•
In staat is de aanzienlijk complexere vraagstukken van de toekomst (zoals de drie
decentralisaties) kwalitatief goed aan te gaan.
•
Op de haar toebedeelde beleidsterreinen niet langer organisatorisch kwetsbaar is.
•
In staat is de facilitering en dienstverlening van en aan burgers en instellingen beter te
organiseren.
•
Maakt dat die gemeente meer zelf kan doen en minder in gemeenschappelijke regelingen en
andere samenwerkingsverbanden hoeft onder te brengen, hetgeen de democratische legitimiteit
vergroot.
•
Een aandeel levert aan een beter bestuurlijk evenwicht in en met de provincie Groningen.
Wat hebben we bereikt?
Op 1 januari 2018 is de gemeentelijke herindeling geeffectueerd. De nieuwe gemeente Midden-Groningen met
60.958 inwoners is een feit. De op 22 november 2017 gekozen raad bestaat uit 33 raadsleden; uit deze raad is een
college geformeerd bestaande uit het vijf wethouders van de PvdA, SP, VVD, CU en het CDA. Dit bestuur
wordt ondersteund door een ambtelijk apparaat bestaande uit ca. 530 vaste en ca. 100 tijdelijke medewerkers. De
organisatie is opgebouwd uit 38 teams van professionals die worden aangestuurd door een directie bestaande uit
de gemeentesecretaris/algemeen directeur, 4 directeuren en een directiesecretaris. In hun dagelijks werk worden
de teams ondersteund door een teamleider, die deel uitmaakt van het team teamleiders.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Grotere gemeente realiseren:
1.1 We blijven samen met onze herindelingspartners op een goede en actieve wijze participe- ren in bestaande en
nieuwe overleggen. Bestuurlijk uitgangspunt daarbij is de besluitvorming van de raad van HoogezandSappemeer.
1.2 De raden van onze gemeenten worden betrokken bij de stappen die naar aanleiding van dit overleg gezet
worden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de verschillende (bestuurlijke) overleggen hebben in 2017 steeds vaker
de afstemming gezocht met de herindelingspartners. Op collegeniveau is dit gebeurd in het gezamenlijk college,
al dan niet op basis van ambtelijke voorstellen.
In het kader van de herindeling is inzichtelijk gemaakt van welke samenwerkingsverbanden de drie gemeenten
deel uitmaken. De deelname wordt in eerste instantie grotendeels voortgezet door Midden Groningen.
Voorstellen over voortzetten dan wel beëindigen van deelname zullen aan de raad van Midden-Groningen
voorgelegd.
Herindeling Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde “Samen op weg naar MiddenGroningen”
Wat wilden we bereiken?
1.
Vanuit de bestaande en eventuele nieuwe samenwerking toewerken naar Midden-Groningen: Op elkaar
afstemmen van de bedrijfsvoering, daar waar beleid of regelgeving nodig is dit gezamenlijk en gelijkluidend
oppakken en geen nieuw beleid formuleren waar dat niet nodig is. We laten dit over aan de raad van de nieuwe
gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Daar waar dit efficiënt en mogelijk was, is binnen de oude organisaties de bestaande samenwerking verder
uitgebreid. Dit is bijvoorbeeld gebeurd op gebied van Financiën. Vanaf 1 september 2017 is gestart met het
vormen van de nieuwe teams. Op 15 november 2017 heeft de “warme” overdracht van alle activiteiten en
processen plaatsgevonden van de 3 oude organisaties aan de nieuwe organisatie van Midden-Groningen. De
bestuurlijke overdracht vond plaats op 2 januari 2018 toen de gemeenteraad van Midden-Groningen werd
geïnstalleerd.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
De feitelijke voorbereiding van de herindeling vindt plaats in een dertiental deelprojecten die elk een
ambtelijk trekker hebben. Afstemming tussen de deelprojecten vindt plaats in het centraal projecten overleg.
Medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer leveren bijdragen aan deze deelprojecten. Uitgangspunt
is dat deze bijdragen door de drie gemeentenvanuit hun lopende begroting worden gefinancierd, maar anderzijds
ook dat “de winkel open blijft”.
Wanneer dit leidt tot knelpunten in het herindelingsproces of in de dienstverlening aan burgers en bedrijven dan
wel de eigen bedrijfsvoering, kan een voorschot worden genomen op de door de van het Rijk in de periode 20172021 te ontvangen Herindelingsbijdrage. De volgende deelprojecten zijn onderscheiden:
1.1 Herindelingsontwerp: Is gereed en in procedure zodat de herindelingsdatum van 1 januari 2018 gehaald gaat
worden.
1.2 Kompas: Is door de drie gemeenteraden vastgesteld als richtinggevend kader voor Midden-Groningen.
Kernbegrippen uit het Kompas zijn “De gemeente als bondgenoot”, “Groot in kleinschaligheid, “Ieder mens telt”
en “de “Nieuwe economie”.
1.3 Communicatie: Hierbinnen wordt zowel de communicatie over het herindelingsproces aan de burgers en
bedrijven en de eigen organisaties geregeld, als de huisstijl van Midden-Groningen (logo en gemeentewapen)
voorbereid.
1.4 Harmonisatie beleid en regelgeving: Op basis van een inventarisatie is een driedeling aangebracht in
werkzaamheden.
1.4.1 Zaken die zodanig voorbereid moeten worden dat college en/of raad ze direct na 1 januari 2018 kunnen
vaststellen.
1.4.2 Zaken die voorbereid kunnen worden maar die op een later moment ter besluitvorming kunnen worden
aangeboden.
1.4.3 Zaken waarvan met de voorbereiding ook na 1 januari 2018 kan worden begonnen.
1.5 Dienstverlening: Het dienstverleningsconcept Midden-Groningen is vastgesteld door de stuurgroep en
besproken in de klankbordgroep. Het is daarmee uitgangspunt voor de wijze waarop Midden-Groningen als
bondgenoot van haar bewoners, bedrijven en organisaties wil functioneren.
Bij de uitwerking zal moeten blijken welke onderdelen direct per 1 januari 2018 kunnen worden
gerealiseerd en wat als groeidoelstelling wordt meegenomen.
1.6 Mens en Organisatie: In het Visie- en voortgangsdocument Bedrijfsvoering is een voorstel voor een
organisatievisie opgenomen. Het document is vastgesteld door de stuurgroep en besproken in de klankbordgroep.
Daarmee is het uitgangspunt voor de verdere organisatie-ontwikkeling van Midden-Groningen. Kort samengevat
komt het er op neer dat in Midden-Groningen:
In principe gewerkt wordt van buiten naar binnen en van onder naar boven.
Teams en professionals zo zelfstandig mogelijk werken.
Teams en professionals daarbij geholpen worden door leidinggevenden en PIJOFACH
ondersteuners.
1.7 Informatisering en Automatisering: De visie op I&A voor Midden-Groningen is beschreven en wordt
gehanteerd als uitgangspunt voor de verdere uitwerking en bij het maken van keuzes. Kernbegrippen zijn
flexibiliteit en continu doorontwikkelen, verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening, plaats- en
tijdonafhankelijk werken, gebruik maken van kern- en basisgegevens en het genereren van management en
sturingsinformatie.
1.8 Huisvesting en Faciliteiten: Het komend jaar zal antwoord gegeven moeten worden op de vraag hoe de
huisvesting van Midden-Groningen op 1 januari 2018 er uit ziet. Dit “plaatje” wordt onder andere bepaald door
de meest gewenste huisvestingssituatie, maar daarnaast ook door de ligging en toestand van het bestaande
vastgoed en de financiële mogelijkheden.
1.9 Financiën: Binnen dit deelproject worden al die activiteiten opgepakt die er voor zorgen dat de drie
afzonderlijke boekhoudingen zonder problemen overgaan in de boekhouding van Midden-Groningen en dat
Midden-Groningen vanaf 1 januari 2018 in control is. Vaak gaat het om de inventarisering hoe de zaken in de
drie gemeenten er voor staan en bepalen hoe dit in Midden-Groningen opgepakt gaat worden. De uitkomsten van
het boekenonderzoek zijn belangrijke input voor dit project.
1.10 Sociaal Domein: Het werken met sociale teams in het sociaal domein staat niet ter discussie, maar zowel de
begrenzing van de werkgebieden van de teams als de samenstelling en aansturing van de teams worden bekeken
in het licht van de opgaven in Midden-Groningen.
1.11 Bestuur: Doel is het voorbereiden van een adequate ondersteuning van de raad en het bestuur van MiddenGroningen. Dit omvat zaken als de vergaderstructuur van de raad, het regelment van orde en de inrichting van de
griffie. Daarnaast wordt, samen met de huidige raden, nagedacht over wat het betekent voor het werk van de
nieuwe raad van Midden-Groningen en de individuele raadsleden dat de gemeente meer dan 60.000 inwoners
heeft en dat Midden-Groningen als “bondgenoot” van burgers, bedrijven en organisaties gezien wil worden.
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1.12 BWRI en ontvlechting WeDeKa: De werkmaatschappij BWRI voert de Participatiewet uit voor
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Menterwolde is nog deelnemer in de gemeenschappelijke regeling
WeDeKa. Streven is dat Midden-Groningen geen relaties heeft met deze gemeenschappelijke regeling.
Uitgangspunt is dat BWRI als organisatieonderdeel, als uitvoerder van de participatiewet voor MiddenGroningen, gaat opereren.
1.13 IBOR: Uitgangspunt is dat de huidige werkmaatschappij IBOR als beheerder van de openbare ruimte van
Midden-Groningen gaat opereren. Het feit dat niet langer voor drie opdrachtgevers gewerkt hoeft worden, biedt
kansen om optimalisaties in de organisatie en de processen te realiseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Aangestuurd door de stuurgroep herindeling, bestaande uit 3 burgemeesters en 3 wethouders en onder
ambtelijke leiding van de op 1 februari 2017 gestarte beoogd gemeentesecretaris Midden-Groningen Henk
Mulder is in 2017 verder gewerkt aan de voorbereiding van de herindeling. De werkzaamheden zijn uitgevoerd
binnen de hierboven beschreven (deel)projecten.
1.1 In maart 2017 is de Wet samenvoeging gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren
vastgesteld. Ingangsdatum van de wet is 1 januari 2018. Basis voor de wet was het herindelingsadvies.
1.2 Bij de uitwerking van de ambtelijke organisatie, bij het formuleren van de sturingsfilosofie van MiddenGroningen, zijn steeds de kernbegrippen uit het Kompas richtinggevend geweest.
1.3 Op 10 mei 2017 werd het logo van Midden-Groningen onthuld. Dit logo is de basis voor de huisstijl van
Midden-Groningen. In september 2017 ontvingen alle huishoudens een speciale herindelingskrant. In het kader
van de opkomstbevordering voor de herindelingsverkiezingen werd begin november een verkiezingskrant
verspreid. Via de website midden-groningen.nl konden geïnteresseerden zich laten informeren over de
herindeling. De eigen organisatie is vooral door middel van het intranet en aanvullend door bijeenkomsten
geïnformeerd.
1.4 De zaken die door raad en/of college direct na 1 januari 2018 vastgesteld moesten worden zijn allemaal
voorbereid. De politiek/bestuurlijke afstemming heeft steeds plaatsgevonden in het gemeenschappelijk college
en de Klankbordgroep.
Op beperkte schaal is inzet gepleegd op zaken die op een later moment tot harmonisatie en besluitvorming
kunnen leiden. Er is bijvoorbeeld geïnventariseerd hoe eigendom, beheer en onderhoud van sportvoorzieningen
in de drie gemeenten is georganiseerd. Dit overzicht is een goed uitgangspunt voor harmonisatie.
1.5 Het dienstverleningsconcept is onder andere uitgangspunt geweest bij het vorm geven van het contactplein.
De vorming van dit team is al in april 2017 opgestart zodat de dienstverlening aan de inwoners van MiddenGroningen op 3 januari 2018 met zo weinig mogelijk problemen zou kunnen worden opgestart.
1.6 Tot 1 september 2017 lag de nadruk op het vorm geven en invullen van de nieuwe organisatie. Vanaf die
datum kwam het accent te liggen op de overgang van de oude naar de nieuwe organisatie met als doel een zo
vlekkeloos mogelijke overgang.
1.7 Om te zorgen voor een zo goed mogelijke overgang van de geautomatiseerde systemen is veel energie
gestoken in het in beeld brengen van risico’s en het bedenken van beheersmaatregelen. Om de overgang te testen
is de dienstverlening van de drie gemeenten tussen 22 december en 3 januari stilgelegd. Op 4 januari kon de
dienstverlening van Midden-Groningen zonder problemen worden opgestart.
1.8. De gemeentelijke organisatie en het bestuur van Midden-Groningen is op 1 januari 2018 adequaat
gehuisvest in de drie gemeentehuizen en een aantal andere bestaande locaties. Er is voorzien in tijdelijke
huisvesting (voormalige RABO-vestiging Knijpslaan) zodat in het najaar van 2018 gestart kan worden met de
sloop van het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer. Het uitwerken van de nieuwbouwplannen voor het
gemeentehuis Midden-Groningen is opgestart.
1.9 Het opstellen van een geconsolideerde begroting voor Midden-Groningen is afgerond. Ook het
meerjarenperspectief is in beeld gebracht. Raad en College van Midden-Groningen hebben daarmee een reële
financiële basis van waaruit verder gewerkt kan worden.
1.10 Met betrekking tot het Sociaal Domein zijn geen knopen doorgehakt. Afgesproken is dat de oorspronkelijke
planning wordt aangehouden en dat in 2018 een evaluatie plaatsvindt en dat op basis van deze evaluatie
eventuele voorstellen tot wijziging in Midden-Groningen worden geformuleerd.
1.11 De ondersteuning van de gemeenteraad van Midden-Groningen wordt geleverd door Griffier en het team
Griffie. Op 3 juli 2017 is er een basis gelegd voor de invulling van het bondgenootschap tijdens een bijeenkomst
voor raadsleden en vertegenwoordigers van de dorpen en wijken van Midden-Groningen.
1.12 BWRI voert vanaf september 2017 de Participatiewet uit voor de drie gemeenten. De ontvlechting van
Menterwolde uit WeDeKa is in 2017 niet gelukt. Midden-Groningen maakt op 1 januari 2018 deel uit van de
gemeenschappelijke regeling WeDeKa en de ontvlechting moet in 2018 plaatsvinden.
1.13 Bij het samenstellen van de IBOR-teams is uitgangspunt geweest de dienstverlening aan Midden-Groningen
en niet langer het werken voor drie opdrachtgevers.
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Wat heeft het gekost?
Totaal programma 1 Burger en Bestuur
l/b/s
lasten

Begroting 2017
Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017
Verschil
4.064.539
4.100.179
9.038.846
-4.938.667

baten

918.708

937.208

3.130.904

2.193.696

saldo

3.145.831

3.162.971

5.907.942

-2.744.971

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het nadelig saldo op dit programma met
€ 2.700.000 (n) toegenomen.
Lasten
- Herindelingskosten 2017
N 4.896
De lasten en baten voor de herindeling zijn verantwoord in programma 1en 9. Zie
onderstaande specificatie voor een totaal overzicht.
-

Secretarieleges
V
70
Door een lagere afgifte van legesproducten hebben we hiervoor minder kosten
gemaakt.

-

Overige verschillen
Betreft diverse overige verschillen.

Baten
-

N

113

Vergoeding herindelingskosten 2017
V 2.472
De lasten en baten voor de herindeling zijn verantwoord in programma 1en 9. Zie
onderstaande specificatie voor een totaal overzicht.

-

Dienstverlening aan derden
N
93
De baten voor de dienstverlening aan de gemeente Slochteren vallen in dit programma
lager uit dan begroot.

-

Secretarieleges
N
64
Door een lagere afgifte van legesproducten hebben we minder legesopbrengsten. Hier
staat aan de lastenkant een voordeel van € 70.000 tegenover.

-

Overige verschillen
Betreft diverse overige verschillen.

N 121
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Specificatie lasten en baten herindeling 2017
Hoogezand-Sappemeer

Bedrag

Lasten
Algemene kosten
Projectbureau / werving directie / teamleiders/ ondersteuning

€ 991.060

Projectgroep FPC
Externe inhuur

€ 169.247

Projectgroep I&A ( excl.investeringen)
Externe inhuur / conversie- dubbele kosten applicaties

€ 1.025.816

Projectgroep M&O
Organisatieadviezen/Functieboek/Plaatsing

€ 503.502

Projectgroep Communicatie
Huisstijl/communicatie

€ 185.126

Projectgroep Huisvesting
Kosten tijdelijke huisivesting
Projectgroep Dienstverlening
Inhuur derden / Kadernota lokale heffingen / Schrijf
bureaubehoeften

€ 47.768

€ 213.728

Projectgroep Bestuur
Representatiekosten /vergaderkosten

€ 3.141
€ 3.139.388

Voor "eigen rekening" blijvende loonkosten
Totaal bruto lasten herindeling 2017
(verantwoord programma 1)

€ 1.756.330
€ 4.895.718

Baten
Herindelingsvergoeding Rijk in de aanloopkosten
(verantwoord programma 9)

- € 705.976

Afdracht door Slochteren en Menterwolde ontvangen rijksmiddelen
minus gemaakte kosten (verantwoord programma 9)

- € 761.748

Opgenomen als voorfinanciering frictiekostenvergoeding 20182021 (opgenomen als nog te ontvangen, verantwoord programma 1)

- € 2.471.664

Totaal bruto baten herindeling 2017

- € 3.939.388

Ten laste van Hoogezand-Sappemeer blijvende kosten 2017

€ 956.330
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2. Openbare ruimte
Omschrijving
Het programma Openbare ruimte heeft tot doel het behouden en verbeteren van een veilige woon-, werk- en
leefomgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze gemeente. De gemeente faciliteert in de
behoeften van deze gebruikers door de openbare ruimte te beheren binnen de wettelijke plichten en het maatwerk
vanuit het lokale beleid.
Met het faciliteren van deze behoeften draagt de openbare ruimte bij aan de bevordering van de sociale cohesie
en het vestigingsklimaat in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Dit houdt onder andere voor de woon-, leef- en toeristische omgeving in dat het openbaar gebied ruimte biedt
voor ontmoeting en vrijetijdsbesteding door parken, speellocaties, wandel- en fietspaden aan te bieden en in te
spelen op bewonersparticipatie.
De bijdrage aan de leefomgeving wordt ook geleverd uit de diensten vanuit de openbare orde en
crisisbeheersing, de dierentaken, de waterhuishouding, de inzameling van afval en grondstoffen, het
milieubeheer, de riolering en de inspanningen die plaatsvinden op bodem en geluid en het begraven van
overledenen.
Voor de woon- en werkomgeving en de passanten waarborgen we de veiligheid van de infra- structuur vanuit de
zorgplicht en wordt de bereikbaarheid van de bedrijven en de overige bestemmingen gefaciliteerd. Voor deze
werkzaamheden worden (wettelijke) administraties bijgehouden om de voortgang en de kwaliteit te bewaken.
Tot dit programma behoren de volgende productgroepen:
 Brandweer en rampenbestrijding
 Openbare orde/Integraal veiligheidsbeleid
 Dierentaken
 Wegen, straten en pleinen
 Waterhuishouding
 Bereikbaarheid/Verkeersveiligheid
 Openbaar groen
 Speelvoorzieningen
 Afvalinzameling/Composteerinrichting
 Gemeentelijke rioleringen
 Milieubeheer
 Bodem
 Geluid
 Begraven
Beleidsnota’s en verordeningen
 Nota Integraal veiligheidsbeleid 2013 – 2016
 Vergunningenbeleidsplan ‘Preventief toezicht met beleid’ (2011)
 Gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) 2012
 Afval scheiden loont, grondstoffenplan 2013-2018
 Afvalstoffenverordening
 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014-2018,
 Energieakkoord Noord-Nederland 2008
 Nota Duurzaam doen wat je kunt doen 2012
 Energieakkoord voor duurzame groei 2013
 Bodemkwaliteitskaarten maart 2013, Bodembeheerplan juli 2013 en Bodemfunctiekaarten 2011
 Nota Bodemtaken Hoogezand-Sappemeer 2012
 Verordening begrafenisrechten De Stille Hof en algemene begraafplaats Oostzijde Knijpslaan
 Beleidsplan Ruimte om te spelen 2013
 Bomenbeleid (2014)
 Groenstructuurvisie 2015
 Beleidsplan Verhardingen 2014-2023 (2013)
 Beleid gladheidbestrijding 2012-2013
 Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2018
 Beleid civieltechnische kunstwerken (2013)
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Koers Brandweer en Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen 2014-2016
Nota integraal veiligheidsbeleid 2013-2016

Productgroepen
Brandweer en rampenbestrijding
Wat wilden we bereiken?
1.
Het gemeentelijk doel is om met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling met dezelfde
middelen een beter veiligheidsproduct van brandweer en bevolkingszorg te bewerkstelligen.
Wat hebben we bereikt:
1.
De Veiligheidsregio staat voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, zoals beschreven in de Wet
Veiligheidsregio’s en andere relevante wet- en regelgeving, aangevuld met bestuurlijke regionale afspraken. De
Veiligheidsregio Groningen bestaat inmiddels 4 jaar, een periode waarin ze is toegegroeid naar een professionele
organisatie.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We vullen het opdrachtgeverschap in en stellen lokale jaarplannen op waarin de strategische koers van
de Veiligheidsregio wordt gevolgd om de doelstellingen op dit terrein te bewerkstelligen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Het jaarverslag en jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling VRG wordt separaat ter
instemming aan de gemeenteraad aangeboden. In deze stukken rapporteert de VRG over de behaalde
doelstellingen en de financiële resultaten.

Openbare orde/Integraal veiligheidsbeleid
Wat wilden we bereiken?
1.
Sociale woonoverlast en verloedering komen in veel vormen voor, zoals burenoverlast, geluids- en
stankoverlast, bedreiging, alcohol- en drugsgerelateerde overlast.
We willen dat het aantal meldingen daalt met 10 % naar circa 525 in 2017. In 2015 was dit 586.
2.
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand in de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd.
Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Blijvend aandacht gaat uit
naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We willen bereiken dat het aantal bij de politie
gemelde huiselijk geweldzaken van 209 in 2015 (2016: nog niet bekend), in 2017 daalt met minimaal 10 % .
3.
Woninginbraak behoort tot de zogenoemde high impact crimes (HIC) en heeft in het Regionaal
Beleidsplan Veiligheid 2015-2018, dat is vastgesteld door gemeenten, politie en Openbaar Ministerie, wederom
prioriteit gekregen. Naast financiële schade zorgt een woninginbraak vaak voor grote emotionele schade en het
tast ook het veiligheidsgevoel aan. In 2015 is het aantal woninginbraken wederom drastisch gedaald van 144 in
2013 naar 115 in 2014 en in 2015 naar 86 (2016: nog niet bekend). We willen bereiken dat het aantal
woninginbraken in 2017 nog verder daalt naar minimaal het niveau van de aan 2013 voorafgaande jaren van
ongeveer 80.
4.
Jeugdoverlast is en blijft een hardnekkig punt van zorg. Overlast en hinder door jongeren op straat raakt
het veiligheidsgevoel van inwoners. Jongerenoverlast wordt gemeld door bewoners die overlast ervaren van
lawaai en geschreeuw, wanneer jongeren vernielingen plegen, afval op straat gooien, hinderlijk aanwezig zijn en
wanneer ze bijvoorbeeld alcohol drinken en/of drugs gebruiken. Uiteraard heeft ook onze jeugd recht op een
plekje in onze gemeente en hoort het bij de jeugd dat ze af en toe opvallen.
Wij mogen in dat opzicht ook enige tolerantie van onze burgers vragen, maar als het moet grijpen we in met de
inzet van onze integrale samenhangende aanpak jeugdoverlast.
Het aantal meldingen is mede door deze aanpak de laatste jaren gedaald. We willen dat het aantal meldingen van
jongerenoverlast verder daalt met minimaal 10 %.
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Wat hebben we bereikt?
1.
Sociale woonoverlast. Cijfermatig is het lastig een vergelijking te maken met voorgaande jaren. De
politie registreert vanaf 1 januari 2017 op Midden-Groningen niveau. Het aantal meldingen burengerucht,
geluidsoverlast en drugs- en drankoverlast blijft vrij hoog.
2.
Huiselijk geweld. Het aantal incidenten huiselijk geweld waarbij de politie betrokken is geweest blijft
ongeveer gelijk aan de voorgaande jaren van rond de 200 gevallen per jaar. Ook het aantal opgelegde
huisverboden (10 x) is relatief stabiel gebleven.
3.
Woninginbraken. Er is een duidelijke afname van het aantal woninginbraken. Er is in 2017 ca. 70 keer
in woningen ingebroken.
4.
Jeugdoverlast. De overlast van jongeren in de openbare ruimte neemt steeds verder af. In de
zomermaanden is kortdurend één jeugdgroep in Woldwijck in beeld geweest. Verder waren er enkele incidentele
meldingen van overlast waar geen intensieve inzet op nodig was.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Sociale woonoverlast: Mensen die structureel het woonplezier van anderen verpesten worden
aangepakt. Er staan ons verschillende middelen ter beschikking om woonoverlast te voorkomen en aan te
pakken. Het is van belang steeds die middelen te kiezen die bij de aard van de overlast passen. Veel
overlastsituaties zijn op te lossen met niet-juridische middelen als buurtbemiddeling. Via het wijkgericht werken
en met onder andere de inzet van de sociale teams en de woningbouwcorporaties pakken we specifieke
woonoverlast situaties aan. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt getracht de beginnende overlast te stoppen.
Voor de aanpak van zeer ernstige overlast zijn er verschillende bestuursrechtelijke instrumenten, middelen die de
burgemeester en het gemeenbestuur in kan zetten om de overlast te stoppen. Dat is voor de aanpak van een
hennepkwekerij de Opiumwet art 13b en voor woonoverlast bijvoorbeeld de Wet Victor.
2.
Huiselijk geweld: Samen met “Veilig Thuis” (het regionaal meldpunt kindermishandeling en huiselijk
geweld) zorgen we voor een preventieve en curatieve integrale aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. We werken samen met de gemeente Groningen die voor de aanpak van huiselijk geweld
centrumgemeente is. Er is een regionale visie voor de aanpak en we bevorderen dat professionele organisaties
gebruik maken van de meldcode huiselijk geweld. Er wordt gewerkt met één casemanager volgens het principe:
één gezin, één plan; en er is meer samenhang tussen de aanpak van huiselijk geweld en die van
kindermishandeling. Bij ernstige vormen van huiselijk geweld legt de burgemeester een pleger van huiselijk
geweld een huisverbod van tien dagen op met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal 28 dagen. Dit
gebeurt ongeveer tien keer per jaar.
3.
Woninginbraken behoren tot de zogenaamde High Impact Crimes. De vermindering van het aantal heeft
prioriteit, zowel landelijk als regionaal. Onder het motto “Stop woninginbraken samen” heeft het bevoegd gezag,
politie en Openbaar Ministerie de minister laten weten de komende jaren het aantal woninginbraken in NoordNederland in 2018 met 18 % ten opzichte van 2013 te verminderen. Lokaal is er veel aandacht voor
woninginbraken. We hebben een plan van aanpak opgesteld waaraan uitvoering wordt gegeven. Ook in 2017
zetten we lokaal de voorlichtings- en preventieactiviteiten voort waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij
landelijke initiatieven.
4.
Jongerenoverlast: Door een intensieve samenhangende integrale ketenaanpak is het de afgelopen jaren
gelukt de jongerenoverlast in de gemeente te reduceren. Voor de aanpak van jeugdgroepen is een systematisch
plan van aanpak opgesteld dat in iedere voorkomende overlastsituatie meteen in werking kan treden. In deze
aanpak werken we samen met de politie, het Veiligheidshuis, het sociaal
team, het jongerenwerk, VNN, Halt, Reclassering, leerplicht en de scholen. De afgelopen jaren was er een
tendens te zien van een toename van het alcoholgebruik onder jongeren. Met de invoering van de
leeftijdsverhoging van het alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar hoopt het kabinet een afname van de
alcoholconsumptie onder jongeren te bereiken. Het team handhavers drank- en horeca blijft ingezet worden voor
controles op de voorschriften op alcoholverkoop aan minderjarigen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Sociale woonoverlast. Onder regie van de gemeente wordt samen met de Sociale teams, de politie,
woningbouwcorporaties en het Veiligheidshuis op casusniveau een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd om
overlastsituaties te stoppen. Hierbij wordt vooral onderzocht hoe de juiste zorg en hulp kan worden ingezet. Met
de invoering van de Wet Woonoverlast, per 1 januari 2018, krijgt de burgemeester de bevoegdheid om
bestuurlijk in te grijpen. Voor de uitvoering van de wet worden gemeentelijke beleidsregels opgesteld.
2.
Huiselijk gewel., Met onze hulp- en zorgstructuur zorgen we samen met Veilig Thuis voor een
preventieve en curatieve aanpak van huiselijk geweld. Daarbij is sprake van een geïntegreerde systeemaanpak en
duidelijkheid in regievoering.
3.
Woninginbraken. De aanpak van woninginbraken is in het ‘preventieplan woninginbraken’ vastgelegd.
Daarin zijn de maatregelen en activiteiten beschreven ter voorkoming en vermindering van woninginbraken.
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Woninginbraken zijn door de politie gekwalificeerd als zogenaamde high impact crimes. Dat betekent dat er
intensief wordt ingezet op de aanpak.
4.
Jongerenoverlast. De integrale aanpak jongerenoverlast is, onder regie van de gemeente, in
ketensamenwerking uitgevoerd met de politie en het jongerenwerk.
Dierentaken
Wat wilden we bereiken?
1.
We voeren de wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren uit.
2.
We hebben als service aan bewoners een gratis afgiftepunt voor hun dode gezelschapsdieren.
3.
We voorkomen overlast van sommige diersoorten op onze gronden.
Wat hebben we bereikt?
1.
Een dierenasiel uit Stadskanaal voert voor ons de wettelijke zorgplicht uit en vangt zwerfhonden en –
katten op.
2.
Wij laten de aangeboden dode gezelschapsdieren afvoeren.
3.
We bestrijden muizen, ratten en mollen wanneer die in de openbare ruimte hinder of schade
veroorzaken. We bestrijden mollen op sportvelden wanneer de hinder of schade veroorzaken.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Een dierenasiel uit Stadskanaal voert voor ons de wettelijke zorgplicht uit.
2.
Wij laten de aangeboden dode gezelschapsdieren afvoeren.
3.
We bestrijden muizen, ratten en mollen wanneer die in de openbare ruimte hinder of schade
veroorzaken. We bestrijden mollen op sportvelden wanneer ze hinder of schade veroorzaken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Regievoering op de uitvoering van de overeenkomst met het asiel. De opvangcijfers over 2017 zijn nog
niet beschikbaar.
2.
Aangeboden stoffelijke resten zijn afgevoerd.
3.
Ongediertebestrijding was op afroep beschikbaar.

Wegen, straten en pleinen
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen ervoor zorgen dat de verharding (en belijning) een bijdrage levert, binnen de vastgestelde
kwaliteitseisen, aan de verkeersafwikkeling in de openbare ruimte, dat het zorgt voor structuur in de wijk of
straat en dat het mede, door onder andere het straatmeubilair, daarmee de identiteit van de leef- en
werkomgeving bepaalt.
2.
Ook de civieltechnische kunstwerken (bruggen en tunnels) leveren een bijdrage aan een veilige
verkeersafwikkeling, zowel op de weg als op het water en het spoor. Daarnaast willen we via kunstwerken een
belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de plezier en beroepsvaart.
3.
We zorgen er bij de gladheidsbestrijding voor dat iedereen zich redelijkerwijs binnen
650 meter binnen de bebouwde kom op gestrooide wegen bevindt om zo de verkeersveiligheid te borgen.
4.
Via de verkeersregelinstallaties (VRI’s) zorgen we voor het structureren van verkeersstromen om de
verkeersveiligheid te borgen.
5.
We zorgen dat de openbare verlichting een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid en de sociale
veiligheid.
Wat hebben we bereikt?
1.
De structurele opdruk van bestrating door boomwortels wordt t/m 2020 opgepakt om het
onderhoudsniveau van de bestrating te borgen.
2.
De civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels en duikers) leveren een bijdrage aan een veilige
verkeersafwikkeling, zowel op de weg als op het water en het spoor.
3.
De gladheidsbestrijding zorgt ervoor dat iedereen zich redelijkerwijs binnen 650 meter
binnen de bebouwde kom op gestrooide wegen bevindt om zo de verkeersveiligheid te
verzekeren.
4.
Via de verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden verkeersstromen gestructureerd om de
verkeersveiligheid te verzekeren.
5.
De openbare verlichting levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Verharding: We voeren de acties uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014 tot en met 2017
uit.
2.
Kunstwerken:
2.1 We voeren de acties uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014 tot en met 2017 uit. In 2017 wordt
de Eendrachtsbrug vervangen met inachtneming van de beschermde status in het kader van het beschermd
dorpsgezicht Kiel-Winderweer en met afstemming van de belanghebbenden.
2.2 Er wordt een meerjarenprogramma op hoofdlijnen gemaakt wanneer welke kunstwerken aan vervanging toe
zijn en welke kosten hier globaal mee gemoeid zijn.
3.
Gladheidsbestrijding: We zorgen voor een goede gladheidsbestrijding op basis van een
gladheidsbestrijdingplan 2014/2015 met routes en prioritering en we houden een goede administratie van de
gereden strooiroutes en tijden bij.
4.
VRI’s: Het beheer van de VRI’s wordt minimaal gedaan. Alleen bij storingen worden acties
ondernomen.
5.
Openbare verlichting: We herijken het huidige budget gekoppeld aan het huidige te onderhouden areaal
en de te behalen doelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We hebben de acties uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014 tot en met 2017 uitgevoerd.
De opdruk van de bestrating door boomwortels is verholpen in een deel van De Dreven: Elzenweg, Essenweg,
Berkenweg en de Cypressenlaan. De onkruidbeheersing op verharding is uitgevoerd.
2.
De werkzaamheden rondom de Zwedenbrug zijn ondergebracht bij de aanbesteding van de provincie.
Zowel de vervanging van de remmingswerken van de Zwedenbrug als het vervangen van de Eendrachtsbrug zijn
vertraagd als gevolg van de aardbevingsproblematiek.
3.
Dankzij de afstemming met de gemeenten Groningen, Menterwolde en Slochteren worden delen van
Westerbroek door de Milieudienst Groningen gereden en worden de doorgaande fietsrouten naar het Alleta
Jacobsschool opgenomen in de strooiroutes.
4.
We voerden de acties uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014 tot en met 2017 uit.
5.
Naast het uitvoeren van de remplace van lichtbronnen is opnieuw ingezet op het wegwerken van de
laatste achterstanden in de vervanging van armaturen. Het aanpakken van de achterstand in de vervanging van
lichtmasten is opgestart. Daartoe heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de lichtmasten van
40 jaar en ouder.

Waterhuishouding
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen het overstorten van vuilwater vanuit de riolering op het oppervlaktewater zoveel mogelijk
reduceren zodat er een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan een biotoop voor de gewenste flora en fauna.
2.
We streven ernaar om het hemel- en grondwater zolang mogelijk te bergen in de gemeente. Wij zorgen
voor voorzieningen op de locatie zelf om de bewoners te beschermen en water zoveel mogelijk op te vangen.
3.
We werken samen met de gemeenten Menterwolde, Slochteren en Veendam en het waterschap Hunze
en Aa’s in de waterketen om in gezamenlijkheid kostenreductie, verbetering van kwaliteit, verminderen van
kwetsbaarheid en het bevorderen van de duurzaamheid te bewerkstelligen.
Wat hebben we bereikt?
1.
We verminderen het overstorten van vuilwater vanuit de riolering op het oppervlaktewater zoveel
mogelijk.
2.
Hemel- en grondwater wordt waar mogelijk in de gemeente geborgen.
3.
De samenwerking met de gemeenten Menterwolde, Slochteren en Veendam en het waterschap Hunze
en Aa’s in de waterketen heeft geleid tot gezamenlijk beleid welke in 2018 ter besluitvorming voorgelegd wordt
aan de gemeente Midden-Groningen i.o.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Overstort vuilwater: We voeren de acties uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014 tot en met
2017 uit.
2.
Bergingslocaties: We voeren de acties uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014 tot en met
2017 uit.
3.
Voor de waterketen stellen we een actieplan op.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We hebben het gehele rioolstelsel laten doorrekenen met als doel het plannen van maatregelen om
wateroverlast zo veel mogelijk te beperken en ongewenste riool overstorten te beperken.
2.
We hebben de jaarlijkse acties uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014 tot en met 2017
uitgevoerd.
3.
Ambtelijk en bestuurlijk wordt de gemeente, ook al als Midden-Groningen, vertegenwoordigd en vindt
er coördinatie plaats. Deze samenwerking is geïntensiveerd.

Bereikbaarheid/Verkeersveiligheid
Wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
De gemeente wil goed bereikbaar zijn en werkt aan een veilig en toekomstbestendig en
daarmee goed functionerend verkeerssysteem met aandacht voor alle modaliteiten.
Doelstellingen:
1.
Verkeersveiligheid: Afname op de lange termijn van het aantal ernstige verkeersonge
vallen op het gemeentelijk wegennet conform landelijke/provinciale doelstellingen.
1.1 We willen een afname van het aantal verkeersdoden met 45% in 2020 ten opzichte van
peiljaar 2002 bereiken.
1.2 We willen een afname van het aantal ziekenhuisgewonden met 34% in 2020 ten
opzichte van peiljaar 2002 realiseren.
Indicatoren:
• Aantal ongevallen met verkeersdoden. In het peiljaar 2002 was er één verkeersdode in de
gemeente te betreuren.
• Aantal ongevallen met ziekenhuisgewonden. In het peiljaar 2002 waren er in de gemeente
zeventien gewonden met ziekenhuisopname. Samen bedroeg het aantal ernstige verkeers
slachtoffers in de gemeente achttien.
2.
Fietsgebruik: Een toename van het fietsgebruik voor intern en extern verkeer in de kern
Hoogezand-Sappemeer.
Indicatoren:
• Aantal fietsers op diverse fietspaden en wegen.
• Het gebruik van de fietsparkeerplaatsen bij de treinstations en het winkelcentrum.
3.
Benutting hoofdstructuur bij het ontlasten van verblijfsgebieden. De verblijfsgebieden
worden ontlast van autoverkeer mede door het opwaarderen van de hoofdverkeer
structuur. Hierbij dient vooral aandacht te zijn voor het vergroten van de capaciteit van
de verkeerssituatie ter hoogte van de Rengers- en de Knijpsbrug, kruising op de Dam en
het Den Uijlplein.
Indicator:
• Aantal auto’s in de hoofdstructuur en verblijfsgebieden.
Wat hebben we bereikt?
1.
Verkeersveiligheid
1.1 In 2016 zijn verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen op de Kerkstraat om het oversteken door langzaam
verkeer te verbeteren. Hiervoor zijn subsidies benut. Verder is winkelgebied Sappemeer vanuit een integrale
gedachte heringericht. Ook is een deel van de zoekring ter hoogte van de oude bibliotheeklocatie heringericht en
zijn er parkeerplaatsen gerealiseerd.
1.2 Sinds 1 januari 2015 coördineert en organiseert het VVB (Verkeer en vervoer Beraad) de voorheen
gemeentelijke activiteiten op het gebied van verkeerseducatie voor de hele provincie, waardoor er een efficiënter
en beter programma ontstaat. Basisscholen vormen het fundament voor verkeerseducatie en daar wordt fors op
ingezet. Meer informatie is te vinden op www.verkeerswijzergroningen.nl . De aftrap van de Provinciale
fietsverlichtingsactie vond op 15 november in Hoogezand plaats.
2.
In 2017 is op basis van deze subsidieregeling het fietspad langs het noordelijk deel van de Kerkstraat
aangepakt. De subsidieregeling krijgt in 2018 in aangepaste vorm een vervolg.
3.
In 2017 is het verkennende onderzoek naar de verkeersproblematiek in de Kerkstraat qua inhoud
grotendeels afgerond. De discussie gaat op dit moment over de dekking van de geraamde kosten. Hierover heeft
nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Verkeersveiligheid
1.1 We verkennen welke projecten binnen het GVVP (Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) kansrijk (te
maken) zijn. Hierbij kijken we naar bestaande budgetten die eventueel met subsidie vermeerderd kunnen
worden. Indien mogelijk worden projecten uitgevoerd.
1.2 In 2017 voeren we voor permanente verkeerseducatie overleg met de provincie Groningen die in 2015 de
organisatie hiervan naar zich toegetrokken heeft. Het gaat om activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van
de verkeersveiligheid via gedragsbeïnvloeding, zoals de praktische verkeersproef voor basisscholen,
fietskeuringen, etc. Dit is een jaarlijks terugkerend onderdeel in het verkeersveiligheidsbeleid. Om de
verkeersveiligheid te bevorderen, nemen we als gemeente zelf kleinschalige verkeerskundige maatregelen.
2.
In 2015 heeft de provincie Groningen een subsidieregeling opengesteld om maatregelen uit te voeren
ten gunste van fietsers, zoals het verwijderen van paaltjes. In 2016 en 2017 maken we hier gebruik van. Als deze
regeling een vervolg krijgt dan gaan we hier verder mee aan de slag.
3.
In 2015 is onder leiding van de provincie Groningen samen met Rijkswaterstaat en de gemeente
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren een onderzoek gestart naar de problematiek in de Kerkstraat. De
planvorming krijgt in 2017 een vervolg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Verkeersveiligheid
1.1 Op dit moment financieren we GVVP gerelateerde werken uit de lopende begroting soms vermeerderd met
subsidies. Het is steeds zoeken naar manieren om dergelijke werkzaamheden gefinancierd te krijgen.
1.2 Gemeente heeft frequent overleg met de Provincie over het uit te voeren en het uitgevoerde programma.
2.
Gemeente heeft het fietspad verbreedt. Gemeente is in VVB verband betrokken geweest bij het
opstellen van en de besluitvorming over de nieuwe subsidieregeling.
3.
Op basis van uitgebreid verkeerskundig onderzoek zijn oplossingsrichtingen uitgewerkt en op kosten
gezet. In de stuurgroep zijn de maatregelen vastgesteld in de vorm van een voorkeursvariant. De kostenverdeling
is in de stuurgroep aan de orde geweest.
Maatschappelijk effect Openbaar vervoer en Servicebus
Zelfstandige reismogelijkheden behouden voor inwoners van de kern Hoogezand-Sappemeer in hun directe
leefomgeving door het behoud van de Servicebus, onder regie van het OV-bureau. Een gunstige exploitatie van
de Servicebus is mogelijk bij circa 800 reizigers per week.
Doelstelling:
1. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van de Servicebus willen we minimaal gelijk houden als in de periode
2011-2014. In 2014 is de servicebus omgezet naar vrijwilligersvervoer. De komende jaren worden het aantal
reizigers gemonitord.
Indicator:
Aantal busreizigers.
2011
23.919
2012
18.258
2013
12.059
2014
13.268
2015
11.740
Bron: OV-bureau Groningen-Drenthe
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Servicebus
1.1 Met de Regio Groningen-Assen, de provincie Groningen en OV-Bureau Groningen-Drenthe hebben we
periodiek overleg om de gemeentelijke belangen zo optimaal mogelijk te behartigen en geen kansen onbenut te
laten. Dit betreft ontwikkelingen en projecten op het brede werkveld van verkeer en vervoer, zoals het openbaar
vervoer (waaronder voorzieningen op de treinstations en de Servicebus) en ontwikkelingen van infrastructuur,
verkeersveiligheid etc.
1.2 In 2014 is gestart om de Servicebus om te bouwen tot vrijwilligersvervoer. In 2016 hebben we bekeken
welke mogelijkheden er zijn tot verdere doorontwikkeling en integratie met ander vormen van
doelgroepenvervoer. Deze planvorming loopt in 2017 door.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Servicebus
1.1 In 2017 heeft de discussie over treinstation Sappemeer Oost plaatsgevonden. Daartoe heeft meermaals
bestuurlijk overleg met de provincie plaatsgevonden. De raad is hier in oktober per raadsbrief over geïnformeerd.
1.2 De doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer is een lastige opgave. Om die reden is eind 2017 hiervoor
een projectleider benoemd. Verder heeft in 2017 de aanbesteding van Publiek Vervoer plaatsgevonden.

Openbaar groen
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen beter zicht krijgen op de te behouden groenstructuren, zodat een bijdrage geleverd kan
worden aan de opbouw en de identiteit van de woon- en werkomgeving voor zowel de bewoners als voor de
flora en fauna en we een bijdrage leveren aan de verkeersgeleiding.
2.
We willen in 2017 beheerplannen voor het Drevenbos, Gorechtpark en het Adriaan Tripsbos
opstellen, zodat de gebruiksfunctie en het ecosysteem van deze groenzones beter tot hun recht komen.
3.
We willen gemeentelijke gronden aan derden in gebruik geven of waar mogelijk verkopen om een
reductie van het te onderhouden areaal op te bereiken.
4.
We onderhouden de bomen op het niveau basis.
5.
We gaan verder met de aanpak van de wortelopdruk van bomen om te zorgen dat onze verhardingen op
het niveau basis blijven.
Wat hebben we bereikt?
1.
Ter voorbereiding op het beleidsplan Groen zijn naast de hoofd boomstructuur de hoofdgroenstructuren
in beeld gebracht.
2.
Voor het Drevenbos is een beheerplan uitgewerkt en op basis daarvan is in samenwerking met de
bewoners het beheer opgepakt. Voor het Gorechtpark moet dit nog worden opgepakt. Het Adriaan Tripsbos is in
eigendom van Staatsbossbeheer; zij hebben zelf een visie en beheerplan opgesteld.
3.
Overdracht van gemeentelijk groen, hoofdzakelijk op initiatief van bewoners loopt gestaag door.
4.
Het onderhoud van de bomen op niveau basis loopt gestaag door. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
resultaten van de begin 2017 uitgevoerde VTA-inspectie. Er zijn enkele honderden zieke Essen gekapt.
5.
In 2017 is de boomproblematiek in de Elzenweg, Berkenweg en Essenweg aangepakt. Verder is voor
meerdere bomen in de hoofdstraat de ondergrondse groeiruimte verbeterd en zijn de bomen in het centrum van
Sappemeer vervangen.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Samen met belanghebbenden gaan we een groenbeleidsplan voor het openbaar groen opstellen en ter
besluitvorming aan de raad aanbieden.
2.
Bomen: Voor het Drevenbos, Gorechtpark en het Adriaan Tripsbos maken we beheerplannen waarin
een beeld wordt vastgesteld waar de inrichting in de loop der tijd aan gaat voldoen.
3.
Gemeentelijke gronden: We beoordelen verzoeken van inwoners en handelen deze af. De in 2015 in
gang gezette actie om het onderhoud van rotondes onder te brengen bij bedrijven wordt gemonitord.
4.
We plegen extra inzet om de gevolgen van de essentaksterfte tegen te gaan.
5.
De uitvoering van de aanpak van de wortelopdruk in De Dreven, Hoofdstraat, Noorderstraat en
Slochterstraat wordt verder opgepakt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Vanuit bewoners is informatie verstrekt over de (inhoudelijke) kansen en knelpunten waar het nieuwe
beleid antwoord op zou moeten geven. Deze informatie is verwerkt in het concept beleidsplan.
2.
Met de bewoners van De Dreven en Woldwijck en IVN, is een concept beheervisie
opgesteld. Het is een gedragen beheerplan waarbij begrazing en zelfwerkzaamheid centraal staan. Een
definitieve visie wordt begin 2018 aan bewoners gepresenteerd.
3.
Aanvragen voor verkoop en overdracht in beheer zijn beoordeeld en vastgelegd in overeenkomsten.
4.
De ontwikkeling van de resterende essen wordt vanuit beheer gecontroleerd. Waar noodzakelijk wordt
pleksgewijs omwille van veiligheid gekapt. Overige boomziekten die fataal kunnen zijn (kastanjebloederziekte)
worden in de gaten gehouden.
5.
In nauw overleg met de bewonerszijn de plannen voor kap en herplant uitgewerkt. De aanbesteding
heeft plaatsgevonden en deze fase 2 wordt eind 2017 afgerond.
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Speelvoorzieningen
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen de verantwoordelijkheid bij de bewoners neerleggen om speelvoorzieningen in stand te
houden.
Wat hebben we bereikt?
1.
Verschillende speellocaties in Spoorstraat-Kieldiep zijn in beheer overgedragen. Gesprekken hierover
zijn gaande in de omgeving Mansholtstraat.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We voeren het Integraal Operationeel Beheerplan Domeinen uit dat onderdeel uitmaakt van de
Uitvoeringsovereenkomst met de IBOR. Met de diverse wijken voeren we gesprekken om duidelijkheid te
krijgen welke voorzieningen behouden blijven of verdwijnen en welke werkzaamheden door de wijken kunnen
worden verricht.
Wat hebben we daarvoor gedaan:
1.
In nauw overleg met bewoners is de eventuele achterstand in de kwaliteit van de bestaande speellocaties
op een aanvaardbaar en beheerbaar niveau gebracht.

Afvalinzameling/Composteerinrichting
Wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect Afvalinzameling/Composteerinrichting
De gemeente Hoogezand-Sappemeer draagt er zorg voor dat, bij de inzameling van het huishoudelijk afval,
ingezet wordt op het nuttiger toepassen (preventie/producthergebruik/materiaalrecycling/energieterugwinning)
van de afvalstromen waarbij de ophaal- en aanbrengservice goede mogelijkheden bieden aan bewoners om tijdig
hun afval te scheiden en af te voeren tegen kostendekkende tarieven.
Doelstellingen:
1.
De IBOR behaalt de doelstellingen door middel van een vastgestelde Uitvoeringsovereenkomst (UVO)
voor de inzameling van huishoudelijk afval. In de UVO is opgenomen dat de doelstelling van het programma
VANG (van afval naar grondstof) wordt gerealiseerd binnen een periode van vijf jaar.
Indicatoren:
•
Landelijke normering voor CO2 uitstoot. Jaarlijkse controle sinds 2011.
•
De bewoners geven minimaal een 7 op het klanttevredenheidonderzoek voor de dienstverlening
van de reiniging.
Indicatoren:
•
Enquête bewoners. Dit is opgeschort in verband met de harmonisatie van beleid in het
kader van de herindeling.
•
De bewoners zijn zich bewust van de hoeveelheid afvalstromen die zij aanbieden en het effect
op de nuttige toepassing (preventie/ producthergebruik/ materiaalrecycling/
energieterugwinning).
2.
De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend.
Indicator:
•
Jaarrekening van het vorige jaar en begroting van het lopende jaar.
Controlemomenten: jaarlijks sinds 2011.
Wat hebben we bereikt?
1.
De IBOR behaalt de doelstellingen voor de inzameling van huishoudelijk afval.
2.
De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Inzameling afval: We voeren het Grondstoffenplan 2013 tot en met 2018 uit.
2.
We controleren of de kosten en baten in evenwicht zijn en zo niet, dan doen we voorstellen om de
tarieven aan te passen.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We voeren het Grondstoffenplan 2013 tot en met 2018 uit. Vanaf 1 juli 2017 brengen we het
restafval naar EEW te Delfzijl, dit betekent dat er geen nascheiding op de reststroom plaatsvindt. De gemeente
maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen
(SOZOG). Het SOZOG is in discussie met SUEZ en EEW over het aanbieden van het grof huishoudelijk afval
dat groter is dan 1m3 en de wachttijden bij de poort.
Uit inspectie van de ondergrondse containers blijkt dat na 20 jaar deze containers aan groot
onderhoud en vervanging toe zijn. Hiervoor zal voor de nieuwe gemeente een plan van aanpak en
een aanbesteding nodig zijn.
Voor de uitvoering is meer capaciteit nodig dan in de formatie aanwezig is, bij ziekte en verlof
wordt ingehuurd. Samen met de BWRI wordt gekeken hoe hierin re-integratietrajecten en
afspraakbanen passen.
Diverse voertuigen in het wagenpark zijn verouderd waardoor er ingehuurd is om de
bedrijfsvoering door te laten gaan. Voor Midden-Groningen is een voorstel gemaakt hoe de
vervangingsinvestering in de meerjarenbegroting past.
2.
We controleren of de kosten en baten in evenwicht zijn en zo niet, dan stellen we voor om de
tarieven aan te passen. De tarieven voor de inzameling van de drie gemeenten zijn voor 2018 geharmoniseerd; de
uitvoering en het beleid nog niet. Het VANG-beleid kan de basis vormen voor het beleid van MiddenGroningen.

Gemeentelijke rioleringen
Wat wilden we bereiken?
1.
Een goed functioneel rioolstelsel.
Wat hebben we bereikt:
1.
Een goed functioneel rioolstelsel.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We voeren het Integraal Operationeel Beheerplan Domeinen uit dat onderdeel uitmaakt van de
Uitvoeringsovereenkomst met de IBOR.
Wat hebben we daarvoor gedaan:
1.
Het rioolstelsel is doorgerekend om te komen tot een maatregelenplan om het stelsel toekomstbestendig
te maken. Door in extreme situaties hemelwater over te laten lopen op openbaar groen en naar waterpartijen
zoals de Parkstraat, Herenstraat, De Dreven en Meerwijk wordt het stelsel robuuster gemaakt. Vanuit de nauwe
samenwerking in de Waterketen is met het Waterschap het rioolwater uit het rioolgemaal Gorecht naar de
rioolwaterzuiveringsinstallaties Foxhol en Hoogezand herverdeeld.

Milieubeheer
Wat wilden we bereiken?
1.
Een gemeente waarin het leefklimaat gezond en prettig is en waarbij we zo min mogelijk afhankelijk
zijn van fossiele energiebronnen. In samenspraak met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties
willen wij komen tot een uitvoeringsagenda van kansrijke duurzaamheidsinitiatieven die door bewoners,
bedrijven en /of organisaties gedragen worden.
Wat hebben we bereikt?
1.
Energie-inkoop /verduurzaming gemeentelijk vastgoed:
We hebben besloten om voor de levering van energie voor de gemeente per 1-1-2019 aan te sluiten bij het
inkoopcollectief van de Provincie Groningen en de gemeente Groningen (inkoopcollectief GGPG). Dit
inkoopcollectief heeft een hoge ambitie om te verduurzamen.
Warmtenet: Het plan blijkt op dit moment nog niet haalbaar (economisch & risico’s). Het wordt nu bij het
Warmteplafond Noord-Nederland geagendeerd met als doel in een later stadium alsnog tot realisatie over te
gaan.
Energieloket Groningen: We hebben besloten om ook in 2018 aangesloten te blijven bij het Energieloket
Groningen.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Gezond en prettig leefklimaat
1.1 Samen met de (‘vliegende brigade’ van de) provincie gaan we op zoek naar mogelijkheden om
energiebesparing en energietransitie in de bebouwde omgeving een versnelling te geven. Te denken valt aan
onderwerpen als het warmtenet (zie hierna) en verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed (ESCoconstructies).
1.2 Warmtenet HS: In oktober 2016 hebben we een warmtecongres georganiseerd waarbij ook de
woningcorporaties zijn betrokken en hebben we Blok A (bron; houtpelletkachels) in werking gesteld. We gaan
nu de milieuprestaties van Blok A monitoren en we organiseren een informatieve bijeenkomst voor
omwonenden. Samen met Waterbedrijf Groningen Duurzaam en de woningcorporaties werken we verder aan
Blok B (bron, industriële restwarmte) in een poging om ook dit tweede deel van het warmtenet te realiseren.
1.3 Energieloket Groningen: We geven een vervolg aan het project “Energieloket Groningen”. Doel van dit
project is om de particuliere woningbezitter te ontzorgen bij de keuze van duurzaamheidsmaatregelen om zijn
woning te verduurzamen. Via de gelijknamige site wordt de woningbezitter aan de hand genomen bij de te
maken stappen.
1.4 Natuur en Milieueducatie (NME): In 2016 hebben we een zeer geslaagd NME- project op de basisscholen
gehouden. Het thema daarbij was afval. Om duurzaamheid nog meer in het (basis)onderwijs onder de aandacht
te brengen, geven we daar dit jaar een vervolg aan. Mogelijke thema’s daarbij zijn energie, water, afval.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Gezond en prettig leefklimaat
1.1 Duurzame energie-inkoop
We hebben besloten om voor de levering van energie voor de gemeente per 1-1-2019 aan te sluiten bij het
inkoopcollectief van de Provincie Groningen en de gemeente Groningen (inkoopcollectief GGPG). Dit
inkoopcollectief heeft een hoge duurzaamheidsambitie met op hoofdlijnen de volgende doelstellingen:
•
Het afsluiten van een meerjarig leveringscontract voor de levering van elektra en gas ingaande
per 1-1-2019.
•
Vergroenen van energie en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.
•
Actieve deelname van Midden-Groningen aan de energietransitie.
•
Terugdringen aardgasconsumptie uit de regio.
•
Realisatie CO2 reductie en uitvoering geven aan nationale en internationale afspraken.
•
Streven naar een aardgasloze gemeente.
In deze aanbesteding wordt dus hoog ingezet op het vergroenen van de in te kopen energie.
Voor de inkoop van stroom is de insteek om 100% additionele hernieuwbare stroom uit de eigen regio in te
kopen. Deze stroom dient binnen 5 jaar te worden opgewekt binnen de provinciegrenzen.
Voor de inkoop van gas geldt dat het aandeel duurzaam- /groengas per jaar minimaal 3 % dient toe te nemen.
1.1-1.2 Warmtenet:
Als ‘aftrap’ van fase 2 /Blok B hebben we samen met de woningcorporaties, Waterbedrijf Groningen en de
Provincie Groningen een LOI (letter of intent) ondertekend. Bij de verdere uitwerking hiervan zijn alle mogelijk
aan te sluiten woningen geïnventariseerd en zijn een aantal scenario’s uitgewerkt variërend van ‘best case’
/maximaal aantal woningaansluitingen tot ‘worst case’ /minimaal aantal woningaansluitingen. Bij alle scenario’s
zijn ook de effecten meegenomen van het wel of niet aansluiten van het Stadshart.
Uit deze uitgebreide studie blijkt dat het plan technisch uitvoerbaar is. Echter geen van de onderzochte
scenario’s is op dit moment economisch haalbaar. Daarnaast is er een wezenlijk risico, te weten het op termijn
mogelijk wegvallen van de warmtebron bij ESKA. Dit brengt met zich mee dat er aanzienlijke extra
investeringen moeten worden gedaan die de businesscase nog negatiever beïnvloeden.
Momenteel zijn er geen subsidiemogelijkheden voorhanden of met zekerheid te verkrijgen om het gat in de
businesscase te dichten. Het risico van het mogelijk wegvallen van de warmtebron bij ESKA is zowel ambtelijk
als bestuurlijk besproken met de Provincie Groningen. Deze ziet momenteel ook geen mogelijkheden de
onrendabele top en het risico af te dekken door middel van subsidie of garantiestellingen. Bovenstaande
conclusies maken dat het voor Waterbedrijf Groningen op dit moment nog niet reëel is om tot realisatie van fase
2 van het warmtenet over te gaan.
Binnenkort start het ‘Warmteplatform Noord Nederland’. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe met als doel om kansen voor warmtenetten te faciliteren en tot haalbare
projecten te brengen. Samen met Waterbedrijf Groningen zal de gemeente het warmtenet HS hier agenderen met
als doel in een later stadium alsnog tot realisatie over te gaan.
1.3 Energieloket Groningen:
Het digitale Energieloket biedt inwoners informatie over het verduurzamen van hun woning, zet hen aan om
actie te ondernemen èn biedt concrete actiemogelijkheden.
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Sinds juli 2015 heeft elke Groninger gemeente een eigen Energieloket als onderdeel van het Energieloket
Groningen (www.energieloket-groningen.nl/). Dit Energieloket is onderdeel van het Nationaal Energieakkoord
voor duurzame groei. Daarin is afgesproken dat elke gemeente een plek moet hebben waar particuliere
woningeigenaren terecht kunnen bij vragen over energiebesparing en opwekking van duurzame energie.
Voor de periode 2015-2016 werd het Energieloket Groningen mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Rijk
via de VNG. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een regiocoördinator ter beschikking gesteld en heeft de
provincie Groningen bijgedragen in de kosten voor de campagnes. Voor 2017 heeft het loket een
overbruggingsbudget gekregen van de VNG. Per 1 januari 2018 stoppen de financiële bijdragen en moet iedere
gemeente zelf de kosten dragen bij voortzetting van het Energieloket. Om het Energieloket ook voor de periode
2018-2020 voort te kunnen zetten is er in het gezamenlijke HSSM College besloten hiervoor een financiële
bijdrage van € 15.000,- per jaar te reserveren uit het structureel budget voor Duurzaamheid.
1.4 Natuur en Milieueducatie: In 2017 is het niet gelukt om vervolg te geven aan het project.

Bodem
Wat wilden we bereiken?
1.
Veiligheid. We willen inzicht in de maatregelen voor een aardbevingsbestendige gemeente met
inwoners die vertrouwen hebben dat de overheid de juiste maatregelen neemt.
2.
We willen bereiken dat de bodem duurzaam geschikt is of wordt gemaakt voor zijn functie. De
(milieuhygiënische) bodemkwaliteit mag per saldo niet verslechteren.
3.
Het gemeentelijk bodembeleid moet transparant en toetsbaar zijn voor betrokkenen.
4.
Wij willen onze burgers optimaal informeren. Door tijdig te weten in welke mate er sprake is van
bodemverontreiniging, willen we stagnatie voorkomen. Daarvoor moet het gemeentelijk
bodeminformatiesysteem op orde zijn.
5.
Wij willen onze burgers optimaal informeren over de effecten van bodemdaling en aardbevin- gen. Het
rijksbeleid daarover (zoals het gasbesluit en het rijksadvies aardbevingsbestendig bouwen) volgen wij kritisch.
De veiligheid mag niet lijden onder de gaswinning.
Wat hebben we bereikt?
1.
Vanuit meerdere invalshoeken (industrie, infrastructuur, gebouwen) is onder aanvoering van de NCG
onderzoek verricht naar de noodzakelijke maatregelen om de veiligheid voor onze inwoners te kunnen blijven
garanderen. Aangezien het complexe materie betreft zijn nog niet alle onderzoeken afgerond en zullen ook nog
aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn. De genomen en te nemen maatregelen zijn risico-gestuurd; daar
waar de risico’s het grootst zijn worden het eerst maatregelen genomen.
2.
Toezicht op grondverzet en eenvoudige bodemsaneringen wordt uitgevoerd door de ODG en is goed op
orde.
3.
Het gemeentelijk bodembeleid is toegankelijk op de gemeentelijke website en
vragen/informatieverzoeken over bodemkwaliteit zijn beantwoord.
4.
Bodemonderzoeksrapporten worden ingevoerd in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem Nazca-i;
het overzetten van bodeminformatie naar een centrale database is in volle gang.
5.
Op 15 november 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die door de
Groninger overheden en meerdere partijen was aangespannen tegen de twee instemmingsbesluiten van de
minister van EZK in het kader van de gaswinning. De hoogste rechter heeft geoordeeld dat de veiligheid en
belangen van de inwoners onvoldoende zijn gewogen. Alle argumenten hebben er toe geleid dat de termijn van
vijf jaar van tafel is en de minister nu binnen 1 jaar een nieuw besluit moet nemen.
De voorlopige voorziening staat nu op 21,6 mld kuub.
De gemeente heeft geweigerd medewerking te verlenen aan Nedmag om zoutwinning vanuit Kiel-Windeweer
mogelijk te maken. De gemeente verzet zich tegen nieuwe zoutwinning.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Samen met onze toekomstige herindelingspartners Slochteren en Menterwolde, voeren we het
meerjarenprogramma van de NCG uit.
2.
We evalueren, actualiseren het gemeentelijk bodembeleid en leggen het vast. We overleggen daarover
met de Omgevingsdienst Groningen (ODG), provincie en Groninger gemeenten.
We verstrekken informatie en advies over het bodembeleid en bodemkwaliteit. We zorgen voor een duidelijke
opdracht aan de ODG om toezichtstaken uit te voeren. In voorkomende gevallen begeleiden we
bodemsaneringen in gemeentelijke projecten.
3.
Transparant en toetsbaar beleid:
3.1 We presenteren dit bodembeleid op de gemeentelijke website.
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3.2 We leggen bodeminformatie vast en verstrekken desgevraagd informatie daarover.
4.
We houden het bodeminformatiesysteem (Nazca-i) actueel en verwerken resultaten van
bodemonderzoeken daarin.
5.
We verstrekken en verwerven bodeminformatie (ook over aardbevingen als gevolg van gaswinning).
We nemen deel aan het (ambtelijk) kennisplatform aardbevingen. Daarin zal ook de reactie van het Rijk op de
(onder andere door ons) ingediende zienswijzen op het gasbesluit worden besproken. Ook op bestuurlijk niveau
vindt overleg plaats met de Veiligheidsregio Groningen maar ook met de vijf andere burgemeesters van Oost
Groningen.
We zijn aanspreekpunt voor onze burgers, ODG en andere belanghebbenden zoals makelaars en adviesbureaus
en de eigen organisatie. Zo nodig organiseren wij informatiebijeenkomsten
voor onze inwoners.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We hebben zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau vanuit verschillende disciplines (zorg, wonen,
industrie, vergunningverlening, infrastructuur, erfgoed, etc.) overleg gevoerd met de NCG om bij de uitvoering
van het Meerjarenprogramma de belangen van HSSM goed voor het voetlicht te brengen.
2.
We hebben overleg gevoerd over gemeentelijk bodembeleid met de Omgevingsdienst Groningen
(ODG), provincie en Groninger gemeenten.
We hebben informatie en advies gegeven over het bodembeleid en bodemkwaliteit. Er ligt een opdracht aan de
ODG om toezichtstaken uit te voeren. Er is opdracht verleend voor bodemonderzoeken in Stadshartgebied en
andere locatie en voor partijkeuringen.
3.
Vragen/informatieverzoeken over bodemkwaliteit zijn beantwoord.
4.
Bodemonderzoeksrapporten worden ingevoerd in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem Nazca-i;
het overzetten van bodeminformatie naar een centrale database is in volle gang.
5.
Aardbevingen/gaswinning: In 2017 heeft één bijeenkomst plaatsgevonden van het Kennisplatform
Effecten Mijnbouw (KEM) waar we ambtelijke vertegenwoordigd waren.
Bodemdaling/zoutwinning Nedmag: we hebben ons verder verdiept in het gebruik van de diepe ondergrond, de
effecten van zoutwinning (plaatselijk aanzienlijke bodemdaling, maatschappelijke onrust daarover) en mogelijke
effecten van zoutwinning (instabielere ondergrond) en veilige beëindiging van de zoutwinning. Er is informatie
uitgewisseld gevoerd met stakeholders zoals inwoners, Nedmag, bevoegd gezag: ministerie EZ en Staatstoezicht
op de Mijnen en er zijn adviezen uitgebracht aan het gemeentebestuur.
Geluid
Wat wilden we bereiken?
1.
We creëren een aangenaam geluidsklimaat passend binnen de wettelijke kaders.
2.
We voorkomen nieuwe knelpunten door bij nieuwe plannen te toetsen op de geluidsaspecten.
Wat hebben we bereikt?
1.
Een acceptabel geluidsklimaat passend binnen de wettelijke kaders; de toetsing van concrete
bouwplannen aan de wettelijke normen (zowel geluidsbelasting of de gevel als het binnen niveau) heeft de volle
aandacht;
2.
De opgestelde bestemmingsplannen zijn uitgebreid getoetst op geluidsaspecten (industrie, spoor en
weg); in een aantal gevallen is wel gebruik gemaakt de maximale bandbreedte die de Wet geluidhinder biedt
(o.a. IJsbaanlocatie). De woningbouwplannen in het noordelijke deel van het Stadshart worden ook kritisch
beoordeeld.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Aangenaam geluidsklimaat:
1.1We stimuleren dat bestaande wegen worden voorzien van stiller asfalt.
We zetten in op het beperken van het industrielawaai tot het wettelijk maximum per bedrijf.
2.
Voorkomen knelpunten:
2.1 We nemen geluidzonering in bestemmingsplannen op en zorgen ervoor dat de geluidszones rond
industrieterreinen niet worden overschreden.
2.2 Het meerjarenproject Bedrijvigheid en Leefbaarheid zetten we in om de knelpunten tussen industrie en
wonen structureel op te lossen. De overgebleven gelden uit het ISV-programma mogen worden ingezet voor de
geluidsaspecten in dit project.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Aangenaam geluidsklimaat
1.1 Op het gemeentelijk wegennet zijn in 2017 niet of nauwelijks asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd;
1.2 Er zijn geluidszonetoetsen uitgevoerd voor ruimtelijke plannen, vergunningaanvragen en meldingen van
bedrijven. Bij een aantal bedrijven heeft extra toezicht plaatsgevonden vanwege overschrijding van de toegelaten
geluidsimmissie. Er heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden in verband met de geluidhinderproblematiek
van de woningen in Meerwijck.
2.
Voorkomen knelpunten
2.1 In het vastgestelde bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ is een
geluidruimteverdeling opgenomen. Ook in de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen Sappemeer-Oost,
FoxMart en Hoogezand-West zal een vergelijkbare geluidruimteverdeling worden opgenomen. Met het oog
daarop is gestart met een actualisatie van de geluidszonebeheermodellen van de genoemde industrieterreinen.
2.2 In verband met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ is
voor 54 woningen een hogere waarde vastgesteld; voor 21 andere is een eerder vastgestelde MTG/hogere waarde
verhoogd. Er is gestart met een gevelisolatieproject waarbij wordt nagegaan of in de woningen waarvoor een
hogere waarde is vastgesteld voldaan kan worden aan het binnen niveau van 35 dB(A). Bij een aantal woningen
zijn de isolatiemaatregelen uitgevoerd, in andere gevallen zijn deze in uitvoering of in voorbereiding.
Begraven
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen iedere overledene de mogelijkheid bieden om binnen de gemeente te worden begraven en
waarbij geprobeerd wordt om daar waar mogelijk in te spelen op de behoefte van de (familie van de) overledene.
Wat hebben we bereikt?
1.
We hebben iedere overledene de mogelijkheid geboden om binnen de gemeente te worden
begraven. Hierbij is daar waar mogelijk in gespeeld op de behoefte van de (familie van de)
overledene. Het onderhoudsniveau is basis.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We voeren het Integraal Operationeel Beheerplan Domeinen uit. Voor dit onderdeel houdt het in het
begraven en het plaatsen van urnen van overledenen. Ook het voorbereiden van het graf en het ruimen van
graven behoort tot de werkzaamheden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We hebben de overledenen begraven en urnen geplaatst waarbij zoveel mogelijk is ingespeeld op de
behoefte van de (familie van de) overledene.
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Wat heeft het gekost?
Totaal programma 2 Openbare ruimte
l/b/s

Begroting 2017

Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017

Verschil

Lasten

14.799.447

15.344.854

15.475.149

-130.295

Baten

7.661.478

7.865.823

8.089.839

224.016

Saldo

7.137.969

7.479.031

7.385.309

93.722

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het nadelig saldo op dit programma met € 94.000
(v) afgenomen.
Lasten
De toename van de lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vorming van een
voorziening voor begrafenisrechten van € 143.000.
De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft
betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud van de betreffende graven moeten worden
besteed. Derhalve is het vormen van een voorziening verplicht. Met deze boeking wordt een
voorziening BBV art. 44 lid 2 gevormd.
De overige verschillen bedragen per saldo € 13.000 voordelig.
Baten
De toename van de lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door € 139.000 aan ontvangen
parkeer-, los- en laadgelden. Met deze ontvangten was in de begroting geen rekening gehouden.
De overige verschillen bedragen per saldo € 85.000 voordelig.
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3. Wonen en industrie
Omschrijving
Hoogezand-Sappemeer wil een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen en te werken.
Het programma Wonen en industrie geeft richting en uitvoering aan de ruimtelijke ontwikkelin- gen binnen de
gemeente. Op basis van regionale ontwikkelingen en prognoses wordt ruimtelijk beleid ontwikkeld. Dit wordt
doorvertaald in de diverse bestemmingsplannen en planologische procedures waardoor een juridische inbedding
plaatsvindt. Tevens zetten we in op het onder- steunen, stimuleren en faciliteren van de bedrijvigheid met als
doel het versterken van de werkgelegenheid.
Tot dit programma behoren de volgende productgroepen:
 Recreatie en toerisme
 Ruimtelijke ordening
 Vitaal platteland
 Woningbouw
 Subsidies/Leningen
 Stedelijke vernieuwing
 Regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht
 Grondexploitaties
 Industrie en werkgelegenheid
 Detailhandel en horeca
Beleidsnota’s en verordeningen
 Erfgoedverordening 2010
 Subsidieverordening monumenten (2008)
 Economisch beleidsplan (2010-2014)
 Achtergronden en relevante beleidsontwikkelingen
 Toekomstvisie ‘Boegbeelden 2015’
 Subsidieverordening Startersleningen
 Detailhandelsbeleid (2013)
 Nota Bovenplanse kosten en Ruimtelijke Ontwikkelingen
 Planschadeverordening
 Bouwverordening
 Vergunningenbeleidsplan Preventief toezicht met beleid
 Handhavingsbeleidsplan ‘Een kwestie van vertrouwen’
 Kadernota Grondbeleid en de nota Grondprijzenbeleid
 Winkeltijdenverordening (2014)

Productgroepen
Recreatie en toerisme
Wat wilden we bereiken?
We willen recreatie en toerisme in Hoogezand-Sappemeer behouden en waar mogelijk versterken, samen met
onze recreatiebedrijven en andere organisaties.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 was er veelvuldig contact met bedrijven, organisaties en omliggende gemeenten om elkaar te informeren
over initiatieven en zaken die spelen op het gebied van recreaties en toerisme.
We bezochten plaatselijke en regionale netwerkbijeenkomsten om verbindingen en contacten te leggen of te
versterken met lokale en regionale ondernemers, organisaties, verenigingen en overheden. Deze bijeenkomsten
en netwerken leverden belangrijke ontmoetingen en nieuwe contacten en kennis op.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Recreatie en toerisme behouden en versterken
1.1 Met een vertegenwoordiging van ondernemers is de gemeente in gesprek over citymarketing. Tijdens
overleggen van de werkgroepen is de gezamenlijke wens geuit te komen tot een citymarketingplan. Door de
Hanzehogeschool is een projectplan opgesteld om te komen tot een dergelijk plan voor de gemeente HoogezandSappemeer.
Momenteel wordt de financiële haalbaarheid van het opstellen van een citymarketing onderzocht. Als een
gevraagde subsidie wordt toegekend en de verschillende betrokken partijen hun bijdrage willen betalen, kan in
2017 een citymarketingplan worden opgesteld.
De bijdrage van de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt betaald uit het budget Economische Ontwikkeling.
Het opstellen van een citymarketingplan wordt betrokken bij het economisch actieprogramma 2016-2018. Als
zich mogelijkheden voordoen, ondersteunen we particuliere initiatieven of evenementen die van belang zijn voor
recreatie en toerisme.
1.2 We leggen ongeveer twee werkbezoeken per jaar af bij lokale bedrijven/organisaties voor recreatie en
toerisme met als doel het opbouwen en onderhouden van contacten. Op deze manier houdt de gemeente feeling
met de bedrijven en weten we wat er speelt. Dit draagt bij aan een goede facilitering aan bedrijven. Een deel van
de werkbezoeken vindt plaats op verzoek van het betreffende bedrijf.
1.3 Meerwijck en het Zuidlaardermeergebied vormen samen het grootste recreatiegebied in de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Inwoners uit onze gemeente en de regio recreëren in het gebied en ondernemers en hun
personeel verdienen er hun brood. Eind 2015 heeft Recreatieschap Drenthe namens de ondernemers rondom het
Zuidlaardermeer een subsidieverzoek ingediend voor het projectplan ‘Opwaardering watergerichte toeristischrecreatieve infrastructuur’. De maatregelen uit het plan zijn bedoeld om de aantrekkingskracht van het
Zuidlaardermeergebied te vergroten. Hierdoor zal naar verwachting het aantal recreanten en toeristen toenemen.
Dit levert een positief sociaal (vergroten leefbaarheid) en economisch (impuls werkgelegenheid) effect op. De
gemeente Hoogezand-Sappemeer verstrekt een eenmalige subsidie, deze wordt betaald uit het budget
Economische Ontwikkeling. De uitvoering van het project vindt in 2016 en 2017 plaats.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Recreatie en toerisme behouden en versterken
1.1 Een aantal r&t-ondernemers uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren,
(aspirant-)bestuursleden VVV, Economic Board, Routebureau Groningen en de gemeente hebben gezamenlijk
gewerkt aan een marketingplan voor het gebied Midden-Groningen. VVV Midden-Groningen heeft dit
Beleidsplan Gebiedsmarketing VVV Midden-Groningen samen met een begroting bij de gemeenten ingediend.
De gezamenlijke colleges hebben besloten om in 2017 (€ 40.000) en in 2018 (€ 75.000) financieel bij te dragen
aan de VVV voor uitvoering van het beleidsplan. (De bijdrage voor 2017 is beschikbaar gesteld door gemeente
Slochteren).
1.2 Tijdens de afgelegde werkbezoeken wisselden we informatie uit en deelden we ervaringen met bedrijven. Zo
kan de gemeente actief inspelen op wat bij onze ondernemers leeft.
1.3 Het duurt langer dan verwacht om het project ‘Opwaardering watergerichte toeristisch-recreatieve
infrastructuur’ ‘uitvoeringsklaar’ te krijgen. Uitvoering van het project vindt plaats in 2018 en 2019.
Ruimtelijke ordening
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen in de regio samenwerken aan collectieve belangen van de regio Groningen-As- sen, zoals
bereikbaarheid, goed openbaar vervoer, sterke economie, goede woningvoorraad en voorzieningen, behoud
kwaliteit leefomgeving en het verwerven en zinnig verdelen van beschikbare gelden op internationaal, Rijks- en
regioniveau. We willen deze wisselwerking tussen stad en ommeland versterken en nieuwe verhoudingen door
demografische en economische ontwikkelingen stabiliseren.
2.
Op basis van de herijking van het Stadshart werken we richtinggevende ontwikkelmogelijkheden uit in
projectplannen.
Wat hebben we bereikt?
1.
Op de genoemde onderdelen heeft de gemeente afgestemd en samengewerkt met de Regio Groningen
Assen. Een extra ontwikkeling betreft de bijdrage die vanuit de RGA gezamenlijk beschikbaar is gesteld voor
Groningen Airport Eelde.
2.
Er is een gedifferentieerd en realistisch woningbouwprogramma voor het Noordelijk deel Stadshart tot
stand gekomen en een intentieovereenkomst gemaakt met Geveke, Lefier, Reensche Compagnie en Groninger
Huis. Deze plannen zijn gepresenteerd aan de buurt.
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De bewaking en sturing vindt plaats in het programmateam en de stuurgroep waar de opdrachtgever in is
vertegenwoordigd.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Samen met regio en provincie kijken we naar het regionale bereikbaarheidsvraagstuk. Daarbij kijken we
ook naar eventueel nut en noodzaak voor het verbeteren of optimaliseren van het openbaar vervoer.
2.
We stellen projectplannen op. Deze worden vastgesteld in de stuurgroep en daarna verwerkt in de
grondexploitatie die ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We hebben in diverse overlegstructuren en besluitvormingsprocessen deelgenomen.
2.
We hebben een analyse van het gebied gemaakt en een stedenbouwkundig plan laten opstellen door een
extern bureau. We hebben het ontwerp gevisualiseerd en gepresenteerd in de wijk.
De grondexploitaties stelt de raad elk jaar vast zodat zij een goed en duidelijk beeld heeft van het project en of
programma.
Vitaal Platteland
Wat wilden we bereiken?
We voeren het raadsbesluit uit om geen extra gelden meer beschikbaar te stellen en voeren de toezeggingen van
voor 2014 uit.
Wat hebben we bereikt?
We hebben het raadsbesluit uitgevoerd om geen extra gelden meer beschikbaar te stellen en voeren de
toezeggingen van voor 2014 uit.
Wat wilden we daarvoor doen?
We hebben periodiek overleg met de partners over de administratieve afhandeling van de gedane toezeggingen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hadden periodiek overleg met de partners over de administratieve afhandeling van de gedane toezeggingen.
Ruimtelijke plannen
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen een vastgesteld planologisch-juridisch kader voor gewenste ontwikkelingen dat voldoet aan
de wettelijke eisen. In 2015 zijn we gestart met het actualiseren van het bestemmingplan Buitengebied met als
doel dit in voor 2018 opnieuw vast te stellen.
2.
We willen rechtszekerheid en perspectieven voor bewoners en bedrijven met eenduidige handvatten
voor vergunningverlening en handhaving. Het uitvoeringsprogramma voor Bedrijvig en Leefbaar HoogezandSappemeer is akkoord bevonden door de raad.
Wat hebben we bereikt?
1.
We zijn nog bezig met de ontwikkeling van het planologisch-juridisch kader voor gewenste
ontwikkelingen dat voldoet aan de wettelijke eisen. De ontwikkeling van het bestemmingsplan Buitengebied is
gestart in 2015 in Hoogezand-Sappemeer, deze wordt in 2018 verder opgepakt en zal het gehele Buitengebied
van de gemeente Midden-Groningen behelzen.
2.
Het programma Bedrijvig en Leefbaar is in 2016 akkoord bevonden door de gemeenteraad.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We blijven de bestemmingsplannen actualiseren. Het bestemmingsplan Buitengebied is aan actualisatie
toe. Daartoe starten we een project en wordt allereerst een nota van uitgangspunten vastgesteld. Het ontwerp
bestemmingsplan gaat in procedure. We handelen procedures voor overige plannen af en we stellen ruimtelijke
onderbouwingen voor omgevingsvergunningen op (onder andere Gorecht-West) en we handelen
principeverzoeken af.
2.
Het bestemmingsplan voor de ‘witte vlekken’ Foxhol/Avebe en Werf/Sluiskade wordt vastgesteld. Er
wordt een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de overige bedrijventerreinen (deel HoogezandWest, Sappemeer-Oost en deel Foxmart) en er wordt een facet bestemmingsplan als ontwerp in procedure
gebracht voor de geluidzones.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Door de ontwikkelingen in het programma Bedrijvigheid en Leefbaarheid (onder punt 2 verder
uitgewerkt), is het bestemmingsplan Buitengebied niet verder ontwikkeld. De eerste aanzet tot dit
bestemmingsplan is in 2016 gemaakt. Hiernaast zijn procedures voor overige plannen afgehandeld en ruimtelijke
onderbouwingen voor omgevingsvergunningen opgesteld (o.a. zonnepark Midden-Groningen) en zijn
principeverzoeken afgehandeld.
2.
Programma Bedrijvig en leefbaarheid: het bestemmingsplan voor de ‘witte vlekken’ Foxhol/Avebe
Werf/Sluiskade zijn in procedure gebracht. Met het bestemmingsplan Sappemeer-Oost is gestart, de delen
Hoogezand-West en Foxmart zullen in 2018 worden opgestart. Het facetbestemmingsplan voor geluidzones is
vastgesteld.

Woningbouw
Wat wilden we bereiken?
1.
We handhaven de afspraken uit de Woningbouwafstemming Regio Groningen-Assen. Daarbinnen is
flexibiliteit en ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De omvang van de woningbouwafspraken en
de planologische ruimte is momenteel voldoende om, ook in 2017, te kunnen voldoen aan de bestaande
marktvraag en de verwachte nieuwe ontwikkelingen.
2.
De huidige Woonvisie 2008-2012 van de gemeente is gedateerd. Formeel gelden de huidige regionale
woningbouwafspraken als Woonvisie die nodig is voor het Provinciale Omgevingsplan en bestemmingsplannen.
We willen dat de nieuwe Woonvisie onderdeel uitmaakt van de totale gebiedsvisie voor de nieuwe gemeente.
3.
De prestatieafspraken 2015-2017 met de corporaties Steelande wonen, Lefier en de Huurdersraad
voeren we uit.
4.
We willen garanderen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de corporaties om leningen te kunnen
aangaan en te kunnen herfinancieren. De gemeentelijke bijdrage hieraan is de achtervangovereenkomst met het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
5.
Voor de besteding van de BLS-middelen (uit de reserve grote voorzieningen) blijven we uitgaan van het
bestedingskader uit de begroting 2015. De uitgangspunten hiervoor zijn dat deze gerelateerd zijn aan woningbouw,
woningvoorraad enz. Hierin kunnen ook middelen worden opgenomen voor nieuwe en effectieve manieren om
woningbouw (weer) op gang te helpen.
6.
We willen de opgelegde halfjaarlijkse taakstelling tijdig uitvoeren en willen dat vergunninghouders snel
en adequaat worden gehuisvest. Het COA heeft een procedure met termijnen waarbinnen wij acties moeten
ondernemen/ prestaties leveren. Hiervoor hebben wij een eigen draaiboek waar diverse partners en afdelingen
een rol in hebben.



Wat hebben we bereikt?
1.
De gerealiseerde woningbouwplannen in 2016 zoals in de Vosholen, Julianapark, Gorecht-west en
diverse inbreidingslocaties passen binnen de woningbouwafspraken met de Regio.
2.
Er is gestart met de voorbereiding van de Woonvisie. Er zijn basisdocumenten en actuele
woningmarktonderzoeken ter voorbereiding op besluitvorming in 2018 gemaakt.
3.
De prestatieafspraken zijn grotendeels uitgevoerd. De punten die nog niet zijn gerealiseerd worden
meegenomen naar de afspraken voor Midden-Groningen.
4.
De achtervangovereenkomst heeft gefunctioneerd.
5.
We koppelden de BLS gelden aan concrete initiatieven voor woningverbetering.
6.
In 2017 realiseren we de halfjaarlijkse taakstellingen voor het huisvesten van vergunninghouders. De
taakstelling voor het 1e half jaar is gerealiseerd, voor het 2e half jaar gaat dit ook lukken en bouwen we een lichte
voorsprong op. Dit heeft vooral te maken met het grote aantal nareizende gezinsleden die herenigd werden met
hun referent. De uitvoering van de maatschappelijke begeleiding van deze nieuwkomers is bij Humanitas
belegd. Daarnaast heeft de gemeente aan ongeveer 75 volwassen nieuwkomers de introductiecursus Thuis in
Midden-Groningen aangeboden. Zij hebben allen de participatieverklaring ondertekend. In september 2017 is
BWRI gestart met een vervolgproject waarbij de nieuwkomers steviger begeleid worden in hun integratieproces.





Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We leveren input en nemen actief deel aan de aansturing van de monitoring van de regionale
woningbouwafspraken en de aanbevelingen uit het Woningbehoefteonderzoek 2015 dat in opdracht van de
Regio is uitgevoerd in 2015. Bestuurlijk wordt dit geagendeerd in de stuurgroep van de Regio Groningen-Assen.
2.
Met de partners binnen de beoogde nieuwe gemeente stemmen we het woonbeleid af en maken we
samen nieuw beleid of beleidsonderdelen. Het hoofdstuk wonen in de ge- biedsvisie voor de nieuwe gemeente
wordt de nieuwe woonvisie. Een aparte beleidsvisie is dan niet nodig.
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We zorgen voor uitvoering en uitwerking van door het college van B&W te bekrachtigen nieuwe

3.
prestatieafspraken met Lefier, Steelande Wonen en de Huurdersraad. We maken de uitvoering van de
prestatieafspraken meetbaar in tijd en benoemen de verantwoordelijke(n) in de uitvoering. Er is frequente
monitoring op bestuurlijk niveau.
4.
We monitoren de afspraken met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarbij de gemeente een
achtervangovereenkomst heeft met het WSW tot 31 december 2017 voor de door de corporaties af te sluiten
leningen in de gemeente.
5.
We gaan door met het in de begroting 2015 vastgestelde bestedingskader van BLS-middelen en brengen
deze tot uitvoering. Actuele thema’s moeten daar een plaats in hebben zoals duurzaamheid, opwaardering van de
bestaande woningvoorraad, versnelling van de nieuwbouwmogelijkheden en initiatieven van onderop (zie ook
onderstaande tabel).
6.
We maken afspraken met de bij het huisvestingsproces betrokken afdelingen en instellin- gen en zorgen
voor een actueel huisvestingsdraaiboek. Vanwege de sterke toename van het aantal statushouders blijven we
extra alert op de voortgang van de huisvesting en de inzet van de maatschappelijke begeleiding.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
De reguliere monitoring hebben we gecontinueerd. In 2017 is ook het Woningmarktonderzoek van
KAW-Weusthuis opgeleverd. De adviezen en besluiten over vervolgafspraken over het woonbeleid binnen de
Regio Groningen Assen zijn in 2017 vastgesteld.
2.
In het kader van beleidsharmonisatie is alles geïnventariseerd en liggen er voor Midden-Groningen
basis documenten voor besluitvorming over woonbeleid in de nieuwe gemeente.
3.
Voor het overgangsjaar 2017 zijn prestatieafspraken gemaakt met Lefier, Groninger Huis en Woonzorg.
Daarnaast zijn documenten voor 2018 voorbereid en is gestart met voorbereiding van een meerjaren
afsprakenkader met de corporaties, huurdersvertegenwoordigers en gemeente.
4.
In 2017 heeft de achtervangovereenkomst met het WSW ten behoeve van de leningen voor de
corporaties regulier gefunctioneerd.
5.
Delen van het budget in het bestedingskader zijn evenals in voorgaande jaren gekoppeld aan concrete
projecten.
6.
Voor de huisvesting van vergunninghouders werken we nauw samen met netwerkpartners: Humanitas,
woningcorporaties, diverse afdelingen binnen de gemeente (GKB, BWRI) op basis van een draaiboek. De
vergunninghouders worden zoveel mogelijk in een woning geplaatst die passend is voor het hele gezin. Op die
manier konden de nareizende gezinsleden snel worden gehuisvest.
We organiseren en faciliteren de training ‘Thuis in Midden-Groningen’ en werken hierbij met name samen met
Bureau Woontalent en de woningcorporaties. In het vervolgproject wenden we beschikbaar gestelde
rijksmiddelen aan voor een extra werkcoach specifiek voor nieuwkomers die ondersteund wordt door een
taalondersteuner. De taalondersteuner onderhoudt contacten met het onderwijsveld en biedt extra taalles aan de
nieuwkomers aan.
Subsidies en leningen
Wat wilden we bereiken?
We willen de aankoop van woningen voor starters op de woningmarkt beter bereikbaar maken en daarmee
bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 hebben we het beleid en uitvoering van startersleningen gecontinueerd en leverden daarmee een bijdrage
aan de doorstroming op de woningmarkt.
Wat wilden we daarvoor doen?
We continueren het aanbieden van leningen aan starters op de woningmarkt voor nieuwbouw- en bestaande
woningen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 verstrekten we in totaal 20 startersleningen (tot en met november 2017).
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Wat wilden we bereiken?
1.
We willen samen met Lefier het totale wijkplan Gorecht-West realiseren conform de eerder genomen
besluiten hierover. Dat betekent de komende jaren sloop van circa 400
woningen en nieuwbouw van aantrekkelijke huurwoningen qua woonkwaliteit, omgevings- kwaliteit en
duurzaamheid. In 2017 wordt er gebouwd in Ter Laan fase 2.
2.
We willen een stap zetten in de verdere planontwikkeling van het noordelijk deel van het
Stadshart/Kerkstraat.
Wat hebben we bereikt?
1.
In 2017 wordt in Gorecht-West fase 2 gebouwd en is voor fase 3 het programma en stedenbouwkundig
plan afgerond.
2.
Voor Stadshart Noord is een woningbouwprogramma en stedenbouwkundig plan gerealiseerd en we
hebben een intentieovereenkomst gesloten met Geveke, Lefier, Groninger Huis en Reensche Compagnie.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
In goed overleg met alle betrokkenen en met gebruikmaking van bestaande budgetten werken we aan
een goede leefomgeving in wijk en dorp conform het vastgestelde beeldkwa- liteitsplan. In 2017 wordt de
ontwikkeling van Ter Laan fase 2 verder ter hand genomen inclusief de civieltechnische werkzaamheden.
2.
Samen met de marktpartij, in samenspraak met belanghebbenden, werken we aan het bedenken en ontwikkelen
van diverse plannen om te komen tot een gerichte aanpak.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Medio 2017 is gestart met de voorbereidingen van fase 3 en zijn het voorbereidingskrediet (€ 580.500,-)
en het uitvoeringskrediet (€ 1.922.700,-) door de Raad goedgekeurd. Eind december 2017 is het
stedenbouwkundig plan definitief vastgesteld voor deze fase. In het jaar 2018 worden de huidige woningen
gesloopt en in het 3e kwartaal 2018 wordt er gestart met de nieuwbouw van deze fase. Aankoop en sloop van de
20 bestaande koopwoningen gaat niet door. Dat betekent dat de huidige koopwoningen blijven staan en zullen
worden geïntegreerd in de planvorming. In deze fase worden 66 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.
2.
Om de plannen te versterken is er een subsidieaanvraag bij provincie Groningen ingediend. De
provincie heeft 1,6 miljoen euro toegekend voor de revitalisering van Stadshart Noord.
Regelgeving op het gebied van omgevingsrecht
Wat wilden we bereiken?
1.
Vergunningverlening:
1.1 We handelen vergunningaanvragen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen af.
1.2 We borgen een hoge mate van brandveiligheid en constructieve veiligheid conform het Bouwbesluit.
1.3 We voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert door het verlenen van vergunningen voor
horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en coffeeshops.
1.4 We willen een groei in kostendekkendheid van leges voor VTH-producten bereiken.
2.
Toezicht en handhaving:
2.1 We waarborgen de fysieke veiligheid en leefbaarheid.
2.2 We bevorderen zelfcontrole en het naleefgedrag wordt verbeterd.
Wat hebben we bereikt?
1.
Vergunningverlening:
1.1 Het is in een aantal gevallen niet gelukt tijdig vergunning te verlenen, vanwege capaciteitsproblemen bij de
Omgevingsdienst, die onze vergunningverlening verzorgt. De dienst heeft daar maatregelen op genomen,
waarmee volgende aanvragen weer in vrijwel alle gevallen tijdig zijn afgehandeld.
1.2 Brandveiligheid en constructieve veiligheid zijn een standaard punt van aandacht bij vergunningverlening en
toezicht. Er wordt risico gestuurd vergunning verleend. Bij eenvoudige bouwcategorieën wordt niet getoetst of
de aanvraag voldoet aan de regels.
1.3 Bij vergunningverlening en bij wijziging in de (eigendoms-)situatie van deze ondernemingen passen we de
Wet Bibob toe. Dit jaar hebben wij daarom meermalen advies gevraagd aan het landelijk bureau Bibob.
1.4 De Omgevingsdienst heeft per 1 januari 2017 een digitaal zaaksysteem (LOS) in gebruik genomen. Dit
systeem maakt preciezere urenregistratie per zaak mogelijk, waardoor op langere termijn een betere
onderbouwing van de kostendekkendheid ontstaat.
2.
Toezicht en handhaving:
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2.1 Gedaan, door onze jaaropdracht 2017 aan de Omgevingsdienst, welke zij hebben gebruikt voor hun
uitvoeringsprogramma.
2.2 Weer gedaan, door uitvoering toezicht en handhaving, verzorgd door de Omgevingsdienst.
Wat wilden we daarvoor doen?
Zowel voor vergunningverlening als voor toezicht en handhaving is de gemeente opdrachtgever en gebeurt de
uitvoering door de ODG.
1.
Vergunningverlening:
1.1 We sturen op behandeltermijnen.
1.2 We checken aanvragen, voor zover van toepassing, op brandveiligheid en construc- tieve veiligheid.
1.3 We houden een BIBOB-check (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) voor alle
nieuwe ondernemers die een horeca-inrichting, seksinrich- ting of coffeeshop willen exploiteren.
1.4 We analyseren en stellen de (rekenmethodiek rondom) kostendekkendheid van legesplichtige producten bij.
Toezicht en handhaving:
2.
Toezicht en handhaving:
2.1 We houden (integraal) toezicht op basis van een risicoanalyse en de prioriteitstelling in het
uitvoeringsprogramma VTH.
2.2 We geven duidelijke voorlichting tijdens controles en stimuleren de eigen verant- woordelijkheid door nut en
noodzaak van regels uit te leggen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Allemaal uitvoering aan gegeven. We hebben in 2017 met de Omgevingsdienst aan een Producten en
dienstencatalogus gewerkt, met hen hebben we een proces afgesproken voor om daaraan verder te bouwen.
2.
Weer gedaan. Eind 2016 hebben we, ook in Slochteren en Menterwolde, ter actualisatie van het
gemeentelijke Toezichts- en Handhavingsbeleid, de Landelijke Handhavingsstrategie vastgesteld. We hebben
voorbereidingen getroffen voor actualisering van de risicoanalyse die basis is voor prioritering van toezicht door
de Omgevingsdienst.
Grondexploitaties
De achtergronden van deze productgroep staan in de paragraaf Grondbeleid.
Industrie en werkgelegenheid
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de gemeente ondersteunen. Hiertoe richten we ons
op het direct en indirect faciliteren van werkgevers. We hebben als gemeente een randvoorwaardelijke rol. Deze
ambitie is uitgewerkt in beleidsthema’s. Deze thema’s vinden in het Economisch Actieprogramma 2016-2018
hun basis: Netwerken & verbinden, Werk & ondernemerschap, Recreatie, toerisme & centrumvoorzieningen,
Economische versterking van de aardbevingsregio en Internationalisering.
Wat hebben we bereikt?
We hebben de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de gemeente ondersteund. Hiertoe hebben we ons gericht op
het direct en indirect faciliteren van werkgevers. We hebben als gemeente een rand-voorwaardelijke rol. Deze
ambitie is uitgewerkt in beleidsthema’s. Deze thema’s vinden in het Economisch Actieprogramma 2016-2018
hun basis: Netwerken en verbinden, Werk en ondernemerschap, Recreatie, toerisme en centrumvoorzieningen,
Economische versterking van de aardbevingsregio en Internationalisering.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Werkgelegenheid en bedrijvigheid ondersteunen:
1.1 Netwerken en verbinden:
1.1.1 We geven informatie en begeleiden (potentiële) ondernemers, we bieden ondersteuning bij economische
activiteiten door het afleggen van veertig werkbezoeken per jaar en we handelen circa 200 tot 250 verzoeken om
informatie per jaar af. Onder een werkbezoek verstaan we een bezoek aan of van een bedrijf of organisatie in de
gemeente Hoogezand-Sappemeer door een afgevaardigde van de afdeling BOP (Beleid, Ontwikkelingen en
Programma’s) doorgaans samen met de betreffende portefeuillehouder of specialist van een andere afdeling
gericht op het onderhouden van contacten en waar mogelijk faciliteren van het bedrijfsleven. Doel van de
werkbezoeken is om een goed beeld te krijgen van onze ondernemers om zo actief in te kunnen spelen op
signalen van het bedrijfsleven. Ook worden de ondernemers tijdens de werkbezoeken gewezen op de
dienstverlening van het werkgeversteam.

42

1

3

1.1.2 In het kader van de herindeling willen we in dit thema zoveel mogelijk de activiteiten verbreden naar
‘HSSM’ verband. We willen onze externe focus versterken door het bijwonen of afleggen van circa vijftien
netwerkbezoeken of activiteiten per jaar. Onder een netwerkbezoek of activiteit verstaan we een bezoek of
activiteit gericht op het versterken van het netwerk op economisch gebied. Afhankelijk van de informatie en
signalen uit de netwerken, worden concrete acties uitgevoerd.
1.1.3 We organiseren minimaal twee netwerkbijeenkomst per jaar. Het kan gaan om bijeenkomsten gericht op
starter of op het thema arbeidsmarktbeleid, netwerkavonden detailhandel of bijeenkomsten met onderwerpen
afhankelijk van de actualiteit. In ieder geval wordt in het voorjaar van 2017 de jaarlijkse netwerkavond voor
ondernemers georganiseerd. De avond wordt door ondernemers gewaardeerd en de huidige opzet heeft zich
bewezen. Jaarlijks zijn circa 200 ondernemers aanwezig. De netwerkavond biedt ondernemers de mogelijkheid
tot netwerken en geeft hen zicht op een actueel thema.
1.4 In 2017 zijn we weer aanwezig met een gezamenlijk ‘HSSM’(Midden-Groningen in oprichting)-plein op de
Promotiedagen voor het bedrijfsleven van het Noorden in Martiniplaza. Hiermee faciliteren we plaatselijke
bedrijven om zich te profileren met een stand.
1.2 Werk & ondernemerschap:
1.2.1 We bieden goed uitgeruste bedrijventerreinen aan met direct uitgeefbare kavels. Het gaat hier om het
uitgeven van de resterende kavels op schiereiland Foxhol en de uitgifte van fase 4 van Rengers
(gemeenschappelijke regeling samen met Groningen en Slochteren). Voor bedrijventerreinen die geen eigendom
zijn van de gemeente vervult de gemeente een intermediaire rol.
1.2.2 Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie met het Regionaal Ondernemingsinstituut (ROI), waarbij
onder andere het rendement wordt bestudeerd, zetten we volgend jaar weer in op de begeleiding van- en
bedrijfsadvies aan kleine ondernemers en starters door het ROI.
1.3 Economische versterking van de aardbevingsregio: In juli 2016 hebben de elf aardbevingsgemeenten,
gemeente Groningen, provincie en andere stakeholders een intentieverklaring ondertekend waarin wordt
uitgesproken om de aardbevingsgerelateerde werkgelegenheid zo regionaal mogelijk te organiseren. Het
belangrijkste instrument daarbij is het maximaliseren van de ‘Social Return on Investment’ bij aanbestedingen
door gemeenten en het Centrum Veilig Wonen. In 2016 en 2017 worden de ambities uit deze intentieverklaring
uitgerold.
1.4 Internationalisering: De grensoverschrijdende samenwerking in EDR-verband (Eems Dollard Regio) is
geïntensiveerd met het netwerk IGS ‘Intensivering Grensoverschrijdende Samenwerking’. Het netwerk heeft een
structureel coördinatiepunt ingesteld dat wordt ingevuld door de adviesbureaus PAU (NL) en NWP/ARSU (D).
In deze samenwerking participeren op dit moment elf Nederlandse gemeenten. Aan Duitse zijde participeren nu
vijf Duitse gemeenten en daarnaast zijn de gemeenten Rhede en Jemgum en stadt Weener geïnteresseerd in de
samenwerking. De deelnemende gemeenten zien kansen om in de komende periode (meer) samen op te trekken
voor de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt, onderwijs en cultuur. Dit ook om versnippering te voorkomen
en de krachten te bundelen bij het verwerven van (Europese) subsidies en fondsen.
1.5 Recreatie, toerisme en centrumvoorzieningen: Door de intensivering van het economisch beleid uit het
coalitieakkoord van 2014 is er meer budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Economisch
Actieprogramma. De raad van Hoogezand-Sappemeer heeft ingestemd om met dit budget ook in te zetten op
recreatie, toerisme en centrumvoorzieningen. De uitwerking van deze actiepunten vindt u elders in de
programmabegroting onder Recreatie en toerisme en Detailhandel en horeca.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Netwerken en verbinden
1.1 We geven informatie en begeleiden (potentiële) ondernemers, we bieden ondersteuning bij economische
activiteiten door het afleggen werkbezoeken, deels samen met de portefeuillehouder. Doel van de werkbezoeken
is om een goed beeld te krijgen van onze ondernemers om zo actief in te kunnen spelen op signalen van het
bedrijfsleven. Ook worden de ondernemers tijdens de werkbezoeken gewezen op de dienstverlening van het
werkgeversteam.
1.2 We hebben ons netwerk versterkt door het bijwonen of afleggen netwerkbezoeken. Voor het bedrijfsleven in
Midden-Groningen is het Koploperproject duurzaam ondernemen georganiseerd en in november succesvol
afgerond met een symposium.
Door het netwerk in te zetten is een succesvolle samenwerking ontstaat dat heeft geleid tot de organisatie van het
het Maak- en Innovatiefestival in Hoogezand.
1.3 We hebben de jaarlijkse netwerkavond voor ondernemers georganiseerd. Er waren circa 250 ondernemers
aanwezig.
1.4 In 2017 waren we aanwezig op de ‘Promotiedagen voor het Bedrijfsleven van het Noorden’ in Martiniplaza.
Hiermee faciliteren we plaatselijke bedrijven om zich te profileren met een stand.
2.
Werk en ondernemerschap:
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2.1 We hebben goed uitgeruste bedrijventerreinen geboden, we merken dat de economie aantrekt, veel bedrijven
breiden hun vestiging uit. In 2017 zijn geen bedrijfskavels verkocht.
2.2 Het Regionaal Ondernemingsinstituut heeft ook in 2017 weer starters en ondernemers met personele of
financiële kwesties begeleid.
2.3 We hebben verbinding tussen het lokale onderwijs en bedrijven gelegd door de organisatie en het faciliteren
van de Week van de Techniek.
2.4 Bedrijven in de glastuinbouw kunnen vanaf 2017 deelnemen aan het programma DuurSaam Glashelder, een
samenwerking tussen het waterschap, LTO, provincie en gemeente, waarin de bedrijven worden gestimuleerd
het wettelijke terugdringen van de emissies in het afvalwater door te voeren.
3.
Economische versterking van de aardbevingsregio:
De herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek brengt werkgelegenheid met zich
mee. Er zijn regionale afspraken gemaakt over het maximaliseren van de ‘Social Return on Investment’ bij
aanbestedingen door onder andere gemeenten in de aardbevingsregio en het Centrum Veilig Wonen. Door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ruim 6 miljoen euro aan de aardbevingsregio toegezegd om
de toeleiding naar werk optimaal te organiseren.
4.
Internationalisering:
De grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten in EDR-verband (Eems Dollard Regio) is in 2017 niet
verder tot uitvoering gebracht. Het CSG Rehoboth heeft mede door een gemeentelijke bijdrage succesvol stages
over de grens kunnen organiseren.
5.
Recreatie, toerisme en centrumvoorzieningen: de uitwerking van dit beleidsveld staat omschreven onder
Programma 3: Recreatie en toerisme en Detailhandel en horeca.
Detailhandel en horeca
Wat wilden we bereiken?
We ondersteunen en stimuleren bedrijvigheid voor detailhandel en horeca om het niveau hiervan te behouden of
te versterken.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 was er veelvuldig contact met bedrijven, organisaties en verenigingen op het gebied van detailhandel.
Hierdoor legden we goede contacten en kunnen we ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. We bezochten
plaatselijke en regionale netwerkbijeenkomsten om verbindingen en contacten te leggen of te versterken met
lokale en regionale ondernemers, organisaties, verenigingen en overheden. Deze bijeenkomsten en netwerken
leverden belangrijke ontmoetingen en nieuwe contacten op.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Ondersteunen en stimuleren bedrijvigheid:
1.1 We onderhouden nauwe contacten met de bedrijven (en hun verenigingen) en organisaties voor detailhandel.
Zo vindt er ongeveer zes keer per jaar een vergadering van het platform detailhandel plaats en gaan we
regelmatig op bezoek bij de verschillen- de winkelgebieden. Afhankelijk van de informatie en signalen uit deze
contacten voeren we concrete actie uit.
1.2 De gemeente Hoogezand-Sappemeer zit bestuurlijk om tafel met de gemeenten Oldambt, Veendam en
Stadskanaal en met de provincie Groningen om te praten over de toekomst van de detailhandel in OostGroningen. Er wordt gewerkt aan toekomstbestendige stedelijke centra.
In een gezamenlijk plan wordt samen met VNO-NCW MKB Noord, lokale ondernemersverenigingen, banken en
vastgoedeigenaren gewerkt aan een praktische uitvoeringsagenda op lokale schaal.
In 2016-2018 worden langs de drie sporen ‘fysieke ruimte’, ‘ondernemerschap’ en ‘marketing’ diverse projecten
opgezet. In een netwerkorganisatie waarin alle stakeholders zijn vertegenwoordigd, wordt de voortgang gedeeld
en kunnen partijen kennis en ervaring over de lokale aanpak met elkaar uitwisselen.
Voor de sporen ‘fysieke ruimte’ en ‘ondernemerschap’ is een maatregelenpakket per kern uitgewerkt en zijn
speerpunten benoemd. Voor het spoor ‘marketing’ is afgesproken dat binnen de netwerkorganisatie afstemming
wordt gezocht.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Ondersteunen en stimuleren bedrijvigheid:
1.1 Tijdens de vergaderingen van het platform detailhandel en de werkbezoeken aan de winkelgebieden wordt
kennis en ervaringen gedeeld. Zo kan de gemeente actief inspelen op wat bij onze ondernemers leeft.
1.2 Eén van de speerpunten van het overleg Detailhandel Oost-Groningen is het saneren van vastgoed. De
gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft een beroep gedaan op het ‘Uitvoeringsprogramma leefbaarheid’ van de
provincie Groningen voor het project Stadshart Noord (zie ook stedelijke vernieuwing). Halverwege november
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2017 heeft de provincie laten weten dat de gemeente de gevraagde 1,6 miljoen euro voor uitvoering van het
project krijgt. Het speerpunt ondernemerschap wordt nog verder uitgewerkt.
Wat heeft het gekost?
Totaal programma 3 Wonen en industrie
l/b/s

Begroting 2017

Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017

Verschil

Lasten

7.575.107

8.115.845

10.227.808

-2.111.963

Baten

2.665.115

3.379.442

4.018.292

638.850

Saldo

4.909.992

4.736.403

6.284.145

-1.473.113

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het nadelig saldo op dit programma met
€ 1.500.000 (n) toegenomen.
Lasten
Bij de lasten is het nadeel ten opzichte van de begroting van € 1.548.000 ontstaan door niet
begrote stortingen in de verliesvoorziening stadscentrum van € 1.291.000 en verliesvoorziening
IJsbaan van € 430.000. Ook is € 546.000 afgeboekt op de investering wijkvernieuwing
Gorecht- West ten laste van de reserve Gorecht-West, dit was niet begroot maar betreft de
verdere uitwerking van de financiële bijlage bij het raadsbesluit in 2012 over de
wijkvernieuwing. Het budget voor bedrijvig en leefbaar HS is in 2017 niet volledig besteed,
dit resulteert in een voordeel van € 214.000. Het overig nadelig verschil van € 59.000 betreft
diverse posten.
Baten
Bij de baten is het voordeel ten opzichte van de begroting van € 639.000 ontstaan door een niet
begrote onttrekking van € 546.000 uit de reserve Gorecht-West, winstneming grondexploitatie
Julianapark van € 134.000 en inzet subsidiegelden /ontvangst grondopbrengst van totaal
€ 78.000 voor bedrijvig en leefbaar HS. Het resterende nadelig verschil van € 119.000 betreft
diverse posten.
Het totale voordeel op bedrijvig en leefbaar HS komt uit op € 292.000, omdat dit een
incidenteel budget betreft wordt de raad bij de resultaatbestemming 2017 gevraagd dit bedrag
over te hevelen naar 2018 voor verdere uitvoering van bedrijvig en leefbaar HS.
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4. Onderwijs
Omschrijving
Dit programma omvat het onderwijsbeleid van de gemeente. Het programma is erop gericht om
de inwoners van onze gemeente een optimaal opleidingsniveau te kunnen geven dat hen
voorbereidt op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
Tot dit programma behoren de volgende productgroepen:
•
Openbaar primair schoolbestuur
•
Doorbetaling
•
Huisvesting Onderwijs
•
Leerlingenvervoer
•
Onderwijsachterstanden
•
Brede Impuls Combinatiefuncties
•
Aanpak voortijdig schoolverlaten
•
Overige onderwijsvoorzieningen
•
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Beleidsnota’s en verordeningen
•
Verordening leerlingenvervoer 2014
•
Verordening huisvesting onderwijs 2009
•
Verordening ruimte en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011
•
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen
•
Verordening Wet kinderopvang op indicatie 2012
•
Beleidsregels compensatie eigen bijdrage kinderopvang studerende ouders 2013
•
Nadere regels Onderwijsachterstandenbeleid (onderdeel Algemene Subsidieverordening
2013)
•
Nadere regels regulier peuterspeelzaalwerk (onderdeel Algemene Subsidieverordening 2013)

Productgroepen
Openbaar basisonderwijs
Wat wilden we bereiken?
1.
Op 2 december 2013 heeft de gemeenteraad (onder andere) besloten om het openbaar basisonderwijs
per 1 augustus 2017 bestuurlijk te verzelfstandigen en de periode daaraan voorafgaand te gebruiken om de
gewenste organisatievorm van het openbaar basisonderwijs te vinden. Halfjaarlijks wordt de stand van zaken met
de raad geëvalueerd. Na drie jaar kan eventueel besloten worden tot twee keer één jaar.
2.
Het reorganisatieplan heeft tot doel om in de periode tot 1 augustus 2017 de uitgaven voor formatie
binnen de rijksvergoeding te brengen.
Wat hebben we bereikt:
In 2017 hebben we in samenspraak met de directeuren en de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR)
het project om het openbaar basisonderwijs te kunnen verzelfstandigen succesvol afgerond. We hebben een
bestuursvorm uitgewerkt voor de nieuwe organisatie, inclusief een daarbij passend functiegebouw en financiële
onderbouwing, dit met instemming van de GMR. Na deze instemming zijn door middel van een zorgvuldige
werving- en selectieprocedure de bestuurder en raad van toezicht benoemd. Ook is het stafbureau van de
stichting vormgegeven. De reorganisatie die vanaf augustus 2015 is ingezet heeft ertoe geleid dat de personele
lasten in lijn met de rijksvergoeding zijn gebracht. Eerder dan verwacht is het sociaal plan in overleg met de
vakbonden in mei 2017, in plaats van augustus 2017, al beëindigd. De verzelfstandigde organisatie voor
openbaar basisonderwijs gaat verder onder de naam Stichting Ultiem.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We evalueren halfjaarlijks de stand van zaken met de raad.
2.
In het reorganisatieplan zijn de volgende maatregelen opgenomen:
2.1 Vacaturestop: Het meerjarig project aangaande het financieel gezond en voor verzelfstandiging gereed
maken van het openbaar basisonderwijs loopt ook nog in 2017 door.
In 2015 en 2016 is een aanzienlijke reductie in onderwijsgevend personeel behaald, zo ook in de personeelsgroep
‘directie’. Via tussentijdse rapportages wordt de gemeenteraad steeds goed op de hoogte gehouden van de
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voortgang. Om de taakstelling voor onderwijsondersteunend personeel te halen geldt voor het schooljaar 20162017 een tweede, gedwongen fase voor een beperkt aantal medewerkers.
2.2 Vermogenspositie: In de cijfermatige onderbouwing van het reorganisatieplan is omschreven dat het
financiële effect voor de gemeente bestaat uit het opvangen van de exploitatie- tekorten, een bijdrage aan het
transitiebudget en het toewerken naar een vermogenspositie op de datum van verzelfstandiging van ongeveer
1.900.000 euro. Dit bedrag leidt tot aanvaard- bare kengetallen rondom solvabiliteit, liquiditeit en
weerstandsvermogen. In totaal bedroeg in de (meerjaren)begroting voor 2015, 2016 en 2017 de vastgestelde
gemeentelijke bijdrage 4,7 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief de kosten van de doorbetalingsverplichting aan
het bijzonder onderwijs. Op basis van de meest recente informatie is vastgesteld dat een op 1 januari 2016 nog
beschikbaar transitiebudget van 3.550.000 euro toereikend is om toe te werken naar voornoemde
vermogenspositie van 1.900.000 euro op het moment van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in 2017.
In de begroting voor 2017 is het vertrek van medewerkers op basis van het sociaal plan verwerkt. De beoogde
reductie binnen het onderwijsondersteunend personeel, die nog in 2017 moet plaatsvinden, is ook in de begroting
verwerkt. De financiële taakstelling kan per 1 augustus 2017 worden behaald.
Voorwaarde is dat we continu het proces sturen en bijsturen. Het openbaar basisonderwijs wordt geconfronteerd
met een lagere instroom van leerlingen, hetgeen direct van invloed is op de hoogte van de rijksvergoeding en
daarmee de mogelijke omvang van het personeelsbestand. Hierop zal dus blijvend moeten worden geanticipeerd.
Gelijktijdig zal de focus volop moeten liggen op het behoud van de onderwijskwaliteit. In 2017 zullen we een
bestuursvorm voorleggen en een bij de organisatie passend functiegebouw opstellen en invoeren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De raad is door middel raadsbrieven en een uitgebreide informatieavond op de hoogte gehouden van de
voortgang en de resultaten van het proces van verzelfstandiging. Bijzonder in deze is te noemen dat er feitelijk
sprake was van twee verzelfstandigingsprocessen: naast de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs
naar de Stichting Ultiem, is ook de openbare basisschool in Westerbroek verzelfstandigd naar de Stichting Jan
Ligthartschool. Deze school voert, met instemming van het ministerie van OCW, een onderwijskundig
experiment uit, waarin de bewoners van het dorp een belangrijke rol in de schoolorganisatie hebben.
De maatregelen in het reorganisatieplan zijn succesvol doorgevoerd:
Formatie: voor de medewerkers, behorend tot het onderwijsondersteunend personeel, die in de tweede,
gedwongen fase terecht waren gekomen, kwam alsnog een functionele en passende functie beschikbaar.
Hierdoor zijn er geen gedwongen ontslagen gevallen.
Vermogenspositie: in de cijfermatige onderbouwing van het reorganisatieplan staat vermeld wat gedaan moest
worden om de exploitatietekorten op te lossen en toe te werken naar aanvaardbare kengetallen rondom
solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen. Teneinde de organisatie gereed te maken voor
verzelfstandiging werden diverse kwaliteitsmaatregelen doorgevoerd en is toegewerkt naar een – op de datum
van verzelfstandiging – eigen vermogen van 1.870.000 euro. In totaal was in de opvolgende begrotingen voor
2015, 2016 en 2017 als gemeentelijke transitiebudget een bedrag opgenomen van 4.700.000 euro, inclusief de
kosten van de doorbetalingsverplichting aan het bijzonder onderwijs. Op de datum van verzelfstandiging is de
afrekening opgemaakt en vastgesteld op 3.300.000 euro, inclusief de kosten van de doorbetalingsverplichting.
Doorbetaling
Wat wilden we bereiken?
1.
We stellen het bijzondere basisonderwijs financieel gelijk met het openbare basisonderwijs.
Wat hebben we bereikt:
Gelijkstelling van het bijzonder basisonderwijs, omdat de uitgaven voor het openbaar basisonderwijs hoger zijn
dan het bedrag dat het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Gelijkstelling onderwijs:
1.1 We stellen het voorlopige overschrijdingsbedrag vast voor het jaar 2016.
1.2 We stellen het overschrijdingsbedrag over het tijdvak 2011-2015 definitief vast.
1.3 We stellen voor het begrotingsjaar 2017 vast wat de verwachte overschrijding zal zijn. Als we meerkosten
verwachten, verstrekken we een voorschot aan het bijzonder basisonderwijs.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.1 Het overschrijdingsbedrag over het jaar 2016 is voorlopig vastgesteld.
1.2 Het overschrijdingsbedrag over het tijdvak 2011-2015 is definitief vastgesteld.
1.3 Het voorlopige overschrijdingsbedrag over de eerste 7 maanden van 2017 is vastgesteld. We hebben in het
jaar 2017 een knip gelegd in de berekening van het overschrijdingsbedrag. Met ingang van 2017-2018 is het
bestuur van de Jan Ligthartschool door de gemeente Hoogezand-Sappemeer overgedragen aan het bestuur van de
Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen. Hiermee is het aantal basisscholen dat de gemeente in stand houdt
gewijzigd. We berekenen in 2018 het overschrijdingsbedrag over de laatste 5 maanden van het jaar 2017.
1.4 De schoolbesturen van het bijzonder basisonderwijs hebben over de periode 2011-2015 hun restant
overschrijdingsbedrag ontvangen. Over het jaar 2016 en de eerste 7 maanden van 2017 hebben zij een voorschot
ontvangen.
Huisvesting Onderwijs
Wat wilden we bereiken?
1.
De scholen beschikken over een functioneel, duurzaam en technisch goed schoolgebouw.
Wat hebben we bereikt?
De scholen beschikken over een functioneel en technisch goed schoolgebouw en ook in de toekomst zal dit het
geval zijn na de omvangrijke scholentransitie als gevolg van de aardbevingenproblematiek. Bij de transitie
worden ook de demografische en onderwijskundige ontwikkelingen betrokken. Samen met de schoolbesturen
van het basis-en voortgezet onderwijs hebben we plannen gemaakt voor het zoveel mogelijk bundelen van de
onderwijsvoorzieningen en het opheffen van leegstand.
Wat wilden we daarvoor doen?
Het scholenprogramma 2016-2020 met drie nieuwbouwprojecten en tien verstevigingsprojecten wordt
uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We zijn gestart met de voorbereidingen voor de scholentransitie. Er is een programma organisatie
ingericht die in HSSM-verband uitvoering geeft aan het scholenprogramma 2016-2010. In het jaar 2017 zijn we
daarbij gestart met de voorbereidingen van de geplande kindcentra in Spoorstraat-Kieldiep en Woldwijck.
2.
Het aardbevingsbestendige kindcentrum Woldwijck is geopend. Hierin zijn twee basisscholen CBS De
Regenboog en Jenaplanschool Het Vlot en kinderopvang KaKa gehuisvest.
3.
De bouw van het kindcentrum Vosholen is verder voorbereid, rekening houdende met een uitbreiding in
verband met de fusie van de hoofdlocatie en de dislocatie van de Theo Thijssenschool. De hoofdlocatie vertrekt
uit Boswijck en verhuist naar het kindcentrum De Vosholen. We verwachten dat het kindcentrum in de zomer
van 2019 gereed is.
4.
Buiten het scholenprogramma hebben we in verband met een sterke groei van het aantal leerlingen van
Jenaplanschool Het Vlot hebben we uitbreiding gerealiseerd in de naast het kindcentrum gelegen kerk met
ingang van het schooljaar 2017-2018. De uitbreiding kon niet gerealiseerd worden binnen het kindcentrum
Woldwijck.
5.
Buiten het scholenprogramma hebben we een ruimtetekort van 2 lokalen van de Rk. St. Antoniusschool
opgelost via medegebruik in de hoofdlocatie van de Theo Thijssenschool in Boswijck. Deze basisschool wordt
gehuisvest in het kindcentrum Vosholen. Bij het ontwerp van het kindcentrum Vosholen wordt rekening
gehouden met de groei van het aantal leerlingen.
Leerlingenvervoer
Wat wilden we bereiken?
We willen de ontwikkelingskansen van leerlingen bevorderen, door ze in staat te stellen om een passende school
te bezoeken.
Wat hebben we bereikt?
We hebben leerlingen in staat gesteld een passende school te bezoeken. In 2017 kwamen 215 leerlingen in
aanmerking voor een vergoeding van de reiskosten via het leerlingenvervoer. 187 leerlingen maakten gebruik
van het aangepast vervoer. 28 leerlingen kwamen in aanmerking voor een financiële vergoeding, waarvan 13 een
vergoeding ontvingen voor eigen vervoer en 15 voor openbaar vervoer.

48

1

4

Over het jaar 2017 waren de leerlingen verdeel over de volgende scholen:
Bijzonder basisonderwijs
Openbaar speciaal basisonderwijs
Bijzonder speciaal basisonderwijs
Openbaar speciaal onderwijs
Bijzonder speciaal onderwijs
Openbaar voortgezet speciaal onderwijs
Bijzonder voortgezet onderwijs

39
9
12
98
9
30
18

Het aantal leerlingen dat vervoerd werd naar het bijzonder basisonderwijs is in 2017 hoger dan normaal. Dit is
het gevolg van de anderstalige leerlingen binnen de gemeente die aangewezen zijn op onderwijs in de gemeente
Haren. Vanaf 1 september 2017 kunnen deze leerlingen onderwijs volgen binnen de gemeente HoogezandSappemeer.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Ontwikkelingskansen leerlingen:
1.1 We verstrekken financiële vergoedingen voor vervoer van leerlingen met eigen vervoer of openbaar vervoer.
1.2 We organiseren aangepast vervoer met een taxi voor leerlingen met een vervoersbeperking. We passen dit
aan binnen de plannen voor het passend onderwijs.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben conform de regels in de verordening vergoedingen verstrekt voor het leerlingenvervoer.
Het aangepast vervoer wordt verzorgd door taxi De Grooth uit Winschoten. Met deze vervoerder hebben we
tezamen met Slochteren, Menterwolde, Veendam, Pekela, Oldambt, Vlagtwedde en Bellingwedde een contract
afgesloten. Het contract liep tot 1 augustus 2015 en is inmiddels drie keer met één jaar verlengd tot 1 augustus
2018.
Onderwijsachterstanden
Wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect Onderwijsachterstanden
De doelgroepkinderen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer gaan zonder achterstanden naar het
basisonderwijs.
Doelstellingen:
1. Minimaal 85% van de doelgroepkinderen volgt een VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie) op
een voorschoolse voorziening.
Indicatoren:
• Aantal 2- en 3-jarige doelgroepkinderen dat bekend is op het consultatiebureau.
• Bereik: aantal doelgroepkinderen dat voorschoolse educatie volgt.
• De organisatie van een doorlopende leerlijn tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs.
2. Alle locaties die een voorschools programma aanbieden, voldoen aan de wettelijke kwaliteitsnormen.
Indicator:
• Percentage voorschoolse voorzieningen met positieve beoordeling door GGD en/of onderwijsinspectie.
Wat hebben we bereikt?
1.
Op peildatum 1 oktober 2017 namen 118 doelgroepkinderen deel aan voorschoolse educatie op de
peuteropvang. Op deze peildatum waren er 140 kinderen met een indicatie voor VVE; dit betekent een deelname
van 84 procent. We hebben daarmee onze ambitie van 85 % bereik in 2017 gerealiseerd.
2. Alle locaties die een voorschools programma aanbieden zijn geïnspecteerd en voldeden aan de
kwaliteitsnormen.
Gerealiseerd in 2017:
Minimaal verplicht aanbod van het Rijk
Huidige aantal doelgroeppeuters op voorschoolse
educatie
Totaal aantal doelgroeppeuters in de gemeente
Deelname peuters aan peuteropvang gemeentebreed
(betreft voorschoolse educatie en reguliere
peuteropvang samen)

Minimaal 110 plaatsen
118 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar (peildatum 110-2017)
140 peuters peuters in de leeftijd van 2-4 jaar
60 procent van de 2-3 jarigen (peildatum oktober
2017)
Onder 2,5-3 jarigen ligt de deelname op 64 %
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Vroeg- en voorschoolse educatie:
1.1 We bieden elk kind dat een indicatie krijgt een voorschoolse educatie-plaats aan op de peuteropvang.
1.2 We organiseren een doorlopende leerlijn volgens het convenant VVE dat is afgesloten tussen gemeente,
voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs.
1.3 We monitoren de afspraken met de GGD over de vroegtijdige signalering van en toeleiding naar
voorschoolse educatie.
1.4 We verlenen subsidie voor leesbevorderingsprojecten in de voorschoolse periode en het basisonderwijs.
2.
Kwaliteit voorschoolse voorzieningen: We bewaken de kwaliteit van de voorschoolse educatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Vroeg- en voorschoolse educatie
1.1 Elk kind met een indicatie heeft een voorschoolse educatie-plaats aangeboden gekregen. Op peildatum 1-102017 maakten 118 kinderen gebruik van voorschoolse educatie. Dat betekent een bereik van ca 84 %.
1.2 We realiseerden een doorlopende leerlijn zoals is weergegeven in het convenant VVE zoals dat is afgesloten
tussen gemeente, voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs. Eind 2017 zijn de wettelijk verplichte
afspraken met het basisonderwijs over de resultaten van vroegschoolse educatie vastgelegd. Ook zijn er
afspraken gemaakt over de partnerkeuze en samenwerking binnen integrale kindcentra.
1.3 We hebben de afspraken met de GGD over de vroegtijdige signalering van en toeleiding naar voorschoolse
educatie gemonitord. De GGD voert dit uit conform de afspraken. In oktober 2017 waren er 140 kinderen met
een doelgroepsindicatie.
1.4 We hebben subsidie verleend aan de bibliotheek voor leesbevorderingsprojecten in de voorschoolse periode
en het basisonderwijs. Zestien basisschoollocaties (hoofd- en dislocaties samen)beschikken over een bibliotheek
op school.
2.
We hebben de kwaliteit van de voorschoolse educatie bewaakt via GGD-inspecties. Alle locaties
voldeden aan de kwaliteitseisen
Regeling Brede Impuls Combinatiefunctie
Wat wilden we bereiken?
1.
We voorkomen beweegachterstanden van kinderen.
2.
Aandachtswijken:
2.1 Kinderen, woonachtig in de aandachtswijken Gorecht-West en Spoorstraat-Kieldiep voldoen aan de
Nederlandse norm gezond bewegen (minimaal één uur per dag een matig tot intensieve lichamelijke activiteit).
2.2 We versterken de samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, bewonersorganisaties, kinderopvang en
onderwijs.
3.
We willen overgewicht van kinderen voorkomen en tegengaan.
4.
Het Rijk beoogt met de Regeling Brede Impuls Combinatiefunctie dat de jeugd tot 18 jaar
Wat hebben we bereikt?
1.
De combinatiefunctionarissen (vakleerkrachten en mrt-docenten) en buurtsportcoaches verrichten in
2017 diverse activiteiten gericht op een gezonde leefstijl bij kinderen en op samenwerking tussen onderwijs,
buurt- en sportverenigingen.De activiteiten staan onder ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’. Volgens de planning
houden we in 2018 een gemeentebreed participatie-onderzoek in basis- en voorgezet onderwijs, op basis
waarvan we resultaten en de effectiviteit van het beleid kunnen onderbouwen. Dit is afhankelijk van de manier
waarop we het beleid rond combinatiefunctionarissen organiseren na de herindeling.
2.
zie 1.
3.
zie 1.
4.
zie 1.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Voorkomen beweegachterstanden:
1.1 We screenen leerlingen die door de leerkrachten zijn doorverwezen op mogelijke bewegingsachterstanden.
1.2 We bieden korte hulpverleningstrajecten aan bij geconstateerde bewegingsachterstanden of verwijzen de
leerlingen door naar professionele ondersteuning.
2.
Aandachtswijken:
2.1 We organiseren een wekelijkse naschools sportuur in Gorecht-West en Spoorstraat- Kieldiep.
2.2 We organiseren samen met andere partijen zoals Fier4Grunn en Kwartier Zorg & Welzijn gedurende de
schoolvakanties sportieve evenementen in de aandachtswijken.
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2.3 We houden een sportparticipatieonderzoek waarmee we het aantal beweegmomenten per week van de
kinderen in de aandachtswijken in kaart brengen.
2.4 We bieden vraaggerichte ondersteuning aan de sportverenigingen.
3.
Afname overgewicht kinderen:
3.1 We nemen gemeentebreed deel aan landelijke projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van een gezonde
leefstijl.
3.2 De leerlingen in het basisonderwijs hebben drie keer per week gymonderwijs waarvan één les verzorgd
wordt door een combinatiefunctionaris.
4.
We onderzoeken hoe we binnen de Regeling Brede Impuls Combinatiefunctie ook een culturele
activiteit kunnen bieden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Voorkomen beweegachterstanden
1.1 We screenden 62 leerlingen die groepsleerkrachten doorverwezen op mogelijke bewegingsachterstanden.
1.2 We boden 56 leerlingen korte hulptrajecten aan en verwezen 3 leerlingen door naar professionele
ondersteuning.
2.
Aandachtswijken:
2.1 Het organiseren van een wekelijks sportuurtje in Gorecht-West en Spoorstraat-Kieldiep is niet gelukt. In
Sappemeer is dit wel gelukt.
2.2 We organiseren samen met de buurtsportcoaches en andere partijen, zoals FC Groningen in de Maatschappij,
gedurende de schoolvakanties sportieve evenementen in de aandachtswijken.
We bieden vraaggerichte ondersteuning aan buurt- en sportverenigingen.
3.
Afname overgewicht kinderen:
3.1 We nemen gemeentebreed deel aan landelijke projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van een gezonde
leefstijl. Drie scholen meldden zich aan voor deelname aan het project “De Gezonde School” met accent op
‘sport en bewegen’ en ‘welbevinden en sociale veiligheid’.
Basisschool ’t Heidemeer is inmiddels gecertificeerd.
3.2 De leerlingen in het basisonderwijs hebben, waar mogelijk, drie keer per week gymonderwijs, waarvan in de
bovenbouw een deel verzorgd wordt door een vakleerkracht / combinatiefunctionaris.
Op zeventien van de negentien scholen zijn vakleerkrachten actief, die bij voorkeur de lessen verzorgen in de
bovenbouw. Deze vakleerkrachten leveren ook een oefenstofoverzicht voor de groepen 5 t/m 8. Verder zijn ze
gestart met het ontwikkelen van een nieuw leerlingvolgsysteem op het gebied van sport en bewegen.
We ontwikkelen de digitale sportpas verder; er zijn nu 420 accounts.
4.
Hoe we binnen de Regeling Brede Impuls Combinatiefunctie ook een culturele activiteit kunnen
aanbieden wordt nog onderzocht. Dit combineren we met de harmonisatie van beleid voor de nieuwe gemeente.
Aanpak voortijdig schoolverlaten
Wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect Voortijdig schoolverlaten
Jongeren in Hoogezand-Sappemeer doorlopen hun schoolloopbaan succesvol waardoor zij hun talenten
ontplooien en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Doelstelling:
1.
Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters waardoor het aantal schoolverlaters 65 of lager is
in het schooljaar 2016/2017.
Indicator:
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2016/2017 (peildatum 1 oktober 2017)
Doelstelling:
2.
Het ontwikkelen van één gezamenlijke jongerenaanpak binnen de BWRI voor de reguliere doelgroep
maar nog meer voor de kwetsbare jongeren om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.
Indicatoren:
•
Het aantal jongeren dat begeleid is naar een opleiding, BBL-opleiding, werk of een zorg/
hulpverleningstraject.
•
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2016/2017 (peildatum 1 oktober
2017)
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Wat hebben we bereikt?
. We hebben alle jongeren van 5 tot 23 jaar zonder startkwalificatie in beeld, inclusief de ‘nieuwe’ doelgroep
genaamd de kwetsbare jongeren. Dit zijn de schoolverlaters vanuit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal
onderwijs en entree onderwijs.
. We zijn vergevorderd in de ontwikkeling van één gezamenlijke jongerenaanpak (5 tot 23 jaar) binnen het
BWRI
. We zijn vergevorderd in de ontwikkeling van een aanpak om de kwetsbare jongeren (schoolverlaters vanuit het
praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree onderwijs) vroegtijdig in beeld te krijgen en te
bemiddelen richting school of (aangepast) werk
. We zijn begonnen om de samenwerking tussen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en
Menterwolde op het gebied van Leerplicht en RMC vorm te geven richting de herindeling van 2018
. De voorlopige prognose voor het aantal vroegtijd schoolverlaters voor het schooljaar 2016/2017 ligt op 50. Het
aantal vorotijdig schoolverlaters is voor schooljaar 2015/2016 definitief vastgesteld op 49.
. Vanuit het jongerenloket hebben we ruim 220 meldingen ontvangen en in behandeling genomen (16+);
meldingen van schoolverzuim (preventief) en meldingen van schooluitval (curatief). Dit zijn minder meldingen
dan vorig kalenderjaar. De reden hiervoor is dat met ingang van 2017 is besloten om jongeren van 16 en 17 jaar
niet meer standaard op te pakken en vooral te verantwoorden vanuit het RMC (jongerenloket), maar vanuit
Leerplicht. Verder is de peildatum 27-11-17, het kalenderjaar loopt nog ruim een maand dus het aantal
meldingen zal nog oplopen.
. Vanuit Leerplicht hebben we 4 meldingen van absoluut verzuim behandeld en ruim 220 meldingen van relatief
verzuim behandeld. Verder hebben we 18 processen-verbaal opgemaakt en 14 vrijstellingen afgegeven.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters:
1.1 We handhaven de strakke lijn van het voorkomen van schooluitval door de uitvoering van de Leerplichtwet
1969 (de leerplicht en de kwalificatieplicht).
1.2 We hebben intensief contact met de scholen om in een vroegtijdig stadium (school) problematiek te
signaleren en op te pakken om verdere schooluitval te voorkomen.
1.3 We hebben intensief contact met de sociale teams binnen de gemeente Hoogezand- Sappemeer en trekken
samen op om in een vroegtijdig stadium (school)problematiek te signaleren en op te pakken om verdere
schooluitval te voorkomen.
1.4 We hebben intensief contact met het Samenwerkingsverband van het (speciaal) basisonderwijs en het
voortgezet (speciaal) onderwijs in het aanpakken van schoolverzuim en het aanpakken van de
thuiszittersproblematiek, daar veel schoolverzuim in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs een sterke
indicatie is voor voortijdig schoolverlaten.
1.5 We participeren actief binnen onze RMC-regio in de aanpak van voortijdig schoolverlaten.
1.6 We participeren actief binnen de nieuw op te zetten gezamenlijke pilot van de sociale teams, de gemeenten
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, het voortgezet onderwijs, het Samenwerkingsverband VO,
het voortgezet speciaal onderwijs en Portalis gericht op het voorkomen van thuiszitten en schooluitval.
2.
Gezamenlijke jongerenaanpak:
2.1 De casemanagers Onderwijs, de casemanagers Werk en het Werkgeversteam werken nauw samen. De
aanpak is er op gericht om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen en heeft een preventieve werking
op het aantal uitkeringsaanvragen van jongeren.
2.2 Daarnaast werken de bovengenoemde partijen samen in de begeleiding van de kwetsbare jongeren. Doel is
om deze jongeren zo vroeg mogelijk op een goede school, werk-, stage- of dagbestedingsplek te plaatsen. Hierin
worden de scholen en de sociale teams van de gemeen- te Hoogezand-Sappemeer zoveel mogelijk betrokken in
het kader van één gezin, één plan en één regisseur. Deze nieuwe doelgroep vraagt om een vroegtijdige
samenwerking tussen verschillende disciplines om voor de jongeren duidelijkheid te creëren en waar mogelijk
één doorlopende lijn van school, via gemeente, naar werk.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben met een passende maatregel op elke verzuimmelding of zorgmelding die door scholen wordt gedaan,
gereageerd en zijn zo waar nodig handhavend opgetreden richting jongeren, ouders en scholen. De contacten met
de scholen binnen en buiten de gemeente zijn verder geïntensiveerd. We hebben scholen, instanties en ouders bij
(dreigend) schoolverzuim en (dreigend) schooluitval geadviseerd en ondersteund.
. We hebben het, in samenspraak met het Aletta Jacobs College en de schoolarts van de GGD opgestelde,
ziekteverzuimprotocol verder uitgewerkt en geïntensiveerd. Dit met als doel om ziekteverzuim eerder in beeld te
krijgen om zodoende schoolverzuim en potentieel schooluitval te voorkomen.
. We bouwen intensieve contacten op met de sociale wijkteams om gezamenlijk tot het meest passende
(hulp)traject te komen voor een jongere (en het gezin).
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. We zijn in gesprek met het Ministerie van OCW en de branchevereniging Ingrado over de aanpak van
thuiszitters.
. We nemen deel aan een overleg met politie, jongerenwerk, VNN, ambtenaar belast met openbare orde en
veiligheid en het Sociaal Team over (risico) jongeren.
. We nemen deel aan de Taskforce Goud voor Jou. Dit betreft een pilot, gericht op het voorkomen en
terugdringen van thuiszittende leerlingen door intensief in te zetten op een integraal zorg-onderwijs aanbod.
Deelnemers aan de Taskforce zijn onder anderen de leerplichtambtenaar, het Sociaal Team, het
samenwerkingsverband, Elker, Reik en RENN4.
Er is optimaal gebruik gemaakt van het programma Intergrip waarmee de inschrijving en de plaatsing van
jongeren op de diverse opleidingen gevolgd kan worden, waardoor de beschikbare tijd ingezet kan worden voor
jongeren die niet op een opleiding geplaatst dreigen te worden. In 2017 zijn verdere gezet in het Intergrip
systeem voor de schoolverlaters van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, om vervolg na
het onderwijs te monitoren
. We hebben de augustus-september actie gehouden waarbij vrijwel alle beschikbare tijd ingezet wordt om
jongeren nog voor de deadline van 1 oktober te plaatsen op een opleiding.
. We participeren actief binnen de RMC-regio. Dit om de samenwerking tussen de verschillende gemeenten
binnen onze regio te versterken, gezamenlijk speerpunten te bepalen in de aanpak van voortijdig schoolverlaters
en om de regionale gelden te verdelen en in te zetten voor diverse maatregelen.
. We zijn meerdere keren per jaar met (onder meer) de praktijkschool van het Aletta Jacobs College in gesprek
over de leerlingen die daar uitstromen richting school, (voornamelijk) werk en dagbesteding.
Overige onderwijsvoorzieningen
Wat wilden we bereiken?
1.
We vullen, in samenspraak met het onderwijsveld, het lokale onderwijsbeleid in.
Wat hebben we bereikt?
We hebben samen met het onderwijsveld het lokale onderwijsbeleid ingevuld.
Wat gaan we daarvoor doen?
In 2017 vindt er afstemming plaats over de volgende onderwerpen: resultaten van voor- en vroegschoolse
educatie, cultuureducatie en voortijdig schoolverlaten en laaggeletterdheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2017 is er overleg geweest over de resultaten van voor- en vroegschoolse educatie, aanpak van
laaggeletterdheid, aardbevingenproblematiek en de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Daarnaast is er afstemming geweest over de open dag; wat er toe heeft geleid dat in 2017 het openbaar en
bijzonder basisonderwijs een gezamenlijke open dag hebben georganiseerd.
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Wat wilden we bereiken?
1.
Kinderopvang
1.1 De kinderopvang in de gemeente Hoogezand-Sappemeer voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet
kinderopvang.
1.2 De kosten van kinderopvang moeten geen belemmering zijn voor het volgen van een re-integratietraject voor
cliënten van de unit Werk en Inkomen dan wel voor het volgen van een opleiding voor studerende ouders jonger
dan 27 jaar met een minimuminkomen.
1.3 Ouders kunnen op grond van een sociale indicatie gebruikmaken van de kinderopvang, zodat een goede zorg
voor het kind gewaarborgd blijft.
2.
Peuterspeelzaalwerk
2.1 We stimuleren de ontwikkelingskansen en bestrijden mogelijke achterstanden bij de 2- en 3-jarigen in de
gemeente, zodat zij een goede start kunnen maken op het basisonderwijs.
2.2 De peuteropvanglocaties voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en
educatie.
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Wat hebben we bereikt?
1.
Kinderopvang
1.1 De kinderopvang voldeed in 2017 aan de eisen uit de Wet kinderopvang. Onder ‘Wat hebben we daarvoor
gedaan’ wordt toegelicht hoe vaak de gemeente handhavend heeft opgetreden.
1.2 De kosten voor kinderopvang voor cliënten van de unit Werk en Inkomen (nu Bedrijf voor Werk Reintegratie en Inkomen) en voor studerende ouders jonger dan 27 jaar met een minimuminkomen zijn vergoed.
Onder ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’ wordt aangegeven hoeveel mensen een vergoeding hebben ontvangen.
1.3 We bieden een vergoeding voor kinderopvang op sociale indicatie aan ouders die hiervoor in aanmerking
komen. Onder ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’ wordt aangegeven hoeveel mensen een vergoeding hebben
ontvangen.
2.
Peuterspeelzaalwerk
2.1 De ontwikkelingskansen en achterstanden bij 2- en 3-jarigen in de gemeente zijn gestimuleerd van het
peuterspeelzaalwerk.
2.2 De peuterspeelzalen voldeden aan de kwaliteitseisen uit de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en
educatie.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Kinderopvang
1.1 We houden samen met de GGD toezicht op de kwaliteit van kinderopvangorganisaties en we handhaven
indien noodzakelijk.
1.2 Financiële tegemoetkoming
1.2.1 We keren een financiële tegemoetkoming uit voor de eigen bijdrage aan studerende ouders of
tienermoeders die voortgezet onderwijs volgen zodat zij in staat zijn hun opleiding af te maken.
1.2.2 We keren een financiële tegemoetkoming uit aan cliënten van de unit Werk en Inkomen die een reintegratietraject volgen.
1.3 We voeren de Verordening Wet kinderopvang op sociale indicatie uit, waarmee een financiële bijdrage
geleverd kan worden aan de kosten van kinderopvang voor inwoners die in aanmerking komen voor
kinderopvang op grond van een sociale indicatie.
2.
Peuterspeelzaalwerk (peuteropvang)
2.1 We subsidiëren peuteropvang vanuit het kader dat we in 2015 hiervoor ontwikkeld hebben. Binnen de
peuteropvang wordt gewerkt op ambitieniveau 2 (twee leidsters op de groep) waarbij gewerkt wordt met een
erkend ontwikkelingsstimulerend (VVE) programma.
2.2 We zien toe op de kwaliteit van de peuteropvanglocaties via de GGD.
2.3 We streven ernaar dat bij elke basisschool een peuteropvang wordt gerealiseerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
De GGD hield toezicht op de kwaliteit van de peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties. In twee
gevallen zijn er tekortkomingen geconstateerd. De gemeente hoefde hierop beperkt handhavend op te treden. De
overtredingen zijn nu hersteld. Verder is in 2017 een bezwaarprocedure gevoerd over een in 2016 door de
gemeente opgelegde boete aan een houder van een kinderopvang. De gemeente is hierbij in het gelijk gesteld.
1.2 Financiële tegemoetkoming
1.2.1 We hebben financiële tegemoetkomingen voor de eigen bijdrage van kinderopvang uitgekeerd aan drie
studerende jonge ouders, zodat zij in staat zijn hun opleiding af te maken.
1.2.2 We hebben een financiële tegemoetkoming uitgekeerd aan 21 cliënten van het Bedrijf Werk, Re-integratie
en Inkomen die een re-integratie-traject volgen.
1.3 We hebben de verordening Wet kinderopvang op sociale indicatie uitgevoerd, waarmee een financiële
bijdrage geleverd wordt aan de kosten van kinderopvang voor inwoners die in aanmerking komen voor
kinderopvang op grond van een sociale indicatie. In 2017 hebben in totaal zestien gezinnen een vergoeding
ontvangen.
2.
Peuterspeelzaalwerk
2.1 Het peuterspeelzaalwerk heet met ingang van 2016 peuteropvang. In 2017 maakten op peildatum 1 oktober
395 2- en 3-jarigen gebruik van peuteropvang. Het bereik van de peuteropvang ligt daarmee op 60 % van de 2en 3-jarigen. Dit was in 2016 51 %; het bereik is daarmee gestegen. Binnen de groep 2,5-3 jarigen ligt het bereik
op 64 %; dit was in 2016 59 %.
2.2 De kwaliteit van de peuterspeelzalen is geïnspecteerd door de GGD. Hieruit bleken geen tekortkomingen.
2.3 In de eerste helft van 2017 waren er 14 peuteropvang locaties. Na de zomervakantie is de peuteropvang bij
de Jan Ligthartschool in Westerbroek gesloten in verband met het kleine aantal kinderen dat hier gebruik van
maakte. De peuteropvang in Kiel-Windeweer is tegelijk met de school gesloten. Bij de ontwikkelingen van de
kindcentra wordt de peuteropvang steeds als partner betrokken.
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Wat heeft het gekost?
Totaal programma 4 Onderwijs
l/b/s

Begroting 2017

Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017

Verschil

Lasten

18.872.034

19.420.549

19.039.947

380.602

Baten

11.962.899

12.438.514

13.252.773

814.259

Saldo

6.909.135

6.982.035

5.818.744

1.194.861

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het nadelig saldo op dit programma met
€ 1.195.000 (v) afgenomen.
Lasten
Er is sprake van per saldo lagere lasten van € 381.000 . Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt
door:
- hogere kosten voor het schoolbestuur € 606.000;
- hogere kosten door urentoerekening bij het onderwijsachterstandenbeleid € 80.000 en
leerplicht/vroegtijdig schoolverlaten € 100.000 en
- lagere kosten voor doorbetaling € 928.000 en ook lagere kosten voor
peuterspeelzaalwerk € 160.000;
- lagere overige kosten € 79.000.
Baten
Er is sprake van per saldo hogere baten van € 814.000. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt
door de hogere baten bij schoolbestuur en doorbetaling van € 1.200.000 en lagere
onttrekkingen en ontvangsten voor de onderwijshuisvesting € 380.000 .
Tegenover het positieve saldo op dit programma staat een negatief resultaat op programma 9
van € 1.200.000. Het positieve saldo op programma 4 leidt tot een lagere onttrekking voor het
transitiebudget van € 1.200.000.
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5. Cultuur en sport
Omschrijving
In het programma Cultuur en recreatie staan de activiteiten die de vrije tijd van de burgers
betreffen die gemeentelijk worden gefaciliteerd. Ontspanning, persoonlijke ontwikkeling,
kwaliteit van de woonomgeving, kennis van de lokale geschiedenis, actieve en passieve sport- en
kunstbeoefening: dit alles is essentieel voor het leefklimaat van onze gemeente. Een goed
leefklimaat is een vestigingsfactor en draagt bij aan een positief beeld van Hoogezand
Sappemeer. Daarnaast is het voor de gemeente van groot belang dat iedereen, ongeacht
achtergrond en leeftijd, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven door aan cultuur en
sport mee te doen. Een kwalitatief goede uitstraling van de openbare ruimte past bij de doel
stelling een gemeente te willen zijn waarin het goed wonen is.
Tot dit programma behoren de volgende productgroepen:
•
Media en informatie/bibliotheek
•
Sport (inclusief Sportcentrum De Kalkwijck)
•
Kunst en Cultuur (inclusief Kielzog)
•
Monumentenzorg en archeologie
Beleidsnota’s en verordeningen
•
Plan van aanpak ‘Toekomst Bibliotheek’ (2010)
•
Beleidsnota Sport en bewegen 2004-2009 Verordening Tarieven Gemeentelijke
Sportaccommodaties 2012
•
Beleidsnota Cultuur 2004-2008 Erfgoedverordening 2010
•
Subsidieverordening monumenten (2008)
•
Nota Archeologiebeleid (2010); concept beleidsnota Archeologie en Cultuurhistorie
•
Economisch beleidsplan (2010-2014)

Productgroepen
Media en informatie/bibliotheek
Wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect bibliotheekbeleid
De inwoners van Hoogezand-Sappemeer hebben voldoende kennis en informatie om zelfredzaam en
onafhankelijk in de samenleving te kunnen participeren.
Doelstellingen
1.
Educatie: De bibliotheek bevordert actief het lezen van de jeugd waardoor de lees- en schrijfvaardigheid
van de jongeren toeneemt. De bibliotheek moet een groeiende groep bibliotheekgebruikers en lezers bereiken,
vooral diegenen die een lees- en taalachterstand hebben. Met de voorschoolse instanties en het onderwijsveld
heeft de bibliotheek een doorlopende leeslijn ontwikkeld, die alle kinderen in staat stelt om zich het lezen eigen
te maken en daar meer uit te halen. Voor het voortgezet onderwijs is ‘mediawijsheid’, het goed leren omgaan
met (digitale) informatie, een speerpunt in deze leerlijn.
Indicatoren:
•
Aantal school- en instellingsabonnementen.
•
Aantal groepsbezoeken
•
Op de basisonderwijsscholen is de Bibliotheek op School ingevoerd
•
Aantal peuters dat meedoet aan Boekenpret en VVE-activiteiten.
•
Aantal leners onder 18 jaar.
•
Aantal deelnemers aan activiteiten laaggeletterdheid.
•
Monitorgegevens uit de “Bibliotheek op school”.
2.
Informatie: De inwoners van Hoogezand-Sappemeer hebben laagdrempelig toegang tot de bibliotheek
en daarmee toegang tot kennis en literatuur.
Indicatoren:
•
Aantal uitleningen informatief.
•
Aantal uitleningen literatuur/fictie.
•
Aantal leners kinderen, jongeren en volwassenen.
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Aantal opgevraagde webpagina’s bibliotheek.

•
•
Aantal unieke bezoekers van de website van de bibliotheek.
•
Aantal geleverde collecties aan doelgroepen (bijvoorbeeld diverse tehuizen).
•
Aantal deelnemers aan leesbevorderende activiteiten.
•
Respons op het klanttevredenheidsonderzoek.
•
Samenwerkingsverbanden voor laaggeletterdheid.
3.
Spreiding van bibliotheekwerk: Wij willen de spreiding van bibliotheekdiensten sociaal en geografisch
zo veel mogelijk behouden.
4.
Publieksbereik: wij willen dat het publieksbereik en de laagdrempelige toegankelijkheid worden
geoptimaliseerd.
Wat hebben we bereikt?
1.
Educatie: er is in 2017 verder gegaan op de ingeslagen weg van Bibliotheek op School en doorgaande
leerlijn in lezen en mediawijsheid. Extra is de opzet van het Taalhuis geweest, met vestiging in de Bibliotheek
Hoogezand. Dit is gericht op het wegnemen van lees- en taalachterstanden bij volwassenen.
Bibliotheek Hoogezand werd pilotbibliotheek met een eigen eLAB met digitale educatieve middelen om
kinderen en jongeren te leren programmeren, inclusief een 3D printer. Hier zijn succesvol workshops mee
opgezet, mede dankzij inzet van vrijwilligers.
2.
Informatie: de bibliotheek heeft de openingstijden verruimd en is daarmee nog makkelijker toegankelijk
geworden voor zowel leden, als niet-leden.
3.
Spreiding: door de gratis toegang tot alle media in de bibliotheek is het een plek waar alle inwoners van
Hoogezand-Sappemeer e.o. zich kunnen ontwikkelen. Het lidmaatschap is tot 18 jaar gratis en daarna zijn er
verschillende tarieven van abonnementen mogelijk. Het bibliotheekabonnement valt ook onder het
Activiteitenfonds voor diegenen met een inkomen net boven bijstandsniveau.
4.
Publieksbereik: vergroting van publiek kan nog verbeterd worden. De programmatische samenwerking
met Kielzog Theater/Kunstencentrum is verbeterd en leidt tot een publieksvermenging .
Vanuit de VGG is voorjaar 2017 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om gemeentelijk te komen tot een
gezamenlijk opdrachtgeverschap richting Biblionet, om zo een basissysteem voor de toekomst in stand te
houden. Hiervoor is een andere besturingsfilosofie nodig, met meer focus op de maatschappelijke effecten van
bibliotheekwerk en minder op de input en bedrijfsvoering. Dit onderzoek moet leiden tot een gewijzigde
contractfinanciering die medio 2018 gestalte krijgt voor geheel Midden-Groningen.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Educatie: In het budgetcontract met Biblionet staan de afspraken, met in het uitvoeringsplan de
activiteiten die Biblionet ontplooit richting het onderwijs en jongeren. Sinds 1 januari
2016 maakt de “Bibliotheek op school” daar onderdeel van uit. Hierop verstrekken we subsidie. Het budget dat
eerder aan de bibliobus werd verstrekt, is overgegaan naar de “Bibliotheek op School”.
2.
Informatie: In het budgetcontract met Biblionet staan de afspraken en in het uitvoeringsplan de
activiteiten die Biblionet ontplooit. Hierop verstrekken wij subsidie.
3.
Spreiding van bibliotheekwerk: In het budgetcontract met Biblionet is overeengekomen dat de
bibliotheek een gratis abonnement hanteert voor jongeren onder de 18 jaar. Verder zijn alle media gratis
beschikbaar voor (betalende) leden, maar ook voor niet-leden die inpandig alle media kunnen raadplegen in
papieren en digitale vorm. Voor niet-mobiele leners is er de ‘Bibliotheek aan huis’-service, waarbij de boeken
thuis worden afgeleverd.
4.
Publieksbereik: Nu de bibliotheek met Kielzog is gevestigd in Het Kielzog zal het publieksbereik
toenemen. Niet alleen fysiek, maar ook in het programma-aanbod zal het publiek de ruimtes en faciliteiten gaan
gebruiken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op nagenoeg alle basisscholen in Hoogezand-Sappemeer is de Bibliotheek op School ingevoerd + in het Aletta
Jacobs College (VO).
Biblionet heeft in de programmalijnen ‘Werken aan geletterdheid’ en ‘Taal als basis’ activiteiten en diensten
geleverd zoals aangegeven in de begroting/jaarplan 2017. Hierover wordt in het jaarverslag nader gerapporteerd.
Er is volgens contract gewerkt aan de fysieke en sociale spreiding van het bibliotheekwerk.
Met gemeente, bibliotheek en Kielzog zijn overleggen geweest over verschillende gezamenlijke activiteiten: van
Kinderboekenweek tot de Open Dag en politieke markt in september. Ook op kleinere schaal worden de
activiteiten meer en meer op elkaar afgestemd.
Biblionet heeft een beleidsomslag gemaakt waarbij het bibliotheekwerk zich ook steeds meer in het sociaal
domein afspeelt. Dit is onder meer op het terrein van vermindering van laaggeletterdheid en participatie.
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Wat wilden we bereiken?
1.
Uitvoering van de verzelfstandiging van De Kalkwijck: We willen voldoende sportaccommodaties van
voldoende kwaliteit bieden aan sportverenigingen en aan individuele sporters tegen aanvaardbare kosten voor de
opdrachtgever en de eindgebruikers.
2.
Subsidies voor sport: We behouden de sportstimuleringssubsidies met een tegenprestatie die aansluit bij
de notitie “Burgers in de benen” en de omslag in het sociaal domein naar eigen kracht.
3.
Voorzieningen voor sport: We willen een zo efficiënt mogelijk gebruik van de huidige voorzieningen
voor binnen- en buitensport. Dit wordt uitgewerkt in het bedrijfsplan voor De Kalkwijck.
4.
Sportbeleid: We gaan de gemeentelijke visie verbinden met partijen in het veld en met de
herindelingspartners door een duidelijke, eenduidige visie sportbeleid op te stellen.
Wat hebben we bereikt?
Begin 2017 is besloten niet voor een gefaseerde overgang te kiezen naar verzelfstandiging van De Kalkwijck,
maar om het proces ‘on hold’ te zetten en samen met de fusiegemeenten opnieuw naar de uitgangspunten en
beleidsvoornemens te kijken, die aansluiten bij de actuele en feitelijke situatie die ontstaat na de herindeling op 1
januari 2018. Alvorens over te gaan tot een eventuele herstart van het verzelfstandigingsproces, hebben we
samen met de fusiepartners o.a. een inventarisatie van alle sportaccommodaties in Midden-Groningen gedaan.
Met de uitkomsten van deze inventarisatie zou de nieuwe fusiegemeente Midden-Groningen haar doelstellingen
op het gebied van sport & bewegen tegen het licht kunnen houden en komen tot afgewogen besluiten voor een
nieuw en op de nieuwe situatie afgemeten sport & beweegbeleid.
In 2017 zijn diverse sportstimuleringssubsidies verstrekt conform het beleid en passend binnen de
begrotingskaders
Het bedrijfsplan is met het verzelfstandigingsplan opgesteld.
Er is weinig eenduidigheid qua beleid en uitvoering van de sportaccommodaties, tussen de huidige 3 gemeenten
te herkennen. Dit is de uitkomst van de verschillende culturele achtergronden en in het verleden gemaakte
beleidskeuzes. In de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2018 is het echter van essentieel belang om als één gemeente
naar buiten te treden en daar waar het kan voor de klant (gebruiker/inwoner) eenduidigheid te verschaffen. Daar
waar nog geen eenduidigheid is en/of harmonisatie heeft plaats gevonden, wordt dit met in achtneming van de
wettelijke bepalingen en de hiervoor gestelde termijnen georganiseerd. In dit harmonisatieproces gaat
zorgvuldigheid boven snelheid om te voorkomen dat fouten worden gemaakt en een ongewenste periode van
disharmonie tussen gebruikers van gelijksoortige sportaccommodaties gaat opleveren.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We werken de besluitvorming over de verzelfstandiging van De Kalkwijck inclusief de positionering
van sportstimulering en combinatiefuncties nader uit en implementeren het.
Er komen duidelijke contracten en prestatieafspraken tussen de gemeente als opdrachtgever en het nieuwe
sportbedrijf als opdrachtnemer op het gebied van sportbeleid, financiën en productaanbod. Zeker in de startfase
zal monitoring en mogelijk bijsturing aan de orde zijn.
2.
We brengen de subsidiemogelijkheden bij betrokkenen onder de aandacht en stimuleren het gewenste
gebruik.
3.
De Kalkwijck doet onderzoek naar de mogelijkheden om het gebruik van de voorzieningen te
verbeteren en werkt deze uit.
4.
We maken afspraken met andere betrokkenen over hoe het sportbeleid moet worden opgezet en werken
de visie over het sportbeleid uit met betrokken partijen, waaronder de herindelingspartners in samenwerking met
het nieuwe sportbedrijf en de combinatiefunctionaris de visie verder uit.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben vanuit het project verzelfstandiging de Kalkwijck uiteindelijk een advies uitgebracht om de
verzelfstandiging on hold te zetten en eerst de herindeling af te ronden.
We hebben op diverse manieren contact met de eind gebruikers gehad, om de subsidiemogelijkheden duidelijk te
maken.
We hebben het bedrijfsplan opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar aardbevingsbestendig maken van de
onderwijs locaties, waar de gymlokalen onderdeel van uit maken.
In opdracht van de wethouders van het HSSM-verband is in het voorjaar van 2017 gestart met de Inventarisatie
Sportaccommodaties in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, om te verkennen of
en op welke wijze nog beter kan worden ingezet op de gezondheid en de leefbaarheid van de inwoners in de
fuserende gemeenten. Dit is een afgerond stuk.

58

1
Kunst en cultuur

5


Wat wilden we bereiken?
1.
We willen zoveel mogelijk mensen in contact brengen met het cultuuraanbod zoals dat in de gemeente
aanwezig is. Het beleid is erop gericht om vooral ook bewoners die van huis uit niet met cultuur in aanraking
komen, kennis te laten maken met creativiteit en kunstzinnige activiteiten. Dit kan als toeschouwer en/of
deelnemer, passief en/of actief.
2.
Een breed bereik in cultuurdeelname begint bij de cultuureducatie in het onderwijs. Scholen, Kielzog,
bibliotheek en andere organisaties moeten het huidige cultuurprogramma overeind houden, dat door
bezuinigingen eerder onder druk kwam te staan.
3.
We willen een sterk cultureel veld, dat door afstemming in aanbod en versterking van culturele
activiteiten met diverse (culturele) partijen samenwerkt. Zo’n netwerk is positief voor zowel gesubsidieerde als
private (cultuur)ondernemers.
4.
We betrekken cultuur in het wijkgericht werken en de welzijnsactiviteiten.
5.
Hoogezand-Sappemeer vervult op cultuurgebied een centrumfunctie, waar de grotere instellingen staan
die het hele gebied van Midden-Groningen (en deels daarbuiten) bedienen.
Wat hebben we bereikt?
1.
Er is actief een breed scala aan cultuur-activiteiten in HS ontwikkeld, centraal, maar ook in wijken en
dorpen. Er zijn verschillende cultuur evenementen en activiteiten gesubsidieerd, die anders wellicht in mindere
mate of geheel niet konden plaatsvinden.
2.
Er is in het basisonderwijs een cultuurprogramma voor alle groepen en voor alle scholen. Daar waar een
verdiepingsslag gemaakt kan worden, is hierin voorzien door Kielzog of de nieuwe provinciale steuninstelling
K&C. Zo is een bijdrage van € 90.000 voor een meerjarig cultuurprogramma op de Praktijkschool toegekend
door het nationale Fonds voor Cultuurparticipatie.
3.
Het cultuurnetwerk De Culturele Compagnie heeft in 2017 naast de reguliere bijeenkomsten een
Cultureel Manifest aangeboden aan de politiek ivm de verkiezingen. Vanuit de CC is hard gewerkt aan een
nieuwe vorm: losser van de gemeente, hechter in de gemeenschap. Dit zal in 2018 verder worden uitgewerkt en
ook fungeren als klankbord voor gemeentelijk beleid.
4.
In de samenwerking met Kwartier Zorg en Welzijn en ook door bv de Bibliotheek is op wijk- en
dorpsniveau cultuur ingezet om participatie te bevorderen. Cultuurdeelname doorbreekt het isolement.
Voorbeeld is de cultuur die ingezet is op De Dag van het Park en op de Cultuurmarkt van het Margrietpark.
5.
Met Het Kielzog, compleet met kunstencentrum, bibliotheek, theater en horeca is een sterk centrum
voor cultuur ontstaan in het centrum van Hoogezand. Grote publiekstrekkers hadden hun uitstraling op de wijde
omtrek.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Het cultuuraanbod en de mogelijkheden die er voor de burger zijn om actief deel te nemen, worden
prominenter uitgedragen in Het Kielzog. De bezoekers van Het Kielzog krijgen als vanzelf meer
cultuurimpulsen, de instellingen krijgen de opdracht programmatisch samen te werken ook richting nieuwe
publieksgroepen.
2.
Cultuureducatie kan een extra impuls krijgen als daarvoor formatie wordt vrijgemaakt. Kielzog
Kunstencentrum stelt een combinatiefunctionaris Cultuur aan. De omvang van deze formatie is afhankelijk van
de invulling van de combinatiefunctionarissen sport en ook van de invulling bij de herindelingspartners
Slochteren en Menterwolde.
Een andere rijksimpuls is ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ met middelen die via Cultuurclick Groningen worden
verdeeld over projecten in het onderwijs. Hieruit worden projecten in het onderwijs meegefinancierd.
3.
Met de verzelfstandiging van Kielzog is er een cultureel ondernemer in Hoogezand-Sappemeer
bijgekomen. Kielzog kan los van de gemeentelijke organisatie makkelijker extra fondsen en subsidies verkrijgen
voor bijzondere culturele activiteiten en kan ook de lokale ondernemers verbinden via cultuur. Het
overlegplatform ‘De Culturele Compagnie’ komt ongeveer zes keer per jaar bijeen met sleutelfiguren uit het veld
die samenwerken, afstemmen en als netwerk optrekken. Dit bestaat uit amateurs en professionals vanuit
onderwijs, welzijn en cultuur: een brede mix uit de samenleving. Er wordt ook al over de gemeentegrens actief
samengewerkt met Menterwolde en Slochteren.
4.
Gezamenlijk met Kwartier Zorg & Welzijn, het onderwijs en het amateurveld werken we verder aan
actieve cultuur in de wijken/dorpen. Hierbij zetten we ook de professionele cultuurinstellingen in om de kwaliteit
te borgen.
5.
We ondersteunen stedelijke en bovenlokale culturele initiatieven en organisaties, die bijdragen aan de
positie en het image van Hoogezand-Sappemeer. Met de herindeling in het verschiet worden hierbij de
initiatieven en activiteiten die het toekomstige Midden-Groningen bestrijken, in HSSM verband uitgewerkt. Hier
59

1

5

gaan we ook provinciale (en landelijke) subsidies/fondsen voor aanboren. De gemeentelijke rol is facilitair en
ondersteunend; het is niet aan de overheid om de fondsenwerving over te nemen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De partijen die samen Het Kielzog vormen, hebben in 2017 meer gestructureerd programmatisch samengewerkt
en evenementen georganiseerd.
De Combinatiefunctionaris Cultuur is bij Kielzog Kunstencentrum in dienst getreden en was voornamelijk actief
in Slochteren (die ook grotendeels financierde). Vanuit Kielzog zelf is een combinatiefunctionaris ingezet, die
samen optrekt met degene die Slochteren bedient en vanaf 2018 geheel Midden-Groningen. Met advies van
Kielzog Kunsteducatie hebben verschillende scholen met succes een bijdrage uit de rijksimpuls ‘Cultuureducatie
met Kwaliteit’ ontvangen, voor hun school cultuur-projecten. Onder meer de Praktijkschool en de Majellaschool
hebben middelen ontvangen voor een meerjarig cultuurprogramma.
Onder gemeentelijke coördinatie is de Culturele Compagnie regelmatig bijeen geweest in 2017 om zich te
oriënteren op de toekomst in Midden-Groningen. In januari is een Cultureel Manifest aangeboden aan de
politiek. Vanuit de CC is ook het initiatief ontstaan om een groot Theaterspektakel op te zetten ter markering van
de herindeling in 2018. Hiervoor is gemeentelijk subsidie beschikbaar gesteld, ook met het doel om andere
fondsen en subsidiegevers over de streep te trekken.
Er is subsidie verstrekt voor culturele activiteiten, maar ook ambtelijke inzet en hulp bij subsidie-aanvragen bij
bv het leefbaarheidsfonds van de provincie.
De stedelijke cultuurvoorzieningen worden gesubsidieerd, er is in 2017 ook gewerkt aan de planvorming voor de
culturele infrastructuur voor Midden-Groningen. Hierbij is zowel het professionele- als het amateurveld
betrokken.
Kielzog Theater en Kunstencentrum
Wat wilden we bereiken?
1.
Een grotere groep inwoners van Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving (hernieuwd) laten
kennismaken met Kielzog Theater en Kunstencentrum, waardoor het bezoek en draagvlak voor activiteiten in
Het Kielzog toeneemt.
2.
Zoveel mogelijk mensen in Hoogezand-Sappemeer en omgeving nemen actief deel aan de culturele
infrastructuur (speerpunt verbinding en samenwerking). Dit moet ertoe leiden dat Kielzog breed gedragen en
gewaardeerd wordt door de bevolking.
3.
Kielzog zal zich als cultureel ondernemende instelling moeten profileren en de kansen die dat biedt
moeten benutten (speerpunt culturele ondernemerschap).
4.
Het Kielzog krijgt op innovatieve wijze vorm en inhoud, waardoor kunst en cultuur vanzelfsprekend
onderdeel van de samenleving uitmaken.
Wat hebben we bereikt?
Kielzog heeft een groei doorgemaakt in haar publieksbereik in het nieuwe onderkomen van Theater, horeca en
Kunstencentrum. De exacte kwantitatieve gegevens hierover volgen in het eerste jaarverslag van de Stichting, in
juni 2018. De eerste halfjaarcijfers geven wel een positieve indruk.
De deelname aan culturele activiteiten in Kielzog (zowel Theater als Kunstencentrum) is toegenomen. De exacte
kwantitatieve gegevens hierover volgen in het jaarverslag van de Stichting in juni 2018.
Kielzog heeft op verschillende plekken een grote bijdrage geleverd om externe subsidies binnen te halen voor
onderwijsprojecten.
Over de wijze waarop Kielzog innovatief in de samenleving heeft gewerkt, zal in het jaarverslag van de Stichting
nader worden ingegaan.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Kielzog krijgt de opdracht om via een nieuwe, pro-actieve vorm van marketing zichzelf zichtbaarder te
maken. Het publiek dient actiever benaderd te worden met onder andere klantenpanels en publieks
/burgerbetrokkenheid. Het marketingplan van Kielzog voorziet in het actief presenteren en communiceren met
de klant op een interactieve manier via sociale media, ronde tafelgesprekken en focusgroepen.
2.
In het subsidiecontract krijgt Kielzog opdracht om afstemming en samenwerking aan te gaan met de
aanbieders van creatieve cursussen uit het niet-gesubsidieerde circuit. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten
zoals het poppodium open te stellen voor leerlingen van buiten of optreedmogelijkheden te realiseren in het
Grand Café. Kielzog geeft (binnen haar eigen financiële grenzen) ruimte aan initiatieven vanuit de bevolking,
onderzoekt initiatieven op haalbaarheid en voert uit wat mogelijk is. Kielzog krijgt de werkgeversrol voor de
Combinatie- functionaris Cultuur die een schakel is tussen cultuur en onderwijs.
3.
Stichting Kielzog krijgt de ruimte in de budgetfinanciering en het subsidiecontract om zich als cultureel
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ondernemer te ontwikkelen. Dat houdt onder andere in dat eigen inkomsten zoveel mogelijk kunnen worden
aangewend voor eigen cultuurgerelateerde activiteiten.
4.
Met het gemeentelijk deel van Het Kielzog, de bibliotheek en de horeca ontstaat voor de bewoner van
Hoogezand-Sappemeer een verrassende combinatie. Het nieuwe pand leent zich voor veel activiteiten die de
nodige reuring geven en daardoor bezoekers trekken. Dit gebeurt door het organiseren van gezamenlijke
activiteiten zoals Kinderboekenweekspektakel, literaire voorstellingen, maar ook door met de medewerkers van
het gemeentehuis de creatieve mogelijkheden te onderzoeken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Meer aandacht vragen via de nieuwe media. Er is een vlogteam opgericht en o.a. via snapchat, facebook en
instagram bereikt Kielzog nieuwe doelgroepen.
Marketing begint bij het theater bij de programmering. Door het accent te leggen op muziek, onderscheidt
Kielzog zich van andere theaters. Door samen te werken met lokale programmeurs is er een streektaalserie
ontwikkeld .
Kielzog heeft een leidende rol gepakt in de ontwikkeling van de doorgaande leerlijnen met betrekking tot cultuur
in het onderwijs. Kielzog ontwikkelde begin 2017 meerdere Inspiratiedagen voor leerkrachten waar 65
deelnemers actief waren. Dit initiatief krijgt in de toekomst een vervolg. Scholen weten de organisatie te vinden
voor nieuwe initiatieven, ook op het gebied van bijvoorbeeld Nationaal Erfgoed. Ook het Voortgezet Onderwijs
en Kwartier Welzijn werken samen met Kielzog aan nieuwe ontwikkelingen. Bij alle initiatieven zullen
Slochteren en Menterwolde ook worden betrokken.
De combinatie-functionaris cultuur, schakel tussen cultuur en onderwijs, is begonnen in een
samenwerkingsverband met Slochteren. Hoogezand-Sappemeer haakt hierbij aan om de kansen te zoeken tussen
de verschillende partijen, waaronder het onderwijs.
Innovatie begint bij de eigen medewerkers. Veel aandacht is er gegeven aan de ontwikkeling van het personeel
van Kielzog. Resultaten worden zichtbaar in initiatieven zoals “Muzikale Herinneringen” en nieuwe initiatieven
met het onderwijs.
De samenwerking met de partners in het gebouw uit zich door het organiseren van bijvoorbeeld het
Kinderboekenweekspektakel in oktober 2017 en de kick off van het culturele seizoen.
De afdelingen Beeldend, Dans en Theatercursussen zijn na de zomer van 2017 verhuist vanuit de dependance
Thorbeckelaan naar De Kalkwijck. Vooral de combinatie met de sport wordt door de docenten als een kans
ervaren.
Monumentenzorg en archeologie
Wat wilden we bereiken?
1.
Archeologie: We beschermen en creëren draagvlak voor archeologische waarden in de gemeente. Een
geactualiseerde nota Archeologiebeleid is in voorbereiding. Deze nota dient onder meer als onderlegger voor het
bestemmingsplan buitengebied.
2.
Monumentenzorg:
2.1 We streven naar instandhouding van beeldbepalende dorpsgezichten, monumenten en monumentale objecten
als verbindend element met de ontstaansgeschiedenis van de gemeente.
2.2 We streven er naar dat monumenten door onderhoud, aardbevingsherstel en restauratie in goede staat
verkeren.
2.3 We vergroten onze kennis en die van monumenteigenaren over monumenten en hun interieur.
2.4 We blijven een aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente met aandacht voor de cultuurhistorische
kwaliteiten zowel in het openbaar gebied als in het particuliere domein.
Wat hebben we bereikt?
1.
Het archeologiebeleid wordt opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen, waarmee archeologische
waarden beschermd worden. Voor Midden-Groningen zal in 2018 een nieuwe beleidsnota worden voorbereid. In
dat kader heeft de hierboven genoemde aanvullende inventarisatie plaatsgevonden
2.
Archeologie
2.1 Beeldbepalende dorpsgezichten, monumenten en monumentale objecten zijn in stand gebleven.
2.2 Door actief beleid zijn erfgoedpanden en monumenten door onderhoud, aardbevingsherstel- en versterking
en restauratie in goede staat gebracht, danwel gebleven.
2.3 We hebben waar mogelijk onze kennis en die van monumenteigenaren over monumenten en hun interieur
vegroot.
2.4 We blijven een aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente met aandacht voor de cultuurhistorische
kwaliteiten zowel in het openbaar gebied als in het particuliere domein.
2.5 Er is een geharmoniseerd erfgoedbeleid opgesteld voor de gemeente Midden-Groningen.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Archeologie
1.1 We voeren een archeologische toets uit bij voorgenomen grondwerk.
1.2 We verwerken archeologisch onderzoeken in het registratiesysteem.
1.3 We houden de archeologische verwachtingskaart actueel.
1.4 We publiceren deze kaart en het gemeentelijk beleid op de website van de gemeente.
1.5 We evalueren en actualiseren het gemeentelijk archeologiebeleid en zoeken aansluiting/ afstemming van
beleid met de gemeenten Slochteren en Menterwolde.
2.
Monumentenzorg
2.1 We adviseren (monumenteigenaren) over instandhouding en bescherming van historisch waardevolle
objecten en historische structuren en maken gebruik van de monumentencommissie. Die adviezen betreffen ook
herstel van aardbevingsschade.
2.2 Samen met de buurgemeenten Slochteren en Menterwolde gaan we alle nog niet in kaart gebrachte
waardevolle beeldbepalende panden inventariseren en waarderen. De status van de panden zal ter bescherming in
het bestemmingsplan worden vastgelegd en van een passende regelgeving worden voorzien.
2.3 De ontstane lijsten gebruiken we als input voor het plan van de Nationaal Coördinator Groningen, zodat het
erfgoed op een zorgvuldige manier kan worden hersteld en versterkt.
2.4 We verstrekken onderhouds- en restauratiesubsidies aan monumenteigenaren.
2.5 We zetten het onderzoek naar waardevolle interieurs voort. De onderzoeksresultaten worden opgenomen in
een rapport.
2.6 We promoten monumenten in en de historie van de gemeente voor een breed publiek tijdens de Open
Monumentendag in samenwerking met het Comité Open Monumentendag. Jaarlijks is er een ander thema,
waardoor de invulling ook steeds nieuwe elementen belicht.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Archeologie
Tien archeologische toetsen uitgevoerd.
Tien archeologische onderzoeken ingevoerd in het Archeologisch informatiesysteem
De archeologische verwachtingskaart is actueel gehouden, en uitgebreid met de verwachtingskaarten van
Slochteren en Menterwolde. Libau heeft in dat kader in opdracht van de gemeente een aanvullende
archeologische en cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd.
Het bestaande beleid is gepubliceerd op de website.
2.
Monumentenzorg
2.1 We adviseerden (monumenteigenaren) over instandhouding en bescherming van historisch waardevolle
objecten en historische structuren en maakten voor het laatst hierbij gebruik van de monumentencommissie
Hoogezand-Sappemeer. Die adviezen betroffen ook herstel van aardbevingsschade.
2.2 We hebben alle (nog niet in kaart gebrachte) waardevolle beeldbepalende panden geïnventariseerd en
gewaardeerd. Dit hebben we voor Hoogezand-Sappemeer en voor de gemeente Slochteren gedaan. We hebben
alle nieuwe erfgoedeigenaren met een brief geïnformeerd en inspraak gegeven over de erfgoedlijst. De status van
de panden zal ter bescherming in een nieuw bestemmingsplan Erfgoed worden vastgelegd en van een passende
regelgeving worden voorzien.
2.3 De ontstane lijsten hebben we gedeeld met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Centrum
Veilig Wonen (CVW) , zodat het erfgoed op een zorgvuldige manier kan worden hersteld en versterkt. We
hebben met oa. het CVW afspraken gemaakt over de aanpak van het versterken van “high risk building
elements” als schoorstenen op erfgoedpanden om te zorgen dat men dit op een zorgvuldige manier doet.
2.4 We hebben samen met de NCG, rijk en provincie een Erfgoedprogramma opgesteld waarin een visie is
gegeven op het gewenste erfgoedbeleid in relatie tot de aardbevingenproblematiek. Onderdeel van dit
programma is oa. een afwegingskader voor erfgoed, het instellen van een erfgoedteam en een erfgoedloket voor
eigenaren van erfgoedpanden. We werken dit programma nog verder uit.
2.5 We hebben voor het laatste jaar vanuit Hoogezand-Sappemeer onderhouds- en restauratiesubsidies aan
monumenteigenaren verstrekt.

62

1

5


Wat heeft het gekost?
Totaal programma 5 Cultuur en sport
l/b/s

Begroting 2017

Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017

Verschil

Lasten

6.479.754

6.314.890

5.947.031

367.859

Baten

1.181.930

845.015

898.934

53.919

Saldo

5.297.824

5.469.875

5.048.097

421.778

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het nadelig saldo op dit programma met €
422.000 (v) afgenomen.
Lasten
Theater/kunstencentrum Kielzog
Per 01 januari 2017 is het theater/kunstencentrum Kielzog verzelfstandigd en een stichting
geworden. Ingaande deze datum zijn daarom ook alle activiteiten overgegaan naar de stichting
en zijn de begrote uitgaven en inkomsten omgezet in een subsidie (collegebesluit 20-12-2016).
Het voordeel van € 87.000 ten opzichte van de begroting 2017 wordt grotendeels veroorzaakt
door restitutie teveel ontvangen subsidie in 2016.
Sportcentrum de Kalkwijck
Het product Sportcentrum de Kalkwijck heeft een lagere kosten à € 277.000. Dit voordeel is het
gevolg van lagere uitgaven als gevolg van met name lager onderhoudskosten voor zowel de
gebouwen alsde terreinen en lagere kapitaallasten inzake de nieuw- en verbouw van de
Kalkwijck (per 01-01-2017 nog niet gereed).
Baten
Sportcentrum de Kalkwijck
Aan de batenkant bestaat het verschil uit hogere inkomsten inzake verhuur en lesgelden.
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6. Participatie
Omschrijving
Dit programma richt zich op participatie van alle inwoners in onze gemeente. Participatie is gedefinieerd als het
naar vermogen meedoen in de samenleving. Dat is een breed begrip en kan variëren van dagbesteding,
wijkactiviteiten, vrijwilligerswerk, maatschappelijk nuttig werk met behoud van uitkering tot betaalde arbeid.
Tot het programma behoren de productgroepen:
 Uitkeringen bijstand
 Uitkeringen minimabeleid
 Werkgelegenheidsbevorderende voorzieningen en maatregelen
 Inburgering
 Volwasseneneducatie
 Kwijtschelding
 Kredietbank
Beleidsnota’s en verordeningen
• Visie op participatie ‘Burgers in de Benen’ (2012)
• Beleidsplan Wet participatiebudget 2012-2014
• Verordening Wet inburgering (2007)
• OGGz regiovisie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (2011)
• Nota informatie advies en cliëntondersteuning (2009)
• Afstemmingsverordening WWB 2012
• Toeslagenverordening WWB 2012
• Handhavingsverordening WWB 2012
• Verordening Stimuleringsfonds 2012
• Leidraad Invordering 2015
• Verordening Langdurigheidstoeslag 2012
• Verordening Re-integratie 2012
• Participatieverordening 2011
• Uitvoeringsplan Activering van Uitkeringsgerechtigden 2012-2014
• Coalitieakkoord Solidair en Uitdagend 2010-2014
• Beleidsnota Schuldhulpverlening 2012-2015

Productgroepen
Uitkeringen bijstand
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen de bijstand verstrekken aan die mensen die daar recht op hebben omdat zij geen middelen
hebben om te voorzien in de bestaanskosten noch deze kunnen verwerven. Landelijk stijgt het aantal
bijstandsuitkeringen met 2,58%. De verwachting is dat dit ook voor onze gemeente zal gelden.
2.
Op grond van de wet moet binnen 56 dagen op een aanvraag beslist worden. Wij streven naar een
doorlooptijd van gemiddeld maximaal 28 dagen. Wordt langer gedaan over de aanvraag dan verlenen wij een
voorschot van 90% van de bijstandsnorm.
Wat hebben we bereikt?
Aantal uitkeringen
Er is sprake van dynamisch bestand. In 2017 stroomden 455 mensen in de bijstand en 455 mensen stroomden uit
de bijstand. Op 31 december 2017 ontvingen 1.326 mensen een bijstandsuitkering.
Tabel aantal uitkeringsgerechtigden per 31 december van elk jaar
2013 2014
Aantal uitkeringen Paricipatiewet, IOAW en IOAZ 1.209 1.211

2015
1.275

2016
1.326

2017
1.326

*Dit is een prognose op basis van de cijfers tot en met oktober 2017.
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In de programmabegroting stond voor 2016 een prognose en voor 2017 een daarop gebaseerde doelstelling van
maximaal 1.460 bijstandsuitkeringen. De prognose voor 2016 bleek achteraf te hoog ingeschat. Hierdoor is het
aantal geschatte uitkeringen voor 2017 eveneens te hoog. Het aantal bijstandsuitkeringen blijft ruim binnen de
doelstelling.
Doorlooptijd
Gemiddeld beslist het aanvraagteam binnen 36 dagen op een aanvraag (doorloopsnelheid). In werkelijkheid is
het nog korter omdat niet alle aanvragen compleet zijn. In dat geval krijgt de aanvrager nog de tijd om de
aanvraag te completeren. Deze wachttijd telt het systeem mee in de doorlooptijd. Ook telt de gemeente vanaf de
datum van melding van de aanvraag. Dit is eerder dan de aanvraag zelf. De meeste gemeenten tellen vanaf
datum aanvraag. Hiermee rekening houdend blijven we binnen onze ambitieniveau van 28 dagen.
Tabel doorlooptijd
2013
aantal dagen 56

2014
80

2015
38,5

2016
36

2017
36

Wat wilden we daarvoor doen?
1.
De activiteiten gericht op uitstroom naar werk worden voortgezet (zie Werkgelegenheidsbevorderende
voorzieningen en maatregelen).
Het aanvraagteam zorgt voor een zorgvuldige claimbeoordeling en de poortwachter werk zorgt voor een directe
bemiddeling naar werk voor zover dat mogelijk is. Hierdoor worden ten onrechte of te lang verstrekte
uitkeringen voorkomen. Al vroeg in het aanvraagproces kan zonodig een beroep gedaan worden op de sociaal
rechercheur of preventiemedewerkers. Een zorgvuldige beoordeling van het recht is van cruciaal belang uit
oogpunt van preventie maar ook uit financieel oogpunt van de gemeente. Bovendien voorkomt vroegtijdige
detectie van fraude voor de klant justitiële interventie, bruto terugvorderingen en hoge boetes. Ter voorkoming
van onrechtmatigheden zetten we in op goede voorlichting, dienstverlening, controle en sancties.
2.
De doorlooptijd wordt maandelijk gemonitord. Aan de aanvrager wordt uitgelegd dat het op tijd
inleveren van de gevraagde bewijsstukken bijdraagt aan een snelle afwikkeling van de aanvraag.
Wat hebben we gedaan?
1.
Aantal uitkeringen
Voor het gedeelte uitstroom zie het onderdeel “werkgelegenheidsbevorderende voorzieningen en maatregelen”.
Direct na ontvangst van een aanvraag wordt in samenspraak met het werkgeversteam bezien of er werk is in
plaats van een uitkering. Daarnaast screent het aanvraagteam zorgvuldig om te voorkomen dat ten onrechte
bijstand wordt aangevraagd.
2.
Doorlooptijd
In 2015 is het aanvraagproces “lean” gemaakt en is het onze ambitie om binnen 4 weken op een aanvraag te
beslissen. Een aanvrager wordt persoonlijk uitgenodigd om te bespreken wat nodig is voor de aanvraag. Het
aanvraagproces voldeed ook dit jaar goed.
Uitkeringen minimabeleid
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen bereiken dat minima (inclusief hun kinderen) kunnen blijven meedoen aan sportieve,
culturele en sociale activiteiten (Activiteitenfonds).
2.
Voor mensen die langdurig aangewezen zijn op bijstandsnvieau geldt de individuele inkomenstoeslag.
3.
Minima die door bijzondere omstandigheden hogere kosten hebben kunnen een beroep doen op
bijzondere bijstand.
4.
Ook willen we dat minima voldoende medische zorg houden (collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering).
Wat hebben we bereikt?
1.
Het aantal aanvragen Activiteitenfonds nam toe met 15%*.
2.
Het aantal aanvragen Individuele inkomenstoeslag blijft hoog en is vergelijkbaar met 2016*.
3.
Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is gestegen met 3%*.
4.
Voor de gemeentelijke collectieve aanvullende zorgverzekering wordt verwezen naar het onderdeel
WMO.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Het medio 2016 ondertekend Armoedepact werkt door in het minimabeleid 2017. Er wordt
samengewerkt met maatschappelijke organisaties met als doelstelling een structurele oplossing van de
armoedeproblematiek. De acties om het niet gebruik tegen te gaan worden gecontinueerd (digitale informatie en
aanvraag, Nieuwsbrief, folder, flyer, intermediairs, informatiemarkten etc.).
2.
Zie 1.
3.
Zie 1.
4.
Zie 1.
Wat hebben we gedaan?
De voorgenomen acties zijn ingezet en voortgezet.
Daarnaast is de gemeenteraad mdedio 2017 akkoord gegaan met de besteding van de Klijnsma-gelden. De
Klijnsma-gelden zijn bedoeld om te faciliteren dat elk kind mee kan doen ongeacht het inkomen van de ouders.
De gemeenteraad besloot om het geld onder meer in te zetten voor een armoederegisseur, het harmomiseren van
de minimaregelingen voor kinderen in Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren, een uitgebreide
regeling voor indirecte schoolkosten en maatwerk voor kinderen die opgroeien in armoede. Dit beleid is vanaf
augustus geïmplementeerd. Er is verder een armoederegisseur aangesteld om partijen bij elkaar te brengen en af
te stemmen. De armoederegisseur is in het vierde kwartaal van 2017 gestart.
Voor 1 tot en met 3 geldt dat er folders en nieuwsbrieven zijn gemaakt.Verder is de website aangepast. Ook staat
het minimateam regelmatig op informatiemarkten en bijeenkomsten. Intermediairs worden geïnformeerd over de
regelingen. Sinds dit jaar is het mogelijk om digitaal aan te vragen op de site van BWRI. In het kader van het
armoedepact zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met als doel een betere samenwerking tussen de
organisaties te realiseren.
Sinds het Activiteitenfonds het Stimuleringsfonds verving is het aantal aanvragen overeenkomstig verwachting
explosief gestegen. Het fonds is aantrekkelijker gemaakt qua aanbod en voorwaarden.
Er is een actieve verwijzing naar de individuele inkomenstoeslag. De aanvragen blijven op een hoog niveau
gezien het aantal klanten dat langdurig op een minimaal inkomen is aangewezen.
Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is ook dit jaar weer gestegen. Dit is een gevolg van de komst van
statushouders en nareizigers (bijstand voor woninginrichting). Verder is ook dit jaar het aantal aanvragen voor
kosten van bewindvoering gestegen.
Tabel aanvragen minimabeleid
2014
2015 2016 2017
Stimuleringsfonds/Activiteitenfonds
128*
944 1.170 1.350
Langdurigheidstoeslag/Individuele inkomenstoeslag
585
534
644
717
Bijzondere bijstand
1.691** 1.341 1.353 1.511
*in dit jaar zijn alleen de aanvragen geteld van aanvragers die niet eerder aangevraagd hadden;
**hierin zitten tevens aanvragen van een toenmalige eenmalige uitkering.
Het aantal aanvragen zijn over de gehele linie hoger dan in de programmabegroting 2017 stond. Meer mensen
maken gebruik van de regelingen omdat meer mensen bekend zijn met de regels.
Werkgelegenheidsbevorderende voorzieningen en maatregelen
Wat wilden we bereiken?
1.
Het doel is om mensen, met en zonder arbeidsbeperking te begeleiden naar betaald werk. Voor de
mensen met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt doen we dit via de kortste route en voor de mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is, worden andere vormen van
ondersteuning geboden.
2.
Daarnaast willen we, op regionaal arbeidsmarktniveau, de taakstelling halen voor wat betreft het
plaatsten van mensen op een afspraakbaan.
3.
Binnen de WSW regelen we in 2017 dat mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten, kunnen werken op
een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste arbeidsplek. De afbouw van het
WSW bestand gebeurt op basis van natuurlijke uitstroom ( pensioen, verhuizen,etc). De focus ligt op de
arbeidsontwikkeling (van binnen naar buiten), intensivering van de werkgeversbenadering en meer werk op
locatie.
4.
Het doel is om mensen die hier op grond van een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking
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Wat hebben we bereikt?
Begeleiding naar werk
BWRI was voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren reeds de uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet. In de aanloop naar de gemeentelijke herindeling vanaf 2018 is in september 2017 de sociale
dienst van Menterwolde samengevoegd met BWRI. Zowel voor wat betreft re-integratie als de
inkomensvoorzieningen. De medewerkers van de sociale dienst Menterwolde zijn op de locaties van BWRI gaan
werken. De uitvoering van de Wsw voor inwoners van Menterwolde blijft voorlopig nog ondergebracht bij de
gemeenschappelijke regeling Wedeka in Oost-Groningen.
Ook in 2017 was BWRI een organisatie in beweging waarbij verschillende bedrijfsculturen zijn samengevoegd.
Er was aandacht voor de dienstverlening aan de inwoners van Menterwolde door nog op locatie spreekuren te
hebben. In de uitvoering heeft BWRI aandacht gehad voor de verwachte synergie-effecten als uitvoerder van het
beleidsplan “Jaarplan Sociaal Domein”. Het beleidsplan dat leidend is voor de Participatiewet is identiek voor
de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.
Taakstelling afspraakbanen
Landelijk zijn er voor wat betreft de afspraakbanen geen streefgetallen per gemeente benoemd. Uitgangspunt is
immers dat we in gezamenlijkheid binnen de arbeidsmarktregio aantallen realiseren. De monitoring van de
realisatie van de afspraakbanen wordt binnen de arbeidsmarkt gedaan door WerkinZicht en landelijk door het
UWV. Binnen de arbeidsmarktregio realiseerden we in 2017 in gezamenlijkheid hoger dan de gestelde
streefcijfers. Hierbij worden ook de Wsw-ers meegeteld die reeds gedetacheerd zijn of geplaatst zijn in het kader
van begeleid werken binnen de WSW.
In 2017 heeft staatssecretaris een 2e meting laten uitvoeren na de realisatie van de afspraakbanen. Hieruit bleek
dat de werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt ruimschoots realiseerden maar de dat overheidssector
achterblijft. Op grond hiervan heeft de staatssecretaris de quotumwet in werking gesteld voor de overheidssector
vanaf 1 januari 2018.
Het realiseren van afspraakbanen voor de nieuwe doelgroep wordt zowel door de werkcoaches als het
werkgeversteam van BWRI gedaan. In 2017 was er aandacht voor het plaatsten van jongeren die vanuit het
praktijkonderwijs en het voortgezet speciale onderwijs komen en die rechtstreeks geplaatst worden in het
doelgroepenregister. Werkgevers zijn ook in 2017 positief over het instrument afspraakbaan en werkten samen
met BWRI om dit te realiseren. In 2017 was er sprake van 24 afspraakbanen voor inwoners van HoogezandSappemeer.
Wsw
BWRI voert de Wsw uit voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Conform de verwachting op
grond van de nu voorliggende begroting is er sprake van een negatief exploitatieresultaat. Dit nadelig resultaat is
in hoofdzaak een gevolg van een negatief subsidieresultaat op grond van de bezuinigingen op de Rijksbijdrage
WSW.
In de begroting 2017 is een tekort geraamd van € 1,5 miljoen. Het aandeel voor de gemeente HoogezandSappemeer in dit nadelige resultaat bedraagt circa 1,3 miljoen euro. De uiteindelijke realisatie voor 2017
bedraagt een tekort van 1,1 miljoen euro. Daarmee komt het aandeel van de gemeente Hoogezand-Sappemeer in
het nadelige resultaat op ruim € 900 duizend. Dit is 348 duizend euro minder nadelig dan begroot.
Beschut werk
Vanaf 1 januari 2017 zijn we als gemeente verplicht om beschutte werkplekken aan te bieden. De staatssecretaris
heeft hier ook per gemeente een taakstelling opgelegd. Voor Hoogezand-Sappemeer was deze taakstelling 7
werkplekken in 2017. Dit aantal is gerealiseerd door BWRI. Gezien het aantal vereiste uren dat telt als
gerealiseerde beschutte werkplek heeft BWRI in totaal 8 beschutte werkplekken gerealiseerd in 2017. Bij elkaar
opgeteld heeft BWRI op 31 december 2017 voor de inwoners van HS, Slochteren en Menterwolde 15 beschutte
werkplekken gerealiseerd en staan er 8 mensen op de wachtlijst voor plaatsing.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Het BWRI zet de nodige middelen in om het doel te bereiken: werkgeversbenadering, projecten, re
integratietrajecten, loonwaardebepaling, loonkostensubsidie, kinderopvang, flankerende voorzieningen,
jobcoach, sociale activering, participatieplaatsen etc. Het BWRI maakt met
iedere uitkeringsgerechtigde een plan van aanpak met als doel uitstroom naar werk.
2.
Zie punt 1.
3.
Zie punt 1.
4.
BWRI creëert beschutte werkplekken binnen het huidige werkbedrijf waarbij zij zorg draagt voor de
benodigde fysieke aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur en begeleiding.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
BWRI heeft haar bedrijfsvoering in 2017 gecontinueerd waarbij er veel aandacht is gegaan naar de nieuwe
doelgroep onder de Participatiewet (afspraakbanen en beschut werk) en de toename van statushouders die een
beroep deden op een bijstandsuitkering. Als gevolg hiervan is de coördinator statushouders toegevoegd aan het
team re-integratie van BWRI en is extra Rijks budget besteedt aan de doelgroep statushouders; er is vanaf medio
2017 extra capaciteit aangetrokken voor taalondersteuning en een werkcoach. Beide specifiek voor de doelgroep
statushouders en ondergebracht bij BWRI.
Zie punt 1.
BWRI heeft uitvoering gegeven aan de Wsw binnen het eigen werkbedrijf en de eigen infrastructuur, op locatie
en door detachering van mensen bij externe bedrijven.
In 2017 is in goed overleg met PostNL de bemensing van het avondproces bij het depot in Kolham stopgezet.
Het betrof hier een landelijk besluit van PostNL als gevolg van groei van het aantal pakketten. Deze groei vraagt
in de avond/nacht maximale inzet en flexibiliteit van het personeel en dit sluit niet goed aan bij de doelgroep van
de Wsw en de re-integratie doelgroep in de bijstand.
In juni 2017 hebben de colleges van HSSM ingestemd met het voorstel van BWRI voor gelijke beloning van
bijstandsgerechtigden die aan het werk zijn bij PostNL; hiermee krijgen zij hetzelfde uitbetaald als
uitzendkrachten.
4.We hebben de raad de verordening laten vaststellen waarmee de kaders met betrekking tot beschut werk zijn
vastgesteld. BWRI heeft in haar bedrijfsvoering de processen hierop ingericht waarbij er sprake is van een
nauwe samenwerking en taakverdeling tussen re-integratie en het Wsw werkbedrijf teneinde de kwetsbare
doelgroep goed te begeleiden en te plaatsen.
Jongeren
Wat wilden we bereiken?
1.
Alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een beroep doen op een Participatiewet-uitkering hebben een
passend trajectplan, worden ondersteund tijdens de vier weken zoektijd en begeleiden we richting werk,
reguliere scholing of een afspraakbaan. Hierbij wordt gekeken of de jongere in staat is om scholing te volgen op
grond van zijn/haar capaciteiten/leervermogen.
2.
We willen dat alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar een plan van aanpak hebben en dat ze weer naar
school, aan het werk (regulier) gaan of binnen een afspraakbaan met loonkostensubsidie.
Wat hebben we bereikt?
1.
We hebben een duidelijke regievoering en uitvoering voor jongeren onder de 27 jaar. Er is sprake van
korte lijnen, jongeren zonder startkwalificatie direct door leiden naar de leerplichtambtenaar, inzet van zowel het
jongeren werk-leerloket als het jongerenteam, aandacht voor de nieuwe kwetsbare doelgroep onder de
Participatiewet, een warme overdracht van jongeren die komen van het Pro/VSO onderwijs, een goede
samenwerking met de onderwijsinstellingen binnen HSSM. De werkwijze is ondergebracht bij het
jongerenwerk-leerloket; hierbij worden jongeren begeleid door een team dat de uitvoering geeft aan de wet op de
Leerplicht, de RMC en de Participatiewet. In 2017 is de uitvoering van de RMC van zowel Menterwolde als
Slochteren ondergebracht bij het jongerenteam van BWRI. Er is sprake van een integrale aanpak.
De casemanagers van het jongeren werkleerloket hebben 321 jongeren , preventief en curatief, tussen de 16 en
23 jaar in begeleiding genomen. Dit zijn 99 meer dan in 2016.
2.
Zie punt 1.
Tabel: Resultaten Jongerenwerkleerloket 2017 nieuwe meldingen
Resultaat
Aantal jongeren Subtotaal
School
121
Werk
43
Hoogst haalbare bereikt
26
Beroepsbegeleidend leren
7
Zorg-hulpverleningstraject
3
Subtotaal positief
200
Niet beïnvloedbaar
4
Verhuisd
7
Willen nog geen bemiddeling
3
Subtotaal niet beinvloedbaar en verhuisd
14
In begeleiding
107
Totaal
321
Tabel: Resultaten Jongerenwerkleerloket 2017 oude meldingen
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Resultaat
School
Werk
Hoogst haalbare bereikt
Beroepsbegeleidend leren
Zorg-hulpverleningstraject
Subtotaal positief
Niet beïnvloedbaar
Verhuisd
Willen nog geen bemiddeling
Subtotaal niet beinvloedbaar en verhuisd
In begeleiding
Totaal

Aantal jongeren
39
23
19
1
3

Subtotaal

6


85
5
11
4
20
105

Toelichting: in 2017 zijn er 112 meldingen (preventief en curatief) behandeld die waren gestart vóór 01-01-17
maar dus niet vóór 31-12-16 waren afgesloten. Van deze oude meldingen, zijn er 105 afgesloten in het
kalenderjaar 2017.
Totaal 2017
Aantal behandelde RMC-meldingen (preventief en curatief) = 433
Aantal afgesloten in kalenderjaar 2017 = 319
Aantal doorlopend naar kalenderjaar 2018 = 114
Van de afgesloten RMC-meldingen
Voltijd opleiding = 151
Voltijd opleiding particulier = 9
Combinatie leren/werken BBL = 8
Werk = 66
Wil geen bemiddeling = 7
Verhuisd/niet te traceren = 18
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We hebben een duidelijke regievoering en uitvoering voor jongeren onder de 27 jaar (korte lijnen,
jongeren zonder startkwalificatie direct doorleiden naar de leerplichtambtenaar, extra inzet van een casemanager
ten behoeve van de doelgroep en het Jongerenloket Leren & Werken. De jongeren worden in hun zoektijd
begeleid door middel van een jongerenapp. Als jongeren nog een reguliere opleiding kunnen volgen, worden ze
verplicht om dit te doen, voor zover ze hiertoe in staat zijn en dit hun arbeidskansen vergroot. We continueren
onze samenwerking met de scholen en het UWV ten behoeve van onze kwetsbare jongeren.
2.
Zie punt 1.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Continuering van de formatie, extra ureninzet op de regionale samenwerking binnen het RMC, de
uitvoering van de RMC voor de jongeren van SHSSM , nauwe samenwerking met het werkgeversteam en een
integrale werkwijze voor de groep jongeren van 18 tot 27 jaar. 2. Samenwerking ontwikkeld met externen
waaronder de praktijkscholen, VSO, UWV, Route naar arbeid, de Sociaal Teams en werkgevers.
2.
Zie 1.
Inburgering
Wat wilden we bereiken?
We willen achterstanden bij de integratie van minderheden verminderen en nieuwe achterstanden voorkomen.
Nieuwe inburgeraars kunnen zich bij DUO melden voor de financiering van hun traject.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 liepen er geen inburgeringtrajecten meer conform de oude wetgeving en was er geen sprake meer van
kosten gefinancierd uit het Participatiebudget. Er is extra capaciteit toegevoegd aan het team re-integratie BWRI
in verband met de toename van het aantal statushouders in 2017.
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Wat wilden we daarvoor doen?
Met Humanitas kijken we op individueel niveau welke ondersteuning we moeten bieden aan de
inburgeraar (taalcoaching maatschappelijke begeleiding).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben niet meer specifiek op het gebied van inburgering begeleidt. Het is de verantwoordelijkheid van de
inburgeraar dit zelf bij en met DUO te regelen. Wel hebben we statushouders die zich binnen onze gemeente
hebben gevestigd in 2017 begeleidt, ondersteund en scholing gegeven om een weg te vinden binnen onze
maatschappij. Dit hebben we gedaan in samenwerking met Humanitas.
Arbeidsparticipatie, activering en vrijwilligerswerk
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen inzet op met name de groep mensen die een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Het gaat
hier met name om de mensen die in aanmerking komen voor de afspraakbanen.
2.
Alle mensen zijn in beeld en ingedeeld op de ladder.
3.
We hebben een hardere aanpak van de “niet willers”, een actievere handhaving en maatregelbeleid
4.
De uitstroom naar werk moet in 2017 gelijk zijn aan 2016.
5.
Meer mensen binnen de WSW worden van binnen naar buiten geplaatst.
6.
We willen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe leiden naar maatschappelijk nuttige
activiteiten.
Wat hebben we bereikt ?
1.
We hebben in 2017 ook ingezet op mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben
hiervoor minimale re-integratiemiddelen ingezet door korte gerichte trajecten, groepsgewijs workshops,
sollicitatietrainingen en sollicitatiebegeleiding. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is ingezet
met trajecten op maat, met jobcoaching, inzet bij PostNL, plaatsing op afspraakban of het bieden van een
beschutte werkplek.
2.
Alle mensen zijn ingedeeld op de ladder.
Groeipotentie cliënten
2017
jan

dec

Aantal cliënten met groeipotentieel

616

640

Aantal cliënten zonder groeipotentieel

806

875

Groeipotentieel niet ingevuld

23

34

Groeipotentieel naar trede 1

0

0

Groeipotentieel naar trede 2

20

14

Groeipotentieel naar trede 3

105

92

Groeipotentieel naar trede 4

192

226

Groeipotentieel naar trede 5

187

211

Groeipotentieel naar trede 6

116

93

3.
Bij aanvraag van een uitkering wordt een zogenoemd “poortwachtersgesprek” gehouden; dit is een
directe toeleiding naar openstaande vacatures en/of naar het werkgeversteam wanneer de afstand tot de
arbeidsmarkt kort is.
4.
In 2017 is het aantal beëindigingen van uitkeringen naar werk gesteld op 200. Deze prognose kon niet
worden waargemaakt ondanks de toenemende werkgelegenheid. De toename van de werkgelegenheid is met
name landelijk en we zien binnen onze arbeidsmarkt een mismatch tussen aanbod en vraag. De uitstroom naar
werk is in 2017 lager dan in 2016.

Arbeid dienstbetrekking
Norm uitstroom
Verschil

2017

2016

2015

145
200
55

195
200
5

137
200
63
70
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We voeren een arbeidsgerichte aanpak, dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk mensen die in WSW-

5.
verband werken willen detacheren. Hierbij heeft het werkgeversteam de trekkersrol. Er zijn in 2017 in totaal 56
mensen vanuit de WSW gedetacheerd. In 2016 waren dit er 56. We zien een stagnering van deze cijfers omdat er
geen instroom meer is binnen de Wsw en de huidige detacheringen het hoogst haalbare is binnen de groep Wswers die we aan het werk hebben. Plaatsing van WSW-ers bij PostNL is in 2017 onverminderd gecontinueerd
(werken op locatie). Het aantal WSW-ers dat in begeleid werken zat is afgenomen naar 2 personen in 2017. In
2016 waren dit er 2. Ook hierbij zien we dat de we geen stijging meer gezien de samenstelling van het huidige
Wsw-bestand werknemers.
Het werkgeversteam is in 2017 ingezet voor zowel de WSW-ers en bijstandsgerechtigden van HoogezandSappemeer als Slochteren. Daarnaast is het werkgeversteam in 2017 ook begonnen met plaatsing van
bijstandsgerechtigden uit Menterwolde op o.a. afspraakbanen. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande
tabel:
Tabel: Resultaten Werkgeversteam 2017 Hoogezand-Sappemeer
2014 2015 2016 2017
Traject aanmeldingen
310
407
324
302
Traject beëindigingen
229
345
251
295
Succesvolle trajecten
Waarvan, regulier werk
Ervaringsplaats
Participatieplaats
Beroepsbegeleidend leren

215
156
16
37
6

234
183
19
24
8

251
184
7
26
3

261
153
10
22
11

Tabel: Resultaten afspraakbanen 2017 door werkgeversteam
Aantal
Hoogezand-Sappemeer
19
Slochteren
2
Menterwolde
4
Externen (o.a. UWV)
5
6.
Binnen elk Sociaal Team van HSSM is een medewerker van BWRI werkzaam. Het aandachtsveld van
deze medewerkers is 3-voudig; voorliggende voorzieningen/inkomen, re-integratie en maatschappelijke
participatie.
Hierbij werkt de medewerker van BWRI samen met de andere professionals binnen het sociaal team. Binnen het
re-integratie onderdeel van BWRI is er sprak van “sociale activering”. Deze activering is onderdeel van een
traject voor met name de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is gericht op deelname
(uiteindelijk) op de arbeidsmarkt. In 2017 is aan het sociaal team Gorecht capaciteit toegevoegd voor
maatschappelijke activering. Deze maatschappelijke activeringscoach wordt aangestuurd door de teamleider van
het sociaal team en werkt nauw samen met de medewerker van BWRI en de opbouwwerker binnen het sociaal
team. De resultaten van deze extra inzet zijn tussentijds geëvalueerd en in de eerste 6 maanden zijn er 29 mensen
aangemeld waarvan er inmiddels 13 mensen zijn begonnen met verschillende activiteiten vrijwilligerswerk
binnen de Badde, de Burcht, vrijwilligerswerk elders en er is 1 deelnemer tijdens de activering doorgestroomd
naar betaald werk.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zetten we minimale trajecten in, bij voorkeur
groepsgewijs. Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt worden diverse trajecten ingezet zoals
werkgeversbenadering, projecten, re-integratietrajecten, loonwaardebepaling, loonkostensubsidie, kinderopvang,
flankerende voorzieningen, jobcoaching, sociale activering, participatieplaatsen etc. Het BWRI maakt met iedere
uitkeringsgerechtigde een plan van aanpak.
2.
Zie punt 1.
3.
Zie punt 1.
4.
Zie punt 1.
5.
We voeren een arbeidsgerichte aanpak, dat wil zeggen dat er meer mensen die in WSW-verband werken
gedetacheerd gaan worden. Hierbij heeft het werkgeversteam een trekkersrol.
6.
Zie punt 1.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Voor zowel de mensen met een korte afstand als een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben we de
trajecten op maat ontwikkeld met inzet op korte en gerichte trajecten als op langdurige trajecten met langdurige
ondersteuning van o.a. jobcoaching en inzet van het instrument loonkostensubsidie, afspraakbaan en het
realiseren van beschutte werkplekken. We zijn in 2017 actief betrokken en ondersteunend bij het “1000
banenplan” voor de aardbevingsgemeenten (de G12) binnen Groningen.
2.
Zie punt 1.
3.
Zie punt 1.
4.
Zie punt 1.
5.
In 2017 zijn er minder mensen in WSW-verband gedetacheerd door het werkgeversteam omdat er
binnen het huidige Wsw werknemersbestand geen rek meer zit in de mogelijkheden van mensen.
6.
Plaatsing van medewerkers van BWRI in elk sociaal team, ondersteuning bieden bij de plaatsing van
een maatschappelijke activeringscoach in Gorecht en nauwe samenwerking met de maatschappelijke
activeringscoach.
Tegenprestatie naar vermogen
Wat wilden bereiken?
1.
De inzet op de tegenprestatie naar vermogen zal op individueel niveau gaan plaatsvinden en wordt
alleen opgelegd aan de mensen die een bijstandsuitkering gaan ontvangen en die niet aan de slag kunnen richting
arbeidsmarkt.
Wat hebben we bereikt?
In 2017 hebben we 2 x een tegenprestatie opgelegd, 6 x is er ontheffing verleend omdat er sprake was van
mantelzorg en 14 x is er een ontheffing verleend omdat er sprake was van vrijwilligerswerk.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We vragen aan de mensen om zelf een tegenprestatie aan te dragen en beogen een langdurig
maatschappelijk effect waarbij de tegenprestatie de vorm van vrijwillige inzet krijgt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bij aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft de werkcoach bij elk intakegesprek beoordeeld of iemand aan de
slag kon in het kader van de arbeidsverplichtingen. Zo niet dan kwam de “tegenprestatie naar vermogen” in
beeld waarbij er altijd sprake was van maatwerk. In 2017 zijn op 20 personen na ( bij hen was er sprake van de
tegenprestatie) alle nieuwe aanvragers begonnen met een re-integratietraject op maat.

Volwasseneducatie
Wat wilden we bereiken?
1.
De middelen worden ingezet voor mensen met een bijstandsuitkering om hen te ondersteunen op het
gebied van scholing (vooral taal) met als doel om zo economische zelfstandigheid te verkrijgen en het aantal
uitkeringsgerechtigden te verminderen.
Wat hebben we bereikt?
Sinds 2015 is de gemeente Groningen de regiegemeente voor wat betreft de volwasseneducatie. Dit betekent dat
het totale budget voor de arbeidsmarktregio onder regie van Groningen wordt ingezet en moet worden
verantwoord aan het Rijk. Voor 2017 zijn afspraken gemaakt over de inzet van het budget en het educatieplan
met het Noorderpoortcollege voor de gemeenten HSSM. De volwasseneneducatie is in 2017 grotendeels ingezet
voor mensen met een bijstandsuitkering. Om hen zo te ondersteunen op het gebied van scholing (vooral taal) met
als doel om zo economische zelfstandigheid te verkrijgen en het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen.
Jongeren die in de uitkering komen worden altijd doorgestuurd naar de het Noorderpoortcollege voor een toets
en afhankelijk van de uitslag worden zij geplaatst en geschoold.
In 2017 hebben in totaal 191 mensen die onder de Participatiewet vielen gebruik gemaakt van de
volwasseneducatie bij het Noorderpoort (locatie Aletta Jacobscollege) en op locatie bij de Vredekerk. Het gaat
hierbij om unieke personen. Sommigen hebben alleen educatie gevolgd in het voorjaar, anderen het najaar of het
hele jaar. Een enkeling heeft meerdere cursussen gevolgd.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We sluiten het educatieaanbod aan op de benodigde educatie voor mensen in de uitkering. We zetten
met name in op jongeren die extra scholing nodig hebben om weer een opleiding te kunnen gaan volgen.Het
aantal groepen is afhankelijk van het beschikbare budget en de ruimte die we als gemeente krijgen vanuit de
regionale arbeidsmarkt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben een REP (Regionaal Educatieplan) afgesloten met het Noorderpoortcollege.
Het cursusaanbod is afgestemd met de werkcoaches van BWRI. De aanmelding van de cursisten is deels door de
werkcoaches gedaan en werving en plaatsing is ook gedaan door het Noorderpoortcollege. Ook in 2017 is er
ingezet op de toegankelijkheid van de volwasseneducatie; met name de locatie en het cursusaanbod bij de
Vredekerk bleek laagdrempelig; hier kwamen mensen zichzelf melden en/of met een andere enthousiaste cursist
mee. Vanuit die situatie zijn diverse cursisten ook doorgeleidt naar de locatie aan het Aletta Jacobscollege.
Daarnaast is met een deel van het budget de coördinator van het Taalhuis gefinancierd. Alle werkzaamheden,
zowel de lessen als de coördinatie van het taalhuis, zijn uitgevoerd door het Noorderpoortcollege. De afspraken
zijn halfjaarlijks geëvalueerd en het cursusaanbod is waar noodzakelijk bijgesteld.
Kredietbank
Wat wilden we bereiken?
1.
Vanaf medio 2017 werkt de GKB voor alle drie gemeenten. De inwoners van Menterwolde worden dan
ook door de GKB in Hoogezand Sappemeer bediend. Ook neemt de GKB een aantal ‘vaste lasten
doorbetalingen’ voor inwoners met een uitkering over voor inwoners van Menterwolde die deze ondersteuning
nodig hebben.
2.
Preventie: In het eerste half jaar van 2016 zien we een toename van het aantal aanmeldingen, 188 in
plaats van 160. Los van de betekenis voor inwoners kan voortzetting van deze ontwikkeling gevolgen hebben
voor de bezetting en workload bij de GKB. Preventie en uitstroom zijn instrumenten waaraan we blijvend
aandacht moeten besteden.
In 2016 zijn we begonnen met preventie-activiteiten. Hiervoor is een preventieplan ontwikkeld voor HoogezandSappemeer en Slochteren. Dit preventieplan omvat de periode 2016 – 2018. In 2017 werken we op basis van een
uitvoeringsplan en investeringsoverzicht verder volgens het plan. Daar waar mogelijk haken we Menterwolde al
aan.
•
We willen de zichtbaarheid van de GKB vergroten en mensen met schulden eerder opsporen.
•
Daarnaast willen we de samenwerking met anderen in de samenleving die contact hebben met inwoners
en schulden op het spoor kunnen komen in stand houden en eventueel uitbouwen.
•
We besteden extra aandacht aan jongeren in onze gemeenten en gebruiken daarvoor moderne middelen.
Evaluatie van het eerste half jaar van 2016 heeft uitgewezen dat voor de uitvoering te weinig capaciteit en
middelen beschikbaar zijn. In Hoogezand is 1 fte nodig, in Menterwolde en Slochteren respectievelijk 0,5 om
meters te kunnen maken. Daarnaast moet geld vrij gemaakt worden om de activiteiten te kunnen uitvoeren.
3.
Uitstroom: Uitstroom van cliënten is een proces dat goed begeleid moet worden om recidive te
voorkomen. Het ontwikkelen van producten hiervoor kost tijd die binnen de GKB niet beschikbaar gesteld kan
worden. Daarom willen we in 2017 deze nazorgactiviteiten bij wijze van proef inkopen. De samenwerking met
de sociale teams in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren wordt voortgezet in 2017. De samenwerking met de
Sociale Teams in Menterwolde wordt opgestart als onderdeel van de toekomstige dienstverlening. Het doel
hiervan is deskundigheidsbevordering en vroegsignalering.
4.
Kennisoverdracht maakt deel uit van de samenwerking: In 2017 werken we verder aan het opnemen van
beschermingsbewind als product van de GKB. De kosten van beschermingsbewind zijn in alle gemeenten van
toekomstig Midden Groningen erg hoog. Deze kosten willen we beïnvloeden door dit product zelf aan te bieden.
Dit past ook binnen de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening waarin het belang van maatwerk (op basis
van de behoefte van de inwoner soepel kunnen switchen tussen financiële producten) benadrukt wordt. De
gemeente krijgt hiermee uiteindelijk meer grip en sturing op het budget. Er zijn medewerkers van de GKB
opgeleid om het product te voeren. Voor beroepsuitoefening is onder meer toestemming van de rechtbank nodig.
5.
Eind 2016, begin 2017 wordt gekeken naar de toekomstige structuur van de GKB Midden Groningen.
Door de dan toegenomen schaalgrootte van de GKB vergen ook andere zaken zoals kwaliteitsbewaking en
rapportage meer tijd. Hierop willen we anticiperen.
Wat hebben we bereikt?
1.
Voor wat betreft de nieuwe klanten van Menterwolde kunnen we concluderen dat de overgang van de
kredietbank Assen naar de kredietbank Midden- Groningen goed is verlopen. Einde 2017 bedienen we in totaal
114 klanten uit de gemeente Menterwolde naar alle tevredenheid. Eenmaal per week is er een vast spreekuur.
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Preventie: Vanaf 1 april 2017 zet de afdeling preventie zich volledig in voor de doelstellingen:

2.
doorbreken van generatiearmoede, bevorderen van financiële educatie, verbindingen maken en onderhouden
binnen onze gemeente en het verlagen van de drempel naar de kredietbank.
De afdeling Preventie draait nu met 1,5 fte, deze uren zijn op dit moment noodzakelijk om de uitgezette en nog
te ontwikkelen activiteiten te beheren en te implementeren. Preventie heeft in de korte periode dat ze nu actief
zijn veel bereikt. Op 21 basisscholen en op het Aletta Jacobs zijn nu contacten gelegd en wordt meegedaan aan
de week van het geld in 2018. Er is intensief contact met het netwerk, er worden meerdere malen per jaar
presentaties gegeven aan de sociale teams over actuele onderwerpen, vele andere instanties ontvangen van
preventie ook informatie door veelal een presentatie zoals de raden van de gemeenten, de participatie raad,
Humanitas, Woningcorporaties, etc. Er is interen samenwerking gezocht met de BWRI en de belastingen, beide
samenwerkingsverbanden hebben geleid tot projecten in het kader van vroegsignalering. Preventie heeft in 2017
bijna 100 adviesgesprekken gevoerd met burgers die financiële problemen hadden. In de komende jaren wil
Preventie de genoemde activiteiten uitbreiden en versterken. Dit is essentieel om ook op de lange termijn de
doelstellingen te blijven realiseren.
3.
Ter ondersteuning van klanten die bij de kredietbank uitstromen kunnen wij meerdere producten
inzetten. Zo kunnen wij geleidelijk budgetbeheer afbouwen, tijdelijk budgetcoaching inzetten en sinds begin
2017 klanten een budgettraining aanbieden. Deze training is in 2017 3 keer gegeven end e klantwaardering was
hoog. Deze cursus bieden wij aan in samenwerking met Lefier en ’t Groningerhuis, het ligt in de bedoeling om
die samenwerking in 2018 te verlengen en uit te breiden met een project voor statushouders.
4.
Het blijft een wens om beschermingsbewind aan te bieden als product van de kredietbank. In 2018
krijgt de gemeente ook adviesrecht bij een aanvraag van beschermingsbewind. Het ligt in de bedoeling dat er in
2018 een voorstel komt hoe wij beide kunnen vormgeven bij de kredietbank.
5.
De kredietbank krijgt in de nieuwe structuur, een kaliteitsmedewerker in het team. De taken voor deze
medewerker concentreren zich op de kwaliteitsbewaking, processen en het vormgeven van de rapportages
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
GKB werkt voor drie gemeenten: Vanaf medio 2016 vindt overleg plaats tussen medewerkers van
Menterwolde, de BWRI en de GKB om deze overgang zo goed mogelijk te begeleiden. Deze samenwerking
blijft in stand tot de overgang een feit is. In het eerste kwartaal van 2017 worden door de GKB medewerkers
geworven die deze inwoners gaan bedienen. Vanaf 2016 is Menterwolde steeds betrokken bij activiteiten en
meegenomen bij veranderingen.
2.
Preventie: In de bijstelling van de begroting 2017 Hoogezand-Sappemeer worden de kosten voor een
preventiemedewerker en een activiteitenbudget opgenomen. Slochteren en Menterwolde is gevraagd of zij 0,5 fte
per gemeente beschikbaar willen stellen. Op basis van hun wensen kunnen wij een middelen berekening maken.
3.
Uitstroom: Schuldhulpverleners hebben een sociaal team waaraan ze exclusief verbonden zijn. Een
aantal keren per week sluiten ze aan in de briefing of na de briefing voor overleg. De coördinator van de GKB
gaat in het voorjaar van 2017 kennis maken in het sociaal team van Menterwolde om afspraken te maken over de
samenwerking.
4.
Kennisoverdracht maakt deel uit van de samenwerking: Er is een draaiboek gemaakt van alle stappen
die doorlopen moeten worden. Dit draaiboek volgen we tot we in 2017 het doel bereikt hebben. Bij de uitvoering
wordt een adviseur betrokken. In de begroting zijn alvast de kosten opgenomen voor lidmaatschap van de
brancheorganisatie voor bewindvoerders.
5.
Toekomstige structuur GKB Midden-Groningen: We maken in 2017 een ontwikkelingsplan. Bij dit plan
wordt het Bedrijfsbureau betrokken ter ondersteuning.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
De GKB bedient nu alle burgers van de drie afzonderlijke gemeenten .
2.
Voor 2017 zijn deze gelden gedekt maar dat is incidenteel. Voor 2018 is aanvullend budget
aangevraagd. Voor de jaren 2019 en daarop volgend wordt er structureel budget gevraagd om preventie door
gang te laten vinden.
3.
De samenwerking met de sociale teams loopt nog steeds conform de afspraak. Eenmaal per week is er
een schuldhulpverlener aanwezig in het team. In andere gevallen zijn er korte lijntjes met de medewerkers van
de kredietbank via mail of telefoon.
4.
Punt 4 is herzien en doorgeschoven naar 2018.
5.
Punt 5 is herzien en doorgeschoven naar 2018.
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Wat wilden we bereiken?
1.
We willen de aanvragen zo efficiënt mogelijk afhandelen. We maken daartoe gebruik van
automatische toetsing van kwijtschelding om de administratieve lastendruk voor burger en
overheid te beperken.
2.
We houden de doelgroep goed op de hoogte van de mogelijkheden van kwijtschelding en
streven er naar het niet-gebruik zoveel mogelijk terug te dringen.
Wat hebben we bereikt?
1.
Iedere belastingplichtige die één keer zelf een kwijtscheldingsaanvraag heeft gedaan, wordt daarna
jaarlijks via een automatische toetsing bij het Inlichtingen Bureau gecontroleerd. Als uit deze toetsing blijkt dat
er geen wijzigingen in de persoonlijke situatie zijn geweest, wordt de kwijtschelding voor het volgend jaar
automatisch verleend.
2.
In alle vormen van communicatie met betrekking tot belastingen is de mogelijkheid van kwijtschelding
meegenomen.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We hebben een zeer eenvoudig aanvraagformulier ontwikkeld waarop alleen de persoonsgegevens
ingevuld moeten worden. Daarbij vragen we niet meer gegevens op van de burger dan
het absoluut noodzakelijke. Zoals eerder is aangegeven zal een groot deel van de aanvragers
helemaal geen formulier meer hoeven te gebruiken. De administratieve afhandeling beperken
we tot hetgeen minimaal benodigd is. De nieuwe mogelijkheden van het ILB zullen naar het
zich aan laat zien ook voor de gemeente een behoorlijke effiencywinst kunnen genereren.
We gaan deze faciliteiten zo optimaal mogelijk benutten. Daarbij hoort een rechtstreeks
werkende koppeling tussen de gegevens van het ILB en de belastingapplicatie.
2.
We zorgen voor een actieve communicatie met de doelgroep, onder andere via teksten op de
aanslagbiljetten en op de website. We gaan intermediairs, zoals medewerkers van sociale
teams en de Kredietbank, voorlichten over de regeling. In de campagne tegen het niet-gebruik
van sociale voorzieningen zal ook aandacht zijn voor de kwijtscheldingsregeling.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Het vereenvoudigde aanvraagformulier voldoet aan de wens om de administratieve lastendruk voor de
burger te verminderen. De interne verwerking is daarmee efficiënter geworden. Verdergaande automatisering bij
het Inlichtingen Bureau draagt eveneens bij tot een efficiëntere werkwijze.
2.
De GKB (Gemeentelijke Kredietbank), de Sociale Dienst, de Sociale Teams en overige partners zijn op
de hoogte van de kwijtscheldingsmogelijkheden binnen de gemeente. Daarnaast is kwijtschelding altijd
onderdeel van alle teksten die betrekking hebben op belastingen. Zowel digitaal als op papier.
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Wat heeft het gekost?
Totaal programma 6 Participatie
l/b/s
Begroting 2017
Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017

Verschil

Lasten

43.516.793

43.080.622

43.461.972

-381.350

Baten

29.183.226

28.150.443

28.740.940

590.497

Saldo

14.333.567

14.930.179

14.721.032

209.147

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het nadelig saldo op dit programma met
€ 209.000 (v) afgenomen.
Lasten
- Dotatie dubieuze debiteuren uitkeringen participatiewet
N 679
Betreft een niet geraamde dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren sociale
zaken. Op basis van een inschatting van de openstaande posten per 31 december 2017
is een inschatting gemaakt van de benodigde omvang van de voorziening dubieuze
debiteuren sociale zaken. Op basis van deze onderbouw is de voorziening opgehoogd.
-

Lagere toerekening van apparaatskosten
V 240
Per saldo is een minder personele inzet geweest. Dit leidt tot een voordeel op dit
programma van € 240.000.

-

Overige verschillen
Betreft diverse overige verschillen.

Baten
-

V 58

Resultaat sociale werkvoorziening (huidige jaar)
V 348
Het resultaat van het werkbedrijf is in 2017 € 431.000 beter dan begroot; het resultaat
komt op - € 1.103.000 in plaats van - € 1.534.000. Hiervan heeft € 348.000
betrekking op Hoogezand en € 83.000 op Slochteren.
Ondanks het positieve resultaat is het exploitatieresultaat minder goed dan begroot. Dit
heeft enerzijds te maken met hogere kosten van de samenwerking met Sight en
PostNL. Anderzijds zien we een tegenvallend resultaat in de omzet bij TDM.
Bovendien zien we een verschuiving van salariskosten. Door uitstroom van SW
medewerkers wordt op cruciale functies regulier personeel ingehuurd. Deze kosten
komen ten laste van het exploitatieresultaat.
Daarnaast vallen de algemene kosten van het werkbedrijf € 127.000 lager uit dan
begroot en ook personeelskosten ambtelijk zijn € 141.000 lager. De salariskosten van
de WSW zijn met € 235.000 gedaald dit komt voort uit een lagere sector premie en
lagere overige personeelskosten. Daarnaast verwachten we een Lageinkomensvoordeel (LIV) subsidie van € 155.000 te ontvangen en hebben we een
incidentele voordeel gehad van € 144.000 duizend over 2016 na het aanpassen van de
sector premie.

-

Resultaat sociale werkvoorziening, afwikkeling oude jaren
V 109
Als gevolg van financiele afwikkeling van de de opheffing van de gemeenschappelijke
regeling BWR per 2016 hebben we een incidenteel voordeel van € 109.000.

-

Overige verschillen
Betreft diverse overige verschillen.

V 133
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7. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Omschrijving
Dit programma richt zich op participatie van alle inwoners in onze gemeente. Participatie is
gedefinieerd als het naar vermogen meedoen in de samenleving. Dat is een breed begrip en kan
variëren van dagbesteding, wijkactiviteiten, vrijwilligerswerk, maatschappelijk nuttig werk met
behoud van uitkering tot betaalde arbeid.
Tot het programma behoren de productgroepen:
•
Wijkvernieuwing Gorecht-West
•
Maatschappelijke dienstverlening
•
Ouderen
•
Sociaal Cultureel werk, inclusief vrijwilligersbeleid
•
WMO
•
Accommodaties/Dorps- en wijkcentra
Beleidsnota’s en verordeningen
•
Nota informatie advies en cliëntondersteuning (2009)
•
Wijkactieplan ‘Samen aanpakken in Gorecht-West’ (2010)
•
Participatieverordening (2011)
•
OGGz regiovisie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (2011)
•
Nota subsidiebeleid (2012)
•
Verordening WMO-/WWB-adviesraad 2012
•
Visie op participatie ‘Burgers in de Benen’ (2012)
•
Beleidsplan Wet participatiebudget 2012-2014
•
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogezand-Sappemeer 2015 (2014)
•
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogezand-Sappemeer 2015-A
(2015)
•
Vrijwilligers Nieuwe Stijl in Hoogezand-Sappemeer 2013-2016 (2013)
•
Uitwerkingsplan Vrijwilligers 2014-2017 (2014)
•
Nadere regels Algemene Subsidieverordening: innovatiefonds hulp bij het huishouden (2016)
•
Blijvend gezond en sociaal actief (2016)

Productgroepen
Wijkvernieuwing Gorecht-West
Wat wilden we bereiken?
1.
De opgedane ervaring en werkwijze vanuit de uitgangspunten “Samen aanpakken in Gorecht-West”
vormen de basis gedurende de wijkvernieuwing. Door de koppeling te maken met de fysieke herstructurering
zetten we in op de thema’s werken, inkomen en participatie.
Hierdoor kan een verhoging ontstaan van het aantal wijkbewoners dat participeert op de reguliere arbeidsmarkt,
in werkprojecten, vrijwilligerswerk en/of maatschappelijke activiteiten.
2.
Activering en sociale stijging van bewoners krijgen verder vorm. Ons doel daarbij is dat bewoners zelf
stappen vooruit zetten, zichzelf sterker maken en minder afhankelijk worden van instanties en hulpverleners. De
kracht van het eigen sociaal netwerk en de inzet van familie, vrienden, buren en vrijwilligers en informele zorg
zijn daarbij essentieel. Binnen het sociaal team West zal het werken gericht op samenlevingsopbouw een plek
moeten krijgen.
3.
De fysieke aanpak is gericht op verbetering van de kwaliteit van wonen en leven. Nadruk ligt hierbij op
vernieuwing van de woningvoorraad en verbetering van de openbare ruimte. Onze inzet is om een fysieke
woonomgeving te creëren waar men zich meer verantwoordelijk voelt en bereid is zich in te zetten om de
omgeving op goed niveau te houden.
Wat hebben we bereikt?
In Gorecht-West is ingezet op projecten ten behoeve van uitkeringsgerechtigden om arbeidsritme op te doen en
de stap richting betaalde arbeid te stimuleren. De toepassing van ‘social return on investment’ heeft geleid tot de
inzet van 7 werklozen in de grond- weg – en waterbouw.
77

1

7

Halverwege 2017 is gestart met een maatschappelijk activeringstraject om bewoners met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt niet per definitie toe te leiden naar werk, maar te betrekken bij activiteiten in de wijk. Sinds de start
van het project is met 49 bewoners gesproken.
Op dit moment draait er tevens een bewoner mee in alle werkzaamheden die IBOR uitvoert in deze wijk.
Het Sociaal Team West heeft een belangrijke rol gehad in het stimuleren en ondersteunen van zelfoplossend
vermogen in de wijk. Het sociaal team is steeds meer zichtbaar aanwezig in de wijk, werkt zo veel mogelijk op
straat en bij de bewoners thuis (zogenaamde ‘achter de voordeur aanpak’). De bewonerscontacten die ontstaan in
het kader van de wijkvernieuwing leveren hier een goede bijdrage aan. De aanstelling van een nieuwe
opbouwwerker binnen het team heeft bijgedragen aan de doelstellingen rond samenlevingsopbouw.
Uitgangspunt voor de fysieke wijkaanpak was het werken in een ‘open planproces’. Betrokkenen en direct
belanghebbenden hebben we bij de planvorming in hun woonomgeving betrokken. In totaal werden 6
bijeenkomsten (zogeheten werkateliers) gehouden met zowel huurders als eigenaren van woningen. Het ging
hier per bijeenkomst om 50 tot 60 bewoners. Een opkomst van 80%.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We zetten de volgende projecten in ten behoeve van projecten en/of uitkeringsgerechtigden in Gorecht
West:
1.1 Onderhoud van de wijk: Bewoners kunnen zich meer inzetten en verantwoordelijk voelen voor een
betere/schonere woonomgeving. Om dit te bewerkstellingen gaan we werken met ambassadeurs die deze taken
oppakken.
1.2 Bewoners in de nieuw opgeleverde woongebieden verantwoordelijk maken voor inrichting en onderhoud van
de openbare ruimte en stimuleren dat men elkaar op deze manier ook ‘op straat’ ontmoet en meer als
gemeenschap samenwoont.
1.3 Eindschoonmaak nieuwbouwwoningen: Bij de oplevering van nieuwbouw wordt via Baanvak/Vredekerk een
schoonmaakproject begeleid.
1.4 Social return on investment: In het kader van social return on investment maken we bij de aanbesteding van
opdrachten aan aannemers afspraken over de inzet van werkloze inwoners. Het gaat hierbij vooral om
werkzaamheden zoals grondwerk en straatwerk in het kader van de wijkvernieuwing.
2.
Het sociaal team speelt een belangrijke rol in het stimuleren en ondersteunen van zelf oplossend
vermogen in de wijk. Het sociaal team is zichtbaar aanwezig in de wijk, werkt zo veel mogelijk op straat en bij
de bewoners thuis (zogenoemde ‘achter de voordeur aanpak’).
3.
We werken in een zogenoemd ‘open planproces’. Betrokkenen en direct belanghebbenden betrekken we
bij de planvorming in hun woonomgeving. In samenwerking met een wisselen- de groep bewoners, Lefier en het
sociaal team ontwikkelen we het woongebied ‘Nolens’.
We maken een stedenbouwkundig plan en ontwerpen in gezamenlijkheid nieuwbouw- woningen. De uitkomsten
worden gepresenteerd aan de wijk. Ook worden alle bewoners gestimuleerd, op basis van Eigen Krachtmethodiek, om zelf afspraken te maken over ‘gedrags- regels’ en initiatieven gericht op een woonomgeving die
schoon, heel en veilig is.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.1 In samenwerking met IBOR is er aan gewerkt vrijwilligers uit te wijk te koppelen aan hun werkzaamheden.
1.2 Inrichting van het plein in woongebied Ter Laan fase II is in samenspraak met omwonenden, ook op gebied
van beheer tot stand gekomen. Er zijn keuzes gemaakt die het basisniveau van de gemeente overstijgen, maar
gecompenseerd kunnen worden door onderhoud en inzet van en door bewoners.
1.3 Eindschoonmaak nieuwbouwwoningen is dit maal niet uitgevoerd door Baanvak/Vredekerk. Gelet op alle
wisselingen binnen de Vredekerk, verkoop van de kerk en overdracht van werkzaamheden naar WerkPro is de
eindschoonmaak niet gekoppeld aan deze organisatie.
1.4 Er zijn afspraken met aannemers gemaakt over de inzet van werklozen.
2.
Het Sociaal Team is gestart in Gorecht-West om (maatschappelijk) activering in samenhang met het
ontplooien van bewonersinitiatieven vanuit ‘Activiteitencentrum De Badde’ verder te ontwikkelen.
3.
In het kader van de wijkvernieuwing Ter Laan, Fase II en het woongebied Nolens (Fase III) zijn de
uitgangspunten van het ‘open planproces’ gehanteerd middels een aantal werkateliers.
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Wat wilden we bereiken?
1.
Het programma richt zich op duurzame gezondheidsbevordering, maatschappelijke participatie en
preventie. Het totale programmabudget bedraagt ruim 800.000 euro, bestaand uit een subsidie van Fonds
NutsOhra en co-financiering van de gemeente. In het programma worden tot dusver drie projecten opgepakt: de
Gezonde School, Welzijn op Recept en Betrokken Bewoners.
Wat hebben we bereikt:
Verwezen wordt naar programma 8.
Wat wilden we er voor doen?
1.
Blijvend gezond en actief:
1.1 De Gezonde School richt zich op gezondheidsbevordering onder kinderen met als doelstelling minder
overgewicht en meer weerbare kinderen. Deelnemende scholen zijn ’t Heidemeer, Theo Thijssen en de van
Heemskerckschool.
1.2 Welzijn op Recept richt zich op het terugdringen van psychosociale problematiek, eenzaamheid en sociaal
isolement. Belangrijke doelgroepen zijn kwetsbare gezinnen en alleenstaande ouderen. In het project wordt nauw
samengewerkt met huisartsen, het sociaal wijkteam en vrijwilligersorganisaties.
1.3 In het project Betrokken Bewoners worden inwoners gestimuleerd om maatschappelijk mee te doen en om
zich in te zetten voor anderen en voor de leefbaarheid in de wijk. Bewoners worden daarvoor direct benaderd
vanuit vrijwilligersorganisaties, wijkservicepunten en het sociaal wijkteam. Daarnaast wordt samen met
Wehelpen een online platform opgezet voor de uitwisseling van vraag en aanbod op het gebied van
vrijwilligerswerk en informele zorg.
Wat hebben we daarvoor gedaan:
Verwezen wordt naar programma 8.

Maatschappelijke dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen ervoor zorgen dat (kwetsbare) burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving,
dat eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers wordt vergroot en dat mantelzorgers optimaal worden
ondersteund. De burger is gebaat bij het (weer) oppakken van zijn eigen leven. Door begeleiding vanuit het
algemeen maatschappelijk werk en opbouwwerk (vanuit de sociale teams) worden de leefomstandigheden van
onze bewoners verbeterd.
Dit richt zich enerzijds op het algemeen welbevinden van de bewoners zelf en anderzijds op het meer
gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheden (zelfredzaamheid, eigen kracht, zelfregie). Dit moet weer
onderdeel zijn van onze gemeenschap/samenleving.
2.
Het steunpunt mantelzorg heeft meer de functie van een kennis- en adviescentrum en is ook vraagbaak
voor de sociale teams en mantelzorgers.
Wat hebben we bereikt?
1.1 De opbouwwerkers leggen contacten met de inwoners en de aanwezige servicepunten. Door het element
“samenlevingsopbouw” een duidelijke plek te geven in of nabij de sociale teams wordt er meer gewerkt aan de
samenlevingsopbouw van de maatschappij. Het bewustzijn van dit element in de sociale teams moet duidelijk
nog worden vergroot. De opbouwwerkers zijn actief in Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep, Foxhol, Sappemeer en
Woldwijck. Zij zoeken de samenwerking met de servicepunten en de bewonerscommissies.
1.2 Het sociaal team is het eerste aanspreekpunt voor inwoners die onze hulp nodig hebben. Het algemeen
maatschappelijk werk (AMW) heeft een nieuwe werkwijze waarin meer aandacht is voor “regelruimte”. Zij
versterken in het sociaal team de eigen kracht van bewoners. De maatschappelijke werkers zijn als generalist
breed inzetbaar.
1.3 Ons gemeentelijk uitgangspunt is dat alle burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Op het
terrein van het AMW blijkt dat een aantal gezinnen die hulp kregen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en meer
inzicht kregen in het voorkomen van problemen. Dit levert een sterkere eigen positie op en minder belasting
voor de omgeving.
2. Steunpunt Mantelzorg:
Het Steunpunt Mantelzorg voert de basisfuncties in de mantelzorg uit. Het gaat daarbij om informatie, advies en
begeleiding, emotionele steun en respijtzorg (iemand anders neemt tijdelijk de taak over van de mantelzorger
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omdat deze overbelast is). Het steunpunt schenkt daarbij aandacht aan specifieke doelgroepen zoals jonge
mantelzorgers, mantelzorgers van dementerende partners en werkende mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen
vanuit de sociale teams ondersteuning waardoor zij op basis van eigen kracht en zelfredzaamheid hun eigen
leven en dat van degenen die zij verzorgen, zelfstandig vorm kunnen blijven geven.
De drie verschillende steunpunten in Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren werken samen in het
ondersteunen van de mantelzorgers. Zij trekken gezamenlijk op en organiseren een gezamenlijke aanpak.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Kwetsbare burgers:
1.1 Het Steunpunt Mantelzorg werkt op basis van de basisfuncties informatie, advies, begeleiding, emotionele
steun en respijtzorg (iemand anders neemt tijdelijk de taak over van de mantelzorger omdat deze overbelast is).
Het steunpunt schenkt daarbij aandacht aan een aantal specifieke doelgroepen, zoals jonge mantelzorgers,
mantelzorgers van dementerende partners en werkende mantelzorgers.
1.2 We willen ervoor zorgen dat de mensen die onze hulp echt nodig hebben, die ook kunnen gebruiken. De
eerste inzet wordt gepleegd door een lid van het sociaal team. De burger neemt daardoor weer zelf de regie in
handen.
2.
De functie van het steunpunt is veranderd van begeleiding van mantelzorgers naar een
kennis- en adviesfunctie. De medewerkers van het steunpunt richten zich meer op voorlichting en
kennisoverdracht.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Kwetsbare burgers:
1.1 De activiteiten van het steunpunt Mantelzorg zijn vooral het geven van informatie, advies en begeleiding,
emotionele steun en respijtzorg. Dit ligt vast in de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en Kwartier. Het
steunpunt vult de basisfuncties al vanaf 2012 in. De sociale teams doen nu een groot deel van dit werk. Binnen
de sociale teams is meer aandacht nodig voor erkenning en herkenning van mantelzorgers. Het contact tussen het
steunpunt en de sociale teams daarover kan beter. Het steunpunt organiseerde opnieuw de Dag voor de
Mantelzorg, voerde het mantelzorgcompliment uit en bracht nieuwsbrieven uit. Verder organiseerden we
activiteiten voor specifieke doelgroepen zoals het Alzheimercafé, de funmiddag jonge mantelzorgers en boden
we in HSSM-verband een cursus Mindfulness aan waarvan zo’n 40 mensen gebruik hebben gemaakt.
1.2 De maatschappelijk werkers zijn onderdeel van de sociale teams.
2.
De steunpunten Mantelzorg en Vrijwilligerswerk werken intensief samen. Dat geldt ook voor de drie
steunpunten van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Door de krachten en kennis te bundelen,
proberen we om meer mantelzorgers te bereiken en daar waar nodig hulp aan te bieden (te ontlasten). Ook geven
we meer bekendheid aan het onderwerp.
Ouderen
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen ervoor zorgen dat ouderen zich zo lang mogelijk zelfstandig op eigen kracht kunnen redden
in de samenleving en in staat zijn maatschappelijk te participeren.
Wat hebben we bereikt?
1.
Ouderen zelfstandig:
1.1 De ouderenorganisaties en de Ouderenraad gaan, waar mogelijk, uit van de participatiesamenleving, waarbij
inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht zaken moeten realiseren. Beide organisaties vertegenwoordigen de
belangen van de ouderen en werken samen waar dat mogelijk is.
1.2 Het Plaatselijk overleg samenwerkende ouderenbonden (POSO) organiseerde het afgelopen jaar meerdere
activiteiten: eten bij Aletta, fietsen, koken 50+ mannen, de Lifestylebeurs, lotgenotengroep "Oogcontact", Nordic
Walking, rijvaardigheidsritten, training scootmobiel, Stitch & Bitch groep "De Knithoak", vissen en Walking
Football. Verder organiseerden zij op de Dag van de Ouderen diverse activiteiten, onder meer voorlichting.
1.3 Het initiatief Gasthuis terminale zorg (hospice) is geopend en voorziet in een behoefte.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Zo lang mogelijk zelf redden en participeren:
1.1 Ouderen gaan voor de knelpunten die ouderen zelf hebben opgegeven (eenzaamheid, informatievoorziening)
samen met ons en professionele partijen een oplossing zoeken in het kader van het generieke en inclusieve beleid
van “De burgers in de benen”. Wij volgen de ontwikkelingen op het terrein van voorzieningen en spelen binnen
onze mogelijkheden als lokale overheid in op deze ontwikkelingen.
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1.2 Wij werken aan stroomlijning van de informatievoorziening (we willen toewerken naar één loket) met als
effect vermindering van bureaucratie. Via de drie gebiedsgerichte sociale teams organiseren we hulpverlening zo
dichtbij mogelijk. De sociale teams hebben namelijk ook oog voor de doelgroep ouderen.
1.3 In de verdere ondersteuning en stimulering van vrijwilligerswerk bieden we ook specifieke aandacht aan
vrijwilligerswerk voor en door ouderen.
1.4 Wij werken aan een meer dementievriendelijkere gemeente (samen met maatschappelijke organisaties),
nemen deel aan het (regionale) netwerk dementie met als doel te komen tot een goed sociaal netwerk rond
thuiswonende dementerende ouderen door inwoners van onze gemeente.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Zo lang mogelijk zelf redden en participeren:
1.1 Ouderen bedenken samen oplossingen voor hun knelpunten. Vrijwillige ouderenadviseurs en vrijwilligers
van de diverse ouderenbonden en het sociale team spelen hierin een rol. Wij volgden de ontwikkelingen op het
terrein van voorzieningen zoals verzorgingshuizen die verdwijnen, en we keken wat wij als lokale overheid
kunnen doen om te voorkomen dat ouderen in een isolement raken.
1.2 We probeerden de hulpverlening zo dicht mogelijk bij de inwoners te organiseren (bijvoorbeeld vrijwillige
ouderenadviseurs die mensen thuis bezoeken).
1.3 In de ondersteuning en stimulering van vrijwilligerswerk hadden we ook specifieke aandacht voor
vrijwilligerswerk voor en door ouderen.
1.4 Wij ondertekenden een intentieverklaring met elf vrijwilligersorganisaties om de gemeenschap in HS
dementievriendelijker te maken. De werkgroep die dit onderwerp verder uitwerkt is zeer breed opgezet
(Humanitas, POSO, Ouderenraad, PCOB, Alzheimer afdeling Groningen en gemeente). Daarnaast zijn er diverse
informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Sociaal cultureel werk, inclusief vrijwilligersbeleid
Wat wilden we bereiken?
1.
De doelstellingen en uitgangspunten van “De burgers in de benen” vormen een belangrijke leidraad
voor de overeenkomst met Kwartier. In de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en Kwartier
staan specifieke doelstellingen die aansluiten bij onder andere de besluitvorming over de ontwikkelingen in het
sociaal domein en over de doorontwikkeling van sociale teams.
2.
Met het vernieuwen van het vrijwilligerswerk willen we bijdragen aan een civil society, een
samenleving voor en door burgers. Een samenleving waarin burgers (jong en oud) niet alleen hun eigen
participatie vormgeven, maar ook bijdragen aan het meedoen van kwetsbare groepen. In de afgelopen jaren is de
samenleving meer en meer veranderd van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, waarin alle
bewoners een rol kunnen hebben. De professionals ondersteunen minder maar faciliteren meer de bewoners in
het zelf kunnen oplossen van problemen. Voor een aantal mensen geldt dat zij meer ondersteuning nodig hebben
en dat vrijwilligersorganisaties meer vrijwilligers moeten inzetten om een aantal maatschappelijke problemen op
te kunnen lossen of hieraan mee te kunnen blijven werken. Met het extra stimuleren van het vrijwilligerswerk
(vanuit de Wmo- middelen) wordt beoogd om extra inzet voor het vrijwilligerswerk te stimuleren en de
onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisaties te bevorderen. Dit zal leiden tot het meer en meer
betrekken van deze organisaties bij het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld minder
eenzaamheid en het onder betere (leef) omstandigheden langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, voor het
doen van boodschappen, het meenemen van een dagje uit, enz.
We willen in 2017 hiervoor een pilot opstarten en kijken hoe we in samenwerking met vier
vrijwilligersorganisaties, Humanitas, Stichting Present, het POSO en de Zonnebloem, dit vorm kunnen geven.
3.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Kwartier werkt aan een toename van het aantal vrijwilligers, naast
de inzet van meer ouderen en het aantal vrijwilligers in de zorg. De samenleving nu en in de toekomst vraagt om
meer inzet van vrijwilligers. Dit geldt voor zowel jongeren, allochtonen als ouderen. De verdere vormgeving en
uitwerking van het vrijwilligersbeleid pakken we zo veel mogelijk samen op met vrijwilligers(organisaties). Wij
richten ons ook specifiek op het waarderen en faciliteren van het vrijwilligerswerk.
4.
Door het volgen van een maatschappelijke stage willen wij meer jongeren kennis laten maken met
vrijwilligerswerk. Hierover zijn afspraken gemaakt met de scholen CSG Rehoboth en het dr. Aletta
Jacobscollege.
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Wat hebben we bereikt?
1.
In de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en Kwartier staan specifieke afspraken
over de te behalen resultaten op het terrein van mantelzorg, vrijwilligerswerk, sociale teams, ouderenwerk,
enzovoorts. Dit wordt later verantwoord in de voortgangsrapportage en het jaarverslag van Kwartier. Een aantal
onderdelen is nu ondergebracht in de sociale teams. Een aantal werkzaamheden van het steunpunt
Vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, onder meer het bijhouden van de website
wehelpen.hoogezand-sappemeer.nl en intakegesprekken met nieuwe (mogelijke) vrijwilligers. Op dit moment is
er een stagnatie onder het aanbod van vrijwilligers.
2.
Vrijwilligerswerk is geen verplichting. We moedigen sociale activering aan, omdat van mensen (vanuit
wederkerigheid) verwacht mag worden dat ze iets terugdoen voor de lokale gemeenschap. Vrijwilligerswerk,
sociaal cultureel werk en arbeidsparticipatie verbinden we daarbij met elkaar. Aandachtspunten daarbij waren en
zijn eventuele verdringing van betaald werk en voldoende aandacht voor scholing en begeleiding van
vrijwilligers. Bij ‘vernieuwing vrijwilligerswerk’ speelde het Steunpunt Vrijwilligerswerk een belangrijke rol als
makelaar tussen vraag en aanbod bij het vinden van vrijwilligerswerk en in de samenwerking met diverse
(vrijwilligers)organisaties. Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk zijn tijdelijke projecten die aansluiten op de
bevlogenheid van mensen om iets willen betekenen voor de omgeving of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk als
opstap naar een betaalde baan. De pilot voor het innoveren van het vrijwilligerswerk loopt op dit moment. De
vier vrijwilligersorganisaties (St. Present, Humanitas, POSO en Zonnebloem) gaan zich richten op twee
projecten, het meer met elkaar samenwerken en het onderzoeken van mogelijkheden om de mobiliteit van
ouderen te verbeteren.
3.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Kwartier is de schakel in het werven en bemiddelen van
vrijwilligers. Het steunpunt zet zich in voor het werven van meer jonge (allochtone) vrijwilligers en ouderen. Het
aantal bemiddelde vrijwilligers is licht gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren (-5%). Dit is een landelijke
trend.
4.
De leerlingen konden kennis maken met het vrijwilligerswerk. Voor beide scholen geldt dat in totaal
1032 kinderen gebruik hebben gemaakt van de MAS stage.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
In de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en Kwartier worden specifieke afspraken
opgenomen over bijvoorbeeld te behalen resultaten op het terrein van mantelzorg, vrijwilligerswerk, sociale
teams, ouderenwerk, enz.
2.
Vrijwilligerswerk is in de ogen van de gemeente geen verplichting. Wel moedigen wij zogenaamde
sociale activering aan, aangezien van mensen verwacht mag worden (vanuit wederkerigheid) dat ze iets
terugdoen voor de lokale gemeenschap. Vrijwilligerswerk, sociaal cultureel werk en arbeidsparticipatie
verbinden we daarbij met elkaar. Aandachtspunten daarbij zijn eventuele verdringing van betaald werk en
voldoende aandacht voor scholing en begeleiding van vrijwilligers.
Bij ‘vernieuwing vrijwilligerswerk’ speelt het Steunpunt Vrijwilligerswerk een belangrijke rol als makelaar
tussen vraag en aanbod in het benutten van vindplaatsen voor vrijwilligerswerk en in de samenwerking met
diverse (vrijwilligers)organisaties. Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk zijn bijvoorbeeld tijdelijke projecten
die aansluiten op de bevlogenheid van mensen om iets te willen betekenen voor de (directe) omgeving of
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk als opstap naar een (betaalde) baan.
3.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Kwartier is de schakel in het werven en bemiddelen van
vrijwilligers. Het steunpunt zet in op het werven van meer jonge (allochtone) vrijwilligers en ouderen en op
verdere innovatie van vrijwilligerswerk.
4.
In samenwerking met de scholen CSG Rehoboth en het dr. Aletta Jacobsollege wordt maatschappelijke
stage ingebed in het schoolprogramma.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Uitvoeringsovereenkomst 2017:
1.1 In de uitvoeringsovereenkomst namen we een aantal vaste werkzaamheden van het steunpunt op. Het
steunpunt bracht twee nieuwsbrieven uit, die naar ongeveer 400 organisaties in de gemeente zijn gestuurd.
Dankzij NLdoet zijn er zo’n 35 klussen in de gemeente uitgevoerd. Er zijn drie vrijwilligerskranten uitgegeven
die huis-aan-huis zijn bezorgd in de gemeente. Maandelijks houden we de vacatures op de vacatureborden en de
provinciale website bij. Ruim 425 gasten/vrijwilligers waren aanwezig bij de Vrijwilligers Bedankt! avond
(georganiseerd in samenwerking met de Rabobank). Verder organiseerden we drie bijeenkomsten over de
Maatjesprojecten.
1.2 In 2017 kwam er een vervolg aan de projecten “de Midden-Groningse Uitdaging” en het
Vrijwilligerscollege. Ook werkten we aan het door ontwikkelen van de wijkservicepunten in Gorecht,
Spoorstraat-Kieldiep en omgeving (het Buurt Informatie Plein), in Sappemeer (het Buurt Informatie Centrum)
het WISP in Woldwijck en in Kiel-Windeweer (Veur Mekoar). Ook voerden we aspecten uit de nota uitwerking
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vrijwilligersbeleid uit (onder meer lokaal compliment in samenwerking met de Rabobank en het meer verbinden
van de verschillende vrijwilligersorganisaties met elkaar).
2.
Het steunpunt ontving meer mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben meer
ondersteuning nodig om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Om deze mensen te begeleiden keken we in overleg
met het BWR of er samengewerkt kan worden. Een aantal mensen is daarna via het BWR in een passend traject
terechtgekomen.
3.
We zijn nog steeds bezig met het onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk bij (allochtone)
jongeren en ouderen. We informeerden diverse organisaties over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in hun
omgeving. Dit gebeurde op marktdagen en op bijvoorbeeld de Lifestylebeurs.
4.
De beide scholen werken samen aan het onderdeel maatschappelijke stages. In de wijk Gorecht en
Spoorstraat-Kieldiep zetten we onder meer leerlingen van het Rehoboth in voor onderhoud in de wijk.

Wmo
Wat wilden we bereiken?
1.
Oude Wmo taken
Maatschappelijke effect Wmo-voorzieningen
Burgers met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen, zijn zelfredzaam en kunnen
maatschappelijk participeren, dat wil zeggen contacten met medemensen onderhouden en/of deelnemen aan
recreatieve, maatschappelijk of religieuze activiteiten.
Doelstellingen:
1.1 Burgers die hulp zoeken en zich aan het gemeentelijke Wmo-loket melden, krijgen informatie, advies en
ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing voor de gevolgen van hun beperking, chronisch psychisch of
psychosociaal probleem.
Indicator:
•
Aantal klanten aan het loket.
1.2 De communicatie vanuit het Wmo-loket maakt burgers die hulp zoeken en zich aan het gemeentelijk Wmoloket melden, bewust van de eigen mogelijkheden, die van hun sociale omgeving en algemene voorzieningen, en
zorgt voor een afname in aanvragen voor een Wmo-voorziening.
Indicatoren:
•
Het aantal verzoeken om informatie, advies en ondersteuning.
•
Het aantal aanvragen voor een Wmo-voorziening.
Toelichting: We willen weten hoeveel burgers aan het Wmo-loket komen voor informatie, advies en
ondersteuning (doelstelling 1). We willen bereiken (doelstelling 2) dat op termijn minder burgers bij het loket
informatie, advies en ondersteuning vragen, omdat ze goed geïnformeerd, zelfstandig oplossingen voor hun
problemen hebben gezocht en gevonden. Ook willen we bereiken dat het aantal Wmo-voorzieningen relatief
gezien afneemt, omdat meer burgers de eigen mogelijkheden, die van hun sociale omgeving en algemene
voorzieningen benutten om hun problemen op te lossen. Indirect wordt hiermee dus de toename van de ‘eigen
kracht’ gemeten.
1.3 Burgers kunnen, ondanks dat er sprake is van een lichamelijk, chronisch psychisch of psychosociaal
probleem, over een schoon en leefbaar huis en goederen voor primaire levensbehoeften en schone kleding
beschikken.
Indicatoren:
•
Aantal klanten per jaar met een voorziening huishoudelijke hulp.
•
Uitgaven per jaar voor huishoudelijke hulp.
1.4 Burgers kunnen, ondanks dat er sprake is van een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem,
beschikken over een geschikte woning.
Indicatoren:
•
Aantal klanten per jaar met een woonvoorziening
•
Uitgaven per jaar voor woonvoorzieningen.
1.5 Burgers kunnen, ondanks dat er sprake is van een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem,
zich verplaatsen in en om de woning.
Indicatoren:
•
Aantal klanten per jaar met een rolstoel.
•
Uitgaven per jaar voor rolstoelen.
1.6 Burgers kunnen, ondanks dat er sprake is van een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem
zich binnen de directe woon en leefomgeving verplaatsen per vervoermiddel.
Indicatoren:
•
Aantal klanten per jaar met een vervoersvoorziening.
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•
Uitgaven per jaar voor vervoersvoorzieningen.
1.7 Burgers, met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem, die dienstverlening in het kader
van de Wmo van de gemeente ontvangen, zijn tevreden over die dienstverlening.
Indicator:
•
Het rapportcijfer dat klanten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer in het jaarlijkse
klanttevredenheidsonderzoek voor de dienstverlening geven is minimaal gelijk aan het cijfer dat de
referentiegemeenten uit de Wmo-benchmark krijgen.
2.
Nieuwe Wmo taken: Maatwerkvoorzieningen. We willen zelfredzaamheid en deelname aan het
maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking of chronisch psychisch of psychosociaal probleem
behouden of versterken.
Wat hebben we bereikt?
1.
Oude Wmo-taken: Er is ook in 2017 ten opzichte van vorige jaren weer sprake van een lichte daling
van het aantal cliënten dat ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp, een woon- rolstoel- of
woonvoorziening, ontving. Dit terwijl de gemeente vasthield aan een individuele beoordeling van alle
ondersteuningsvragen en daarbij steeds maatwerk toepaste. Wel moeten we constateren dat er ten opzichte van
de vorige jaar een kleine toename is van het aantal cliënten die gebruik maken van de huishoudelijke hulp
waarbij wel de verschuiving van HH2 naar HH1 doorzet. Mogelijk is dit het gevolg van de vergrijzing. Als
gevolg hiervan zijn de uitgaven voor huishoudelijke hulp hoger dan begroot. Hierbij moet wel de kanttekening
worden gemaakt dat het begrote bedrag in medio 2017 neerwaarts is bijgesteld. De uitkomsten van het
cliënttevredenheidsonderzoek waren in 2017 positief.
Voor de indicatoren, zie de tabel.
2.
Nieuwe Wmo-taken
Sinds 2015 voert de gemeente de nieuwe, gedecentraliseerde, Wmo-taken uit. We kunnen een vergelijking
maken van 2017 met 2016 en 2015. Bij begeleiding zien we ten opzichte van 2016 een groei in de verleende
ondersteuning. Er is een verschuiving van persoonsgebonden budgetten (PGB’s) naar zorg in natura (ZIN). Er
wordt goed gekeken of cliënten het PGB goed kunnen beheren en of de kwaliteit wordt geleverd die de burger
nodig heeft. Als gevolg van de toename van de zorg in Natura(ZIN) zijn de uitgaven hoger dan begroot. Hierbij
moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het begrote bedrag in medio 2017 neerwaarts is bijgesteld.
Indicatoren 2017 (vergelijking met 2016 en 2015)
1. Oude Wmo taken (maatschappelijke effecten)

2017

2016

2015

1.1 Aantal aanvragen om een Wmo voorziening

1.429

1.574

1.328

1.2 Aantal klanten met huishoudelijke hulp(per 31/12)

1.021

980

1.023

HH1

874

818

801

HH2

147

162

222

€2.369.091

€ 2.521.051

€ 2.763.447

€ 82.000

€ 55.607

€ 168.277

535

555

594

€ 304.352

€ 175.028

€ 185.555

327
€ 244.069

349
€ 218.753

356
€ 141.475

2.282

2.270

2.276

€ 932.538
€ 71.570

€ 960.979

opbrengsten cv

€ 108.364

€ 934.509
€ 105.258

overig (o.a. scootmobiels)

€ 318.263

€ 217.728

€ 193.558

1.3 Uitgaven huishoudelijke hulp
Natura
PGB
1.4 Aantal woonvoorzieningen van actieve personen (per
31/12)
1.4 Uitgaven woonvoorzieningen
1.5 Aantal rolstoelvoorziening van actieve personen (per
31/12)
1.5 Uitgaven voor rolstoelen
1.6 Aantal vervoersvoorziening van actieve personen(per
31/12)
collectief vervoer

1.7 cliëntervaringsonderzoek

(zie onder)
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2. Nieuwe Wmo taken

2017

2015

2016

a. Aantal aanvragen om een Wmo voorziening

726

628

b. Aantal personen met begeleiding (per 31/12)

737

646

Natura

612

528

473

PGB

122

143

166

619

c. Aantal voorzieningen naar soort begeleiding
(personen kunnen 1 of meerder voorzieningen hebben)
Natura
Begeleiding individueel(2015)

335

Begeleiding basis

384

341

Begeleiding plus

45

31

Vroegdoven: gespecialiseerde begeleiding

4

5

Visueel: Gespecialiseerde begeleiding

1

1

Begeleiding in groepsverband(2015 dagbesteding en vervoer)

222

Dagbesteding basis

196

169

Dagbesteding plus

42

29

138

92

Vervoer(rolstoel)

4

2

Persoonlijke verzorging

2

6

22

104

123

148

29

35

46

Kortdurend verblijf

2

2

1

Persoonlijke verzorging

1

2

11

Natura

€3.602.655

€ 3.236.023

€ 3.613.604

PGB

€1.012.975

€ 878.467

€ 1.693.315

Vervoer

PGB
Begeleiding individueel
Begeleiding in groepsverband

d. Uitgaven begeleiding

Wat wilden we hiervoor doen?
1.
Oude Wmo taken:
1.1 We gaan ook in 2017 door met de nieuwe gekantelde werkwijze. Wmo-medewerkers brengen de
beperkingen van de hulpvrager breed in beeld, honoreren en faciliteren waar mogelijk de eigen kracht en
mogelijkheden van de hulpvrager en zijn sociale omgeving. Zij mobiliseren indien mogelijk maatschappelijke
(voorliggende) voorzieningen. Als dat nog niet afdoende is, biedt de gemeente compensatie via individuele
Wmo-voorzieningen.
1.2 In 2017 krijgen de casemanagers in de sociale teams de opdracht (nog) meer het accent leggen op (het
bevorderen van) eigen kracht, het benutten van de sociale netwerken, preventie en algemene voorzieningen en
een versterking van de integrale aanpak.
1.3 De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek in HSSM-verband worden benut om de dienstverlening
verder te verbeteren.
2.
Nieuwe Wmo taken:
2.1 We voeren de nieuwe taken in nauwe samenwerking met de gemeenten Slochteren en Menterwolde uit.
2.2 Begeleiding individueel en groep, kortdurend verblijf en een (klein) deel persoonlijke verzorging: De taken
die we in 2015 in het kader van de Wmo als nieuwe taken kregen, voeren we ook in 2017 uit. De basis voor de
uitvoering van deze taken ligt in het beleidskader, de verordening en het jaarplan. We werken gebiedsgericht, op
basis van het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid zijn
uitgangs- punt voor de keukentafelgesprekken met inwoners die een ondersteuningsvraag hebben. Ondersteuning
organiseren we laagdrempelig en dichtbij.
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2.3 Transformatie: In 2016 lag het zwaartepunt op de herindicaties van alle in 2015 vanuit de AWBZ
overgekomen nieuwe cliënten. In 2017 zijn de Casemanagers in de sociale team bezig met het versterken van de
integrale aanpak en het bevorderen van eigen kracht en bevorderen van het gebruik maken van de sociale
netwerken. Ook wordt met ketenpartijen gekeken hoe we in gezamenlijkheid meer kunnen gaan inzetten op
preventieve en algemene voorzieningen.
2.4 Inkoop: In 2015 hebben we via bestuurlijke aanbesteding de nieuwe Wmo functies ingekocht. Het contract
dat met de zorgaanbieders is afgesloten loopt voor vijf jaar. Vier keer per jaar is er overleg met de
vertegenwoordiging van de zorgaanbieders. In dit overleg wordt de stand van zaken, voortgang en
ontwikkelingen besproken. Dit wordt in 2017 voortgezet.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Bestaande Wmo-taken
1.1 Binnen de sociale teams werkten de casemanagers Wmo ‘gekanteld’ , maar kwamen te weinig toe aan
andere werkzaamheden dan de Wmo ondersteuningsverzoeken. Begin 2017 is gestart met de vereenvoudiging
van de Wmo-processen en met de vermindering van de administratieve lasten. Dit heeft alle casemanagers meer
de ruimte geven om generalistischer te werken.
1.2 zie 1.1.
1.3 Cliëntervaringsonderzoek: Voor de zomer van 2017 voerde CMO Stamm namens alle Groninger gemeenten
een cliëntervaringsonderzoek uit. Uit dit onderzoek bleek wederom dat de burgers van Hoogezand-Sappemeer
heel tevreden zijn met de dienstverlening binnen het sociale domein. Hoogezand-Sappemeer scoorde
bovengemiddeld goed op de kwaliteit van de gesprekken met de sociale teams. Ook waren inwoners erg tevreden
over het positieve effect op het leven die de ondersteuning oplevert. Aandachtspunt was de vindbaarheid en de
mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner/vertegenwoordiger.
De HSSM gemeenten zijn met deze opzet aanwezen door de VNG en Ieder(in) als koploper in de regio.
2.
Nieuwe Wmo-taken
2.1 Het beleid binnen de drie herindelingsgemeenten is uniform. Dit geldt ook voor de inkoop (via bestuurlijke
aanbesteding).
2.2 Begeleiding individueel en groep: In 2017 blijft er aandacht voor het “gekanteld” werken: de casemanagers
kijken steeds integraal naar alle levensgebieden bij alle zorgvragen. In de realisatie van deze zorgvragen kijken
we ook naar de mogelijkheden van mensen zelf en de beschikbare algemene voorzieningen.
2.3 Transformatie:
Vanaf 2016 kopen we de zorg in volgens een bestuurlijke aanbesteding. Een onderdeel van deze aanbesteding is
de innovatie agenda. Samen met zorgaanbieders willen we hier vorm aangeven. Op dit moment loopt de Pilot
Maatwerk! als onderdeel van de innovatie agenda.
In 2017 is de Computerbank gestart als algemene voorziening. Deze is gevestigd in Hoogezand-Sappemeer.
Mensen kunnen hier terecht voor cursussen, koffie momenten, maar ook voor reparaties van computers.
2.4 Inkoop;
We hebben in 2017 drie keer de adviestafel georganiseerd om samen met Zorgaanbieders te kijken naar
innovatie en om goede afspraken te maken over het contract en de Pilot Maatwerk! Ook is er in 2017 een
zorgmarkt georganiseerd met workshops voor zorgaanbieders en sociale teams.

Accommodaties/Dorps- en wijkcentra
Wat wilden we bereiken?
1.
De dorps- en wijkcentra die er op langere termijn nog zijn, hebben echt een maatschappelijke functie,
brengen meerwaarde in de wijken en dorpen. Er is een hoge (meer dan 50%) bezettingsgraad en bewoners doen
actief mee om dit in stand te houden.
2.
Waar mogelijk nemen bewoners onderhoud of beheer over.
Wat hebben we bereikt?
In datgene wat we hebben willen bereiken zijn we tot nu toe niet geslaagd, hangende nader te formuleren beleid
na de herindeling, waar het gaat om de maatschappelijke meerwaarde, harmonisatie, het daarbij horende
huurprijzenbeleid en te verstrekken subsidies.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We gaan in gesprek om onze inwoners bewust te maken dat de budgetten voor het in stand houden van
onze dorpshuizen en wijkgebouwen sterk afnemen. We benadrukken en leggen uit dat het niet meer kan zoals
het altijd gegaan is.
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We benutten de krachten en kwaliteiten van inwoners en overleggen met betrokkenen, gebruikers,

2.
beheerders, inwoners hoe we deze kunnen inzetten.
3.
De daadwerkelijk te ondernemen stappen in 2017 zijn mede afhankelijk van het nog vast te stellen
beleid inzake maatschappelijk vastgoed zoals onder andere het huurprijzenbeleid. Naar alle waarschijnlijkheid
zal dit vanaf 2018 onderdeel gaan uitmaken van de harmonisatie in het kader van de gemeentelijke herindeling.
Vanaf 2016 is de gemeente onderdeel van een georganiseerd overleg met dorps- en wijkcentra. Ook in 2017
wordt hier op aangesloten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het periodiek overleg met vertegenwoordigers is gestart in 2016 en als zodanig voortgezet in 2017. Deze
gesprekken zijn tot nu toe vooral praktisch van aard geweest. Onderdeel hiervan vormde echter ook onderlinge
uitwisseling van ervaringen zoals op het gebied van onderhoud en subsidies.
Hangende nader te formuleren beleid en gelet op het beperkte budget is voor de dorps- en buurtcentra die geen
eigendom zijn van de gemeente reactief beheer en onderhoud uitgevoerd op de gebouwen en gebouwgebonden
installaties.
Daarnaast is proactief beheer en onderhoud uitgevoerd op elektrische installaties volgens NEN3140 en de
wettelijke verplichting voor noodverlichting en brandblusmiddelen.

Wat heeft het gekost?
Totaal programma 7 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
l/b/s

Begroting 2017

Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017

Verschil

Lasten

14.516.985

12.873.519

13.082.568

-209.049

Baten

1.089.011

947.745

1.315.562

367.817

Saldo

13.427.974

11.925.774

11.692.886

158.767

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het nadelig saldo op dit programma met
€ 159.000 (v) afgenomen.
Lasten
De uitvoeringskosten WMO zijn € 274.000 lager dan begroot, omdat er minder personele uren
zijn ingezet.Bij de actualisatie van de begroting, zijn de lasten voor huishoudelijke hulp te laag
geraamd voor een bedrag van € 119.000.
De lasten van Gezond Sappemeer zijn € 395.000 hoger dan begroot, hier tegenover staat een
hogere bate dan begroot. Het saldo van baten en laste op dit project is € 171.000 nadelig, dit
betreft de ambtelijke ureninzet op dit project. De ambtelijke uren zijn op begrotingsbasis
verdeeld over andere producten.
Baten
Het kindcentrum Woldwijck is in 2017 in gebruik genomen, de huuropbrengst was echter (nog)
niet begroot (voordeel € 100.000).
De baten (subsidies) van Gezond Sappemeer zijn € € 224.000 hoger dan begroot, deels kunnen
hier de meerkosten van het project mee worden gedekt.
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8. Jeugd
Omschrijving
Dit programma richt zich op het versterken van het pedagogisch klimaat in onze gemeente, en het verbeteren van
de zorg voor kinderen en de ondersteuning van gezinnen en medeopvoeders. Hiermee geven wij vorm aan de
opdracht die voortvloeit uit de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. Dit programma is een voorzetting van
het beleid zoals we dat voor het jaar 2016 hebben geformuleerd. In dit hoofdstuk staan geen nieuwe
ontwikkelingen. De reden daarvoor is dat wij binnen het sociaal domein samenwerken met de gemeenten
Menterwolde en Slochteren. Elke gemeente kent een eigen wijze van toelichting op de begroting. Voor het
sociale domein hebben we een gezamenlijke paragraaf, paragraaf IX Sociaal domein. De nieuwe ontwik
kelingen hebben we daarom in deze paragraaf opgenomen.
Tot het programma behoren de productgroepen:
•
Basisvoorzieningen jeugd
•
Basisondersteuning jeugd (waaronder (Jeugd)gezondheidszorg)
•
Individuele ondersteuning jeugd
•
Uitvoeringskosten
Beleidsnota’s en verordeningen
•
Visie op participatie ‘Burgers in de Benen’ (2012)
•
Regionaal Kompas 2014-2017 Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGz centrumgemeente
Groningen
•
Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2015-2018
•
OGGz regiovisie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (2011)
•
Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012
•
Coalitieakkoord verbindend, praktisch en bevlogen 2014-2018
•
Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2014-2017
•
Jaarplan Sociaal Domein 2016
•
Verordening Jeugdhulp 2015 en nadere regels 2016
•
Regionaal Transitie Arrangement Jeugd 2015-2017

Productgroepen
Basisvoorzieningen jeugd
Wat wilden we bereiken?
1.
We bieden jongeren een podium om vanuit hun leefwereld een stem te hebben binnen het
jongerenbeleid. Het jongerenbeleid geven we vorm met jongeren in plaats van voor jongeren. We maken gebruik
van de eigen kracht van jongeren om de eigen verantwoordelijkheid en de eigen regie te stimuleren en
ondersteunen hen waar nodig.
Criterium: Bijdragen jongeren aan het gemeentelijk beleid en samenleving.
Wat hebben we bereikt?
1.
De jongerenparticipatiegroep heeft een visie ontwikkeld voor het jongerencentrum. Het
jongerencentrum wordt een talentontwikkelplek gericht op toekomstperspectief met een breed cultureel
activiteitenaanbod. Ook kunnen jongeren hier terecht met vragen, problemen en ideeën. Het jongerencentrum
wordt in januari 2018 heropend.
2.
De jongerenpartcipatiegroep heeft de gemeente geadviseerd over een laagdrempelige klachtenprocedure
voor jongeren en de aanpak van sexting. De gemeente gaat in het jaar 2018 verder in gesprek met de jongeren
over hun adviezen.
3.
Er was ruimte voor ontmoeting tussen jongeren in het jongerencentrum en in de wijken. De jongeren
zijn daarbij door het jongerenwerk ondersteund bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.
3.
Jongeren met vragen en problemen worden door het jongerenwerk actief verwezen naar de
casemanagers Jeugd van het sociaal team. Met 25 jongeren vindt nauwe afstemming plaats tussen het
jongerenwerk en de sociale teams.
4.
Jongeren zijn voorgelicht over onderwerpen als alcohol, drugs, seksualiteit, relaties en weerbaarheid.
Dit maakt dat zij bewustere keuzes kunnen maken.
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Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Podium voor jongeren binnen jongerenbeleid:
1.1 Jeugdparticipatie:
We ondersteunen initiatieven van jongeren, gerund door jongeren, ondersteund door professionals en een breed
netwerk, voor informatie en advies, om kennis en ideeën te delen, voor talentontwikkeling en om andere
jongeren te ontmoeten. Wisselende groepen jongeren geven input voor het jeugdbeleid
1.2 Jeugd en Jongerenwerk:
Wij zetten jongerenwerk in voor:
•
Het stimuleren en ondersteunen ontmoetingsactiviteiten, centraal en in de wijken.
•
Het vinden en begeleiden van individuele jongeren met vragen en problemen.
•
Het activeren van persoonlijke talenten, stimuleren van participatie en aandacht voor de
toekomstoriëntatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.1 Jeugdparticipatie:
De jongerenparticipatiegroep heeft informatie verzameld op vindplaatsen als scholen en jongeren in de
gemeenten uitgenodigd via vragenlijsten en interviews en om mee te denken met het gemeentelijke beleid.
1.2 Jeugd en jongerenwerk
•
In het jongerencentrum Baaz was ruimte voor ontmoeting tussen jongeren. Ook in de wijken heeft het
jongerenwerk ontmoetingsactiviteiten gefaciliteerd mede met inzet van de jongerenbus.
•
Het jongerenwerk heeft jongeren die extra ondersteuning nodig hebben verwezen naar de casemanagers
Jeugd van de sociale teams.
•
Het jongerenwerk heeft jongeren ondersteund bij de organisatie van activiteiten zoals het jongerendebat,
de week van de liefde en de drugssmokkeltocht. De activiteiten worden door jongeren voor jongeren
georganiseerd. De voor jongeren aansprekende activiteiten hebben een educatief karakter.
•
Het jongerenwerk heeft 2 hinderlijke jeugdgroepen aangepakt door samen met de jongeren te zoeken
naar een goede vrijetijdsbesteding.
Basisondersteuning jeugd
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen voorkomen dat vraagstukken problemen worden. Opvoed- en opgroeivraag- stukken worden
vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. We willen een versterking van het opvoedklimaat.
2.
De eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin en de sociale omgeving staat centraal bij de
individuele hulp en de vormgeving van de jeugdzorg. We willen de ondersteuning in de directe omgeving van de
ouders en jeugdigen organiseren.
3.
Voor ouders en jeugdigen is de toegang naar ondersteuning laagdrempelig in de wijk aanwezig via het
sociale team. De sociale teams beschikken over geregistreerde jeugdhulpverleners die werken volgend de
landelijke richtlijnen. Vanuit de basisondersteuning krijgen kinderen en gezinnen ondersteuning en zorg op maat.
Daarbij houdt het gezin zo veel mogelijk zelf de regie. We gaan uit van één gezin, één plan, één regisseur.
4.
Met het CJG voor informatie en advies en daarin de jeugdgezondheidszorg voorkomen we dat kleine
vraagstukken uitgroeien tot ernstige problemen.
5.
Participatie: Het jeugdhulpaanbod en de werkwijze sluiten aan bij de behoefte van jeugdigen, ouders en
medeopvoeders.
Wat hebben we bereikt?
We hebben meer dan 96% van de jonge kinderen in beeld. We signaleren opvoed- en
opgroeivraagstukken en bespreken dat met de ouderen en zorgen zo nodig voor doorgeleiding. We hebben een
aanbod preventieve activiteiten die gericht zijn op specifieke vragen en problemen in onze gemeente. Jonge
gezinnen zijn ondersteund waardoor lichte problemen niet zwaar zijn geworden. We versterken de ‘voorkant’
door ketensamenwerking tussen JGZ, peuterspeelzaalwerk / Kinderopvang, onderwijs en specialistische opvoed
en opvoedondersteuning. Hiermee hebben we een begin gemaakt met de ontwikkeling van de positieve
opvoedomgeving en de beweging naar de voorkant.
2.
Zie 1.
3.
De toegang naar jeugdhulp is verder geprofessionaliseerd. Jeugdigen worden zonder
wachttijden doorgeleid naar jeugdhulp. We hebben zicht gekregen op de kwaliteitsvraagstukken en weten wat
we moeten aanpakken. De samenwerking met de huisartsen, het onderwijs en kinderopvang is verder verstevigd
tot ontwikkeling gekomen waardoor we steeds beter onze inwoners kunnen ondersteunen. Er is extra
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werkbegeleiding ingezet. De casemanagers hebben een opleidingstraject afgerond. Hierdoor zijn ze beter in staat
om de regie op te pakken. In samenwerking met de RIGG hebben we met gebruik making van de RIGG in beeld
gebracht welke verbeterpunten er nog liggen. Hierdoor hebben we een basis voor de verder
kwaliteitsontwikkeling van het casemanagement. In samenwerking met de huisartsen kunnen bij een aantal
praktijken ouders en kinderen direct opvoed en opgroeiondersteuning krijgen van een (praktijk) Ondersteuner
Jeugd en Gezin
4.
Zie 1.
5.
Jongeren hebben een actieve rol en positie gekregen bij de ontwikkeling en uitvoering van
het beleid. We hebben daardoor een beter beeld gekregen van wat kinderen ervaren binnen
de jeugdhulp en wat we moeten aanpassen.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Voor de doelstellingen 1 tot en met 3 zetten we het CJG en de sociale teams in. Onder punt 4 hebben we
de acties voor het CJG opgenomen.
2.
Zie punt 1.
3.
We zetten geregistreerde casemanagers jeugd in om gezinnen en kinderen te ondersteunen en toe te
leiden naar jeugdhulp wanneer dat nodig is. Om het uitgangspunt van één plan te realiseren gaan we met de
schoolbesturen afspraken maken over de verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Met de GGD starten
we een pilot gericht op het wijkgericht inzetten van de JGZ. Met de huisartsen maken we
samenwerkingsafspraken. We zetten voldoende casemanagers Jeugd in. Zie verder punt 1.
4.
Centrum voor Jeugd en Gezin:
Het CJG in Hoogezand-Sappemeer blijven we inzetten voor lichte opvoed- en opgroeivraag- stukken. Wij willen
deze functies verder gaan versterken om ouders en medeopvoeders nog beter van dienst te zijn door het tijdig
signalering van opvoed- en opgroeivraagstukken, pedagogische advisering en consultatie en licht pedagogische
ondersteuning.
Het CJG in Hoogezand-Sappemeer stellen we daarnaast beschikbaar als de fysieke uitvalsbasis voor experts van
de zorgaanbieders en jeugdbeschermers . Daarmee organiseren we binnen het CJG een backoffice waar
professionals vanuit de sociale teams gebruik kunnen maken bij de ondersteuning van ouders en jeugdigen.
5.
Participatie: We gaan ouders, medeopvoeders en jongeren actief betrekken bij de inhoud van de
totstandkoming van het hulpaanbod. We vragen ouders en jeugdigen hun mening over de kwaliteit en de
tevredenheid van de geleverde hulp en ondersteuning.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Voor de doelstellingen 1 tot en met 3 hebben we het CJG en de sociale teams ingezet. Vanuit de sociale
teams zijn casemanagers jeugd ingezet om gezinnen te ondersteunen bij opvoed en opgroeivraagstukken. De
regie wordt zo lang het kan bij het gezin gelaten. Wanneer dat nodig is bijv. bij veiligheidsvraagstukken neem
de casemanager de regie over. De tijdelijke uitbreiding van het casemanagement van 2016 hebben we in 2017
voortgezet. Het aantal complexe casuïstiek lijkt voorlopig nog niet af te nemen en legt een groot beslag op de
capaciteit van de sociale teams. De samenwerking met de huisartsen hebben we versterkt met een pilot
Ondersteuner Jeugd en Gezin, een praktijkondersteuner vanuit de sociale teams die gekoppeld is aan een
huisartsenpraktijk voor opvoed en opgroeivragen van patiënten. Er is ruimte in capaciteit gemaakt om het
opleidingsprogramma goed uit te voeren.
2.
In de werkwijze van CJG en Sociaal Team is zelfregie en eigen kracht als uitgangspunt gehanteerd van
de ondersteuning.
3.
Met het Aletta Jacobscollege en het Samenwerkingsverband VO is het project Goud voor Jou
voortgezet. Bedoeling van het project is om jongeren in de directe omgeving van school op te vangen en te
ondersteunen wanneer dat nodig is. Het project richt zich vooral op
jongeren binnen het VMBO met een hoog risico op schooluitval. Een vergelijkbare aanpak is
op OBS de Zwaaikom tot stand gekomen onder de titel Boogproject. Daarbij wordt vooral gezocht naar de
samenwerking binnen de school met zorgaanbieders die het beste aansluiten op de vraagstukken van het kind.
4.
Centrum voor Jeugd en Gezin in stand gehouden:
4.1 Het CJG heeft zich meer gericht op de preventieve kant van de jeugdhulp. De GGD heeft
hiervoor een programma uitgevoerd.
4.1.1 Een groot deel van de ouders (96 – 100%) gaat met hun kind naar het consultatiebureau.
Daarnaast worden kinderen gescreend in groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs. Jongeren van 14 jaar krijgen
zelf een screeningslijst vanuit de GGD via de school. Vanuit deze
bezoeken en de screening worden opvoed- en opgroeivraagstukken gesignaleerd. Vanuit de
signalen rondom opvoed- en opgroeivragen gaan de verpleegkundigen in gesprek met
ouders en/of jongere. Daarbij normaliseren ze waar kan, maar bieden ook laagdrempelige
advisering en ondersteuning indien nodig.
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De verpleegkundige is 10x per jaar aanwezig bij het babycafé waar op een laagdrempelige
manier ruimte is voor vragen rondom thema’s als gezonde voeding, mondhygiëne.
4.1.2 Het project Vroegtijdig Versterken Kind en Gezin is in 2016 gecontinueerd. Het project
bestaat uit het inzetten van een pedagogische coach op de groepen van het peuterspeelzaalwerk. De coach
versterkt het signalerend vermogen van de groepsleiding en adviseert de leiding en ouders over het omgaan met
het specifieke gedrag van een kind. Iedereen is het er over eens dat deze werkwijze een zeer positieve invloed
heeft op de ontwikkeling van het kind. We zien dit project als een voorbeeld van best practice die verbreed en
verdiept kan worden naar de kinderopvang en basisonderwijs. Daarnaast zijn er initiatieven gestart met het
onderwijs met het project Goud voor Jou en de School als wijk om leerling zorg en jeugdhulp samen te brengen
in een positieve pedagogische omgeving
4.1.3 Omdat overgewicht een groot probleem is onder kinderen in Hoogezand-Sappemeer is
er een spreekuur gestart gericht op (vragen rond) overgewicht. Naast het daadwerkelijk in de gaten houden van
het gewicht is hier tijd en ruimte voor gesprekken over gezonde voeding en beweging. Elke oudere die over dit
onderwerp vragen heeft of zich onzeker voelt wordt hiervoor uitgenodigd.
Daarnaast is er veel aandacht voor individuele preventie. Tijdens de huisbezoeken gaan veel
gesprekken over grenzen stellen: niet willen eten/slapen, huilen en driftbuien.
Vanuit verloskundigen en kraamverzorgers wordt ook steeds vaker verwezen om prenataal
betrokken te raken bij het kind en de ouders. Denk hierbij aan alleenstaande moeders, ouders met LVBproblematiek, ouders met grote schuldenproblematiek of verslaving.
4.1.4 Voor ouders van pasgeboren baby’s die lichte ondersteuning nodig hebben om wat voor reden dan ook, is
in 2016 9 keer stevig ouderschap ingezet. Voor gezinnen waar iets meer nodig is wordt licht pedagogische
hulpverlening ingezet. In 2016 zijn er 25 trajecten uitgevoerd binnen Hoogezand-Sappemeer.
4.1.5 JGZ heeft vanuit het onderwijs vooral gesprekken met de kinderen zelf. Daarnaast
ondersteunt de schoolverpleegkundige leerkrachten als er nare zaken spelen in hun klas en
wordt school geholpen om zaken met de leerlingen te bespreken.
4.1.6 JGZ neemt deel aan de pilot vroegtijdig versterken, aangezien zij een belangrijke rol
hebben in het indiceren van VVE-kinderen. In deze pilot staat de samenwerking tussen
ouders, voorschoolse voorziening en CJG (onder andere GGD) centraal..
5.
Participatie: Participatie activiteiten vormen een regulier onderdeel van de aanpak vanuit het sociaal
team. Er zijn nog geen algemene participatie activiteiten ontwikkeld. Vanuit het
jongerenwerk wordt een jongeren participatie ondersteund. De jongerengroep neemt ook deel aan het provincie
brede participatieproject ‘Storytellers Groningen’ (website).
(Jeugd)gezondheidszorg
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen verkleinen. Dit doen we door de
gezonde leefstijl van kwetsbare groepen te stimuleren met preventieve activiteiten en vroegsignalering en door
een lokale, integrale aanpak te hanteren. We streven naar verbetering van de gezondheid van burgers in sociaaleconomische achterstandssituaties.
2.
We bevorderen de aandacht voor het belang van goede gezondheid waar mogelijk.
3.
We zorgen als gemeente voor de basisvoorwaarden voor een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
En burgers kunnen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht invloed uitoefenen op hun sociale en
fysieke omgeving.
4.
We zorgen ervoor dat overlast en zorgelijke situaties (waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling) zo vroeg mogelijk gesignaleerd en gecoördineerd aangepakt worden, door een efficiënte en
effectieve ketensamenwerking.
Wat hebben we bereikt?
1.
We hebben inwoners actief betrokken bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.
We hebben laten zien dat de doelgroep LHBT een volwaardige plek in onze samenleving
heeft. We maakten een plan om de gezonde leefstijl te bevorderen. Bij de totstandkoming
betrokken we inwoners actief.
2.
zie punt 1.
3.
We hebben uitvoering gegeven aan het lokaal gezondheidsbeleid. Er is op relevante onderwerpen
samengewerkt tussen het sociaal domein en het ruimtelijk domein. We hebben uitvoering gegeven aan het
GIDS- plan. Dit plan richt zich op het verkleinen van de gezondheidsachterstanden in onze gemeente.
4.
Sociale teams nemen signalen van inwoners over overlast, zorgelijke situaties huiselijk geweld en
kindermishandeling in behandeling.
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5.
We zijn gestart met uitvoering geven aan het plan “Lokale aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling Midden-Groningen 2017-2018” en hebben stappen gemaakt op alle vier pijlers van dit plan:
preventie, interventie, verbinding zorg en veiligheid, regierol gemeente.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
We voeren het lokaal gezondheidsbeleid 2015-2018 uit, waarin de lokale gezondheidsvraagstukken/speerpunten in beeld zijn gebracht. De in het lokaal gezondheidsbeleid geformuleerde doelen gebruiken
we als uitgangspunt voor de aansturing van en de samenwerking met de (wettelijk verplichte)
gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) en andere partners op het gebied van gezondheidszorg.
(Financiële) ondersteuning krijgen we vanuit het stimulerings- programma ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). Dit
programma helpt bij het versterken van onze lokale aanpak van gezondheidsachterstanden en inpassing in het
reguliere beleid. Daarbij wordt aangesloten bij wat de gemeente al doet en wordt een verbinding gelegd met de
decentralisaties. Het gezondheidsbeleid is ook vertaald in het project Gezond en Sociaal. Dat project staat
beschreven in het programmaonderdeel WMO.
2.
We geven uitvoering aan het GIDS-plan waaronder het aanstellen van een gezondheidsmakelaar en een
trainer weerbaarheid. Doelen (prioriteiten) van het plan zijn:
1) Kinderen meer laten bewegen. Het achterliggende doel is dat overgewicht afneemt en hun gezondheid zowel
fysiek als psychisch toeneemt.
2) Weerbaarheid van verschillende groepen vergroten zodat een ieder zo zelfstandig mogelijk op een prettige
manier een eigen positie in kan en durft te nemen.
3) Ideeën en plannen voor en door inwoners met een lage SES-score op het gebied van gezondheid (fysiek,
psychisch, welzijn) ondersteunen en aanjagen zodat deze na een tijdelijke ‘opstartondersteuning’ zelfstandig
vorm kunnen krijgen.
3.
Zie punt 1 en 2.
4.
Zie punt 1 en 2.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We voerden voor het lokaal gezondheidsbeleid de volgende onderdelen uit:
1.1 Het gezondheidsprogramma Sappemeer-Noorderpark heeft een looptijd tot 2020. Binnen het programma zijn
drie gezondheidsprojecten van start gegaan: Gezonde school, Welzijn op Recept en Betrokken Bewoners.
Aan het project Gezonde School nemen drie basisscholen deel. De scholen richten zich op het thema
welbevinden, sociale veiligheid en weerbaarheid en op het thema sport en bewegen. De daarop ontwikkelde
aanpak wordt verankerd in het schoolbeleid en in jaarlijks bij te stellen activiteitenplannen. Voor de schoolteams
zijn train de trainer trajecten in het kader van weerbaarheid opgezet. Daarnaast is het uitvoeringstraject Sportieve
Gezonde School gestart.
Het project Welzijn op Recept wordt uitgevoerd in samenwerking met de huisartsenpraktijk HoogezandSappemeer Oost. Binnen de praktijk is een welzijnscoach aangesteld, naar wie de huisartsen en
praktijkondersteuners in geval van psychosociale problematiek kunnen doorverwijzen. De welzijnscoach gaat
met doorverwezen patiënten in gesprek. Doel daarbij is deze patiënten sociaal actiever worden, lekkerder in hun
vel komen te zitten en van daaruit gaan werken aan een gezonde leefstijl. De werkwijze en procedure binnen de
huisartsenpraktijk zijn ingeregeld. Daarnaast is een breed samenwerkingsverband opgezet met o.a.
vrijwilligers(organisaties), bewonerscommissies, buurtverenigingen, wijkservicepunt, thuiszorg en sociaal
wijkteam.
Het project Betrokken Bewoners is gericht op het versterken van vrijwilligerswerk en op het stimuleren van
onderlinge steun en hulp. In samenwerking met WeHelpen is een lokale website ontwikkeld voor het uitwisselen
en matchen van hulpvragen en hulpaanbod. Voor meer persoonlijk contact is een koppeling gemaakt de lokale
wijkservicepunten. Daarnaast is een fonds ingesteld voor het stimuleren van bewonersinitiatieven die bijdragen
aan een leefbare en gezonde wijk.
1.2 Emancipatie LHBT: Op 11 oktober 2017 werd vanwege Coming out dag de regenboogvlag gehesen op de
drie gemeentehuizen en de locatie van BWRI. Ook het Aletta Jacobscollege heeft onder leiding van een eigen
ambassadeur allerlei activiteiten uitgevoerd rondom Coming outdag.
2.
We gaven uitvoering aan het GIDS-plan. Binnen dit plan zijn de volgende projecten uitgevoerd:
preventieactiviteiten door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), weerbaarheidstrainingen voor kinderen op de
basisscholen (groepen 6, 7 en 8) en voor kwetsbare volwassenen. Daarnaast zijn kleinschalige burgerinitiatieven
gericht op gezondheid en participatie in de drie gemeenten gesubsidieerd.
4.
We voerden het OGGz-plan 2017 uit vanuit de sociale teams en in samenwerking met
belangrijke partners zoals politie, woningcorporaties, GKB, Lentis, VNN en andere. Het
maatwerkbudget (overbruggingshulp) en eigen kracht conferenties zijn waar nodig ingezet.
Overlast en zorgelijke situaties, Kwartier voerde de zorgcoördinatie van meldingen (OGGz,
huiselijk geweld) uit. De coördinatie van meldingen Zorg voor Jeugd
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We zijn begonnen met uitvoering te geven aan het 2-jarige plan “lokale aanpak huiselijk geweld en

5.
kindermishandeling Midden-Groningen” . Het preventietraject “Meer kinderen meer veilig thuis in MiddenGroningen”, gericht op de vindplaatsen van kinderen en ouders, is van start gegaan onder leiding van een
projectmedewerker. We hebben in mei 2017 een bijeenkomst gehad met de medewerkers van de 5 sociale teams,
bestuurders en beleidsmedewerkers om samen te spreken over het belang en de urgentie van deze aanpak. De
vervolgafspraken richtten zich op de samenwerking tussen sociale teams en Veilig thuis. Dit traject hebben we
niet kunnen afronden in 2017 en zal vervolgd worden in 2018.
Individuele ondersteuning jeugd
Wat wilden we bereiken?
1.
Voor zorgvragen is er voldoende en kwalitatief goed aanbod beschikbaar. Hiervoor is een
zorginfrastructuur aanwezig die het aanbod kan realiseren.
2.
We kopen samen met de 22 andere gemeenten de jeugdhulp in, inclusief de financiering van de PGB’s.
De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van onderlinge solidariteit waarbij de hoogte van de
decentralisatieuitkering bepalend is voor de bijdrage.
Voor de doelstellingen hanteren we de volgende criteria:
•
Aantal PGB voorzieningen en kosten
•
Aantal ingezette jeugdhulp producten ZIN
•
Aantal trajecten gedwongen jeugdzorg en kosten
Wat hebben we bereikt?
1.
Inwoners die al hulp hadden hebben die gehouden wanneer dat nodig was. Via de RIGG
hebben we voldoende zorg ingekocht om bestaande en nieuwe hulpvragen te voorzien. Zorgaanbieders en lokale
structuur werker steeds meer vanuit een getransformeerde werkwijze.
2.
We hebben samen met de 22 andere gemeenten de jeugdhulp via de RIGG ingekocht,
inclusief de financiering van de PGB’s. We hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. de
beschikbaarheid van voorgeschreven voorzieningen zoals de jeugdbescherming.
In 2017 zet de daling van het aantal PGB licht door. De begrote PGB budgetten zijn in RIGG verband aangepast
aangezien we in 2017 ook voor het onderdeel PGB’s financieel solidair zijn. De afhandeling van de financiering
van de PGB’s loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB voorziet de gemeenten van informatie
over het totaal van de PGB verplichtingen die de gemeenten zijn aangegaan. De belangrijkste verklaring is dat de
sociale teams steeds meer maatwerk leveren. We kijken vooral naar wat het kind of gezin nodig heeft en vaak
wordt dan in overleg met ouders in eerste instantie zorg en natura ingezet. Hierdoor lopen de uitgaven voor zorg
in nature wel op.
tabellen kinderen in zorg
verdeling jongens meisjes naar leeftijd Midden-Groningen 2017 unieke personen
leeftijdsklasse
lftgroep 0 tot 6
lftgroep 6 tot 12
lftgroep 12 tot 18
lftgroep 18 jaar en ouder
Eindtotaal
lftgroep 0 tot 18 in 2017

M
102
492
568
119
1281
1162

JZG naargeslacht
V
53
311
383
78
825
747

totaal
155
803
951
197
2106
1909

De tabel hiervoor laat alle jeugdigen zien die op grond van de Jeugdwet zorg ontvangen.
In deze tabel zit ook de groep 18 tot 24 jarigen. Aan deze jeugdigen wordt jeugdzorg verleend wanneer er sprake
is van jeugdreclassering wat inging voor het 18e levensjaar of wanneer er sprake is van bestaande opvoed- en
opgroeiproblematiek, waar geen voorziening voor is binnen andere regelingen zoals de WMO, WLZ of
zorgverzekering
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Tabel aard trajecten jeugdhulp
Aard van de trajecten
GGZ
Opvoed en opgroeihulp
Verstandelijke beperking
Gedwongen kader
totaal

aantal
2461
1735
152
462
4810

Stapeling van zorg ->Zin en PGB
aantal personen

gestapeld
169

alleen zin
1879

alleen pgb
56

totaal
2104

Trends
Het aantal hulptrajecten Zorg t.o.v. 2016 nam toe met 8 % terwijl het aantal kinderen daalde. De relatieve
stijging van het aantal hulptrajecten komt daarmee boven de 10% te liggen. Het zorggebruik behoort met 16%
van het aantal kinderen tot het hoogste in Nederland. Opvallend daarbij is ook het hoge aantal complexe
casuïstiek in combinatie met een hoog aantal kinderen en gezinnen waar een verstandelijke beperking een rol
speelt. Het wordt steeds duidelijker dat er een directe relatie is met de sociale economische problematiek. Wat
we nog niet weten is wat het effect is van de inzet en werkwijze van de sociale teams. We verwachten een
gekantelde werkwijze die een positief effectief moet hebben op de instroom naar jeugdhulp. Met de inzet van de
sociale teams lijkt er nu een omgekeerd effect zichtbaar te worden omdat we Een mogelijke verklaring zou in de
zg. preventie paradox kunnen liggen: met de sociale teams zien we meer en wordt beter en sneller doorverwezen
waardoor op korte en middellange termijn een stijging ontstaat in de zorg.
Wat wilden we daarvoor doen?
1.
Preventie en transformatie:
We signaleren opvoed- en opgroeivraagstukken in een zo vroeg mogelijk stadium en zetten gepaste
ondersteuning in zodat kleine problemen niet groot worden. We zorgen er voor dat de zorgaanbieders blijven
inzetten op de beweging naar de voorkant en dat zij de ondersteuning aan gezinnen en kinderen vanuit de
transformatiedoelen inzetten.
2.
Zorginfrastructuur en inkoop:
In 2017 kopen wij de hulp samen met de andere 22 Groninger gemeenten in. De organisatie daarvan is in handen
van de RIGG. We verwachten dat in onze gemeente de zorgconsumptie uitkomt op een bedrag rond 11 miljoen
(inclusief PGB). De gemeente draagt voor inkoop van de hulp en PGB’s een binnen het Regionaal
Transitiearrangement afgesproken percentage van de decentralisatie uitkering bij (92,5%). De bijdrage komt
voor 2017 neer op 10.400.124 euro.
Door de afgesproken financiële solidariteit heeft het verschil tussen beschikbaar budget en zorgconsumptie geen
consequenties voor de begroting. 7,5 % van het beschikbare budget gebruiken we voor de basisondersteuning en
de uitvoeringskosten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Jeugdhulp, aantal voorzieningen en jeugdigen: In 2017 is het berichtenverkeer tot wasdom gekomen en
heeft goed betrouwbaarheid gekregen. Door de RIGG zijn met de aanbieders werkzame afspraken gemaakt over
de facturering. We vertalen het berichtenverkeer in beleidsinformatie. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in
zorggebruik, doelgroepen en trends. Via de RIGG hebben we in de vorm van capaciteit een bijdrage geleverd
aan de transformatiedoelen. Sociale teams pakken de rol van regievoerder op het hulpverleningsplan en
zorgaanbieders stimuleren we om integraal mee te werken aan de uitvoering.
2.
In 2017 hebben we de ontwikkelingen in de zorgconsumptie gemonitord. De kwaliteit van de sociale
teams / casemanagers jeugd hebben we ondersteunt met training en competentie ontwikkeling. Om er voor te
zorgen dat teams voldoende tijd hebben is het aantal uren casemanagement tijdelijk uitgebreid. Het functioneren
van de individuele medewerkers professionaliseren we door o.a. extra inzet van werkbegeleiding.
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Uitvoeringsbudget
In het kader van het Regionaal Transitie Arrangement is de afspraak gemaakt om 2,5% van het
decentralisatiebudget beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten van de gemeenten.
Dit budget wordt ingezet voor de gemeentelijke regie op de uitvoering, het interne proces en de
financiële bijdrage die wij moeten leveren aan het RIGG.
1.
Regievoering jeugddomein.
De sturing op de jeugdhulp is uitgevoerd door een accountmanager jeugd. De sociale teams beschikken over een
gemeentelijk regiesysteem op casusniveau waar alle gegeven van een gezin en jeugdige en het plan zijn
opgenomen (WIZ)
2.
Kosten interne bedrijfsvoering. Een groot deel van het toekenningsproces van voorzieningen
vindt plaats vanuit het sociale team. De verdere afhandeling van het proces houdt in dat de
aangevraagde en toegekende voorzieningen worden vertaald in beschikkingen en opdrachten naar de aanbieders.
Voor jeugd maken we daarbij gebruik van Suite4Jeugd van de
gemeente Groningen. Deze applicatie zorg voor de gegevensuitwisseling via de RIGG met het
landelijke gegevensknooppunt en de zorgaanbieders.
3.
Kosten inkoop. De inkoop en afhandeling facturering is uitgevoerd door de RIGG. De kosten van de
RIGG worden verdeeld over alle gemeenten.
Wat heeft het gekost?
Totaal programma 8 Jeugd
l/b/s
Lasten

Begroting 2017

Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017

Verschil

14.143.434

15.226.644

16.528.966

-1.302.322

Baten

270.000

307.110

-572.058

264.948

Saldo

13.873.434

14.919.534

15.956.908

-1.037.374

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het nadelig saldo op dit programma met
€ 1.037.000 (n) toegenomen.
Lasten
Vanwege de complexiteit van de jeugdhulp en de toename van jeugdhulp was extra inzet nodig
op het gebied van casemanagement. Dit was nodig om de werkdruk te verlagen en de gewenste
kwaliteitsverbetering door te ontwikkelen. De meerkosten hiervan waren € 524.000, waarvan
€ 265.000 is doorberekend naar de gemeenten Slochteren en Menterwolde.
Er is in 2017 een regionaal tekort op de kosten van jeugdzorg ontstaan. Uitgangspunt van de
jeugdhulp van de Groninger gemeenten is dat ieder kind de hulp krijgt die het nodig heeft. De
meerkosten hiervan bedroegen € 1.194.000. Hier tegenover staat nog een voordeel inzake
afrekeningen voorgaande jaren van € 194.000.
Baten
Betreft een hogere doorberekening naar de gemeenten Slochteren en Menterwolde, vanwege de
extra inzet van casemanagement.
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9. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Omschrijving
De algemene dekkingsmiddelen worden niet als baten in de diverse programma’s opgenomen, conform de
toelichting op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Uit oogpunt van leesbaarheid
en transparantie kiezen wij ervoor om toch een soortgelijke indeling te gebruiken als bij de andere programma’s.
Ook bij algemene dekkingsmiddelen is immers sprake van beleidskaders, activiteiten en ontwikkelingen en
autoriseert de raad de baten en lasten bij dit overzicht. In dit programma lichten we de inkomsten en uitgaven
van de gemeente toe die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen.
Tot dit programma behoren de volgende productgroepen:
 Geldleningen
 Algemene uitkeringen
 Baten Onroerende zaakbelastingen
 Uitvoering Wet WOZ
 Baten overige belastingen
 Lastenheffing en invordering gemeentelijke belastingen
 Algemene baten en lasten
 Saldo rekening voor bestemming
 Mutaties reserves
 Saldo rekening na bestemming
Beleidsnota’s en verordeningen
 Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten
 Treasurystatuut (2010)
 Verordening artikel 212 (2011)

Productgroepen
Geldleningen
Hieronder vallen activiteiten die verband houden met de treasuryfunctie, dat wil zeggen met de baten en lasten
van uitzettingen en leningen. Daarnaast horen hier ook de baten bij die verband houden met de bespaarde rente
door interne financiering via reserves en voorzieningen.
Wat wilden we bereiken?
1.
We minimaliseren de in- en externe lasten bij het beheren van de geldstromen en financiële
posities en we optimaliseren de renteresultaten.
Wat hebben we bereikt?
1.
Minimaliseren lasten, optimaliseren renteresultaten:
1.1 We wegen steeds op basis van recente renteontwikkeling en het verloop van de financiële posities af of we
kort- of langlopende geldleningen moeten aantrekken. Hierbij dienen de wet Fido, het schatkistbankieren en het
treasurystatuut als kader.
1.2 In 2017 sloten we twee vaste leningen van een jaar af tegen rentepercentages van-0,30%.

Algemene uitkeringen
Hier wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds geraamd. In de oorspronkelijke begroting 2017 en de
meerjarenramingen zijn de consequenties van de mei- en septembercirculaire 2016 verwerkt. Bij de
meicirculaire zijn onder andere de effecten van de voorjaarsnota en bij de septembercirculaire de effecten van de
miljoenennota van het Rijk verwerkt.
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In 2017 zijn via de collegerapportage de effecten van de decembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017
verwerkt. Bij de decembercirculaire 2016 zijn door het rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor
armoedebestrijding onder kinderen en het aardbevings- en toekomstbestendig maken van schoolgebouwen. Via
de meicirculaire 2017 stelde het rijk onder meer middelen beschikbaar voor compensatie van de aanloopkosten
van de herindeling en voor de kosten in verband met de verhoogde asielinstroom en zijn de integratie uitkeringen
voor het sociaal domein geactualiseerd. De overige mutaties van de algemene uitkering bleven in hoofdzaak
beperkt tot actualisatie van het accres en de verdeelmaatstaven.

Baten Onroerende zaakbelastingen
Wat wilden we bereiken?
1.
We willen de eventuele lastenstijging voor onze inwoners zoveel mogelijk beperken.
2.
Wij willen, mede gezien de steeds verdergaande samenwerking, komen tot een harmonisatie
van de tarieven voor belastingen en leges met omliggende gemeenten.
Wat hebben we bereikt?
1.
We hebben in 2017 de OZB-opbrengst met 0,6 procent geindexeerd.
2.
De OZB-tarieven 2018 voor Midden-Groningen zijn in maart 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Uitvoering Wet WOZ
Op dit product worden de lasten geraamd die worden gemaakt in het kader van de Wet waardering onroerende
zaken. Een nadere uitleg over de Wet WOZ staat in de paragraaf Lokale heffingen.

Baten overige belastingen
Op dit product worden de baten geraamd van de toeristen- en forensenbelasting.

Lastenheffing en invordering gemeentelijke belastingen
Op dit product worden de lasten geraamd die worden gemaakt voor het heffen en invorderen van de
gemeentelijke belastingen.

Algemene baten en lasten
Op dit product worden onder andere baten en lasten geraamd die nog niet aan producten toegerekend kunnen
worden. Zo is aan de batenkant bijvoorbeeld de bezuinigingstaakstelling opgenomen voor het sociaal domein.
Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn de ramingen voor WMO en Jeugd zoveel mogelijk vanuit de
daadwerkelijke verwachtingen opgesteld. Omdat de integratie-uitkering sociaal domein volgens de mei- en
septembercirculaire jaar-op-jaar dalen en de nieuwe taken WMO en Jeugd budgettair neutraal dienen te worden
geraamd is het verschil tussen de opgenomen ramingen en de volgens de circulaires te ontvangen integratieuitkering als taakstelling opgenomen waarbij de druk gecorrigeerd is en in overeenstemming is gebracht met de
mei en septembercirculaire.
Daarnaast is aan de batenkant onder andere een post opgenomen voor de verwachte onderuit putting van de
begroting, waarop de voordelen als gevolg van het niet geheel benutten van budgetten worden geraamd. Aan de
lastenkant is voor frictiekosten een bedrag opgenomen om vastgestelde bezuinigingen te kunnen effectueren (het
invullen van bepaalde bezuinigingen brengt soms in eerste instantie extra lasten met zich mee). Daarnaast is de
post onvoorziene uitgaven geraamd, ter dekking van incidentele (niet voorziene) lasten.
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Hieronder volgt een overzicht van de algemene lasten en baten 2017, begroot versus werkelijk:
Begroting 2017
primitief
Productnaam
P6768
Algemene baten
en lasten

Begroting 2017
actueel

Rekening 2017

lasten

3.434.735

8.093.997

6.027.953

Verschil begr.
actueel en
rekening
2.066.044

baten

7.428.456

10.480.113

7.059.409

-3.420.704

saldo

3.993.721

2.386.116

1.031.455

-1.354.661

Een toelichting op de afwijkingen is opgenomen aan het einde van dit programma in de paragraaf ‘Wat heeft het
gekost?’.
Post onvoorzien
Als onderdeel van de algemene lasten en baten is een budget geraamd voor onvoorzien. In de primitieve
begroting bedraagt deze post € 78.500. In de actuele begroting is dit bijgesteld naar € 159.500. Voor een
specificatie van de post onvoorzien verwijzen we naar bijlage 3.
Overhead
Vanaf de begroting 2017 komen op dit product de lasten en baten met betrekking tot de overhead tot uitdrukking.
Als gevolg van de wijzigingen BBV 2016 is er een notitie Overhead gepubliceerd die moet bijdragen aan de
interne sturing door de raad en betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk moet maken. Om de raad op
eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook
meer zeggenschap over die kosten te geven is voorgeschreven dat er een apart overzicht wordt opgenomen van
de kosten van overhead. Het hoofduitgangspunt van het BBV is dat kosten zoveel mogelijk direct worden
toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten (gebaseerd op de
productieve uren van de medewerkers en doorberekend op basis van een loonkostentarief) die direct verbonden
zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, op de betreffende taakvelden
(producten) tot uitdrukking worden gebracht. Alle overige kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces behoren tot de overhead. Dan hebben we het over
ondersteunende taken die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product en de door
hiërarchisch leidinggevenden vervulde sturende taken.
Overhead bestaat in elk geval uit:
1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
3. P&O / HRM.
4. Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
5. Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie (KCC).
6. Juridische zaken.
7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
8. Informatievoorziening en automatisering (ICT).
9. Facilitaire zaken en Huisvesting.
10. DIV.
11. Managementondersteuning primair proces.
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Op basis van voorgaande uitgangspunten volgt hier een overzicht van de overhead 2017, begroot versus
werkelijk:

Kosten-/opbrengstensoort

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
actueel

Rekening 2017

Verschil begr.
actueel en
rekening

Lasten
Overige goederen en diensten

31.500

31.500

45.257

-13.757

3.110

3.110

3.109

1

259.417

259.417

164.619

94.798

Bedrijfsbureau

1.449.414

1.449.414

865.790

583.624

Concerncontrol

184.815

184.815

206.021

-21.206

Repro

104.100

104.100

69.309

34.791

Facilitair

543.232

493.732

279.147

214.585

3.857.606

3.930.874

5.489.464

-1.558.590

2.047.048

2.047.048

3.287.414

-1.240.366

890.234

965.166

211.998

753.168

Kapitaallasten
Directie

Dienstverlening
(waaronder infor- en automatisering)
Werk en inkomen
Overige verrekeningen

0

Baten
Overige verrekeningen
Eindtotaal

-96.829

-96.829

-314.291

217.462

9.273.647

9.372.347

10.307.837

-935.490

Een toelichting op de afwijkingen is opgenomen aan het einde van dit programma in de paragraaf ‘Wat heeft het
gekost?’.
Vennootschapsbelasting (VPB)
Op basis van de inventarisaties van de activiteiten van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer zou
mogelijk het grondbedrijf vennootschapsbelastingplichtig zijn. Voor het doen van aangifte
Vennootschapsbelasting maken wij voor de drie voormalige gemeenten over het boekjaar 2016 en 2017 gebruik
van de diensten van Caraad Belastingadviseurs.
Eind week 14, 2018 heeft Caraad Belastingadviseurs overleg gehad met het BBO-team van de Belastingdienst
dat over de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen gaat. Doel van het overleg was de
voortgang en de stand van zaken te bespreken van het grote aantal dossiers dat Caraad onder haar heeft.
Belangrijk onderwerp was ook de aangiftetermijn voor het jaar 2016, welke per 1 mei aanstaande zou verlopen.
Uit het gesprek kwam duidelijk naar voren dat de landelijke discussie maar langzaam vorm krijgt en dat op veel
onderdelen nog de nodige vraagpunten bestaan, mede door de bijzondere omstandigheden die vaak spelen bij
ondernemingen van gemeenten, provincies en andere overheden. Duidelijk is ook dat de Belastingdienst
overheidsondernemingen niet anders kan en mag behandelen dan private ondernemingen, reden waarom ze erg
voorzichtig zijn met het innemen van standpunten of het maken van praktische afspraken.
In verband met de nog voortdurende discussie is de Belastingdienst ook bereid om voor de dossiers die Caraad
onder zich heeft de termijn voor de aangifte Vpb 2016 (de eerste aangifte vennootschapsbelasting, met de fiscale
openingsbalans) te verlengen. De aangiften Vpb 2016 van cliënten van Caraad Belastingadviseurs dienen
uiterlijk eind september 2018 te worden ingediend, en waar mogelijk eerder.
Reden voor het nadere uitstel is onder meer het nog steeds niet gepubliceerd zijn van de standpunten van de
Belastingdienst over de fiscale verwerking van de grondexploitaties. Bij een grote gemeente heeft een uitgebreid
afstemmingstraject plaatsgevonden waarvan de bevindingen via de VNG gepubliceerd zouden worden. De
publicatie van deze stukken laat echter al maanden op zich wachten, reden waarom Caraad ook door is gegaan
met het opzetten en inrichten van hun jaarwinstmodel. In het overleg werd aangegeven dat de publicatie van
deze stukken waarschijnlijk in april 2018 of begin volgende mei 2018 zal plaatsvinden. Caraad is nog wat
gereserveerd nu eerdere toezeggingen ook niet zijn gehaald. Voorts hebben eerdere stukken ook weinig concrete
handvatten geboden.
Daarnaast zijn er de laatste tijd ook ‘speerpunten’ van de Belastingdienst losgekomen, die het maken dat
sommige activiteiten mogelijk nader moeten worden onderbouwd. Dit betreft onder andere de uitleg van het
begrip normaal vermogensbeheer en specifieke onderdelen zoals revolverende fondsen.
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Gezien de wederom snel naderende termijn zal Caraad de komende periode voortvarend blijven doorwerken om
tot een goede opzet van de Vpb-aangifte van onze gemeente te komen. In overleg met u zullen wij -waar nodignog even wachten met het indienen van de aangifte totdat publicatie over de verwerking van de grondposities is
verschenen. Afhankelijk van de mogelijk handvatten in deze notitie zouden we dan nog zaken kunnen bijstellen
in de opzet. Dit voorkomt mogelijk het moeten indienen van een verbeterde aangifte.
Naar verwachting zullen de eventuele gevolgen van het (gedeeltelijk) vennootschapsbelastingplichtig worden
van de (inmiddels voormalige) gemeente Hoogezand-Sappemeer relatief beperkt zijn.
Saldo rekening voor bestemming
Op dit product wordt het saldo vermeld waarbij nog geen rekening is gehouden met stortinge in en onttrekkingen
aan reserves. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maakt onder scheid tussen resultaten (saldi) voor
en na bestemming. Als gevolg hiervan ontstaan twee exploitatiesaldi: een saldi voor en een saldo na
resultaatbepaling.
- € 8.151.867 (negatief)

Saldo 2017 voor bestemming

Mutaties reserves op grond van bestaand beleid
Op dit product worden de stortingen en onttrekkingen aan de reserves geraamd. Voor een gedetailleerd overzicht
zie de bijlage ‘Overzicht reserves en voorzieningen’. Volgens de voorschriften uit het BBV worden alle
reservemutaties hier apart verantwoord om de raad te kunnen informeren hoe bepaalde reserves worden gevoed
(stortingen in de reserve ten laste van de exploitatie) en welke reserves er worden aangesproken (onttrekkingen
ten gunste van de exploitatie).
Saldo rekening na bestemming
Op dit product wordt het saldo van de rekening van baten en lasten tot uitdrukking gebracht. In dit saldo is
rekening gehouden met onttrekkingen en toevoegingen aan reserves voor zover de raad hierover een besluit heeft
genomen. De mutaties in de reserves zijn verantwoord op de betreffende producten.
- € 5.660.531 (negatief)

Saldo 2017 na bestemming

Wat wilden we bereiken?
1.
We handhaven een structureel gezonde financiële positie van onze gemeente zodanig dat het
weerstandsvermogen boven de 100% blijft en de gemeente ook in de jaren na 2017 aan haar
verplichtingen kan blijven voldoen.
Wat hebben we bereikt?
Het weerstandsvermogen per 31-12-2017 is onder de 100% uitgekomen. Het vermogen van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer
Wat heeft het gekost?
Totaal programma 9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
l/b/s

Begroting 2017

Begr. 2017 na.wijz. Rekening 2017

Verschil

Lasten

12.531.788

20.788.501

17.772.675

3.015.826

Baten

81.622.835

90.394.303

84.895.128

-5.499.175

Saldo

69.091.047

69.605.802

67.122.453

-2.483.349

Toelichting afwijkingen:
Ten opzichte van de begroting na wijziging is het voordelige saldo op dit programma met
€ 2,48 miljoen (n) toegenomen.
Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:
- Hogere lasten gemeentelijke belastingen
N 196
Betreft hoofdzakelijk extra inzet van eigen personeel voor de uitvoering van de wet
WOZ en voor het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen. Deze extra
inzet was nodig voor diverse conversieslagen in 2017 als gevolg van de herindeling.
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Stelpost nominale ontwikkeling
V 510
Op begrotingsbasis is een bedrag voor nominale compensatie als stelpost opgenomen.
Dit bedrag is opgenomen in programma 9. De realisatie hiervan maakt onderdeel uit
van de saldi op de overige programma’s.

-

Budget herindeling Hoogezand-Sappemeer
V 706
Betreft een geraamd budget voor de aanloopkosten van de herindeling in relatie tot de
rijksvergoeding. Deze kosten zijn verantwoord bij programma 1 en dienen hierbij te
worden betrokken. Zie ook de specificatie in programma 1.

-

Stelpost sociaal domein
V 296
Betreft een geraamde stelpost voor het sociaal domein. Deze stelpost dient betrokken
te worden bij het totale tekort sociaal domein. Zie hiervoor programma’s 7 en 8.

-

Saldo van kostenplaasten (overhead)
N 779
Op het product saldo kostenplaatsen resteert per saldo een nadelig verschil van circa
€779.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door gewijzigde inzet van beschikbare uren van
mederkers (bijvoorbeeld voor de herindeling) en daardoor gewijzigde toerekening van
de overhead van afdelingskostenplaatsen.

-

Lagere algemene uitkering
N 183
Ten opzichte van de begroting na wijziging hebben we circa 183 duizend euro minder
algemene uitkering ontvangen dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door
een neerwaartse bijstelling van het accres bij de septembercirculaire 2017.

-

Vergoeding herindelingskosten Menterwolde en Slochteren
V 762
Afdracht door Slochteren en Menterwolde ontvangen rijksmiddelen voor de
herindeling, minus de gemaakte kosten. Hier staan kosten voor penvoering door de
gemeente Hoogezand-Sappemeer tegenover. Deze kosten zijn verantwoord bij
programma 1 en dienen hierbij te worden betrokken. Zie ook de specificatie in
programma 1.

-

Btw Compensatie Fonds (BCF)
V 191
Betreft doorgeschoven btw in het kader van het Btw Compensatie Fonds.

-

Taakstelling onderuitputting begroting
N 1.190
Op begrotingsbasis is taakstellend een bedrag opgenomen, o.a. voor besparingen op
personeel. Deze taakstellende post is opgenomen in programma 9. De realisatie
hiervan maakt onderdeel uit van de saldi op de overige programma’s.

-

Resultaat collegerapportage
N 1.302
Bij de collegerapportage 2017 is een negatief resultaat geprognostiseerd van 1,3
miljoen euro. Hiervoor is via begrotingswijziging een onttrekking aan de algemene
reserve geraamd van 1,3 miljoen euro. Conform de gebruikelijke systematiek heeft de
werkelijke onttrekking niet plaatsgevonden, maar wordt dit betrokken bij het
jaarrekeningresultaat. Dit leidt ten opzichte van de actuele begroting 2017 tot een
nadeel van 1,3 miljoen euro (en maakt dus onderdeel uit van het totale
rekeningresultaat 2017).

-

Verzelfstandiging schoolbestuur
N 1.232
Als gevolg van de lagere kosten bij het onderwijs is er een lagere onttrekking voor het
transitiebudget. Hier staat een voordeel op programma 4 tegenover.

-

Overige verschillen
Betreft diverse overige verschillen.

N
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PARAGRAFEN

102

1I

I. Weerstandsvermogen & risicobeheersing
Inleiding
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de risico die een gemeente loopt weergegeven
en gekeken of er voldoende capaciteit is om deze risico’s op te vangen, mochten ze optreden. Deze paragaaf
geeft op hoofdlijnen de actuele stand van het weerstandsvermogen en de risico’s van de gezamenlijke gemeenten
weer.
Alle drie gemeenten hanteren nu hetzelfde model van risicokwantificering. Hierdoor kan er een beeld geschetst
worden voor Midden-Groningen. Het betreft een consolidatie van de separate risicokwantificeringen. Nu de
systematiek van risicokwantificering gelijk is getrokken, is het mogelijk om kritisch te kijken naar de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hier is onder andere uit voortgekomen dat een duidelijke definitie van
het begrip “risico” mist. Wanneer is een gebeurtenis een risico en wanneer een onzekerheid? Het gevolg van
deze scherpere definiëring is dat een aantal risico’s wegvalt. Deze risico’s zijn op basis van de aangescherpte
definitie niet meer als risico te omschrijven. Dit zijn bijvoorbeeld onzekerheden geworden. Dat betekent
overigens niet dat er geen aandacht meer voor deze onzekerheden hoeft te zijn, maar ze horen niet meer thuis in
de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Aangezien de jaarrekening 2017 nog over de separate
drie gemeente gaat, worden de risico’s ook per gemeente inzichtelijk gemaakt. De kengetallen kunnen nog niet
voor de gemeente Midden-Groningen berekend worden, aangezien er nog geen balans en exploitatie voor de
gemeente Midden-Groningen is.
Deze paragraaf is niet meer geheel conform de vastgestelde kadernota ‘Herijking Weerstandsvermogen en
Integraal Risicomanagement’ van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De bestaande kadernota moet vervangen
worden door een vernieuwde kadernota. De systematiek in deze paragraaf zal naar verwachting als uitgangspunt
gebruikt worden. Vooruitlopend op de vernieuwing van de kadernota zijn de hoofdpunten in deze paragraaf
opgenomen, waardoor deze paragraaf langer is. Na de vaststelling van de vernieuwde kadernota kan deze
paragraaf weer ingedikt worden.
Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst worden de kaders geschetst, onder andere wat is
weerstandsvermogen en wat is weerstandscapaciteit? Daarna wordt ingegaan op risicomanagement. Vervolgens
wordt ingegaan op de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en het daaruit volgende
weerstandsvermogen. Als laatste worden de financiële kengetallen behandeld.
Risico’s versus onzekerheden
Het is van belang dat het duidelijk is wanneer iets als risico kan worden geïdentificeerd. Daarom moet er een
duidelijk begrippenkader zijn. Wat zijn “risico”, wat zijn “onzekerheden” en wat wordt verstaan onder
“aandachtspunten”. In tabel 1 is het onderscheid te zien.
Omschrijving
Tijd
Effect
Risico
Niet kwantificeerbaar
Kwantificeerbaar
Onzekerheid
Kwantificeerbaar
Niet kwantificeerbar
Zekerheid
Kwantificeerbaar
Kwantificeerbaar
Aandachtspunt
Niet kwantificeerbaar
Niet kwantificeerbaar
Tabel 1 Verschil tussen zekerheid, onzekerheid, risico en aandachtspunt
Weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit
Weerstandsvermogen is het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare
weerstandscapaciteit bestaat uit de onderdelen die door het BBV zijn aangewezen als mogelijke bronnen van
weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit zijn de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In figuur 1 staat de
schematische weergave van de componenten die onder de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit vallen.

103

1I

Beschikbaar Benodigd

Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

Benodigd

Componenten

Risico's

Beschikbaar

Algemene
Reserve

Stille Reserves

Bestemmingsres
erves*

Onbenutte
belastingscapaci
teit

Onvoorzien

Figuur 1 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
Risicomanagement
Het proces van identificeren tot mitigeren kan in drie hoofdstappen worden onderverdeeld. Ten eerste moet een
gebeurtenis worden geïdentificeerd als risico en vervolgens geclassificeerd. De tweede stap is het kwantificeren
van de risico’s. De laatste stap is het sturen en beheersen.

1. Identificeren
& Classificeren

3. Sturen &
Beheersen

2.
Kwantificeren

Figuur 2 Van risico's identificeren tot mitigeren
Identificeren en classificeren: Het identificeren van een gebeurtenis als risico kan worden gedaan aan de hand
van de criteria die te vinden zijn in tabel 1. Hiermee kan bepaald worden of een gebeurtenis een risico,
onzekerheid, zekerheid of aandachtspunt is. Het classificeren van de risico’s is bedoelt om na te gaan of een
risico in de invloedssfeer ligt van de gemeente of juist niet. De zogenoemde interne en externe risico’s.
Kwantificeren: Is een gebeurtenis eenmaal als risico geïdentificeerd en geclassificeerd, dan moet deze
gekwantificeerd worden. Dit gebeurt via de volgende structuur: het effect/gevolg van risico maal de kans van
optreden. Structurele risico’s worden in de berekening maal twee gedaan (huidig jaar en opvolgend jaar).
Incidentele risico’s keer één. De totale som van risico’s worden maal 90% gedaan (waarschijnlijkheidscorrectie
van 10%). De totale som van risico’s inclusief de correctie is gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit.
Sturen en beheersen
Er zijn verschillende opties voor het sturen en beheersen van risico’s. De maatregelen die genomen kunnen
worden zijn de volgende: accepteren, verminderen, vermijden, overdragen en delen.
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Beschikbare weerstandscapaciteit
In tabel 2 is de berekening gemaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit. Onvoorzien wordt niet
meegenomen aangezien dit bedrag vaak in het begrotingsjaar wordt aangewend voor niet begrote kosten, niet
zijnde risico’s.
Capaciteit
Bedrag
Reserves
A.
Onbenutte belastingcapaciteit
B.
Onvoorzien
C.
Totaal (A+B+C)
D.
Tabel 2 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

-€
€
€
-€

4.610.175 (neg.)
1.900.000
0
2.710.175 (neg.)

Benodigde weerstandscapaciteit
Kijken we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, dan kunnen we concluderen dat de
risico’s die gemitigeerd zijn, niet meer opgenomen hoeven te worden in de risicoparagraaf (BBV artikel 11). In
het geval van de maatregel ‘accepteren’ moeten deze uiteraard wel opgenomen worden in de risicoparagraaf. In
het geval dat een risico voor een gedeelte gemitigeerd is, moet het restant risico opgenomen worden in de
risicoparagraaf. Zie voor een overzicht van de risico’s de volgende pagina.
Het totale bedrag aan risico’s is € 1.906.971. Voor Hoogezand-Sappemeer is het benodigde weerstandscapaciteit
€ 1.716.274. Omdat de kans klein is dat, als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen dit allemaal tegelijkertijd
gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.
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Overzicht risico’s
Risico
Renterisico
BTW
BTW
Reserves en voorzieningen
Aardbevingen
Aardbevingen
Sociaal domein - Jeugd
Grex IJsbaan
Grex Julianapark
Grex Stadscentrum
MVA Kleinemeer e.o.
MVA Kerkstraat
MVA Kleinemeersterstraat
MVA Westerbroek Oost/West
MVA Industr. Schiereiland Foxhol
MVA Industr. Winkelpark
MVA De Vosholen deelplan II
Openstaande WOZ bezwaren en beroepszaken
Diversen
Diversen

Effect
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

320.000
1.020.000
340.000
106.000
1.000.000
250.000
Pm
2.170.000
50.000
150.000
321.390
468.562
268.420
473.345
284.147
0
1.885.136
170.000
300.000
300.000

S/I
S
I
S
S
I
S
S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S

S/I effect
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

640.000
1.020.000
680.000
212.000
1.000.000
500.000
Pm
2.170.000
50.000
150.000
321.390
468.562
268.420
473.345
284.147
1.885.136
170.000
300.000
600.000

Kans

Risico bedrag

10%
25%
25%
25%
10%
10%
Pm
13%
30%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
25%
50%
15%
15%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

64.000
255.00
170.000
53.000
100.000
50.000
Pm
282.100
15.000
45.000
32.139
46.856
26.842
47.335
28.415
471.284
85.000
45.000
90.000

Totaal
risicobedrag

€

1.906.971
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Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen rekening 2017 staat in tabel 3.
Omschrijving
Benodigde weerstandscapaciteit
A.
Beschikbare weerstandscapaciteit
B.
Dekkingsgraad weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen (B – A)
C.
Tabel 3 Weerstandsvermogen per 31-12-2017

Bedrag/Percentage
€
1.716.274
-€
2.710.175 (neg.)
- 158% (neg.)
-€
993.901 (neg.)

Met ingang van 1 januari 2018 is de gemeente Hoogezand-Sappemeer opgegaan in de nieuwe gemeente MiddenGroningen. De benodigde en beschikbare meerjarige weerstandscapaciteit wordt meegenomen in de planning &
control cyclus van Midden-Groningen.Hiervoor wordt een notitie reserves en voorzieningen opgesteld.
Financiële kengetallen
Het doel van het opnemen van de kengetallen is om de raad een betere onderbouwing te geven over het oordeel
van het structureel en reëel sluitende zijn van de begroting.
De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast
ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en
aflossingen op de exploitatie drukken. De gecorrigeerde netto schuldquote laat zien wat het aandeel is van de
verstrekte leningen en wat dit betekent voor de schuldenlast. Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate
waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De grondexploitatie geeft weer hoe
de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De structurele exploitatieruimte is van
belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te
dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De
belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het
landelijke gemiddelde.
Kengetallen
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd
Solvabiliteit
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

Rekening 2016
41%
39%
19%
10%
0,56%
89%

Rekening 2017
44%
42%
12%
10%
0,55%
83%

Vergelijk 2017-2016
Netto schuldquote (gecorrigeerd)
Zowel de netto schuldquote als de netto schuldquote gecorrigeerd zijn iets hoger dan vorig jaar.
De solvabiliteitsratio
Het solvabiliteitsratio is ten opzichte van 2016 afgenomen. Dit wordt verzaakt door een afname van het eigen
vermogen.
Grondexploitatie
Het percentage is gelijk aan 2016.
Structurele exploitatieruimte
Het percentage is iets lager dan 2016.
Belastingcapaciteit
Dit percentage is lager dan vorig jaar doordat de landelijk gemiddelde woonloasten meer zijn gestegen dan in
onze gemeente.
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Kengetallen provincie
De provincie heeft besloten om voor het verkrijgen van een goed beeld en duiding van de kengetallen aan te
sluiten voor de signaleringswaarden zoals die kunnen worden afgeleid uit de stresstesten voor gemeenten. Er is
gekozen voor de indeling in drie categorieën (A, B of C) zonder hieraan een kwalificatie/normering te verbinden.
Dit vanwege het argument dat de kengetallen in samenhang moeten worden bezien en een oordeel per kengetal
niet gepast zou zijn. Wel kan over het algemeen worden gesteld dat categorie A het minst risicovol is en
categorie C het meest risicovol.
Voor onze gemeente kan worden geconcludeerd dat we voor alle kengetallen in categorie A vallen, behalve het
solvabiliteit kengetal dat in categorie C valt.
Signaleringswaarden door Provincie Groningen
Kengetal
Cat. A
Netto schuldquote
< 90%
Netto schuldquote gecorrigeerd
< 90%
Solvabiliteit
> 50%
Grondexploitatie
< 20%
Structurele exploitatieruimte
> 0%
Belastingcapaciteit
< 95%

Cat. B
90-130%
90-130%
20-50%
20-35%
0%
95-105%

Cat. C
> 130%
> 130%
< 20%
> 35%
< 0%
> 105%
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II. Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft ongeveer 670 hectare openbare ruimte in beheer en onderhoud.
Daarin vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren-. Daarvoor zijn veel zogenaamde
kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken (hiermee worden bruggen en viaducten bedoeld), groen,
verlichting en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud ervan bepalen het
voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.
Beleidsplannen
Voor de instandhouding van kapitaalgoederen werken we in Hoogezand-Sappemeer met de systematiek van
beleidsplannen, operationele programma’s en onderhoudsbegrotingen. Daarnaast kennen we als hulpmiddel
beheersystemen, waarin alle gegevens en rekenmodellen verwerkt zijn. In de beleidsplannen leggen we het
beleid en voor sommige beleidsplannen ook het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij benodigde
financiële middelen vast. In de (tweejaarlijkse) operationele programma’s staan de vervangingsmaatregelen
(groot onderhoud). In deze programma’s staan de maatregelen van één à twee jaar beschreven. Bij tweejaarlijkse
programma’s delen we de maatregelen gedeeltelijk naar begrotingsjaar in, voor de nodige flexibiliteit, om
grotere werken te kunnen realiseren en om de voorbereidingskosten te drukken. Uitvoering van deze onderdelen
loopt vaak over de jaarwisseling heen. In de begroting houden we rekening met een gemiddelde financiële
jaarlast. Voor de financiering van de ‘riolering’ werken we met een egalisatievoorziening. Het budget voor de
speelvoorzieningen kan dienen voor onderhoud, inspectie en/of vervanging, afhankelijk van de wensen en inzet
van de wijkbewoners.
Beheersystemen
Voor de kapitaalgoederen wegbeheer, rioolbeheer, groenbeheer, kunstwerkenbeheer (bruggen en dergelijke) en
gebouwenbeheer werken we met beheersystemen.
Wegen
De gemeente heeft ruim 207 hectare verharding in beheer, bestaande uit circa 1.037.000 meter open verharding
(klinkers, tegels), 1.012.000 meter gesloten verharding (asfalt, beton) en 22.500 meter onverharde oppervlakte
(puin, zand). Voor het wegbeheer werken we met visuele inspecties, kwalificaties en richtlijnen uit de eigen
kwaliteitscatalogus, de BOR-meetlat. Tweejaarlijks maken we op basis hiervan een vervangingsprogramma.
Naast de technische prioriteit speelt de gebruikswaarde een rol bij de keuze.
Het reguliere onderhoud is opgenomen in de onderhoudsbegroting, vervanging niet. Het bedrag in de begroting
is afgeleid van onderhoudsbedragen per meter verharding en de te onderhouden oppervlakte. Dit bedrag varieert
met het te onderhouden gebied. Het feitelijk onderhoud geschiedt vrijwel geheel door derden.
De gladheidbestrijding voeren we jaarlijks uit op basis van het vastgestelde beleid. Op basis daarvan stellen we
jaarlijks het ‘gladheiduitvoeringsplan’ vast. In dit plan houden we rekening met jaarlijkse wijzigingen.
‘Kunstwerken’ (in de zin van infrastructurele objecten)
De gemeente heeft 79 ‘kunstwerken’ (van kleine houten bruggetjes tot grote bruggen zoals de Zwedenbrug en
viaducten) in eigendom en onderhoud. Hiervan zijn er dertien beweegbaar voor het scheepvaartverkeer. Er is in
de begroting geen geld uitgetrokken voor groot onderhoud en vervanging. Als een kunstwerk aan vervanging of
groot onderhoud toe is wordt hier apart over geadviseerd. Er is een overzicht gemaakt wanneer welke
investeringen verwacht worden.
Bermen en sloten
In de gemeente onderhouden we 219 km bermen (78 hectare) en 112 km sloten en kanaalwallen. Dat wordt
onder meer door de BWRI gedaan. Als er binnenkort groot onderhoud moet komen dan wordt hier apart over
geadviseerd.
Openbare verlichting
In de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn ongeveer 9.000 lichtpunten aanwezig. In het beleidsplan openbare
verlichting beschreven we de gewenste kwaliteit en namen we ramingen op om de openbare verlichting op het
gewenste peil te brengen. We stemden het uitvoeringsplan openbare verlichting af op de programma’s voor
wegen en riolering en op andere grote werken in de gemeente, zoals herstructurering en reconstructies.
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Beschoeiingen
Naast eigenaar van de lichte beschoeiingen in vijvers en dergelijke is de gemeente ook
eigenaar van zware beschoeiingen langs scheepvaartkanalen zoals het Winschoterdiep en het Kieldiep. Vanuit
het Waterschap moet de gemeente haar kaden op specifieke locaties verplicht ophogen. Er is geen geld
beschikbaar voor het beheer, onderhoud en vervanging, zoals beschreven in de oplegger van de
kerntakendiscussie.
Openbaar groen
In de gemeente is circa 443 hectare groen in beheer. Dit bestaat uit:
121 hectare intensief te onderhouden groen
214 hectare extensief te onderhouden groen
79 hectare extensief groen (bermen en maaipaden)
9 hectare onverharde paden en strand
20 hectare sportvelden
20.300 (solitaire) bomen
In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014–2017 staan de kaders voor het onderhoud van het openbare
gebied.
Speelvoorzieningen
In de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn 124 speelvoorzieningen met in totaal 605 speeltoestellen, inclusief
de speelvoorzieningen op de openbaar toegankelijke schoolterreinen. Eind 2013 stelden we het
speelvoorzieningenbeleid vast. Dit beleid speelt in op bewonersparticipatie. Bewoners overleggen met de
gemeente over inspectie, onderhoud en vervanging, en hoe ze eventueel werkzaamheden hiervan kunnen
overnemen.
Riolering, water, gemeentelijke watertaken
De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft 218 kilometer vrijverval riolering, 43 kilometer persleiding en 196
installaties (waaronder riool/poldergemalen en bergbezinkbassins) in beheer. De gemeente heeft 26 hectare water
in eigendom. Door de overdracht van circa 164.000 m2 aan Stedelijk Water is een groot deel sinds 2014 in
beheer en onderhoud bij het Waterschap. Het “Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) HoogezandSappemeer” beschrijft de drie zorgplichten en de watervisie onder één noemer. Zowel de rioleringstaken als de
wettelijke watertaken zijn hier ondergebracht. De bijbehorende werkzaamheden bekostigen we uit de
voorziening. Voor de bekostiging van de maatregelen stemde de raad in met de invoering van de brede
rioolheffing.
In 2015 zijn we begonnen met de clustersamenwerking in de waterketen, om de stijging van de kosten voor
riolering, zuivering en drinkwater te verlagen, om tot een betere kwaliteit van dienstverlening te komen en om de
kwetsbaarheid van organisaties te verminderen.
Voorziening risico’s beheerprogramma’s
De beheersplannen zijn gebaseerd op dagelijks beheer en onderhoud. We houden geen rekening met calamiteiten
en bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld storm en vervangingen, daar wordt incidenteel op gereageerd
en gerapporteerd.
Gebouwenbeheer
Het totale bruto vloeroppervlak van de gemeentelijke gebouwen is ongeveer 80.000 meter. Voor het onderhoud
aan de gebouwen gebruiken we een planmatig geautomatiseerd onderhoudssysteem, waarmee we de kosten van
regulier en groot onderhoud per gebouw kunnen berekenen. Die kosten nemen we op in de
meerjarenonderhoudsbegroting zodat er inzicht ontstaat in de reserveringen die nodig zijn om het vastgoed in
goede staat te houden.
Alle gemeentelijke gebouwen met bijbehorende contracten en overige informatie zijn volledig in kaart gebracht
(WOZ-waarden, boekwaarden, huuropbrengsten, leegstand enzovoorts). Dat leverde een overzicht op dat laat
zien hoeveel strategisch goed we hebben, hoeveel maatschappelijk vastgoed, wat het percentage wijkcentra is ten
opzichte van de bevolking en dergelijke. Ook hebben we nu een helder beeld van de baten en lasten van dit
vastgoed.
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Sinds 1 januari 2010 beheert de gemeente Hoogezand-Sappemeer de gebouwen van de gemeente Slochteren. De
kosten van onderhoud en ver- of nieuwbouw blijven voor rekening va de gemeente die eigenaar is van het
gebouw. De kosten van de uren verrekenen we op basis van een nulmeting.
Via een managementcontract zijn wederzijdse afspraken vastgelegd. Sinds 1 april 2014 beheert de gemeente
Hoogezand-Sappemeer ook de gebouwen van de gemeente Menterwolde, ook op basis van een
managementcontract, vergelijkbaar met de overeenkomst met Slochteren.

Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaallasten)
Onderdeel

Begroting 2017
(in €)
289.800

Begr. 2017 na
wijz. (in €)
289.800

Rekening 2017
(in €)
289.800

Verschil
(in €)
0

89.448

89.448

89.448

0

Wegen

648.911

648.911

648.913

-2

Kunstwerken

284.050

284.050

284.052

-2

Openbare verlichting
Vekeersveiligheid

Water

67.195

84.195

84.866

-671

Groen

1.498.171

1.498.171

1.498.172

-1

58.813

58.813

58.812

1

673.400

673.400

673.400

0

Gebouwen

1.002.855

1.021.605

1.017.494

4.111

Totaal

4.612.643

4.648.393

4.644.957

3.436

Speelplaatsen
Riolering
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III. Financiering
Inleiding
De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) draait om risicobeheersing. De wet regelt onder meer dat
het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen en het verstrekken van garanties alleen mag, als het
voortvloeit uit de publieke taak. Het uitzetten van gelden moet vanwege het zogenaamde
voorzichtigheidsbeginsel verstandig (“prudent”) gebeuren. Ook wil de wet grote schommelingen in de
rentelasten vermijden, en besteedt daarom aandacht aan de beheersing van het renterisico van zowel de ‘korte’
als de ‘lange’ financiering. De renterisiconorm bedraagt 20 procent van het begrotingstotaal.
Hoofdelementen treasurystatuut
Het treasurystatuut is een regeling voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht
houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.
Naast de voorschriften uit de Wet Fido zijn de volgende elementen uit het treasurystatuut belangrijk:
Alleen instellingen voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0 procent geldt of instellingen met
tenminste een A-rating kunnen geld uitzetten.
Bij het aantrekken en uitzetten van gelden worden offertes gevraagd bij minimaal drie instellingen.
Het gebruik van derivaten (zoals opties of termijncontracten) is niet toegestaan.
Financieringen worden alleen aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak.
Leningen en garanties worden uitsluitend verstrekt aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen.
Financieringsmiddelen
De afgelopen jaren losten we zoveel mogelijk leningen met hoge rentepercentages vervroegd af. Er zijn geen
mogelijkheden meer voor extra aflossing. De rentepercentages op de langlopende leningen liggen tussen -0,3 en
5 procent. In 2017 sloten wij twee nieuwe leningen af. Eén van 10 miljoen en één van 12 miljoen euro. Beiden
hebben een rentepercentage van -0,30 procent en beiden met een looptijd van één jaar.
Betalingsverkeer
Vrijwel al het betalingsverkeer van de gemeente loopt via de bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG). Met de BNG is een overeenkomst voor financiële dienstverlening afgesloten. De BNG past de
referentierente toe op basis van de éénmaands EURIBOR. EURIBOR staat voor Euro Interbank Offered Rate.
EURIBOR is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekt.
De belangrijkste voorwaarden in de aangepaste overeenkomst zijn:
Totale kredietfaciliteit: 20.000.000 euro
Referentierente debet (vanaf 0 euro): 1 maands-EURIBOR
Opslag op referentierente debet: 40 basispunten (0,40 procent)
Referentierente credit (vanaf 0 euro): 1 maands-EURIBOR
Afslag op referentierente credit: 25 basispunten (0,25 procent)
Kasgeldlimiet
De Wet Fido stelt een grens aan de korte financiering. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5 procent van het
totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Voor onze gemeente komt dit neer op 8,5
procent van 136 miljoen euro, is 11,6 miljoen euro. Omdat kort geld in het algemeen goedkoper is dan lang geld
willen we – binnen de grenzen van de kasgeldlimiet – maximaal met kort geld financieren.
Renterisiconorm
Deze norm is bedoeld om de renterisico’s op vaste schuld (één jaar of langer) te beheersen. We willen de
aflossing van de schuld maximeren of in de tijd spreiden zodat de begroting ongevoelig is voor renteschokken bij
herfinanciering. De renterisiconorm berekenen we door te bepalen welk deel van de langlopende leningen voor
herfinanciering in aanmerking komt. Hiermee bouwen we langlopende leningen zodanig op, dat het renterisico
door renteaanpassingen en herfinanciering voldoende beperkt wordt. Volgens de Wet Fido is de renterisiconorm
20 procent van het begrotingstotaal. Tegen dit bedrag zetten we het renterisico op vaste schuld af. De
renterisiconorm voor onze gemeente bedraagt 20 procent van 136 miljoen euro is 27,3 miljoen euro.
Conclusie
De gemeente financierde in 2017, binnen de grenzen van de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld. Wat
betreft het renterisico op vaste leningen bleef de gemeente binnen de norm.
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IV. Bedrijfsvoering
Algemeen
De overheid is er voor de burgers. De burger verwacht van de gemeente dat zij betrouwbaar, deskundig en
transparant is, rechtmatig handelt en responsief (reagerend en ontvankelijk) is. Daarbij gaat de burger er vanuit
dat overheidsgelden doelmatig en doeltreffend worden besteed. Bedrijfsvoering is erop gericht de gemeentelijke
organisatie te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen die in de programma’s zijn opgenomen.
Uitgaande van een duidelijke visie en doelstellingen (vastgelegd in Boegbeelden 2015 en het coalitieakkoord
2014-2018) is de kwaliteit van de bedrijfsvoering cruciaal voor het behalen van die doelstellingen. De koers voor
de organisatie die geldt als leidraad voor de bedrijfsvoering luidt: Samen volop in beweging voor onze
samenleving.
ENSIA
Een ENSIA Assurancerapport beperkt zich over 2017 tot alleen SUWInet- en Digid. Echter, de betreffende
ministeries/rijksorganen hebben aangegeven dat de oude, niet meer bestaande gemeenten vrijgesteld zijn van de
auditverplichtingen voor Suwinet en Digid en als dusdanig geen assurancerapporten hoeven te verkrijgen.
Zo heeft het ministerie van SZW het volgende aangegeven:
‘Gemeenten die rechtsopvolging vinden in een nieuwe gemeente worden vrijgesteld van de
verantwoordingsverplichtingen in het jaar van de gemeentelijke herindeling (in dit geval het
verantwoordingsjaar 2017). Over het daaropvolgende jaar (in dit geval het 2018) is de nieuwe
gemeente weer gehouden aan de verantwoordingsverplichtingen.’

De paragraaf Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De basis op orde hebben.
2. Meer verbinding met de samenleving.
3. Implementatie van Het Nieuwe Werken.
4. Digitalisering, informatisering en automatisering.
5. DIV, Juridische zaken en P&O.
1.
De basis op orde hebben
Met het op orde brengen van de basis zijn we in een situatie beland, waarbij vaste patronen ontstaan. Interne
controles raken vertrouwd, afspraken worden beter nagekomen, stukken worden tijdig aangeleverd en het
denken in risico’s en beheersmaatregelen bij de financiële processen krijgt verder gestalte.
Hiernaast namen we de controle-items uit controleprocollen en de zogenoemde vinkenlijsten op in een
geautomatiseerde controle-applicatie (Key Control Dashboard). Deze applicatie schaften we voor 2016 tot en
met 2018 aan om het controleproces met Slochteren en Menterwolde te stroomlijnen en te harmoniseren. Met
deze applicatie spreiden we de controles over het jaar, voorkomen we pieken in de werkbelasting en sturen we
op geconstateerde fouten of onrechtmatigheden. De accountant was betrokken bij de inrichting en steunt de
ontwikkeling, die past in het vergroten van het zelfcontrolerend vermogen. Via een simpele technische
bewerking wordt de applicatie in 2018 omgezet van drie werkomgevingen naar één Midden-Groningen
omgeving.
Sinds de jaarrekening 2014 leggen we transparant en duurzaam verantwoording af over de kwaliteit van de
bedrijfsvoering aan de hand van een zogenoemde “In control verklaring”. Deze verklaring nemen we vanaf de
jaarrekening 2014 op.
In 2017 stemden we de verschillende verordeningen, beleidsregels en werkprocessen met betrekking tot de
planning- en controlcyclus die bij de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden
gebruikt zoveel mogelijk op elkaar af Dit alles in de aanloop naar de herindeling per 1 januari 2018.
2.
Meer verbinding met de samenleving
Informatie over dit onderdeel staat in programma 1 ‘Burger en Bestuur’.
3.
Implementatie van Het Nieuwe Werken
In 2017 pakten we de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe werken in samenhang met de herindeling
op. Daarbij werkten we de digitaliseringsplannen en de visie op de benodigde werkplekken in de nieuwe
gemeente verder uit. Verder hebben we de voorbereidingen voor een pilot mobiel werken in gang gezet.
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Digitalisering, informatisering en automatisering

4.
4.1 De grootste inzet pleegden we op de I&A-voorbereidingen voor de herindeling.
We maakten een I&A-visie, een projectplan voor de implementatie en een voorstel voor de hoofdapplicaties van
de nieuwe gemeente. We verstrekten een opdracht voor de migratie van belangrijke systemen van burgerzaken,
belastingen, WMO, werk en inkomen, leerplicht, en datadistributie van basisgegevens en besteedden een
financieel systeem aan.
We tuigden een projectorganisatie op om de implementatie en harmonisatie van systemen en gegevens van de
drie gemeenten mogelijk te maken. Dit is een zeer omvangrijke en complexe operatie.
4.2 We werkten vooral aan de voorbereiding van het gelijkrichten van de zaaksystemen met Slochteren en
Menterwolde als voorbereiding op de herindeling. Daarbij spraken we af dat het huidige zaaksysteem in de
beginperiode ook door de nieuwe gemeente gebruikt zal worden. Doel is voor de nieuwe gemeente voor het
hoofdpostproces volledig digitaal te werken. De sociale teams namen het nieuwe regiesysteem in juni in gebruik.
Daarmee registreren de medewerkers cliëntgegevens en cases, krijgt men een integraal cliëntbeeld, en wordt
sturingsinformatie geleverd. Dit laatste is nog in ontwikkeling.

5.
DIV, Juridische zaken en P&O
5.1 DIV
Het team DIV (Documentaire Informatievoorziening) is nauw betrokken bij de implementatie van het
zaaksysteem en bij de voorbereiding van het zaakgericht werken.
Verder is DIV een belangrijk onderdeel van het herindelingsproject I&A, en is daarbinnen dan ook een apart
deelproject. We moeten de archieven in goede staat overdragen van de drie gemeenten naar Midden-Groningen.
De DIV-processen en systemen moeten we harmoniseren, de hoofdprocessen moeten we digitaal en zaakgericht
maken, en de relevante DIV-beleidsstukken voor Midden-Groningen moeten we opstellen: Archiefverordening,
Besluit informatiebeheer, Digitale vervanging.
5.2 Juridische zaken
In 2017 stond Juridische kwaliteitszorg (JKZ) opnieuw op de agenda. Voor ons is JKZ het op een
gestructureerde wijze treffen van maatregelen die erop gericht zijn dat de juridische kwaliteit van de geleverde
producten en diensten voldoen aan de geldende regelgeving, de behoeften van de klanten en de wensen van
onszelf. Juridische bewustwording in de gehele organisatie speelt hierbij een belangrijke rol.
5.3 Personeel en organisatie
In 2017 maakten we in het opleidingsbeleid ook ruimte vrij om medewerkers voor te bereiden op het werken in
de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Een gemeente van een grotere omvang, met een aangescherpte ambitie
en mogelijk een steviger problematiek vraagt om deze investering. Deze investering in de medewerkers gaven
we in samenwerking met Slochteren en Menterwolde vorm. Daarbij maakten we een deel van het budget vrij om
samen met deze gemeenten invulling te geven aan de gezamenlijke personeelsontwikkeling.
HRM en herindeling
De speerpunten in het HRM-beleid in 2017 zijn:
- Het verder doorzetten van een flexibele organisatie en flexibele inzet van medewerkers.
- Het verder investeren in een resultaatgerichte en besluitvaardige organisatie.
- Het terugdringen van de werkdruk bij de medewerkers.
Het beloningsbeleid is op landelijk niveau via de aanpassing van het bezoldigingshoofdstuk van de CAR/UWO
aangepast op de praktijk van een flexibelere organisatie in een maatschappij waar werk en privé veel minder van
elkaar gescheiden zijn.
Op langere termijn moeten we ook belemmeringen in de functiebeschrijvingen voor een flexibele inzet
wegnemen. Dit betekende de aanschaf van een nieuw functiewaarderingsysteem ter vervanging van ons huidige
systeem uit 1994. Deze vervanging stelden we vanwege de herindeling uit tot de start van het deelproject Mens
en Organisatie in het kader van de gemeentelijke herindeling. We maakten in 2016 de keuze voor een nieuw
systeem. De functieboeken van de gemeente Midden-Groningen maken we nu op basis van het HR21functiewaarderingsysteem, een landelijk voor gemeenten ontwikkeld functiewaarderingsysteem.
In 2017 werkte de organisatie met een grote schil van flexibele medewerkers, die in overgrote mate op tijdelijke
contracten werkte. Deze noodzakelijke flexibiliteit is vooral ingegeven door de herindeling. Via de tijdelijke
inzet van medewerkers werkten we toe naar een zo groot mogelijke formatieve ruimte voor het plaatsen van
medewerkers in de nieuwe organisatie.
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Inleiding
Het budgetrecht is een recht dat de raad toekomt. Het budgetrecht houdt in dat het college in principe alleen
uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met de
vaststelling van de begroting geeft de raad het college deze toestemming.
Begrotingsrechtmatigheid betreft de verantwoording van de lasten op het juiste jaar, voor het juiste bedrag en op
het juiste programma. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan
de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voorzover het de
begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven.
De Commissie BBV geeft in de Kadernota rechtmatigheid aan welke “soorten” begrotingsafwijkingen bij de
toetsing van begrotingsafwijkingen worden onderkend. Per uitgave die heeft geleid tot een
begrotingsoverschrijding op programmaniveau dient te worden aangegeven of de uitgaven binnen het door de
gemeenteraad uitgezette beleid passen dan wel dat er sprake is van strijdigheid met een wettelijke bepaling c.q.
met een door de gemeenteraad genomen beslissing.
Categorie

Soort begrotingsafwijking

1

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter
weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft
ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in
de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in
regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid, maar die zijn ontstaan na de laatste
begrotingswijziging, te weten de Collegerapportage.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt
dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd.
Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis
was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft
geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in
strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten,
bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.
Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het
opmaken van de jaarrekening een (niet eerder
geconstateerde) overschrijding.
Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending
van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit
genomen.

2.1

2.2

3

4

5

6

6.1
6.2
7

7.1
7.2

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Onrechtmatig,
en telt mee
voor het
oordeel

X

X

X

X

X

X

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf
als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit
bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker,
belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om
interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving
die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn
dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat
verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten
zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening
worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het
lopende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar

X

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten
(investeringen ofwel totaal geautoriseerd krediet) waarvan de
gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere
afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de
volgende jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

X

X
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Dit hoofdstuk omvat een overzicht van alle afwijkingen in de lasten tussen de actuele begroting 2017 en de
rekening 2017.
Voor een gedetailleerde toelichting op de afwijkingen per programma in de programmatoelichtingen.

Programma

1. Burger en bestuur

2. Openbare ruimte

3. Wonen en industrie

6. Participatie

7. WMO

8. Jeugd

Lasten
Begroot na
wijziging

4.100.179

15.344.854

8.115.845

43.080.622

12.873.519

15.226.644

Lasten
Werkelijk

Verschil

9.038.846 4.938.667

15.475.419

130.295

10.227.808 2.111.963

43.461.972

13.082.568

381.350

209.049

16.528.966 1.302.322

Categorie

3

3

2.1

2.1

4

4

Toelichting

Betreft herindelingskosten
grotendeels gecompenseerd door
de rijksvergoeding.
Betreft vormen van een
voorziening door gewijzigde
regelgeving. Wordt
gecompenseerd door de ontvangen
afkoopsommen.
Betreft stortingen in
verliesvoorzieningen. Deze waren
ten tijde van de collegerapportage
nog niet bekend.
Betreft een dotatie aan de
voorziening dubieuze debiteuren
op basis van de openstaande
posten per 31-12-2017. Benodigde
dotatie was ten tijde van de
collegerapportage nog niet bekend.
Binnen het sociaal domein gaat het
om de uitvoering van wetten en
verordeningen met een open einde
karakter, binnen bestaand beleid.
Binnen het sociaal domein gaat het
om de uitvoering van wetten en
verordeningen met een open einde
karakter, binnen bestaand beleid.
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V. Verbonden partijen
Inleiding
Binnen de drie gemeenten zijn de paragrafen verbonden partijen vanaf de jaarrekening 2015 geharmoniseerd. In
de jaarrekening 2016 schoven we de paragrafen in elkaar. Hiermee voltooiden we de harmonisatie van deze
paragraaf tot een eenduidig overzicht voor de gemeente Midden-Groningen. De regels van het BBV (Besluit
Begroting en Verantwoording) vereisen dat we per gemeente inzichtelijk maken welke verbonden partijen er zijn
(zie overzicht verbonden partijen) en in de tabellen per verbonden partij wordt per gemeente inzichtelijk wat het
bestuurlijke en financieel belang is. Voordat we een overzicht geven van de betreffende verbonden partijen,
lichten we hieronder eerst kort de term verbonden partijen toe. In het BBV staan specifieke regels die vaststellen
wat verbonden partijen zijn. We sluiten de paragraaf af met een schematisch detailoverzicht met specifieke
informatie per verbonden partijen.
Wat zijn verbonden partijen?
Het BBV definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de
provincie of de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De verbonden partij moet een zelfstandige
organisatie zijn. Bij verbonden partijen onderscheiden we de volgende rechtsvormen:
Publiekrechtelijk – gemeenschappelijke regelingen (openbaar lichaam, centrum gemeente, gemeenschappelijk
orgaan of regeling zonder meer).
Privaatrechtelijk – vennootschappen (NV, BV, CV, VOF), stichtingen en verenigingen.
Financieel belang en bestuurlijk belang omschrijft het BBV als volgt:
Financieel belang: “een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, als de
verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.
Bestuurlijk belang: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde
stemrecht”.
Ontbreekt één van de belangen, dan kan er nog sprake zijn van alleen een financieel belang of alleen een
bestuurlijk belang. Er is dan geen sprake van een verbonden partij. De organisaties waarin de gemeente alleen
een financieel belang heeft, horen thuis in paragraaf I Weerstandsvermogen. In het geval van alleen een
bestuurlijk belang worden de organisaties eventueel opgenomen in een programma en product.
In de notitie verbonden partijen 2016 gaf de commissie BBV aan, dat indien er niet strikt sprake is van een
financieel belang, maar er wel structurele bekostiging is van een organisatie en er tevens een bestuurlijk belang
is, dat deze organisaties als verbonden partijen opgenomen moeten worden. Voorbeelden van dergelijke
organisaties bij de HSSM gemeenten zijn bijvoorbeeld de VGG en de VNG. Deze partijen zijn voorheen ook al
opgenomen in de paragrafen verbonden partijen.
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Overzicht verbonden partijen
Nr. Naam
1
Samenwerkingsverband
afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost
Groningen (SOZOG)
2
Bedrijvenpark Rengers

V

Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling

Gemeente**
HS
M
S
W
L

Gemeenschappelijke regeling

HS

3

Veiligheidsregio

Gemeenschappelijke regeling

HS

4

Omgevingsdienst Groningen

Gemeenschappelijke regeling

HS

5

Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Gemeenschappelijke regeling

HS

6

Werkvoorzieningsschap WeDeKa bedrijven

Gemeenschappelijke regeling

7

Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio

Openbaar Lichaam

HS

8

Bank Nederlandse Gemeenten

NV

HS

9

NV Waterbedrijf Groningen

NV

HS

10

Enexis Holding

NV

11

Publiek Belang Elektriciteitsproductie

BV

12

Verkoop Vennootschap

BV

13

Cross Border Leases

BV

14

Vorderingen op Enexis

BV

15

CSV Amsterdam

BV

16

BV

20

Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden
Driehoek
BWR personeel
BWR Werkt
Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan
Duurswold
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

21

Vereniging Groninger Gemeenten (VGG)

22

Regiovisie Groningen-Assen 2030

17
18
19

BV
BV
Stichting

HS
HS

Vereniging

HS

Vereniging

HS

M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W
M
W

M
W
M
W

S
L
S
L
S
L
S
L

S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L

S
L
S
L
S
L
S
L

Convenant (vrijwillige
HS
samenwerking)*
* Formeel gezien is Regiovisie Groningen-Assen 2030 geen verbonden partij. Aangezien er geen rechtsvorm
(publiek of privaat) is, kan Regiovisie Groningen-Assen niet gezien worden als een verbonden partij. Echter,
gezien de financiële belangen en het bestuurlijk belang is deze partij toch opgenomen in deze paragraaf. ** HS
= Hoogezand-Sappemeer, MW = Menterwolde en SL = Slochteren
Wijzigingen in verbonden partijen
Nieuw opgenomen in de paragraaf zijn de ‘BV BWR personeel’ en ‘BV BWR Werkt’ als verbonden partij. Het
betreffen inactieve BV’s die na de liquidatie van de GR BWR nog geliquideerd moeten worden. Betreft
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.
Belangrijkste risico’s
Grondexploitatie van de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers. Tot dusver vertoont de
grondexploitatie een positief beeld voor de toekomst (2037). Betreft Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.
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Waar Wedeka de afbouw van de subsidie van het rijk in eerste aanleg nog kon opvangen met reserves en hun
omzet resulteert dit sinds 2017 in een verlies. Dit verlies zal in de komende jaren toenemen. Om de verliezen
terug te dringen wordt er op dit moment (maart/april 2018) gewerkt aan een nieuwe koers. Ongeacht hoe de
koers is zal deze plaatsvinden met investeringen. De gemeentelijke bijdrage zoals vastgesteld zal toenemen.
Betreft Menterwolde.
Bij de Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek zijn er nog risico’s voor de gemeente ten aanzien van de
levering van 5 ha bedrijventerrein aan de verbonden partij. Betreft Menterwolde.
In 2017 is de contragarantie door KHE Group BV afgekocht en heeft de gemeente Slochteren alle gronden waar
de golfbaan op gelegen is in handen gekregen middels de aankoop van de stukken grond van Esborg. De gronden
zijn voor de aankoop (in totaal) getaxeerd op 1,6 miljoen euro. Gemeente staat nog garant voor de lening van 1,8
miljoen euro die de Stichting heeft afgesloten bij de BNG. Deze lening zal door de Stichting moeten worden
verlengd. Deze loopt af mei 2019. Gesprekken over deze verlenging zullen, door de Stichting, in voorjaar 2018
worden opgestart. Betreft Slochteren.
Tabellen verbonden partijen
De tabellen zijn de verplichte onderdelen vanuit het BBV per verbonden partij weergegeven plus de aanvullende
eisen die in de verordeningen 212 zijn opgenomen.
1.

Rechtsvorm, naam en plaats

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering
Oost- en Zuidoost Groningen - Stadskanaal

2.

Doelstelling en openbaar belang

Het SOZOG heeft tot doel te komen tot een doelmatige en vanuit het oogpunt van
duurzaamheid en milieuhygiëne verantwoorde wijze van verwijdering van
afvalstoffen binnen het samenwerkingsgebied. Ter uitvoering van de doelstelling
heeft het SOZOG tot taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende
gemeenten te behartigen op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.

3.

Deelnemende partijen

Gemeenten: Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Veendam, Pekela,
Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer.

4.

Bestuurlijk belang

HS Wethouder O. Gopal lid van algemeen bestuur.
MW Wethouder J. Borg lid van algemeen bestuur.
SL Wethouder A.F. Woortman lid van algemeen bestuur en dagelijks bestuur

5.

Financieel belang

Kosten verdeling op basis van inwoneraantal (Bron CBS).
Kostenstijging / indexering van 1,5 procent per jaar.

6.

Relatie met programma

HS Openbare ruimte
MW Volksgezondheid en milieu
SL Beheer openbare ruimte

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

31-12-2017 = 0 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 0 euro
31-12-2017 = 59.740 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 78.837 euro
2017 (eind) = 0 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 0 procent

9. Resultaat
10. Risico’s

2017 = 0 euro (concept cijfers)
Aan het SOZOG zijn in de huidige situatie geen risico’s verbonden. De begroting
wordt jaarlijks vastgesteld na een “consultatieronde” bij de gemeenten. Het
SOZOG regelt een aantal contracten voor de deelnemende gemeenten. De
financiële afhandeling vindt plaats zonder tussenkomst van het SOZOG.

11. Ontwikkelingen

In het licht van de gemeentelijke herindeling kan het zijn dat er een discussie
ontstaat over de meerwaarde van het SOZOG.
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1.

Rechtsvorm, naam en plaats

V

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers - Slochteren

2.

Doelstelling en openbaar belang

Ontwikkeling en exploitatie bedrijventerrein.

3.

Deelnemende partijen

Gemeenten: Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

4.

Bestuurlijk belang

HS Wethouder E. Drenth lid van algemeen bestuur en dagelijks bestuur.
SL Wethouder A.F. Woortman 1e lid.
Sl Raadslid M.H. Paapst lid.
SLRaadslid E.J.K. Offereins lid.
SL Wethouder J.J. Boersma plv. lid.
SL Raadslid J. Buurke plv. lid.
SL Raadslid C.M. Ridderbos-Hovingh plv. lid.

5.

Financieel belang

Voor het bedrijvenpark is een grondexploitatie opgesteld. Jaarlijks zijn er geen
kosten verbonden aan de GR. De ambtelijke ureninzet wordt gedeclareerd. De 3
gemeenten staan ieder voor 1/3 van toekomstige verliezen of positieve resultaten.

6.

Relatie met programma

HS Wonen en industrie
SL Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

9. Resultaat
10. Risico’s

11. Ontwikkelingen

31-12-2017 = 0 euro (begroot)*
01-01-2017 = 0 euro
31-12-2017 = 3.357.275 euro (begroot)*
01-01-2017 = 3.678.175 euro
2017 (eind) = 0 procent (begroot)*
2017 (begin) = 0 procent
2017 = niet bekend*
Bij tegenvallende kavelverkoop moet de exploitatie worden bijgesteld. De grex
vertoond een positief beeld. De herziening in 2014 van fase 3&4, looptijd tot eind
2037, laat een positief resultaat zien.
Geen informatie beschikbaar.

*Jaarrekening 2017 Rengers, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1

V

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

De Veiligheidsregio is opgericht op 15 november 2013 en ontstond uit de
samenvoeging van 18 brandweerorganisaties. De doelstelling is: samen werken
aan veiligheid in Groningen. Veiligheidsregio Groningen werkt innovatief en
betrouwbaar aan veiligheid en maakt daarbij gebruik van de kracht van de
samenleving. De strategische doelen zijn: (1) Het versterken van de
risicobeheersing: voorkomen is beter dan genezen! In het verleden is hier en daar
het beeld ontstaan dat risico’s beheerst of overwonnen kunnen worden. Dit is
echter geen realistische verwachting. Het bevorderen van veiligheid door
bijvoorbeeld het beïnvloeden van (veilig) gedrag en het verhogen van
veiligheidsbewustzijn (risicogerichtheid) verdient daarom meer aandacht. (2) Het
versterken van de crisisbeheersing: iets wat je vaker doet, doe je vaker goed! De
centrale vraag is wat je kunt doen om de ervaringen van de sleutelfunctionarissen
in de crisisorganisatie te verbreden en te vergroten.

3.

Deelnemende partijen

Gemeenten: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond,
Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum,
Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam,
Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn. Naast de Groninger gemeenten zijn de
volgende partijen ook betrokken bij de veiligheidsregio: Brandweer, Ghor, Politie,
Openbaar Ministerie, Waterschappen, Provincie en Defensie

4.

Bestuurlijk belang

HS Burgemeester P.M.M. de Jonge lid van algemeen bestuur c.q.
veiligheidsbestuur.
HS Wethouder P. Verschuren plv. lid van algemeen bestuur c.q.
veiligheidsbestuur.
MW Gemeentesecretaris F.J.G. Wiertz coördinerend gemeentesecretaris –
aanwezig in algemeen bestuur en dagelijks bestuur.
MW Burgemeester R. Munniksma lid algemeen bestuur c.q. veiligheidsbestuur.
SL Burgemeester G.J. ten Brink lid van algemeen bestuur c.q. veiligheidsbestuur.
(tot 1-8-2017)
SL Burgemeester R. Munniksma lid algemeen bestuur c.q. veiligheidsbestuur.
(vanaf 1-8-2017)

5.

Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 1.725.063 euro
MW Bijdrage 2017 = 797.460 euro
SL Bijdrage 2017 = 1.127.929 euro

6.

Relatie met programma

HS Openbare ruimte
MW Veiligheid
SL Veiligheid

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 5.619.000 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 18.836.000 euro

9. Resultaat
10. Risico’s

2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 23 procent
2017 = niet bekend*
niet bekend*

11. Ontwikkelingen

niet bekend*

8.

Solvabiliteit

*Jaarrekening 2017 VRG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1

V

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen - Veendam

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO, WM, APV,
Drank en Horecawet, Woningwet.

3.

Deelnemende partijen

4.

Bestuurlijk belang

5.

Financieel belang

Provincie Groningen. Gemeenten: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, Delfzijl,
Eemsmond, Groningen, Ten Boer, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer,
Leek, Loppersum, de Marne, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren,
Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.
HS Wethouder J.C.M. van Schie lid van algemeen bestuur en dagelijks bestuur.
HS Burgemeester P.M.M. de Jonge plv. lid van algemeen bestuur.
MW Wethouder J. Borg lid van algemeen bestuur.
SL Wethouder A.F. Woortman lid.
HS Bijdrage 2017 = 2.020.349 euro
MW Bijdrage 2017 = 514.015 euro
SL Bijdrage 2017 = 122.509 euro

6.

Relatie met programma

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

9. Resultaat
10. Risico’s

HS Wonen en industrie
MW Volksgezondheid en milieu
SL Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = geen informatie beschikbaar
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = geen informatie beschikbaar
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = geen informatie beschikbaar
2017 = niet bekend*
Geen informatie beschikbaar.

Geen informatie beschikbaar.
11. Ontwikkelingen
*Jaarrekening 2017 ODG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1
1.

Rechtsvorm, naam en plaats

V

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen –
Groningen

2.

Doelstelling en openbaar belang

Namens de 23 Groninger gemeenten worden taken uitgevoerd op het gebied van
collectieve preventie en publieke gezondheid voor alle inwoners van de provincie
Groningen.

3.

Deelnemende partijen

Gemeenten: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond,
Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum,
Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam,
Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.

4.

Bestuurlijk belang

HS Wethouder O. Gopal lid van algemeen bestuur.
HS Wethouder P. Verschuren plv. lid van algemeen bestuur.
MW Wethouder J. Borg lid van algemeen bestuur en dagelijks bestuur.
MW Wethouder T. van der Veen dagelijks bestuur.
SL Wethouder J.J. Boersma lid van algemeen bestuur.

5.

Financieel belang

Bijdrage HS 2017 1.131.012 euro
Bijdrage MW 2017 378.910 euro
Bijdrage SL 2017 463.791 euro

6.

Relatie met programma

HS Jeugd
MW Volksgezondheid en milieu
SL Gemeenschapsvoorziening & Maatschappelijke activatie

7.

Vermogen

31-12-2017 = 2.921.000 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 2.502.000
31-12-2017 = 8.078.000 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 21.924.000

A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8.

Solvabiliteit

2017 (eind) = 27 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 10 procent

9.

Resultaat

2017 = 418.000 euro (concept cijfers)

10. Risico’s

Er zijn op dit moment geen directe risico’s.

11. Ontwikkelingen

Op basis van het vastgestelde visiedocument De publieke gezondheid in
Groningen. Ontwikkelperspectief 2017-2020, hebben GGD Groningen en
gemeenten HSSM (pilotgemeenten) gewerkt aan inhoud en vorm van een
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In deze DVO staan de inhoudelijke en
financiële afspraken tussen gemeente als opdrachtgever en de GGD als
opdrachtnemer voor de verschillende wettelijke en niet-wettelijke publieke
gezondheidstaken (waaronder JGZ, OGGz).
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1

V

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven - Stadskanaal

1.

Rechtsvorm, naam en laats

2.

Doelstelling en openbaar belang

Wedeka Bedrijven is het Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van de gemeenten:
Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn.

3.

Deelnemende partijen

Gemeenten: Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn.

4.

Bestuurlijk belang

MW Wethouder L. Veenstra lid van algemeen bestuur en dagelijks bestuur.
MW Wethouder T. van de Veen lid van algemeen bestuur.

5.

Financieel belang

Bijdrage 2017 MW 278.021 euro (na wijziging AB juli 2017)

6.
7.

Relatie met programma
Vermogen
A) Eigen vermogen

MW Sociale Voorzieningen & Maatschappelijke Zorg

B) Vreemd vermogen
8.

Solvabiliteit

9.

Resultaat

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2016 = 951.000 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 9.922.000 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 9 procent
2017 = niet bekend*

10. Risico’s

Met de invoering van de participatiewet in 2015 is de toegang tot de WSW
afgesloten. Hierdoor komen er geen nieuwe WSW-ers in dienst van Wedeka.
Daarnaast nam het rijk maatregelen in de subsidie die wij als gemeente ontvangen.
Deze wordt stapsgewijs afgebouwd. Waar Wedeka dat in eerste aanleg nog kon
opvangen met reserves en hun omzet resulteert dit sinds 2017 in een verlies. Dit
verlies zal in de komende jaren toenemen. Om de verliezen terug te dringen wordt
er op dit moment (maart/april 2018) gewerkt aan een nieuwe koers. Ongeacht hoe
de koers is zal deze plaatsvinden met investeringen. De gemeentelijke bijdrage
zoals vastgesteld zal toenemen. Daarnaast kan zich een wijziging voordoen in de
governance structuur.

11. Ontwikkelingen

Het klappen van het bestuursakkoord “Akkoord van Westerlee” zorgde ervoor dat
een aantal gemeente verder zijn gegaan onder Werk in Uitvoering (Synergon).
Westerwolde, Borger-Odoorn en Midden-Groningen hebben wel een bijdrage
gekregen om de personele reorganisatie van Wedeka te financieren. Voor MiddenGroningen is dit een bedrag van 360.000 euro. Penvoerder is de gemeente
Oldambt. Stadskanaal en Veendam hebben geen bijdrage gekregen als
veroorzakers van het klappen van het akkoord. Wedeka zal door de Wedeka
gemeenten verder moeten zonder ondersteuning.

*Jaarrekening 2017 Wedeka, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1.

Rechtsvorm, naam en plaats

V

Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio – Bad Nieuweschans
Voorheen Stichting Eems Dollard Regio

2.

Doelstelling en openbaar belang

De regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers
bevorderen, stimuleren, ondersteunen en coördineren op groot aantal gebieden.

3.

Deelnemende partijen

Gemeenten: Aa & Hunze, Appingedam, Assen, Bellingwedde, Borger-Odoorn,
Coevorden, Delfzijl, Eemsmond, Emmen, Groningen, Grootegast, Haren,
Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Menterwolde, Midden-Drenthe,
Noordenveld, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam,
Vlagtwedde, Westerveld en Zuidhorn. Kamer van Koophandel. Städte: Aurich,
Borkum, Emden, Friesoythe, Haren (Ems) Haselünne, Jever, Leer, Lingen,
Meppen, Norden, Papenburg, Schortens, Varel, Weener, Wiesmoor en Wittmund.
Gemeinden: Barßel, Bösel, Bunde, Dornum, Emsbüren, Essen (Oldb.),
Friedeburg, Geeste, Großefehn, Hinte, Ihlow, Jemgum, Krummhörn, Lastrup,
Lindern, Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Rhede, Salzbergen, Sande,
Saterland Sübrookmerland, Twist, Uplengen, Wangerland, Westoverledingen en
Zetel. Samtgemeinden: Brookmerland, Dörpen, Esens, Freren, Gae, Herzlake,
Hesel, Jümme, Lathen, Lemgerich, Nordhümmlingm Sögel, Spelle en Werlte.
Industrie- und Handelskammer: Oldenburgische IHK, IHK für Ostfriendland
und Papenburg en IHK Osnabrück-Emsland. Handwerkskammer: für
Ostfriesland en Osnabrück-Emsland. Ostfriesische Landschaft. Landkreise:
Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland, Leer, Vechtsda en Wittmund.

4.

Bestuurlijk belang

HS Burgemeester P.M.M. de Jonge, 1e vertegenwoordiger.
HS Wethouder E. Drenth, 2e vertegenwoordiger.
MW Wethouder J. Borg 1e vertegenwoordiger.
MW Raadslid G.G.J. Huizinga 2e vertegenwoordiger.
SL Burgemeester G.J. ten Brink 1e vertegenwoordiger.

5.

Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 4.635 euro
MW Bijdrage 2017 = 2.568 euro
SL Bijdrage 2017 = 2.984 euro

6.

Relatie met programma

HS Bestuur en Burger & Wonen en industrie
MW Economische zaken
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

9. Resultaat
10. Risico’s
11. Ontwikkelingen

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 413.864 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 2.656.543 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 13 procent
2017 = niet bekend*
Geen.
De bijdrage van de deelnemers is in 2016 structureel met een sprong omhoog
gegaan. Deze verhoging is voor uitbreiding van de samenwerking op onder meer
het thema economie.

*Jaarrekening 2017 EDR, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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V

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

3.

Deelnemende partijen

4.

Bestuurlijk belang

5.

Financieel belang

Alle Nederlandse gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Staat der Nederlanden en alle provincies m.u.v. Zeeland.
De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de
aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van 2,50 euro).
HS 31.161 aandelen tegen een prijs van 2,50 euro.
MW 38.688 aandelen tegen een prijs van 2,50 euro.
SL 20.124 aandelen tegen een prijs van 2,50 euro.

6.

Relatie met programma

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

9.

Resultaat

HS Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
MW Bestuur
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen
31-12-2017 = 4.953.000.000 euro
01-01-2017 = 4.486.000.000 euro
31-12-2017 = 135.041.000.000 euro
01-01-2017 = 149.483.000.000 euro
2017 (eind) = 4 procent
2017 (begin) = 3 procent
2017 = 393.000.000 euro

10. Risico’s
11. Ontwikkelingen

Niet bekend*
Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de
belangen van aandeelhouders in BNG Bank (Hierbij is het gevolg van een
eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.).

*Jaarrekening 2017 BNG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen
1. Rechtsvorm, naam en plaats
2.
3.

Doelstelling en openbaar belang
Deelnemende partijen

Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt.
Alle Groninger gemeenten, Provincie Groningen en de gemeente Tynaarlo
(gedeeltelijk).

4.

Bestuurlijk belang

HS Wethouder O. Gopal lid van algemene vergadering aandeelhouders.
HS Wethouder M.T. Metscher plv. lid van algemene vergadering aandeelhouders.
MW Wethouder J. Borg lid algemene vergadering aandeelhouders.
SL Aandeelhouder 1e lid A.F. Woortman.
SL Aandeelhouder. Plv. Lid Boersma.

5.

Financieel belang

Totaal aandelen = 281
HS Aandelen Hoogezand-Sappemeer = 14 stuks a 500 euro nominaal.
MW Aandelen: 6 stuks a 500 euro nominaal.
SL Aandelen Slochteren: 7 stuks a 500 euro nominaal

6.

Relatie met programma

HS Openbare ruimte
MW Economische zaken
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

9.

Resultaat

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 71.364.000 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 110.704.000 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 39 procent
2017 = niet bekend*

10. Risico’s

Niet bekend*

11. Ontwikkelingen

Niet bekend*

*Jaarrekening 2017 Waterbedrijf Groningen, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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V

N.V. Enexis Holding - ‘s-Hertogenbosch

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

Het distribueren en transporteren van energie zoals elektriciteit, gas, warmte en
warm water en alles wat de wet toestaat als netwerkbeheerder.

3.
4.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
SL voor 6.805 euro aandelen.
MW 106.587 aandelen

5.

Relatie met programma

SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

7.

Solvabiliteit

8.

Resultaat

9.

Risico’s

31-12-2017 = 3.808.000.000 euro
01-01-2017 = 3.704.000.000 euro
31-12-2017 = 3.860.000.000 euro
01-01-2017 = 3.580.000.000 euro
2017 (eind) = 50 procent
2017 (begin) = 51 procent
2017 = 207.000.000 euro

10. Ontwikkelingen

De credit rating voor de lange termijn, afgegeven door Moody’s is Aa3 met stable
outlook en door Standard & Poor’s (S&P) is A+ met stable outlook.
Geen.

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie - ‘s-Hertogenbosch

2.

Doelstelling en openbaar belang

PBE heeft een beperkt takenpakket en is belast met het afwikkelen van zaken die
uit de verkoop voortkomen. PBE is verplichtingen aangegaan in het kader van het
convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is
een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

3.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

4.

Financieel belang

SL Geen.
MW 106.587 aandelen.

5.

Relatie met programma

SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

31-12-2017 = 1.620.245 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 1.638.704 euro
31-12-2017 = 17.940 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 50.833 euro

7.

Solvabiliteit

2017 (eind) = 99 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 97 procent

8.
9.

Resultaat
Risico’s

2017 = 18.459 euro (negatief) (concept cijfers)
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een
risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter
hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de
vennootschap. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap
(totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

10. Ontwikkelingen

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de
vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te
worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele
partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen
worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd

127

1

V

B.V. Verkoop Vennootschap - ‘s-Hertogenbosch

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

Namens de Verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaims voeren tegen
RWE en het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van
het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.

3.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

4.

Financieel belang

5.

Relatie met programma

SL Voor 5 euro aandelen.
MW 1.424 aandelen.
SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

7.

Solvabiliteit

8.
9.

Resultaat
Risico’s

31-12-2017 = 150.934 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 1.242.623 euro
31-12-2017 = 19.656 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 37.323 euro
2017 (eind) = 89 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 97 procent
2017 = 66.690 euro (negatief) (concept cijfers)
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een
risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter
hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de
vennootschap. Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow
Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal
van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

10. Ontwikkelingen

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de
vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te
worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele
partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen
worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

1.
2.

Rechtsvorm, naam en plaats
Doelstelling en openbaar belang

3.

Bestuurlijk belang

B.V. Cross Border Leases vennootschap - ‘s-Hertogenbosch
De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van
energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder van het CBL
Escrow Fonds en te fungeren als doorgeefluik voor betalingen in en uit het Fonds.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

4.

Financieel belang

5.

Relatie met programma

6.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

SL Voor 5 euro aandelen.
MW 1.424 aandelen.
SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken
Voorheen werden cijfers in dollars aangeleverd.
31-12-2017 = 146.779 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 787.743 euro
31-12-2017 = 16.517 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 148.644 euro

7.

Solvabiliteit

2017 (eind) = 90 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 84 procent

8.
9.

Resultaat
Risico’s

2017 = 18.881 euro (negatief) (concept cijfers)
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico
en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van
het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.

10. Ontwikkelingen

Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de
vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te
worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele
partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen
worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.
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B.V. Vorderingen op Enexis - ‘s-Hertogenbosch

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

Om de verkoop van de gas- en elektriciteitsnetten door Essent aan Enexis
mogelijk te maken is in 2009 door de verkopende aandeelhouders van Essent een
lening verstrekt aan Enexis van 1,8 miljard euro.

3.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

4.

Financieel belang

5.

Relatie met programma

SL Voor 5 euro aandelen.
MW 1.424 aandelen.
SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

7.

Solvabiliteit

8.
9.

Resultaat
Risico’s

10. Ontwikkelingen

31-12-2017 = 9.172 euro (concept cijfers)
01-01-2017= 23.997 euro
31-12-2017 = 356.319.796 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 356.261.455 euro
2017 (eind) = 0 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 0 procent
2017 = 14.825 euro (negatief) (concept cijfers)
De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van
Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de
vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4 e tranche. De 4e tranche mag
niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal
financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in
eigen vermogen. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020
geliquideerd kunnen worden.

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

B.V. CSV Amsterdam - ‘s-Hertogenbosch

2.

Doelstelling en openbaar belang

Namens de Verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele
schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON. Namens de
verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen
RECYCLECO B.V. (“Waterland”). Het geven van instructies aan de escrow-agent
wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop
van Attero is gestort.

3.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

4.

Financieel belang

SL Voor 5 euro aandelen.
MW 1.424 aandelen.

5.

Relatie met programma

SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

7.

Solvabiliteit

8.
9.

Resultaat
Risico’s

31-12-2017 = 869.698 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 3.209.046 euro
31-12-2017 = 64.924 euro (concept cijfers)
01-01-2017= 170.799 euro
2017 (eind) = 93 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 95 procent
2017 = 109.945 euro (negatief) (concept cijfers)
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van
garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven
en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Momenteel is
er een bedrag van € 5.464.217,- uitbetaald aan Waterland ten laste van de escrowrekening, en is er een bedrag van € 3.406.063 terugbetaald door Waterland in
verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de escrow,
waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.035.783,- en voor
het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast
is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief
gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze
vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
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10. Ontwikkelingen

V

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims
worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na
completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele
claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het
restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar
rato van het aandelenbelang. Naar verwachting zal de vennootschap eind
2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

B.V. Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek - Zuidbroek

2.

Doelstelling en openbaar belang

Ontwikkeling bedrijventerrein.

3.

Deelnemende partijen

Vermeer Infrastructuur b.v. (nu Dura Vermeer), gemeente Menterwolde, Bart
Duursema Beheer b.v.

4.

Bestuurlijk belang

Gemeente is middels portefeuillehouder EZ en raadslid vertegenwoordigd in
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
MW Wethouder J. Borg lid algemene vergadering aandeelhouders en lid van
directie.
Raadslid C.J.H. Ubels lid Raad van Commissarissen.

5.

Financieel belang

MW (40 aandelen a 45 euro)

6.
7.

Relatie met programma
Vermogen
A) Eigen vermogen

MW Economische Zaken

B) Vreemd vermogen

31-12-2017 = 976.359 euro
01-01-2017 = 972.282 euro
31-12-2017 = 1.729.690 euro
01-01-2017 = 2.058.308 euro

8.

Solvabiliteit

2017 (eind) = 36 procent
2017 (begin) = 32 procent

9.

Resultaat

2017 = 4.077 euro

10. Risico’s

De ontwikkelingsmaatschappij moet de derde termijn ad. 1.197.207 euro nog aan
de gemeente voldoen. De betaling is gekoppeld aan de levering van 5 ha bestemd
bedrijventerrein, hetgeen nu nog niet het geval is. De gemeente zal de
desbetreffende gronden nog moeten aankopen.

11. Ontwikkelingen

De gemeente zet zich in om met de provincie tot overeenstemming te komen over
de mogelijkheid om de hiervoor genoemde 5 ha tot bedrijventerrein te kunnen
bestemmen.
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B.V. BWR Personeel

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

BWR Personeel B.V. is 28 juli 2005 opgericht door Het werkvoorzieningsschap
”Hoogezand en Omstreken”(TRIO Bedrijven) de BV heeft als doel:
- het beschikbaar stellen van personeel voor Trio bedrijven zodat flexibeler
ingespeeld kan worden op de behoefte aan leidinggevend kader;
- het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich
interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of
ondernemingen, als mede het uitoefenen van het beheer, het bestuur of de directie
bij andere vennootschappen en/of ondernemingen;
-het aangaan en uitvoeren van pensioenovereenkomsten, alsmede andere
periodieke verplichtingen en het beheren van daartoe aan de vennootschap
beschikbaar gesteld vermogen;
- het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel
gebied, benevens het verrichten van al hetgeen met bovenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn

3.

Deelnemende partijen

Gemeente Hoogezand-Sappemeer is 100% eigenaar. Nadat de GR-BWR is
opgeheven per 1-1-2016, is door de oversdracht van de activa en passiva de
gemeente Hoogezand-Sappemeer 100% eigenaar geworden.

4.

Bestuurlijk belang

Dhr. T. van de Poel, Directeur BWRI, is tevens directeur van BWR Personeel B.V.

5.

Financieel belang

Na 2015 zijn de actieve medewerkers in dienst genomen door de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. In 2017 zijn er geen medewerkers bij BWR Personeel
B.V. in dienst geweest. De kosten en opbrengsten worden één op één doorbelast
naar het BWRI. Daardoor is het resultaat voor BWR Personeel B.V. nul in 2017.

6.
7.

Relatie met programma
Vermogen
A) Eigen vermogen

N.v.t. (zie nr. 10)

B) Vreemd vermogen
8.

Solvabiliteit

9. Resultaat
10. Risico’s
11. Ontwikkelingen

31-12-2017 = 18.000 euro
01-01-2017 = 18.000 euro
31-12-2017 = 0 euro
01-01-2017 = 0 euro
2017 (eind) = 100 procent
2017 (begin) = 100 procent
2017 = 0 euro
Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Personeel B.V.
Er moet in 2018 een keuze gemaakt worden of BWR Personeel B.V. ingezet gaat
worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.
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1.

Rechtsvorm, naam en plaats

B.V. BWR Werkt!

2.

Doelstelling en openbaar belang

BWR Werkt! B.V. is 17 juli 2013 opgericht en komt tegemoet aan de groeiende
behoefte om WWB-cliënten met het gebruik van ontwikkelinstrumenten te kunnen
verlonen. Het is een springplank, een belangrijke stap richting regulier Werkt! BV
is geen gewoon bedrijf, maar een ontwikkelinstrument van BWR. Deze behoefte is
in een stroomversnelling gebracht door de komst van het pakket-sorteer centrum
van PostNL. Bij PostNL worden beide doelgroepen (Wsw en WWB) ingezet.
Wsw-werknemers hebben hun reguliere dienstverband bij de GR met toepassing
van de CAO Wsw.

3.

Deelnemende partijen

Gemeente Hoogezand-Sappemeer is 100% eigenaar. Nadat de GR-BWR is
opgeheven per 1-1-2016, is door de oversdracht van de activa en passiva de
gemeente Hoogezand-Sappemeer 100% eigenaar geworden.

4.

Bestuurlijk belang

Dhr. T. van de Poel, Directeur BWRI, is tevens directeur van BWR Werkt! B.V.

5.

Financieel belang

Per 1 augustus 2015 zijn de actieve medewerkers in dienst genomen door
365Werk. In 2017 zijn er geen medewerkers bij BWR Werkt! B.V. in dienst
geweest. De kosten en opbrengsten worden één op één doorbelast naar het BWRI.
Daardoor is het resultaat voor BWR werkt B.V. nul in 2017.

6.
7.

Relatie met programma
Vermogen
A) Eigen vermogen

N.v.t. (zie nr. 10)

B) Vreemd vermogen
8.

Solvabiliteit

9.

Resultaat

31-12-2017 = 100.000 euro
01-01-2017 = 100.000 euro
31-12-2017 = 0 euro
01-01-2017 = 0 euro
2017 (eind) = 100 procent
2017 (begin) = 100 procent
2017 = 0 euro

10. Risico’s

Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Werkt! B.V.

11. Ontwikkelingen

Er moet in 2018 een keuze gemaakt worden of BWR Werkt! B.V. ingezet gaat
worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.
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Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

Het aanleggen, de exploitatie en het onderhoud van een golfbaan te Steendam en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

3.

Deelnemende partijen

Gemeente Slochteren, Geveke ontwikkeling (nu Esborg recreatie en Esborg
ontwikkeling), Golfclub Duurswold. Na 16 augustus 2017: Gemeente Slochteren.

4.

Bestuurlijk belang

Tot 16 augustus:
SL W. Koop namens Esborg
SL H. Palte namens gemeente
SL J. Declercq namens de golfclub
Na 16 augustus 2017:
SL H. Palte namens de gemeente

5.

Financieel belang

SL Garantstelling van 1,8 miljoen euro

6.
7.

Relatie met programma
Vermogen
A) Eigen vermogen

SL Gemeenschapsvoorzieningen

B) Vreemd vermogen

31-12-2017 = 741.186 euro (negatief) (concept cijfers)
01-01-2017 = 662.899 euro (negatief)
31-12-2017 = 2.046.063 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 2.847.404 euro

8.

Solvabiliteit

2017 (eind) = 57 procent (negatief) (concept cijfers)
2017 (begin) = 30 procent (negatief)

9.

Resultaat

2017 = 630.704 euro (negatief) (concept cijfers)

10. Risico’s

Op 16 augustus 2017 is een vaststellingsovereenkomst getekend door alle
betrokken partijen. Hierbij is de contragarantie door KHE Group BV afgekocht en
heeft de gemeente Sl alle gronden waar de golfbaan op gelegen is in handen
gekregen middels de aankoop van de stukken grond van Esborg. De gronden zijn
voor de aankoop (in totaal) getaxeerd op 1,6 miljoen euro.
De statuten van de Stichting zijn ook per die datum aangepast, het bestuur bestaat
nu uit één persoon, namens de gemeente, H. Palte.
Gemeente staat nog wel garant voor de lening van 1,8 miljoen euro die de
Stichting heeft afgesloten bij de BNG. Deze lening zal door de Stichting moeten
worden verlengd. Deze loopt af mei 2019. Gesprekken over deze verlenging
zullen, door de Stichting, in voorjaar 2018 worden opgestart.

11. Ontwikkelingen

Zie risico’s.
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Vereniging Nederlandse Gemeenten – Den Haag

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

3.

Deelnemende partijen

4.

Bestuurlijk belang

Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur worden gekozen door de aangesloten
gemeenten. Gemeenten hebben geen zitting in algemeen bestuur of dagelijks
bestuur. Gemeente wijst raads- of collegelid / gemeentesecretaris / griffier aan als
vertegenwoordiger voor de algemene ledenvergadering
HS Wethouder O. Gopal lid van VNG commissie gezondheid en welzijn en
subcommissie huiselijk geweld / Veilig thuis.
SL Raadslid Dhr. K. Boer lid commissie raadsleden en griffiers.

5.

Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 45.428,50 euro
MW Bijdrage 2017 = 17.564 euro
SL Bijdrage 2017 = 22.100 euro

6.

Relatie met programma

HS Burger en Bestuur
MW Bestuur
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

9.

Resultaat

Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun
bestuurstaken en belangen behartigen die samenhangen met die taken. Tevens
afspraken maken met andere overheden over arbeidsvoorwaardenbeleid en
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten aangaan met werknemersorganisaties.
Alle Nederlandse gemeenten.

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 65.548.000 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 81.229.000 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 45 procent
2017 = niet bekend*

10. Risico’s
11. Ontwikkelingen

Nauwelijks.
De bekostiging van de collectieve activiteiten moet in de toekomst anders
verlopen en niet meer direct uit het gemeentefonds naar de VNG gaan. In 2017
valt een aantal posten in dit overgangsjaar niet meer onder de collectieve
financiering van het gemeentefonds. Het grootste gedeelte valt in 2017 nog wel
onder deze collectieve financiering. Voor de posten die in het overgangsjaar niet
meer onder de collectieve activiteiten vallen zijn oplossingen gevonden,
voornamelijk door bekostiging vanuit verschillende ministeries. De VNG geeft
aan dat de wijzigingen alleen invloed hebben op de manier waarop de middelen
naar de VNG stromen. De VNG suggereert hiermee dat er geen veranderingen
voor de gemeente zijn. Dit is echter alleen het geval als de inkomsten uit het
gemeentefonds met ingang van 2018 zullen stijgen.
*Jaarrekening 2017 VNG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

3.

Deelnemende partijen

4.

Bestuurlijk belang

HS wijst raads- collegelid / gemeentesecretaris aan als vertegenwoordiger voor
de algemene ledenvergadering.
MW Burgemeester R. Munniksma portefeuillehoudersoverleg Bestuur,
Veiligheid, Europa, Internationaal, Dienstverlening en Informatiebeleid.
MW Wethouder J. Borg portefeuillehoudersoverleg Gemeentefinanciën en
Arbeidszaken en portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en
Mobiliteit.
MW Wethouder T. van der Veen portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Cultuur,
Sport, Gezondheid, Welzijn en Jeugdzorg en portefeuillehoudersoverleg Werk en
Inkomen.
SL Wethouder J.J. Boersma lid van dagelijks bestuur – penningmeester.

5.

Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 26.316 euro
MW Bijdrage 2017 = 12.469 euro
SL Bijdrage 2017 = 25.677 euro

6.

Relatie met programma

HS Burger en Bestuur
MW Bestuur
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

9.

Resultaat

10. Risico’s

Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun
bestuurstaken.
Alle Groninger gemeenten.

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 141.551 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 425.620 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 25 procent
2017 = niet bekend*
Nauwelijks.

Geen ontwikkelingen.
11. Ontwikkelingen
*Jaarrekening 2017 VGG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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Vrijwillige samenwerking Regiovisie Groningen-Assen 2030 – Groningen

1.

Rechtsvorm, naam en plaats

2.

Doelstelling en openbaar belang

Uitbouwen van economische kansen en versterken van kwaliteit.
Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de
deelnemende partijen. Sinds 1996 investeert Regio Groningen-Assen in het
versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. Infrastructuur en de kwaliteit
van stad en omliggende gebieden zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet
dat de Regio nu klaar is. In 2013 pasten we het beleid en de organisatie aan de
veranderde economische omstandigheden aan,omdat de oplossing van ruimtelijke
en economische vraagstukken van vandaag en morgen niet stopt bij de gemeenteen of provinciegrenzen. Samen sta je sterker! Zorgen dat deze mooie regio nog
meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met z'n allen de komende jaren voor
staan. Regio Groningen-Assen werkt vanuit deze ambitie aan drie speerpunten: het
economisch kerngebied verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren/
bereikbaarheid, en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

3.

Deelnemende partijen

Provincies Drenthe en Groningen. Gemeenten: Assen, Bedum, Groningen, Haren,
Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo,
Winsum en Zuidhorn.

4.

Bestuurlijk belang

HS Wethouder E. Drenth lid van de stuurgroep.
HS Wethouder M.T. Metscher plv. lid van de stuurgroep.
SL Burgemeester G.J. ten Brink lid van stuurgroep.

5.

Financieel belang

Bijdrage is in 2013 vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).
HS Bijdrage jaarlijks 367.209 euro
SL Bijdrage jaarlijks 49.193 euro

6.

Relatie met programma

HS Wonen en industrie
SL Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

7.

Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

8.

Solvabiliteit

9. Resultaat
10. Risico’s

11. Ontwikkelingen

31-12-2017 = 13.811.560 euro
01-01-2017 = 11.702.764 euro
31-12-2017 = 2.310.656 euro
01-01-2017 = 3.218.017 euro
2017 (eind) = 86 procent
2017 (begin) = 78 procent
2017 316.466 euro
Algemeen risico is de discussie oer participatie aan en/of financiële bijdrage aan
de Regio Groningen Assen vanuit één of meerdere deelnemers. Dat is nu niet aan
de orde.
Zie de beschrijving onder punt 2. De ontwikkelingen en activiteiten haken hierbij
aan. Daarnaast gaat de opschaling van gemeenten tot andere verhoudingen leiden.
Naar verwachting wordt dit betrokken bij de evaluatie en doorontwikkeling van de
RGA in de komende jaren.
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VI. Grondbeleid
Inleiding
In de paragraaf Grondbeleid geven we een beknopte toelichting op het gevoerde grondbeleid in 2017. We gaan
kort in op de inhoud van de projecten en geven inzicht in de financiële positie van de diverse complexen en de
dekkingsmiddelen.
Algemeen
Het gemeentelijk grondbeleid is een middel om de ruimtelijke ordening van de gemeente te plannen. De
belangrijkste doelen komen uit de structuurvisie “Boegbeelden komen tot leven”. Daarnaast stelde de raad de
Kadernota Grondprijzenbeleid in november 2015 vast, en geldt de ‘toelichting grondprijzen IJsbaan en
Julianapark’.
Het beleid samengevat:
De gemeente voert geen actief grondbeleid, dus de gemeente koopt geen grond aan. We nemen op dit gebied
geen financiële risico’s. De gemeente ondersteunt alleen(door bijvoorbeeld bestemmingsplannen te maken)in
plaats van zelf actief bouwlocaties te realiseren (“faciliterend grondbeleid”). Met de ontwikkelende partijen
maken we kostendekkende afspraken over de werkzaamheden van de gemeente.
Uitzondering op het faciliterend grondbeleid is het oplossen van knelpunten bij:
 Het programma Bedrijven en leefbaarheid Hoogezand-Sappemeer;
 Het programma Stadscentrum;
 Eventuele nieuwe ongewenste situaties (bijvoorbeeld in het kader van het programma Gevolgen
Gaswinning en Kansrijk Groningen).
De grondprijzen in de grondexploitaties Stadscentrum, IJsbaan en Julianapark passen binnen het nieuwe
grondbeleid. Marktonderzoek bepaalde de nieuwe kavelprijzen, waarbij onder meer gekeken is naar de grootte
van kavels en naar de ligging. We gaan actief met de nieuwbouwlocaties de markt op. Voor de gemeente
Midden-Groningen zal in 2018 het gemeentelijk grondbeleid worden geactualiseerd.
Algemene prognose en ontwikkelingen
In 2017 verbeterde de woningmarkt zichtbaar. De interesse in kavels en de verkoop hiervan neemt toe. Ook
berichten in de media geven aan dat de woningmarkt flink aantrekt. Ontwikkelaars en particulieren zijn weer
bereid initiatief te nemen voor het bouwen van woningen.
Voorzieningen
De gemeente Hoogezand-Sappemeer stelde voor de verliesgevende grondcomplexen de volgende
verliesvoorzieningen in (stand eind 2017):
 Verliesvoorziening IJsbaan, 3.862.924 euro
 Verliesvoorziening Stadscentrum, 3.663.401 euro
Verlies- en winstneming
De BBV schrijft een nieuwe methode van winstnemen voor, namelijk de POC-methode (Percentage of
Completion). Dit geldt alleen voor winstgevende grondexploitaties. Een ‘zekere’ winst moet genomen worden
op basis van de financiële voortgang van het project (% gerealiseerde kosten * % gerealiseerde opbrengsten *
geraamde winst). In het verleden genomen verliezen en ook voorziene risico’ kunnen van de berekende ‘zekere’
winst worden afgetrokken. De voorziene risico’s moeten goed onderbouwd zijn.
Op basis van de POC-methode is bij de jaarrekening 2017 € 134.000 winst genomen voor grondexploitatie
Julianapark.
Bestemmingsreserve Stadshart
De stand van de reserve per 31 december 2017 is 623.545 euro. De grondexploitatie Stadscentrum wordt eind
2018 afgesloten, ter dekking van het tekort is ten laste van de jaarrekening 2017 € 1.290.853 in de
verliesvoorziening gestort. Door deze storting hoeft geen beroep meer te worden gedaan op de reserve Stadshart
Aan de raad zal bij de resultaatbestemming 2017 worden voorgesteld de reserve stadhart vrij te laten vallen en
toe te voegen aan de algemene reserve.
Uitvoering grondbeleid
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In 2017 exploiteren we drie bouwgronden. De drie lopende grondexploitaties zijn Stadscentrum, IJsbaan en
Julianapark. Deze zijn in de MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties) 2018 geactualiseerd. De
grondexploitatieberekening bestaat uit werkelijke kosten en opbrengsten en een prognose voor de toekomst.
Hieruit berekenen we het exploitatieresultaat.
Boekwaarden
De boekwaarde van onze grondposities per eind 2017 bedraagt totaal 13,2 miljoen euro. De totale hoogte van de
getroffen verliesvoorzieningen is 7,5 miljoen euro. De volgende tabel geeft het verloop van de boekwaarden aan
van de grondexploitaties over 2017 inclusief de verwachte eindwaarde en de contante waarde per 1 januari 2018.
(Bedragen x 1.000 euro)
Boekwaarden
BIE

Begin
2017

Kosten

Opbrengsten/desinvesteringen

Tussentijdse
winstneming

Eind
2017

Eindwaarde

Contante
waarde
2018

Stadscentrum

4.560

854

369

0

5.045

3.736

3.663

IJsbaan

7.925

233

409

0

7.749

4.526

3.863

626

67

374

134

452

-122

-115

13.111

1.154

1.152

134

13.246

8.140

7.411

Julianapark
Totaal

Risico’s
Bij de ontwikkeling van grondexploitaties lopen we risico’s, bijvoorbeeld een vertraging in het uitgiftetempo,
gronden die tegen een lagere uitgifteprijs worden verkocht dan voorzien, tegenvallers bij de aanbesteding in
civieltechnische werken, vertraging in de uitvoering enzovoort. De risico’s op de grondexploitaties benoemen we
in paragraaf I Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daarbij schatten we ook de kans en de omvang van
optreden in.

Recente ontwikkelingen van de bouwgronden in exploitatie
Stadscentrum
Algemeen
Het Stadshart moet zich ontwikkelen tot een levendig hart van de gemeente, voor zowel de eigen inwoners als
bezoekers van het Stadshart. In 2012 stemde de raad in met het programma Stadshart waarin diverse projecten
benoemd zijn, zoals de herinrichting van de openbare ruimte, verkoop van diverse locaties en het cultuurgedeelte
van het Het Kielzog. In 2017 is de locatie van voormalig bibliotheek ingericht als parkeerplaats.
De samenwerkingsovereenkomst met Geveke voor de ontwikkeling van de stadscentrum noordelijk deel is op 20
december 2017 ondertekend. Medio 2018 zal de nieuwe grondexploitatie Stadscentrum Noordelijk Deel aan de
raad worden voorgelegd ter besluitvorming. In deze nieuwe grondexploitatie zijn de privaat rechtelijke
afspraken vastgelegd. De afspraken hebben betrekking op lasten, baten, ontwikkeling en risico’s die voor 50%
bij Geveke liggen en voor 50% bij de gemeente. De grondexploitatie van het noordelijk deel is sluitend waarbij
de inbrengwaarde van de gronden de (residuele ) sluitpost is. De inbrengwaarde is vastgesteld op 29 euro per
m2.
De huidige grondexploitatie Stadscentrum wordt eind 2018 afgesloten. In 2018 zal de subsidie met Regio
Groningen-Assen van € 500.000 worden afgerekend en zullen de gronden bij de Tussenhof en een stukje grond
ten noorden van het spoor worden gesaneerd. De resterende investeringen in het openbaar gebied worden
meegenomen in de nieuwe grondexploitatie Stadscentrum Noordelijk Deel.
De nog te verkopen gronden van de grondexploitatie Stadscentrum worden ingebracht in een grondbank voor de
ontwikkeling van het Stadscentrum Noordelijk Deel voor eigen verkoop.
In de MPG 2018 wordt de huidige grondexploitatie Stadscentrum afgesloten met een tekort van 3.663.401 euro
op contante waarde per 1 januari 2018. De stand van de verliesvoorziening was voor de hercalculatie 2.372.548.
euro. Om het tekort af te dekken is 1.290.853 euro aan de verliesvoorziening toegevoegd ten laste van
rekeningresultaat 2017.
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De IJsbaan
De eerste 16 VDM Woningen zijn in 2017 verkocht en de bouw is nagenoeg gereed. De belangstelling voor het
project neemt toe. Plannen zijn in vergaande voorbereiding met drie ontwikkelende partijen, Dit zijn VDM
Woningen, Schutte en Vitavert.
Julianapark
Het afgelopen jaar zijn 6 kavels verkocht. Ook de belangstelling neemt toe waardoor inmiddels 8 opties zijn op
de resterende 12 kavels. De verwachting is dat de grondexploitatie eind 2020 kan worden afgerond.
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VII. Lokale heffingen
Inleiding
Het totale pakket van algemene gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit verschillende
belastingen/heffingen die hun geldigheid ontlenen aan door de gemeenteraad vastgestelde
belastingverordeningen. Daarvan zijn voor de burger afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende
zaakbelastingen het belangrijkste. Daarnaast zijn er heffingen/belastingen die gelden voor een beperkte groep
belastingplichtigen, bijvoorbeeld marktgelden, toeristenbelasting, forensenbelasting en grafrechten.
Jaarlijks kijken we naar de totale belastingdruk voor zowel burgers als bedrijven. Goed vergelij kingsmateriaal
vinden we in de rapportages van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere
Overheden).
De algemene aanpassing van tarieven en belastingen voor 2017 was + 0,6 procent, met uitzondering van de
vaststelling van enkele tarieven waarop de gemeente geen invloed heeft. De tariefstijging baseren we op de
stijging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van twee jaar vóór het begrotingsjaar. Voor 2017 gold
daarom 2015 als peiljaar. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing stelden we in 2017 vast op 100 procent
kostendekking op begrotingsbasis.
In de tarieven voor de afvalstoffenheffing berekenen we ook BTW door, volgens de richtlijnen van het Rijk .
Bij de onroerende zaakbelastingen hebben we de wijziging van de waarde in verband met de jaarlijkse
waardering verrekend in het tarief.
Informatievoorziening
We verzenden geen bijsluiters meer, de belangrijkste informatie staat op de aanslagen zelf. Via de website en de
huis-aan-huis krant gaven we informatie op momenten dat aanslagen werden verzonden. Men kon
taxatieverslagen en aanslagen digitaal opvragen via de website.
Jaaraanslagen Afvalstoffen- en rioolheffing (gebruikers)
Gepland staat dat de jaaraanslagen 2017 met dagtekening 31 mei 2018 zullen worden verzonden. Deze
aanslagen versturen we altijd na afloop van het belastingjaar, normaal in januari. De herindeling en de
daarbij horende omzettingen van computersystemen is de oorzaak van de latere oplegging.
Het grootste deel van de WOZ-beschikkingen, gecombineerd met de aanslagen onroerende zaakbelastingen
en rioolheffing eigenaren verzonden we met dagtekening 29 februari 2017. Alle huurders ontvingen een
WOZ-beschikking in het kader van het woning- waarderingsstelsel. De WOZ-waarde is een van de
bepalende factoren om de huurprijs te bepalen, dus heeft de huurder een persoonlijk belang bij de WOZwaarde.
Samenwerking Slochteren
De samenwerking op het gebied van belastingen (waarderen, heffen en innen) startte op 1 januari 2013. Vanaf
2014 werd alles gedaan vanuit dezelfde belastingapplicatie. In 2017 waren veel (controle)-werkzaamheden
gericht op de komende herindeling.
Samenwerking Menterwolde
In 2017 waren de administraties volledig gescheiden. Er werd gezamenlijk opgetrokken om de herindeling op
eenzelfde manier in te kunnen gaan. Waar mogelijk werkten we via dezelfde werkprocessen.
Overige ontwikkelingen
Openbaarheid WOZ-waarde
De openbaarheid van de WOZ-waarde ging in op 1 oktober 2016. De gemeente Hoogezand-Sappemeer is sinds
28 juni 2017 aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). Daarmee lopen een aantal
informatiestromen niet meer via de gemeente. Zowel de afnemers van de WOZ gegevens zoals
Rijksbelastingdienst, de Waterschappen en onder andere de notarissen krijgen hun informatie nu rechtstreeks via
de LV-WOZ. Het maandelijks leveren van bestanden door de gemeente en het geven van informatie aan
notarissen is daarmee verleden tijd.
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Informeel bezwaartraject
In 2013 begonnen we met de informele aanpak bij WOZ bezwaren. Net als in voorgaande jaren wierp dit traject
zijn vruchten af. In 2017 is het totaal aantal binnengekomen bezwaren gedaald. Er zijn veel minder
schaderapporten ingediend. Dit is terug te zien in het aantal informele bezwaren. Het aantal formele bezwaren is
toegenomen, met vooral een stijging in het aantal pro-forma bezwaren van particulieren. Onze inwners
waarderen het informele traject en we gaan daar dan ook mee door. De inzet van het KCC (Klant Contact
Centrum) is hierbij van groot belang.
Overzicht verhouding informeel – formeel bezwaar en invloed NCNP
HS

2015

2016

2017

aantal

percentage

aantal

percentage

aantal

percentage

783

71,5

727

68,8

267

39,4

formeel NCNP

56

5,1

131

12,4

93

13,7

formeel WOZ

224

20,5

176

16,7

300

44,2

formeel heffen

32

2,9

22

2,1

18

2,7

TOTAAL 1.095

100,0

1.056

100,0

678

100,0

informeel

Aardbevingen, WOZ en NAM
In overleg met de overige aardbevingsgemeenten (G12) maakten we in VNG-verband afspraken over de
afhandeling van bezwaren die betrekking hebben op aardbevingsschade. De extra kosten zijn in G12-verband via
een gezamenlijk format neergelegd bij de NCG. De kosten zijn tot en met 2014 vergoed. Voor de ingediende
declaraties over de jaren 2015 - 2017 is er nog geen duidelijkheid.
In 2017 is de gemeente Hoogezand-Sappemeer en ook de gemeente Slochteren nadrukkelijk betrokken bij de
waardering van de NAM-locaties via de G12. Samen met de VNG en specialistische taxateurs kijken we in
overleg met de NAM naar een juiste waardering vanuit een juist juridisch perspectief. We zijn in 2017 niet tot
een volledige overeenstemming met de NAM gekomen. Eind 2017 is door de NAM beroep aangetekend tegen
de uitspraak op bezwaar. Het wordt in overleg een principe uitspraak die moet lijden tot (landelijke)
jurisprudentie.
Kwijtschelding
In 2017 is opnieuw ingezet op zoveel mogelijk administratieve lastenverlichting, zowel voor de burger als voor
de gemeente. Een belangrijke voorziening daarbij is geautomatiseerde toetsing door het Inlichtingenbureau (ILB)
(ministerie van Sociale Zaken), dat gegevens van aanvragers ophaalt uit bestanden van de Belastingdienst, het
UWV en de RDW. De aanvrager moet van tevoren toestemming geven voor deze vorm van toetsing, maar hoeft
dan vervolgens niet zelf meer een aanvraag in te dienen. Voor degenen die niet voor deze toetsing in aanmerking
komen ontwierp de gemeente een eenvoudig aanvraagformulier. Hiermee namen we een belangrijke drempel
voor de aanvragers weg. Hulp bij het invullen werd praktisch overbodig, waarmee we nog een effectiviteitsslag
in de uitvoering maakten.
Bovenstaande had in 2017 als effect dat we weer meer kwijtscheldingen verleenden via de automatische toetsing
bij het ILB.
Verloop automatische kwijtschelding via ILB
2015

%

2016

%

2017

%

ILB

932

55,9 1.003

60,0

1.156

63,8

Regulier

584

35,1

544

32,6

515

28,4

afwijzingen

150

9,0

124

7,4

142

7,8

100,0 1.671

100,0

totaal
aanvragen

1.666

1.813 100,0
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Lokale heffingen (object en/of persoonsgebonden)

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen OZB. Is iemand zowel eigenaar
als gebruiker van een niet-woning dan betaalt hij/zij beide belastingen.
De tarieven voor 2017 waren in procenten van de vastgestelde WOZ-waarde:
Eigenaren woningen:

0,1798 procent

Eigenaren niet-woningen:

0,3711 procent

Gebruikers niet-woningen:

0,2978 procent

Over woondelen van niet-woningen heffen we geen OZB voor de gebruiker.
Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Financiële
verhoudingswet regelt onder meer de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over de
gemeenten. De algemene uitkering wordt over de gemeenten verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven die
verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is een
afgeleide van de totale waarde van onroeren- de zaken binnen de gemeente. Gemeenten met binnen hun grenzen
veel hoog gewaardeerde onroerende zaken ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met lager
gewaardeerde onroerende zaken. Van de totale vastgestelde waarde van woningen wordt 80 procent
meegerekend, van de waarde van niet-woningen 70 procent. De daadwerkelijk door de gemeente gehanteerde
OZB-tarieven hebben geen effect op de aftrekpost.
Naast de algemene verhoging van de tarieven van 0,6 procent verhoogden we de OZB tarieven conform de
waardeontwikkeling en de gewenste meeropbrengst.
Onroerende zaakbelasting
Product

Begr. 2017
na.wijz.

P6780 Baten OZB woningen lasten

Begroting
2017
0

baten

P6786 Baten OZB nietwoningen

Totaal

Verschil

0

Rekening
2017
0

1.132.000

3.884.000

3.897.163

13.163

saldo

1.132.000

3.884.000

3.897.163

13.163

lasten

0

0

0

0

baten

5.465.000

2.890.000

2.890.258

258

saldo

5.465.000

2.890.000

2.890.258

258

lasten

0

0

0

0

baten

6.597.000

6.774.000

6.787.421

13.421

saldo

6.597.000

6.774.000

6.787.421

13.421

0

Toelichting:
Gezien het geringe verschil, lichten we de afwijking niet toe.

Overige lokale heffingen (object en/of subjectgebonden)
Naast de OZB zijn de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten van belang voor het totaalbeeld van de lokale
lasten. Hierna wordt een beeld gegeven van de tarieven in Hoogezand-Sappemeer, de lastendruk en de
kwijtschelding.
Afvalstoffenheffing (ASH)
Bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval. Alle percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan, betrekken we in de
heffing. Men betaalt een vast bedrag (vastrecht) met daarnaast een bedrag per aanbieding. De bedragen per
aanbieding zijn afhankelijk van het inzamelmiddel
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De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn zo vastgesteld dat de heffing op begrotingsbasis kostendekkend is.
Onder de afvalstoffenheffing valt niet de inzameling via de bruine container, die kosten vallen onder het
reinigingsrecht. In 2017 wijzigden de tarieven ten opzichte van 2016 niet
Het vastrecht voor 2017 bedroeg

137,64 euro

Het ledigingtarief voor een 240 liter minicontainer

6,52 euro

Het ledigingtarief voor een 60 liter huisvuilzak

1,63 euro

Afvalstoffenheffing
Product

Begroting
2017

Begr. 2017
na.wijz.

Rekening
2017

Verschil

lasten

134.167

134.167

141.624

-7.457

baten

136.912

136.912

136.912

0

saldo

2.745

2.745

-4.712

-7.457

P6606
lasten
Inzameling huishoudelijk afval baten

2.481.133

2.551.133

2.525.569

25.564

394.092

464.092

437.061

-27.031

saldo

-2.087.041

-2.087.041

-2.088.508

-1.467

lasten

116.246

116.246

109.799

6.447

baten

125.963

125.963

125.963

0

saldo

9.717

9.717

16.164

6.447

lasten

107.931

115.931

127.323

-11.392

P6600
Composteerinrichting

P6612
Inzameling bedrijfsafval

P6618
Afvalst.heffing/rein.rechten
P6672
Baten A.S.H./Rein.rechten
Totaal

baten

0

0

0

0

saldo

-107.931

-115.931

-127.323

-11.392

baten

3.075.000

3.075.000

3.114.739

39.739

saldo

3.075.000

3.075.000

3.114.739

39.739

lasten

2.839.477

2.917.477

2.904.315

13.162

baten

3.731.967

3.801.967

3.814.675

12.708

saldo

892.490

884.490

910.359

25.869

lasten

Toelichting:
Het voordelig saldo van de afvalinzameling moet worden gesplitst in enerzijds 16.000 euro voordeel op
inzamelen van het bedrijfsafval en een nadeel van 5.000 euro op de exploitatie van de
composteerinrichting. Anderzijds geeft de inzameling van het huishoudelijk afval een voordeel te zien
van 899.00 euro Dit voordeel dient ter dekking voor de niet gecompenseerde btw vanuit de btwcompensatiefonds, ter dekking van de verleende kwijtscheldingen en voor de overheadkosten.
De daling van de lasten is voornamelijk het gevolg van lagere toegerekende kapitaallasten. De toename
van de baten ten opzichte van de begroting is hoofdzakelijk het gevolg van meer ontvangen opbrengsten
afvalstoffen en hogere opbrengsten bij het Afval Aanbreng Punt. De opbrengst ASH is gebaseerd op de
werkelijke inkomsten 2016. De aanslagen 2017 worden in verband met de herindeling later
opgelegd.
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Kostendekkendheid afvalstoffenheffing
Begroting
2017
Kosten taakvelden
2.839.477
Overhead
329.248
Kwijtschelding
300.000
BTW
250.780
Totale kosten
3.719.505

Begr. 2017
na.wijz.
2.917.477
329.248
300.000
240.780
3.787.505

Rekening
2017
2.904.315
329.248
206.000
269.660
3.709.223

Opbrengst heffingen

3.731.967

3.801.967

3.814.675

Dekkingspercentage

100%

100%

103%

Rioolheffing (RIO)
Er zijn twee rioolheffingen. Gebruikers van percelen die direct dan wel indirect zijn aangesloten op het
gemeentelijke rioleringsstelsel betalen het gebruikersdeel. Eigenaren van percelen die direct of indirect zijn
aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel betalen het eigenaren- deel. De tarieven volgen uit het GRP
(Gemeentelijk Rioleringsplan).
De raad heeft de volgende tarieven voor 2017 vastgesteld:
Eigenarendeel: 94,32 euro;
Voor kleine objecten 25 euro;
Gebruikersdeel: 93,24 euro.
Daarmee zijn de tarieven voor de rioolheffingen ongewijzigd ten opzichte van 2016.
Het tarief voor het gebruikersdeel hebben we zo bepaald dat het deelbaar blijft door twaalf. Dit is nodig omdat
het een tijdvakheffing betreft die we (onder andere bij verhuizing) per maand berekenen.
Rioolheffing
Product
P6624 Riolering

P6630 Rioolheffingen

Begr. 2017
na.wijz.

lasten

Begroting
2017
2.703.182

baten

Verschil

2.688.582

Rekening
2017
2.698.378

19.561

19.561

19.756

195

saldo

-2.683.621

-2.669.021

-2.678.622

-9.601

lasten

73.190

73.190

81.594

-8.404

baten

0

0

0

0

saldo

-73.190

-73.190

-81.594

-8.404

baten

3.159.000

3.144.000

3.154.197

10.197

saldo

3.159.000

3.144.000

3.154.197

10.197

lasten

2.776.372

2.761.772

2.779.973

-18.201

Baten

3.187.561

3.163.561

3.173.953

10.392

saldo

402.189

401.789

393.980

-7.809

-9.796

P6678 Baten Rioolheffingen lasten

Totaal

Toelichting:
Het voordelig saldo van de rekening 2017 ad 394.00 euro dient voor dekking voor de niet
gecompenseerde btw vanuit het btw-compensatiefonds, als dekking voor de kwijtscheldingen en ter
dekking voor de overheadkosten.

144

1

VII


Kostendekkendheid rioolheffing
Begroting
2017
2.776.372
-19.561

Begr. 2017
na.wijz.
2.761.772
-19.561

Rekening
2017
2.779.973
-19.756

78.111
100.000
224.078
3.159.000

78.111
100.000
224.078
3.144.000

78.111
99.000
215.869
3.153.197

Opbrengst heffingen

-3.187.561

-3.163.561

-3.173.953

Dekkingspercentage

101%

101%

101%

Kosten taakvelden
Inkomsten taakvelden
excl. heffingen
Overhead
Kwijtschelding
BTW
Totale kosten

Belastingdruk
Om een indruk te geven van de woonlasten in de gemeente namen we bij deze paragraaf het overzicht op uit de
COELO-atlas 2017, met daarin de volgende belastingen: onroerende-zaak- belastingen, afvalstoffenheffing en
rioolrecht.
Kwijtschelding
Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van
drie door de gemeente geheven belastingen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing).
Dit kan als ze aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet voldoen. We voeren in
Hoogezand-Sappemeer al jaren een ruim kwijtscheldings- beleid. De maximale kwijtscheldingsnorm van 100
procent van de relevante bijstandsnorm handhaafden we ook voor het jaar 2017.
Voor de onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen en de rioolrechten geldt dat het aanslagbedrag volledig
voor kwijtschelding in aanmerking komt. Voor de afvalstoffenheffing valt het vastrecht volledig onder de
kwijtschelding. Het aantal ledigingen dat voor kwijtschelding in aanmerking komt, is beperkt. Voor een
minicontainer (240 liter) gold in 2017 dat elf aanbiedingen op jaarbasis voor kwijtschelding in aanmerking
kwamen. Voor vuilniszakken (60 liter) was het aantal aanbiedingen gesteld op 30. Dit betekent dat we bij meer
aanbiedingen dan de elf, respectievelijk 30, de extra aanbiedingen in rekening brachten.
Kwijtschelding
Begr. 2017
na.wijz.

P6468 Kwijtschelding lasten

Begroting
2017
450.966

baten
Saldo

Product

Verschil

471.966

Rekening
2017
497.246

600

600

0

-600

-450.366

-471.366

-497.246

-25.880

-25.280

Toelichting:
De in 2016 ingezette efficiency slag is doorgezet in 2017. Via het Inlichtingenbureau werden meer
aanvragen beoordeeld. Ten opzichte van 2016 een toename van 15,3%. Daarmee werden er iets minder
interne uren besteed op dit product. Dat er alsnog een hogere uitgave is heeft te maken met een toename
van het aantal aanvragen ten opzichte van 2016. Daar waar tussen 2015 en 2016 het aantal aanvragen
redelijk stabiel bleef zien we in 2017 een stijging in aantal aanvragen van 8,5% (aantal aanvragen in 2016
is 1.671 / aantal aanvragen in 2017 is 1.813).
Overige algemene heffingen
Forensenbelasting
Naast de OZB is de opbrengst forensenbelasting (begrote opbrengst 9.000 euro) vrij aanwendbaar.
Forensenbelasting is een directe belasting die we heffen van personen die langdurig in de gemeente verblijven
zonder dat ze staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Deze personen houden voor meer dan
90 dagen van het belastingjaar een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin beschikbaar. Voor 2017 is
de gerealiseerde opbrengst 8.900 euro.
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Toeristenbelasting
Deze belasting heffen we als bijdrage in de kosten van voorzieningen die de gemeente voor de ontwikkeling van
het recreatie- en toerismebeleid heeft getroffen. De kosten verhalen we voor een deel op de toerist, die in de
gemeente verblijft zonder in het bevolkingsregister te zijn opgenomen. De inkomsten zijn vrij aanwendbaar. In
2017 was het tarief één euro per overnachting. De totale opbrengst werd geraamd op 115.000 euro. De
werkelijke opbrengst (voorlopige aanslagen) voor 2017 is 108.000 euro, waarmee de inkomsten 7.000 euro
achterblijven bij de raming. Het rekeningsaldo wordt voor 3.000 euro negatief beïnvloed door een afrekening
voor het jaar 2016.

Leges Burgerzaken
Onder de naam “leges” heffen we verschillende rechten voor verstrekte diensten door of vanwege het
gemeentebestuur. In 2017 verhoogden we de legestarieven gemiddeld met 0,6 procent.
Een aantal tarieven kende een afwijkende verhoging dan wel een stabilisatie die voortvloeit uit gemaakte
beleidskeuzes of volgt uit wettelijk opgelegde tarieven.
Leges Burgerzaken
Product
P6048 Gegegevensverwerki lasten
ng (GBA)
baten

Begroting Begr. 2017
na.wijz.
2017
116.589
144.589

Rekening
2017
145.647

Verschil
-1.058

0

0

-1.750

1.750

saldo

116.589

144.589

143.897

692

P6054 Reis- en
lasten
identiteitsdocumenten
baten

112.256

73.256

61.843

11.413

0

0

0

0

saldo

112.256

73.256

61.843

11.413

lasten

67.437

64.437

46.425

18.012

baten

0

0

0

0

saldo

67.347

64.437

46.425

18.012

lasten

53.498

66.498

57.554

8.944

baten

0

0

0

0

saldo

53.498

66.498

57.554

8.944

lasten

50.533

70.533

63.574

6.959

baten

0

0

0

0

saldo

50.533

70.533

63.574

6.959

lasten

276.543

293.543

268.304

25.239

baten

644.108

658.108

592.710

-65.398

saldo

367.565

364.565

324.406

-40.159

lasten

676.856

712.856

643.347

69.509

Baten

644.108

658.108

594.460

-63.648

saldo

32.748

54.748

48.887

5.861

P6060 Rijbewijzen

P6072 Personen en
familierecht

P6084 Overige
dienstverlening

P6102 Secretarieleges

Totaal

Toelichting:
Gezien het geringe verschil, lichten we de afwijking niet toe.
Kostendekkendheid leges burgerzaken

Kosten taakvelden
Inkomsten taakvelden
excl. heffingen

Begroting
2017
676.856
0

Begr. 2017
na.wijz.
712.856
0

Rekening
2017
643.347
-1.750
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BTW
Totale kosten
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70.077
0
746.933

73.952
0
786.808

70.505
0
712.102

Opbrengst heffingen

-644.108

-658.108

-625.256

Dekkingspercentage

86%

84%

88%

Begraafrechten
Dit betreft rechten voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen
van diensten in verband met de begraafplaatsen. Vanaf 1 januari 1989 geven we graven uit inclusief onderhoud
voor bepaalde tijd. Alle tarieven zijn door raadsbesluiten geaccordeerd. Schommeling in de opbrengst wordt
veroorzaakt door het werkelijke aantal begrafenissen per jaar, die slecht in te schatten zijn. Daarnaast
schommelen de inkomsten van afkoop.
Begrafenisrechten
Product

Begr. 2017
na.wijz.
193.891

Rekening
2017
229.832

Verschil

lasten

Begroting
2017
192.891

baten

0

0

5.651

5.651

saldo

-192.891

-193.891

-224.181

-30.290

lasten

13.521

9.821

2.403

7.418

baten

5.000

5.000

0

-5.000

saldo

-8.521

-4.821

-2.403

2.418

P6666 Begrafenisrechten lasten

37.604

53.604

196.711

-143.107

baten

177.500

203.500

237.322

33.822

Saldo

139.896

149.896

-40.611

-109.285

Lasten

244.016

257.316

428.946

-171.630

baten

182.500

208.500

242.973

34.473

P6654 Begraven

P6655 Stille Hof, fac

Totaal

-35.941

saldo
-61.516
-48.816
-185.972
-137.156
Toelichting:
Het nadelig resultaat van € 137.000 bestaat voornamelijk uit de nieuwe lastenpost: storting in de reserve
onderhoud begraafplaatsen. In de reserve is € 143.000 gestort. De reserve is ingesteld op basis van de
nieuwe regels in de BBV. Het bedrag is gebaseerd op het aantal jaren waarin afkoop heeft
plaatsgevonden in 2017 plus de bedragen die zijn ontvangen voor meerdere jaren bij uitgifte nieuwe
graven.
Vanaf 2018 zal jaarlijks een bedrag vanuit de reserve ten gunste van de exploitatie worden gebracht.
Jaarlijks zal de reserve worden aangevuld met bedragen uit het lopende jaar. De kosten voor
lijkschouwing en begraven op kosten van de gemeente zijn hoger dan verwacht.
Kostendekkendheid begrafenisrechten
Begroting
2017
244.016
-5.000

Begr. 2017
na.wijz.
257.316
-5.000

Rekening
2017
428.946
-5.651

3.411
0
242.427

3.411
0
255.727

3.111
0
426.406

Opbrengst heffingen

-177.500

-203.500

-237.322

Dekkingspercentage

73%

80%

56%

Kosten taakvelden
Inkomsten taakvelden
excl. heffingen
Overhead
BTW
Totale kosten
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Overzicht COELO

Landelijk is de gemeente terug te vinden op de 63ste plaats (2016 de 82ste plaats). De tabel in de atlas is
gerangschikt van goedkoop, naar duur.
Provinciaal is de positie van de gemeente ten opzichte van 2016 gewijzigd. In 2016 was de
gemeente terug te vinden op plaats 3. In 2015 was dit plaats 2. Gerangschikt van goedkoop
(1) naar duur (23).
Duurste gemeente in de provincie was Bellingwedde (909 euro), goedkoopst is de gemeente Stadskanaal (622
euro). Door COELO is voor de provincie Groningen de gemiddelde woonlast voor meer- persoonshuishoudens
berekend op 783 euro. De gemeente Hoogezand-Sappemeer ligt met 650 euro onder het gemiddelde.
In tabelvorm:
Rangnr. Gemeente
2017

Bedrag Rangnr. Bedrag Stijging
2017

2016

2016

%

Rangnr.
COELO
2017

1

Bellingwedde

909

1

895

1,56

376

2

Loppersum

885

3

858

3,15

367

3

Haren

875

7

832

5,17

363

4

Ten Boer

862

4

853

1,06

360

5

Leek

854

5

850

0,47

352

6

De Marne

850

2

858

-0,93

347

7

Appingedam

840

8

831

1,08

333

8

Marum

833

6

835

-0,24

329

9

Grootegast

829

9

825

0,48

326

10

Delfzijl

805

10

804

0,12

301

11

Oldambt

804

11

799

0,63

298

12

Winsum

783

12

798

-1,88

267

13

Eemsmond

771

19

724

6,49

237

14

Menterwolde

763

13

785

-2,80

229

15

Vlagtwedde

747

14

767

-2,61

194

16

Groningen

745

15

748

-0,40

189

17

Slochteren

744

16

737

0,95

188

18

Zuidhorn

736

17

734

0,27

178

19

Pekela

730

20

718

1,67

163

20

Bedum

728

18

724

0,55

160

21

Hoogezand-Sappemeer

650

22

668

-2,69

63

22

Veendam

648

21

682

-4,99

59

23

Stadskanaal

622

23

645

-3,57

39

rekenkundig totaal

18013

17970

COELO

Rekenkundig gemiddelde

783

781

0,24

COELO

gewogen gemiddelde

759

762

-0,39

Uit de tabel blijkt dat de bedragen van de top 3 gemeenten, evenals vorig jaar, dichter bij elkaar kwamen. Ten
opzichte van het voorgaande jaar is het verschil tussen 1 en 3: 28 euro (2016 verschil 37 euro).
Het verschil tussen Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde is in 2017 iets gewijzigd HS 650, SL
744 en MW 763 euro (2016: HS 668, SL 737 en MW 785 euro.
Provinciebreed is de (rekenkundige) verhoging 0.24 procent, met -2.69 procent ligt Hoogezand-Sappemeer daar
ruim onder.
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VIII. Interbestuurlijk toezicht
In 2017 is in opdracht van de provincie het interbestuurlijk toezicht van de provincie Groningen geëvalueerd.
Daaruit bleek dat de wijze waarop het toezicht was ingevuld weinig toegevoegde waarde had. In overleg met de
gemeenten heeft de provincie daarom besloten om te stoppen met de huidige werkwijze en samen met de
gemeenten te komen tot een nieuwe werkwijze, IBT 2.0. De gemeente Midden-Groningen doet mee aan de pilot
IBT 2.0 en hoeft daarom niet langer in de begroting en in de jaarrekening te rapporteren over de toezichtvelden.
De toetsingscriteria zijn niet langer van toepassing en de beoordeling goed-matig-slecht is komen te vervallen.
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IV. Sociaal domein
In paragraaf Sociaal Domein van de begroting 2017 is een financieel overzicht gegeven van de 3 onderdelen
participatie, Wmo en jeugd. Hieronder doen we op hoofdlijnen een terugblik op 2017. Per onderdeel geven we
een overzicht van de bereikte resultaten en een onderbouwing van de grote financiële verschillen met de
begroting.

Hoogezand-Sappemeer

Realisatie
2017

Participatie
Wsw
Gemeentelijke bijdrage WsW

7.772.759
-927.348

Re-integratie

2.344.490

Integratie-uitkering participatie

9.088.622

Saldo participatie

-101.279

WMO
Lasten nieuwe WMO

5.503.230

Integratie-uitkering WMO

6.789.022

Saldo WMO

1.285.792

Jeugd
Lasten jeugdzorg

13.921.478

Integratie-uitkering jeugd

11.504.694

Saldo jeugd

-2.416.784

TOTALEN
Uitgaven

28.614.609

Integratie-uitkering Sociaal Domein

27.382.338

Saldo

-1.232.271

Slochteren

Realisatie
2017

Participatie
Wsw
Gemeentelijke bijdrage WsW
Re-integratie
Integratie-uitkering participatie
Saldo participatie

1.611.592
-176.279
260.124
1.782.875
87.438

WMO
Lasten nieuwe WMO

1.533.929

Integratie-uitkering WMO

2.000.400

Saldo WMO

466.471
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Jeugd
Lasten jeugdzorg

4.270.091

Integratie-uitkering jeugd

3.538.951

Saldo jeugd

-731.141

TOTALEN
Uitgaven

7.499.457

Integratie-uitkering Sociaal Domein

7.322.225

Saldo

Menterwolde

-177.232

Realisatie
2017

Participatie
Wsw
Gemeentelijke bijdrage WsW
Re-integratie
Integratie-uitkering participatie
Saldo participatie

2.913.252
-234.891
274.049
3.285.093
332.683

WMO
Lasten nieuwe WMO

1.349.962

Integratie-uitkering WMO

2.104.731

Saldo WMO

754.769

Jeugd
Lasten jeugdzorg

4.356.759

Integratie-uitkering jeugd

3.499.734

Saldo jeugd

-857.025

TOTALEN
Uitgaven

8.659.131

Integratie-uitkering Sociaal Domein

8.889.558

Saldo

230.427

Participatie
Participatie is onderverdeeld in Wsw en een re-integratiebudget. In 2017 is de Wsw voor Hoogezand-Sappemeer
en Slochteren uitgevoerd door BWRI. Voor inwoners van Menterwolde is de Wsw uitgevoerd door Wedeka.
Voor 2017 geldt dat zowel het bedrijfsresultaat van de Wsw bij BWRI als bij Wedeka een positief eindresultaat
laat zien ten opzichte van de begroting. Het tekort is minder groot dan verwacht. De gemeentelijke bijdrage
Wsw wordt gedekt uit de algemene middelen. In Hoogezand-Sappemeer en Slochteren wordt dit achteraf
verrekend en betaalbaar gesteld. In Menterwolde is er sprake van bevoorschotting vanuit de algemene middelen.
De bevoorschotting in 2017 is voldoende voor de financiële dekking van de negatieve resultaat.
Inhoudelijke toelichting
Voor afspraakbanen, beschut werk en de loonkostensubsidie beschrijven we hieronder de behaalde resultaten in
2017.
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Afspraakbanen
Het werkgeversteam onderhoudt de contacten met werkgevers die reeds aangegeven hebben plek te zien binnen
hun bedrijf voor een afspraakbaan. Het werkgeversteam HSS heeft over de grenzen van onze eigen subregio
heen mensen kunnen plaatsen op een afspraakbaan. Op deze manier zijn lokale werkgevers conform de
afspraken binnen het regionale werkbedrijf geholpen door de bij hun bekende contactpersonen.
De resultaten voor 2017 voor wat betreft de inzet van het werkgeversteam HSS zijn opgenomen in onderstaande
tabel:
Gemeente
Slochteren
Hoogezand
Menterwolde

Participatiewet
2
19
4

UWV uitkering

Nuggers
2
1

3
Na een aantal wetswijzigingen ten aanzien van de indicatiestellingen en plaatsing in het doelgroepregister is het
minder moeilijk om afspraakbanen te realiseren. In 2017 is de samenwerking vanuit het UWV hieromtrent zo
optimaal mogelijk gerealiseerd. Het UWV blijft echter gebonden aan de wettelijke kaders en de wet op de
privacy.
In 2017 is er verder wederom positief samengewerkt met de Praktijkscholen en de VSO’s (Voortgezet Speciaal
Onderwijs) om te komen tot een warme overdracht, casusbespreking, de samenwerking binnen de Praktijkroute
etc. met als doel de jongeren goed op te pakken en daar waar mogelijk zo snel en succesvol mogelijk te plaatsten
op een afspraakbaan of op vervolgonderwijs.
Door de plaatsing van mensen op een afspraakbaan is er sprake van inzet uit het inkomensbudget voor
loonkostensubsidie. Hiervan zijn ook 3 Nuggers (niet uitkeringsgerechtigde) die geplaatst zijn die een beroep
doen op loonkostensubsidie vanuit het uitkeringenbudget.
De ervaringen ten aanzien van de afspraakbanen zijn positief te noemen. Er zijn voldoende werkgevers die
openstaan voor dit instrument. We hebben te maken met een relatief nieuw instrument, we hebben ervaring en
we doen het qua aantallen prima. Kleine kanttekening; we zien dat veel werkgevers alleen met detachering via
een uitzendbureaus willen werken. Dit heeft onze aandacht omdat dit niet altijd ten goede komt van de
(kwetsbare) doelgroep. Over het algemeen; de werkgevers waar we nu mensen op een afspraakbaan hebben
geplaatst zijn enthousiast maar met name de doelgroep, de mensen die geplaatst zijn, lijken erg tevreden met hun
baan.
Beschut werk
Vanaf 1 januari 2017 zijn we als gemeente verplicht om beschutte werkplekken aan te bieden. De staatssecretaris
heeft hier ook per gemeente een taakstelling opgelegd. In onderstaande tabel is de taakstelling per gemeente
weergegeven. Dit aantal is gerealiseerd door BWRI. Bij elkaar opgeteld heeft BWRI op 31 december 2017 voor
de inwoners van HS, Slochteren en Menterwolde 15 beschutte werkplekken gerealiseerd en staan er 8 mensen op
de wachtlijst voor plaatsing. Er is beschutte werkplek bij een reguliere werkgever gerealiseerd, de overige zijn
gerealiseerd binnen de infrastructuur van BWRI werkbedrijf conform hetgeen is vastgesteld in de verordening.
Tabel taakstelling 2017
Hoogezand-Sappemeer
Slochteren
Menterwolde

2017
7
2
3
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Wmo
Maatwerkvoorzieningen (ZIN en PGB)
In het afgelopen jaar zien we een stijging van de uitgaven Zorg in Natura ten opzichte van wat we hebben
begroot. Dit wordt grotendeels verklaard door een daling in de PGB-uitgaven. Dit substitutie-effect komt
voornamelijk door de manier van contracteren (bestuurlijk aanbesteden). De totale uitgaven aan
maatwerkvoorzieningen (PGB én ZIN) in de nieuwe Wmo zijn daarnaast gestegen ten opzichte van vorig jaar,
met ongeveer € 300.000. We hebben te maken gehad met een grotere vraag naar ondersteuning. Daarnaast is
voor het onderdeel hulp bij het huishouden de begroting tijdens de collegerapportage te scherp bijgesteld. De
verwachtte daling in uitgaven heeft zich daardoor niet volledig doorgezet.
Het contractmanagement zetten we in om ervoor te zorgen dat de contractuele afspraken met onze
zorgaanbieders worden nageleefd. En om samen aan preventie en transformatie te werken via het inkoopnetwerk
en de ontwikkelagenda.
Daarnaast zijn we in 2017 gestart met het inzetten van het algemeen toezicht op de Wmo. We zetten signaalgestuurd een deskundig bureau in voor het doen van onderzoek naar de rechtmatige besteding van de
zorgbudgetten.
Collectieve Aanvullende Zorgverzekering
We hebben uitvoering gegeven aan de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) voor inwoners
met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Op 1 januari 2017 hadden de HSSM-gemeenten in totaal 1.689
inwoners die gebruik maakten van de CAZ. Op 1 januari 2018 is dit aantal licht afgenomen tot 1.630.
Aantal klanten dat gebruik maakt van de CAZ (exclusief kinderen) per aanvullend pakket
1 januari 2016 1 januari 2017 1 januari 2018 Mutatie
absoluut 20172018
GarantVerzorgd 1
536
551
553
2
GarantVerzorgd 2
130
115
110
-/- 5
GarantVerzorgd 3
1.011
1.027
967
-/- 60
Leeg
12
4
0
-/- 4
Totaal
1.689
1.697
1.630
-/- 67

Mutatie in
% 2017-2018
3,6%
-/- 4,3%
-/- 5,8%
-/- 100%
-/- 3,9%

Ondanks de publiekscommunicatie rond de CAZ is het aantal deelnemers de afgelopen drie jaren gestabiliseerd.
Tijdens de eindejaar actie van 2017 hebben 254 deelnemers zich aangemeld en hebben 50 klanten hun pakket
gewijzigd. Tegenover de aanmeldingen staan 77 klanten die in 2017 geen recht meer hadden op de CAZ en
daarom zijn afgemeld. Daarnaast hebben 244 deelnemers een andere verzekeraar gekozen, zijn verhuisd uit
Midden-Groningen of zijn overleden.
Transformatie
Op het gebied van de transformatie in de Wmo hebben we:
- De pilot “Trajectfinanciering, maatwerk!” hebben we voortgezet. Sociale teams en zorgaanbieders krijgen de
ruimte om de benodigde ondersteuning voor de inwoner flexibeler en creatiever in te zetten. De eerste resultaten
zijn positief en er worden aanbevelingen geformuleerd voor een eventuele borging van deze werkwijze.
- We zijn een onderzoek naar “Lokaal Vervoer” gestart. Dit moet in 2018 helderheid geven over de
(on)mogelijkheden voor het realiseren een lokaal openbaar vervoerssysteem, gerund door vrijwilligers. De
verwachting is dat met een efficiëntere inzet van bestaande busjes, in bezit bij verschillende eigenaren (BWRI,
dagbestedingspartijen, StadsvervoerHS, etc.), je dit kunt realiseren.
- Alle sociale teams hebben de beschikking (gekregen) over een budget dat vrij in te zetten is voor
maatwerkoplossingen, het maatwerkbudget.
-De GKB voert een proef uit met schulden oplossen van jongeren waarbij ingezet wordt op het creëren van een
financieel stabiele situatie voor de jongere door onder andere budgetbeheer.”
- De sociale teams hebben via “leertijd” ruimte gekregen om aan de hand van een integraal opleidingsplan voor
alle teamleden in te kunnen zetten op een verbeterde uitvoering en transformatieslag.
- De computerbank Midden-Groningen is in het najaar van 2017 gestart. Dit is een algemene voorziening waar
inwoners terecht kunnen voor een zinvolle invulling van hun dag. Bijvoorbeeld door het oplappen van oude
pc’s, die minima in ruil voor een vrijwillige tegenprestatie mogen afhalen.
- We hebben extra inzet van de wijkverpleegkundige toegevoegd aan de sociale teams om de verbinding tussen
het sociale en het medische domein beter te organiseren.
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Mantelzorgondersteuning- en compliment
Het mantelzorgcompliment is uitgereikt aan 1116 mantelzorgers op de dag van de mantelzorg in november. Op
diezelfde dag konden mantelzorgers ook deelnemen aan een gezellige avond in de Boerderij te Slochteren.
Daarnaast hebben we ook weer invulling gegeven aan een mindfulnesscursus voor mantelzorgers in het kader
van verminderen van de (geestelijke) belasting. En aan een fundag voor jonge mantelzorgers. Ook is er extra
formatie ingezet voor mantelzorgondersteuning.
Uit eerdere jaren is er budget overgebleven (totaal 90.000,-) dat is toegevoegd aan het jaar 2017. Hierdoor
hebben we ook dit jaar een overschot van pm 70.000,Cliëntondersteuning
In 2017 zijn we doorgegaan met het project “onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging” in samenwerking met
Zorgbelang. In 2017 hebben 19 inwoners gebruik gemaakt van de onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger
(inwoners bijstaan voor, tijdens en na het keukentafelgesprek). Zorgbelang zorgt voor de toegang van de
inwoners, coördinatie en intervisie van de vrijwilligers. Daarmee is de onafhankelijkheid ten opzichte van de
gemeente gegarandeerd.
In 2017 zijn we als gemeente met dit project door de VGN en Ieder(in) benoemd tot Koploper.
Inloop GGZ
De Inloop GGZ in de Vredekerk wordt uitgevoerd door Lentis. Dit is een algemene, laagdrempelige voorziening
waar inwoners (met of zonder psychische problematiek) terecht kunnen voor een kop koffie, een praatje of
activiteiten. Kortom, om aansluiting te vinden bij de maatschappij.
Beschermd Wonen
Centrumgemeente Groningen ontvangt een budget voor 'Beschermd wonen' en voert de werkzaamheden
hiervoor provinciaal uit.
De Groninger gemeenten hebben gezamenlijk een regionaal plan opgesteld ten behoeve van de verdere
voorbereiding op de decentralisatie van deze taak in 2020: “Gezamenlijk plan Groninger gemeenten. Van
Beschermd wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020”. In dit plan is een
impactanalyse van de decentralisatie voor de Groninger gemeenten opgenomen en wordt een eerste aanzet
gegeven voor een nieuw regionaal financieel verdeelmodel. In 2017 hebben we actief meegedaan aan de
verschillende deelprojecten vanuit het regionale Programma Beschermd Wonen. Daarnaast hebben we een eigen
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met de aanbieders beschermd wonen die in onze gemeente actief zijn.
In samenwerking met de Groninger gemeenten en vanuit een lokale integrale benadering bereiden we ons voor
op het overnemen én transformeren van de taak Beschermd wonen en opvang in 2020. Over het jaar 2017 is
opnieuw een voordeel op dit budget.

Jeugd
Tekort bijdrage RIGG
Vanaf 2015 sluit de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) de contracten met de
zorgaanbieders voor jeugd af. Het Dagelijks Bestuur (DB) van deze gemeenschappelijke regeling heeft het
mandaat de inkoop uit te voeren. Boekjaar 2015 gaf nog een positief resultaat. In 2016 bleek er een tekort te zijn
van 5,6 mln. Op begrotingsbasis hebben wij voor 2017 rekening gehouden met dat tekort. In september 2017
deed de RIGG een stevige winstwaarschuwing over de uitgaven jeugdhulp 2017. Er werd daarop een Taskforce
monitoring en sturing financiën jeugdhulp ingericht met de opdracht om extra te sturen op de financiën van de
jeugdhulp, de informatievoorziening jeugdhulp te verbeteren en inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de
uitgaven te kunnen bijsturen. Begin 2018 werd duidelijk dat het tekort verder zou oplopen met een bandbreedte
tussen € 13,5 en € 22,5 mln. In juni 2018 bleek dat het totale tekort (inclusief de afrekening over 2016) € 27,3
mln. bedraagt.
Door de financiële solidariteit in 2017 ligt het totale tekort voor de HSSM gemeenten lager dan de kosten van het
werkelijke hulpgebruik. Het solidaire tekort van ZIN en PGB is in 2017 voor HSSM € 3,4 miljoen.
Stijging kosten
Uitgangspunt van de jeugdhulp van de Groninger gemeenten is dat ieder kind de hulp krijgt die het nodig heeft.
We hebben er voor gezorgd dat er geen wachttijden zijn bij jeugdhulpaanbieders. Door de inrichting van onze
sociale teams worden ouders en kinderen ondersteund bij opvoed- en opgroeivraagstukken en zo nodig
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doorverwezen naar jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal zorgtoewijzingen, die overigens in
lijn is met de landelijke ontwikkelingen.
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Hoogezand-Sappemeer

Jeugd Hoogezand-Sappemeer
Jeugd - Voorkant
Jeugd - ZIN
Jeugd - PGB
Totaal zorgkosten
Jeugd - Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten
Stelpost SD
Totaal lasten Hoogezand-Sappemeer m.b.t. 2016
Resultaten 2015 en incidentele lasten
TOTALE LASTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER

Act.
Begroting
2017
735.952
10.381.000
1.354.819
12.471.771
514.410
514.410
-297.000
12.689.181
-220.000
12.469.181

Overschot/
Realisatie tekort 2017
2017
tov act.begr.
994.925
-258.973
11.508.403 -1.127.403
1.421.339
-66.520
13.924.667 -1.452.896
410.677
103.733
410.677
103.733
-297.000
14.335.344 -1.646.163
-413.866
193.866
13.921.478 -1.452.297

Integratie-uitkering SD jeugd
Overschot/tekort

11.511.107 11.504.694
-958.074 -2.416.784

-6.413
-1.458.710

De uitgaven voor de individuele zorg zijn gekoppeld aan de afrekening in het kader van de financiële solidariteit
van de 23 gemeenten. Tegenover het begrote tekort stond als aanvullende dekkingsmiddel een stelpost Sociaal
Domein (uit de collegerapportage) van € 297.000. Hiermee komt het resultaat uit op -/- € 1.458.710.
Slochteren

Jeugd Slochteren
Jeugd - Voorkant
Jeugd - ZIN
Jeugd - PGB
Totaal zorgkosten
Jeugd - Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten
Stelpost SD
Totaal lasten Slochteren m.b.t. 2016
Resultaten 2015 en incidentele lasten
TOTALE LASTEN SLOCHTEREN
Integratie-uitkering SD jeugd
Overschot/tekort 2016

Act.
Overschot/
Begroting Realisatie tekort 2017
2017
2017
tov act.begr.
192.000
182.022
9.978
3.120.000 3.811.358
-691.358
339.000
258.014
80.986
3.651.000 4.251.394
-600.394
123.869
79.016
44.853
123.869
79.016
44.853
3.774.869 4.330.410
-555.541
-5.328
-60.319
54.991
3.769.541 4.270.091
-500.550
3.540.802
-228.739

3.538.951
-731.141

-1.851
-502.402

156

1

IX


Menterwolde

Jeugd Menterwolde
Jeugd - Voorkant
Jeugd - ZIN
Jeugd - PGB
Totaal zorgkosten
Jeugd - Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten
Stelpost SD
Totaal lasten Menterwolde m.b.t. 2016
Resultaten 2015 en incidentele lasten
TOTALE LASTEN MENTERWOLDE
Integratie-uitkering SD jeugd
Overschot/tekort

Act.
Overschot/
Begroting Realisatie tekort 2017
2017
2017
tov act.begr.
3.050.012 3.566.289
-516.277
408.998
366.000
42.998
3.459.010 3.932.289
-473.279
485.996
435.329
50.667
485.996
435.329
50.667
3.945.006 4.367.618
-422.612
-10.859
10.859
3.945.006 4.356.759
-411.753
3.501.555
-443.451

3.499.734
-857.025

-1.821
-413.574

Casemanagement jeugd
Begin 2016 werd steeds meer duidelijk dat het casemanagement jeugdhulp vooral in Hoogezand-Sappemeer en
Menterwolde was overbelast. Er dreigde op termijn structurele uitval en het ontstaan van wachtlijsten. De
belangrijkste oorzaak voor dit probleem is het aantal complexe en ernstige casussen. Om de sociale teams de
ruimte te bieden om de knelpunten op te lossen is medio 2016 per team de capaciteit casemanagement jeugd met
een halve fte. uitgebreid. Vooralsnog gold deze uitbreiding voor 1 jaar. In de loop van 2016 bleek de werkdruk
binnen de teams echter alleen maar toe te nemen. Daarom is besloten de tijdelijke uitbreiding in 2017 voort te
zetten. Daarnaast is de ondersteuning van de casemanagers uitgebreid met werkbegeleiding en de inzet van een
gedragsdeskundige.
Samenwerking onderwijs
Met het Aletta Jacobscollege en het Samenwerkingsverband VO is een start gemaakt met het project Goud voor
Jou. Bedoeling van het project is om jongeren in de directe omgeving van school op te vangen en te
ondersteunen wanneer dat nodig is. Het project richt zich vooral op jongeren binnen het VMBO met een hoog
risico op schooluitval. Op de OBS de Zwaaikom in Hoogezand is samen met Elker een vergelijkbaar project
ontwikkeld. De lopende praktijk van pedagogische ondersteuning Vroegtijdig Versterker Kind en Gezin binnen
het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is met ingang van het schooljaar 2016-2017 uitgebreid naar alle drie de
gemeenten. Binnen deze aanpak werken JGZ, Peuterspeelzaalwerk en Stichting Elker nauw samen om met
coaching on the job, ouders en groepskrachten te versterken in hun rol als (mede-) opvoeder.
Uitvoeringskosten
De capaciteit in de backoffice is op basis van de ervaringen in 2015 vrijwel verdubbeld. In de loop van de
tweede helft van dat jaar werd steeds meer duidelijk wat er van de mensen in de gemeentelijke backoffice werd
gevraagd. Door de complexiteit van de Jeugdwet en de primaire processen is de afhandeling van een
zorgtoewijzing veel meer dan het alleen inkloppen van data. Het vergt inzicht in de processen en de wetgeving.
Daarnaast moet de backoffice intensieve relaties onderhouden met de sociale teams en de RIGG. Om alle
noodzakelijke handelingen uit te voeren was meer tijd nodig dan voorzien.
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Aantal kinderen met jeugdhulp
2017
aantal kinderen
lftgroep 0 tot 6
lftgroep 6 tot 12
lftgroep 12 tot 18
lftgroep 18 jaar e.o.
Eindtotaal

M
63
291
341
68
763

HS
V
34
195
240
50
519

Eindtotaal
97
486
581
118
1282

M
19
99
117
24
259

Sl
V
7
47
76
18
148

Eindtotaal
26
146
193
42
407

M
20
102
110
27
259

MW
V
12
69
67
10
158

Eindtotaal
32
171
177
37
417

Met name in Menterwolde en Slochteren is er sprake van een stijging van het aantal kinderen met jeugdhulp. Het
gemiddelde percentage voor Midden-Groningen liep op naar 16 % van het aantal kinderen.
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1.

Overzicht van baten en lasten

1a

Overzicht van baten en lasten per programma
Begroting
2017
Programma

Nr.

lasten
baten

4.064.539
875.175
-3.189.364

4.100.179
889.175
-3.211.004

Verschil ( - =
nadelig)
begr. - rek.
8.671.802
-4.571.623
3.126.404
2.237.229
-5.545.398
-2.334.394

lasten
baten

14.799.447
7.462.244
-7.337.203

15.198.854
7.542.732
-7.656.122

15.329.149
7.812.162
-7.516.987

-130.295
269.430
139.135

lasten
baten

7.156.864
2.665.115
-4.491.749

7.685.502
3.291.767
-4.393.735

9.815.708
3.401.949
-6.413.759

-2.130.206
110.182
-2.020.024

lasten
baten
saldo

18.824.969
11.894.079
-6.930.890

19.373.484
11.891.194
-7.482.290

18.946.501
12.823.448
-6.123.053

426.983
932.254
1.359.237

lasten
baten

6.479.754
1.178.245
-5.301.509

6.314.890
841.330
-5.473.560

5.915.221
893.414
-5.021.807

399.669
52.084
451.753

lasten
baten
saldo

43.516.793
29.183.226
-14.333.567

43.080.622
28.128.163
-14.952.459

43.461.972
28.718.660
-14.743.312

-381.350
590.497
209.147

lasten

14.516.985

12.873.519

13.082.568

-209.049

1.016.791
-13.500.194

818.416
-12.055.103

1.258.453
-11.824.116

440.037
230.987

14.143.434
270.000
-13.873.434

15.226.644
270.000
-14.956.644

16.528.966
534.948
-15.994.018

-1.302.322
264.948
-1.037.374

lasten

139.851

2.265.193

408.583

1.856.610

baten
Saldo Algemene dekkingsmiddelen
saldo

808.105
668.254

2.889.976
624.783

841.687
433.104

-2.048.289
-191.679

PR01 Bestuur en Burger
Saldo Bestuur en Burger
saldo
PR02 Openbare Ruimte
Saldo Openbare Ruimte
saldo
PR03 Wonen en Industrie
Saldo Wonen en Industrie
saldo
PR04 Onderwijs
Saldo Onderwijs
PR05 Cultuur en Sport
Saldo Cultuur en Sport
saldo
PR06 Participatie
Saldo Participatie
PR07 Wet Maatschappelijke
Ondersteuning

baten
Saldo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
sald
PR08 Jeugd
lasten
baten
Saldo Jeugd
saldo
PR09 Algemene dekkingsmiddelen

Begr. na
wijz.

Rekening
2017
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lasten Totaal lasten programma's 1 t/m 9
baten Totaal baten
programma's 1 t/m 9
saldo Gerealiseerde saldo
van baten en lasten
prog. 1 t/m 9

Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend

Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten

Saldo financieringsfunctie

Lasten
Baten
Overige alg.dekkingsmiddelen Lasten
Baten

Subtot. alg.dekkingsmiddelen Lasten
Baten
Overige
Onvoorzien
Lasten
Baten

Overhead
Vennootschapsbelasting

Lasten
Baten
Lasten
Baten

Subtot. Overige

Lasten
Baten
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
alg.dekkingsmiddelen en overige

123.642.636

126.118.887

132.160.468

-6.041.581

55.352.980

56.562.753

59.411.124

2.848.371

-68.289.656

- 69.556.134

-72.749.344

-3.193.210

6.721.000
66.530.101
31.784
-622.605
2.746.834
2.674.680
2.124.229
75.957.565

6.898.000
68.496.632
51.784
-622.605
4.293.031
1.287.680
3.670.426
76.734.096

6.900.994
68.313.913
51.104
-709.229
2.226.216
1.156.290
1.516.987
76.422.301

2.994
-182.719
-680
86.624
2.066.815
-131.390
2.153.439
-311.795

78.500
9.370.476
96.829
9.448.976
96.829

159.500
9.469.176
96.829
9.628.676
96.829

10.622.128
314.291
10.622.128
314.291

159.500
1.152.952
217.462
-993.452
217.462

64.481.189

63.531.823

64.597.477

1.065.654

418.243
47.065
-

146.000
430.343
47.065
-

367.044
146.000
412.100
93.446
31.810
-

-367.044
0
18.243
-46.381
-31.810
-

-

-

-

-

818.732

5.224.206

5.224.978

-772

1.284.040

5.847.614

6.275.377

-427.763

Toevoeging aan
reserves:
PR01
PR02
PR03
PR04
PR05
PR06
PR07

Burger en Bestuur
Openbare Ruimte
Wonen en Industrie
Onderwijs
Cultuur en Sport
Participatie
Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
PR08 Jeugd
PR09 Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Totaal toevoegingen aan reserves
lasten
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Beschikking over
reserves:
PR01
PR02
PR03
PR04
PR05
PR06
PR07

Burger en Bestuur
Openbare Ruimte
Wonen en Industrie
Onderwijs
Cultuur en Sport
Participatie
Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
PR08 Jeugd
PR09 Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Totaal beschikkingen over
reserves

43.533
199.234
68.820
3.685
-

48.033
323.091
87.675
547.320
3.685
22.280

4.500
277.677
616.343
429.325
5.519
22.280

-43.533
-45.414
528.668
-117.995
1.834
-

72.220
-

129.329
37.110

57.109
37.110

-72.220
-

4.760.336

10.673.402

7.316.850

-3.356.552

5.147.828

11.871.925

8.766.713

-3.105.212

3.863.788

6.024.311

2.491.336

-3.532.975

136.499.881
136.555.202
55.321

145.265.603
145.265.603
0

150.574.960
144.914.429
-5.660.531

-5.309.357
-351.174
-5.660.531

baten

Saldo reservemutaties:
Totalen

lasten
baten

Gerealiseerde resultaat

1b

Overzicht van overheadkosten en vennootschapsbelasting

Overhead
Vanaf de begroting 2017 komen op dit product de lasten en baten met betrekking tot de overhead tot uitdrukking.
Als gevolg van de wijzigingen BBV 2016 is er een notitie Overhead gepubliceerd die moet bijdragen aan de
interne sturing door de raad en betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk moet maken. Om de raad op
eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook
meer zeggenschap over die kosten te geven is voorgeschreven dat er een apart overzicht wordt opgenomen van
de kosten van overhead. Het hoofduitgangspunt van het BBV is dat kosten zoveel mogelijk direct worden
toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten (gebaseerd op de
productieve uren van de medewerkers en doorberekend op basis van een loonkostentarief) die direct verbonden
zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, op de betreffende taakvelden
(producten) tot uitdrukking worden gebracht. Alle overige kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces behoren tot de overhead. Dan hebben we het over
ondersteunende taken die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product en de door
hiërarchisch leidinggevenden vervulde sturende taken.
Overhead bestaat in elk geval uit:
1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
3. P&O / HRM.
4. Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
5. Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie (KCC).
6. Juridische zaken.
7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
8. Informatievoorziening en automatisering (ICT).
9. Facilitaire zaken en Huisvesting.
10. DIV.
11. Managementondersteuning primair proces.
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Op basis van voorgaande uitgangspunten volgt hier een overzicht van de overhead 2017, begroot versus
werkelijk:

Kosten-/opbrengstensoort

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
actueel

Rekening 2017

Verschil begr.
actueel en
rekening

Lasten
Overige goederen en diensten

31.500

31.500

45.257

-13.757

3.110

3.110

3.109

1

259.417

259.417

164.619

94.798

Bedrijfsbureau

1.449.414

1.449.414

865.790

583.624

Concerncontrol

184.815

184.815

206.021

-21.206

Repro

104.100

104.100

69.309

34.791

Facilitair

543.232

493.732

279.147

214.585

3.857.606

3.930.874

5.489.464

-1.558.590

2.047.048

2.047.048

3.287.414

-1.240.366

890.234

965.166

211.998

753.168

Kapitaallasten
Directie

Dienstverlening
(waaronder infor- en automatisering)
Werk en inkomen
Overige verrekeningen

0

Baten
Overige verrekeningen
Eindtotaal

-96.829

-96.829

-314.291

217.462

9.273.647

9.372.347

10.307.837

-935.490

Een toelichting op de afwijkingen is opgenomen aan het einde van dit programma in de paragraaf ‘Wat heeft het
gekost?’.
Vennootschapsbelasting (VPB)
Op basis van de inventarisaties van de activiteiten van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer zou
mogelijk het grondbedrijf vennootschapsbelastingplichtig zijn. Voor het doen van aangifte
Vennootschapsbelasting maken wij voor de drie voormalige gemeenten over het boekjaar 2016 en 2017 gebruik
van de diensten van Caraad Belastingadviseurs.
Eind week 14, 2018 heeft Caraad Belastingadviseurs overleg gehad met het BBO-team van de Belastingdienst
dat over de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen gaat. Doel van het overleg was de
voortgang en de stand van zaken te bespreken van het grote aantal dossiers dat Caraad onder haar heeft.
Belangrijk onderwerp was ook de aangiftetermijn voor het jaar 2016, welke per 1 mei aanstaande zou verlopen.
Uit het gesprek kwam duidelijk naar voren dat de landelijke discussie maar langzaam vorm krijgt en dat op veel
onderdelen nog de nodige vraagpunten bestaan, mede door de bijzondere omstandigheden die vaak spelen bij
ondernemingen van gemeenten, provincies en andere overheden. Duidelijk is ook dat de Belastingdienst
overheidsondernemingen niet anders kan en mag behandelen dan private ondernemingen, reden waarom ze erg
voorzichtig zijn met het innemen van standpunten of het maken van praktische afspraken.
In verband met de nog voortdurende discussie is de Belastingdienst ook bereid om voor de dossiers die Caraad
onder zich heeft de termijn voor de aangifte Vpb 2016 (de eerste aangifte vennootschapsbelasting, met de fiscale
openingsbalans) te verlengen. De aangiften Vpb 2016 van cliënten van Caraad Belastingadviseurs dienen
uiterlijk eind september 2018 te worden ingediend, en waar mogelijk eerder.
Reden voor het nadere uitstel is onder meer het nog steeds niet gepubliceerd zijn van de standpunten van de
Belastingdienst over de fiscale verwerking van de grondexploitaties. Bij een grote gemeente heeft een uitgebreid
afstemmingstraject plaatsgevonden waarvan de bevindingen via de VNG gepubliceerd zouden worden. De
publicatie van deze stukken laat echter al maanden op zich wachten, reden waarom Caraad ook door is gegaan
met het opzetten en inrichten van hun jaarwinstmodel. In het overleg werd aangegeven dat de publicatie van
deze stukken waarschijnlijk in april 2018 of begin volgende mei 2018 zal plaatsvinden. Caraad is nog wat
gereserveerd nu eerdere toezeggingen ook niet zijn gehaald. Voorts hebben eerdere stukken ook weinig concrete
handvatten geboden.
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Daarnaast zijn er de laatste tijd ook ‘speerpunten’ van de Belastingdienst losgekomen, die het maken dat
sommige activiteiten mogelijk nader moeten worden onderbouwd. Dit betreft onder andere de uitleg van het
begrip normaal vermogensbeheer en specifieke onderdelen zoals revolverende fondsen.
Gezien de wederom snel naderende termijn zal Caraad de komende periode voortvarend blijven doorwerken om
tot een goede opzet van de Vpb-aangifte van onze gemeente te komen. In overleg met u zullen wij -waar nodignog even wachten met het indienen van de aangifte totdat publicatie over de verwerking van de grondposities is
verschenen. Afhankelijk van de mogelijk handvatten in deze notitie zouden we dan nog zaken kunnen bijstellen
in de opzet. Dit voorkomt mogelijk het moeten indienen van een verbeterde aangifte.
Naar verwachting zullen de eventuele gevolgen van het (gedeeltelijk) vennootschapsbelastingplichtig worden
van de (inmiddels voormalige) gemeente Hoogezand-Sappemeer relatief beperkt zijn.
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1c

Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld
0.1
0.2
0.4
0.5
0.61
0.62
0.7
0.8
0.10
1.1
1.2
2.1
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.81
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
Totaal

Bestuur
Burgerzaken
Overhead
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Overige baten en lasten
Mutaties reserves
Crisisbeheersing en Brandweer
Openbare orde en Veiligheid
Verkeer en vervoer
Economische Havens en waterwegen
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijfsloket en -regelingen
Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerk-voorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke Ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen

Realisatie 2017
Lasten

Baten

Saldo

6.289.283
1.242.374
10.711.978
2.308
433.571
298.951
0
2.226.216
4.982.968
2.010.174
296.847
3.631.542
136.239
264.120
1.264.511
37.361
0
13.262.193
3.169.625
2.344.047
1.149.938
1.342.012
2.213.554
22.886
100.816
1.100.833
2.807.594
5.484.278
2.163.275
25.550.635
14.881.534
2.816.618
994.228
6.713.881
12.515.876
92.954
2.030.861
2.779.973
2.904.315
539.987
428.945
1.143.264
3.150.990
3.748.994
149.282.551

-2.471.752
-644.652
-314.291
-769.147
-3.977.349
-2.943.715
-68.313.913
-1.156.290
-7.474.304
0
-12.306
-237.138
0
0
-1.226.003
-12.171
-113.573
-11.903.869
-965
-911.508
-350.937
-498.971
-3.000
0
-40.507
0
-52.456
-773.488
-25.793
-20.332.530
-7.618.850
-576.343
-24.470
-637.694
0
-35.975
-494.024
-3.173.953
-3.814.675
-278.661
-242.973
-105.124
-1.217.003
-841.647
-143.622.021

3.817.531
597.722
10.397.687
-766.839
-3.543.777
-2.644.764
-68.313.913
1.069.925
-2.524.082
2.010.174
284.540
3.394.404
136.239
264.120
38.508
25.190
-113.573
1.358.325
3.168.660
1.432.540
799.001
843.041
2.210.554
22.886
60.309
1.100.833
2.755.138
4.710.790
2.137.482
5.218.106
7.262.684
2.240.275
969.758
6.076.187
12.515.876
56.980
1.536.837
-393.980
-910.359
261.326
185.972
1.038.140
1.933.987
2.907.347
5.660.531
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Analyse op hoofdlijnen

Het nadelig rekeningresultaat 2017 bedraagt circa - € 5,7 miljoen. Bij de collegerapporatge werd een nadeel
verwacht van € 1,25 miljoen. Per saldo een nadelige ontwikkeling van - € 4,4 miljoen.
In het volgende overzicht is een analyse opgenomen van de belangrijkste afwijkingen tussen het
rekeningresultaat 2017 en het verwachte resultaat van de begroting 2017 na actualisatie.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Bestuurlijke
samenwerking/algemene
lasten en baten

Niet gedekte kosten voor de herindeling.

-956.000

Begrafenisrechten

Vormen voorziening begrafenisrechten conform
voorschriften.

-143.000

Verkeersveiligheid

Niet geraamde ontvangst van parkeer-, los- en laadgelden

Grondzaken

Stortingen in de verliesvoorziening stadscentrum van €
1.291.000 en verliesvoorziening IJsbaan van € 430.000.

Grondzaken

Het budget voor bedrijvig en leefbaar HS is in 2017 niet
volledig besteed, dit resulteert in een voordeel van €
294.000.

294.000

Grondzaken

Winstneming grondexploitatie Julianapark.

134.000

Onderwijs

De kosten bij het schoolbestuur zijn lager en daardoor ook
de kosten voor de doorbetaling. Dit betekent een voordeel
van € 1.490.000

1.490.000

Huisvesting onderwijs

De kosten voor de huisvesting zijn hoger in verband met de
realisatie van de kindcentra.

-360.000

Kielzog

Betreft grotendeels restitutie te veel ontvangen subsidie in
2016 door Kielzog.

Kalkwijck

Betreft lagere uitgaven als gevolg van met name lagere
onderhoudskosten voor zowel de gebouwen alsde terreinen
en lagere kapitaallasten inzake de nieuw- en verbouw van de
Kalkwijck (per 01-01-2017 nog niet gereed).

277.000

WSW

WSW resultaat in 2017 van 348 voordelig. Daarnaast betreft
het per saldo een positief verschil van 109 duizend euro
i.v.m. opheffing en afwikkeling van de gemeenschappelijke
regeling BWR .

457.000

Minimabeleid

Vanaf 2017 ontvangen we als gemeente extra middelen voor
de armoedebestrijding onder kinderen (Klijnsma-gelden).
Aangezien besluitvorming over de inzet van deze middelen
in de loop van 2017 (zomerperiode) heeft plaatsgevonden, is
een groot deel van de middelen nog niet besteed.

220.000

139.000
-1.721.000

87.000
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Bijstand

Betreft een niet geraamde dotatie aan de voorziening
dubieuze debiteuren sociale zaken. Op basis van een
inschatting van de openstaande posten per 31 december 2017
is een inschatting gemaakt van de benodigde omvang van de
voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken. Op basis van
deze onderbouw is de voorziening opgehoogd.

-679.000

Sociaal domein WMO

Minder personele inzet voor uitvoeringskosten WMO.

Sociaal domein WMO

Bij de actualisatie van de begroting, zijn de lasten voor
huishoudelijke hulp te laag geraamd voor een bedrag van €
119.000.

-119.000

Sociaal domein WMO

De lasten en baten van Gezond Sappemeer zijn per saldo op
dit project € 171.000 negatief, dit betreft de ambtelijke
ureninzet op dit project. De ambtelijke uren zijn op
begrotingsbasis verdeeld over andere producten.

-171.000

Sociaal domein WMO

Het kindcentrum Woldwijck is in 2017 in gebruik genomen,
de huuropbrengst was echter (nog) niet begroot.

100.000

Sociaal domein Jeugd

Vanwege de complexiteit van de jeugdhulp en de toename
van jeugdhulp was extra inzet nodig op het gebied van
casemanagement. Dit was nodig om de werkdruk te verlagen
en de gewenste kwaliteitsverbetering door te ontwikkelen.
De meerkosten hiervan waren € 524.000, waarvan € 265.000
is doorberekend naar de gemeenten Slochteren en
Menterwolde.

-259.000

Sociaal domein Jeugd

Er is in 2017 een regionaal tekort op de kosten van
jeugdzorg ontstaan. Uitgangspunt van de jeugdhulp van de
Groninger gemeenten is dat ieder kind de hulp krijgt die het
nodig heeft. De meerkosten hiervan bedroegen € 1.194.000.
Hier tegenover staat nog een voordeel inzake afrekeningen
voorgaande jaren van € 194.000.

Algemene uitkering

Ten opzichte van de begroting na wijziging hebben we circa
183 duizend euro minder algemene uitkering ontvangen dan
geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een
neerwaartse bijstelling van het accres bij de
septembercirculaire 2017.

-183.000

Algemene baten en lasten

Betreft hoofdzakelijk extra inzet van eigen personeel voor
de uitvoering van de wet WOZ en voor het heffen en
invorderen van de gemeentelijke belastingen. Deze extra
inzet was nodig voor diverse conversieslagen in 2017 als
gevolg van de herindeling.

-196.000

Algemene baten en lasten

Als gevolg van de lagere kosten bij het onderwijs is er een
lagere onttrekking voor het transitiebudget.

-1.200.000

Algemene baten en lasten

Saldo op overhead. Dit wordt o.a. veroorzaakt door
gewijzigde inzet van beschikbare uren van mederkers
(bijvoorbeeld voor de herindeling) en daardoor gewijzigde
toerekening van de overhead van afdelingskostenplaatsen.

-936.000

274.000

-1.000.000
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Algemene baten en lasten

Betreft doorgeschoven btw in het kader van het Btw
Compensatie Fonds.

191.000

Algemene baten en lasten

Saldo niet gerealiseerde stelposten en taakstellingen
onderuitputting begroting en nominale ontwikkeling.

-680.000

Algemene baten en lasten

Stelpost sociaal domein. Betreft een stelpost die betrokken
dient te worden bij de tekorten sociaal domein in
programma's 7 en 8

290.000

Diverse

Overige verschillen.

250.000
-4.400.000

Saldo van de rekening voor bestemmingsresultaten
Afwijking

-4.400.000
0

168

1

3
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Overzicht incidentele baten en lasten en post onvoorzien

Het volgende overzicht vermeldt de baten en lasten die in 2017 incidenteel van invloed zijn geweest op het
rekening resultaat.
Omschrijving

Baten

Lasten

Programma 1 Bestuur en Organisatie
Kosten herindeling

3.427.994

Programma 3 Wonen en industrie
Storting in verliesvoorziening Stadscentrum

1.290.853

Storting in verliesvoorziening IJsbaan

430.667

Winstneming 2017 Julianapark

134.000

Bedrijvig en Leefbaar HS

292.778

Afboeking investering wijkvernieuwing Gorecht-West
Onttrekking reserve Gorecht-West

545.868
545.868

Programma 5 Cultuur en Sport
Restitutie te veel betaalde subsidie 2016 theather/kunstencentrum Kielzog

-86.957

Lagere kapitaallasten i.v.m. nog nog niet afronden nieuw-/verbouwbouw Kalkwijck

-85.413

Programma 6 Participatie
Resultaat sociale werkvoorziening afwikkeling oude jaren

106.578

Dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren

-2.583
679.192

Programma 7 Wet maatschappelijke ondersteuning
Mut.res. Informatie & Advies, onterecht geraamd

-72.220

Afrekening Beschermd wonen en PGB voorgaande jaren

-564.990

Programma 8 Jeugd
Afrekening zorgkosten jeugd voorgaande jaren

-194.000

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Budget herindelingskosten Hoogezand-Sappemeer i.r.t. de rijksvergoeding

706.000

Vergoeding herindelingskosten door Slochteren en Menterwolde

762.000

Verzelfstandiging schoolbestuur
Totaal

2.475.004

5.440.631
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Post onvoorzien
Overzicht aanwending van het bedrag “onvoorzien”
In de begroting 2017 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 2,27 per inwoner. In totaal een
bedrag van € 78.500. In het volgende overzicht zijn de in 2017 via begrotingswijziging verwerkte mutaties van
deze post opgenomen.

Wijz. Nr.

Onderwerp

Mutatie

Stand onvoorzien

Beginstand onvoorzien, aanvullingen GD
001

Projecten BaanvakNME naar Werkpro

020

Verbouw Sportcentrum de Kalkwijck tbv
Kunstencentrum
Eindstand onvoorzien

78.500
75.000
6.000

159.500
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Overzicht reserves en voorzieningen en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

A.

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves
Omschrijving reserves
Programma 2. Openbare
Ruimte
790506 Res. Vaarverbinding

Totaal Programma 2.
Openbare Ruimte
Programma 3. Wonen en
Industrie
790510 Res. Gorecht-West

Nut, noodzaak en bestaansrecht

Stand
31-12

In het kader van de overdracht van
kanalen en bijbehorende kunstwerken
heeft de gemeente een afkoopsom van de
gemeente Groningen ontvangen.
De op basis hiervan gevormde resreve
wordt gedurende 30 jaar ingezet ter
dekking van de kosten van onderhoud
van beschoeiingen en bruggen, de
bediening van bruggen en de
kapitaallasten van het uitvoeringskrediet
"Vaarverbinding" overeenkomstig het
raadsbesluit dd. 18 maart 2003.
De oorspronkelijke voorziening in dit
verband is in 2010 omgezet in een
bestemmingsreserve.

2.601.771

105.372

193.970

2.513.173

2.601.771

105.372

193.970

2.513.173

145.868

400.000

545.868

0

Bij het coalitieakkoord 2010-2014 is
besloten om met ingang van 2013
jaarlijks € 400.000 in te zetten voor
wijkvernieuwing Gorecht-West. Bij het
raadsbesluit "Uitvoering Ter Laan 1e
fase" d.d. 2 september 2013 is besloten
dit structurele budget jaarlijks toe te
voegen aan de Res. Gorecht-West. De
reserve is voor dekking van de
investeringen in de wijkvernieuwing

toevoegingen

onttrekkingen

Stand
31-12

Toelichting

claims
1-1

claims
31-12

De reserve is bestemd om de
onderhoudskosten van beschoeiingen
en bruggen, de bedieningskosten van
bruggen en de kapitaallasten van het
uitvoeringskrediet gedurende een
periode van 30 jaar te kunnen
opvangen.
De toevoeging aan de reserve van €
105.372 is de bijdrage uit de algemene
middelen om de reserve op het
benodigde peil te houden. De
onttrekking ad € 193.970 betreft de
bovengenoemde kosten over het
rekeningsjaar 2017.

De toevoeging betreft de structurele
toevoeging aan het budget conform
het coalitieakkoord 2010-2014.
In 2017 is € 545,868 aan de reserve
onttrokken ter dekking van de
investeringen in de wijkvernieuwing
Gorecht-West.
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Gorecht-West.

790601 Res. Bovenwijkse
voorzieningen grondexploitaties
(voorheen reserve Stadsuitleg
grondexploitatie)

Deze reserve is bestemd om de kosten
van bovenwijkse voorzieningen te
dekken. Dit zijn (infrastructurele)
voorzieningen van openbaar nut,
bijvoorbeeld een ontsluitingsweg of een
tunnel die grenzen aan een of meer
exploitatiegebieden en die direct of
indirect profijt opleveren voor dit gebied,
c.q. gebieden.
Deze reserve werd t/m 2016 gevoed
vanuit de grondexploitaties. Op basis van
gewijzigde regelgeving BBV zijn
fondsafdrachten vanuit grondexploitaties
niet meer toegestaan. Afdrachten zijn
alleen mogelijk indien het een causaal
verband heeft met investeringen
waarvoor het fond wordt ingezet.

205.484

0

0

205.484

790602 Res. Stadshart
grondexploitatie

Met deze reserve worden alle middelen
voor de ontwikkeling van het Stadshart
samengevoegd. De samenvoeging betreft
een uitwerking van de motie van Lokaal
Centraal bij de behandeling van de
programmabegroting 2010.

1.280.471

0

0

1.280.471

1.631.823

400.000

545.868

1.485.955

Totaal Programma 3. Wonen
en Industrie

Als gevolg van de wijziging van het
Besluit Begroting en Verantwoording
is fondsvorming in dit verband niet
(meer) toegestaan. Voorzien was een
dotatie van € 13.820.

In 2017 zijn geen mutaties geweest. In
2018 zal nog een bedrag van €
656.926 worden onttrokken als
uitvloeisel van het besluit van de raad
om de begrotingspositie 2018 te
verbeteren. Voor het resterende deel
van € 623.545 wordt bij de
behandeling van de MPG 2018 de
raad voorgesteld dit vrij te laten
vallen, dit naar aanleiding van de
verliesneming op grondexploitatie
Stadscentrum.
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Programma 4. Onderwijs
790208 Res. Huisvesting
onderwijs

De reserve dient voor de dekking van de
lasten van de huisvesting van het
onderwijs (onderhoud buitenkant
schoolgebouwen, aanpassingen en
uitbreidingen) conform de “Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Hoogezand-Sappemeer”.
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 1997
verantwoordelijk voor de huisvesting
van het primair en het voortgezet
onderwijs. In de
“huisvestingsverordening” zijn de regels
vastgelegd op basis waarvan
schoolbesturen de bij wet vastgestelde
voorzieningen kunnen aanvragen.

293.474

0

0

293.474

De reserve is gevoed met middelen
die in het verleden aan de algemene
uitkering zijn toegevoegd voor de
huisvesting van het primair en
voortgezet onderwijs. Deze middelen
zijn nu niet meer te traceren binnen
de algemene uitkering.
Uit de reserve worden
(kapitaal)lasten voortvloeiend uit,
door de raad genomen besluiten, voor
de huisvesting van het primair en het
voortgezet onderwijs gedekt.
Op het saldo per 31-12-2016 liggen
volgende claims:

- kosten verschuiven accommodaties
KC Woldwijck
- kosten sloop en boekwaarden Van
Heemskerckstraat
- aanv.1e inrichting Theo
Thijssenschool in De Vosholen
- overige
Totaal
790209 Res.
overschrijdingsuitk.mat.lasten
BBO

Deze reserve vloeit voort uit de wettelijk
geregelde financiële gelijkstelling van
het bijzonder onderwijs aan het openbaar
onderwijs. Overschrijding van budgetten
voor het openbaar onderwijs
(rijksvergoeding) leidt tot een
verplichting aan het bijzonder onderwijs.
De betreffende kosten worden gedekt
door een onttrekking aan deze reserve.

76.057

43.446

76.057

43.446

170.000
47.554
36.924
38.997
293.474

De definitieve uitbetaling aan het
bijzonder onderwijs wordt achteraf
over een aantal jaren berekend.
Jaarlijks wordt een voorschot aan de
schoolbesturen betaald; voor de
afrekening wordt een bedrag gestort
in de reserve.
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802.087

0

0

802.087

De reserve wordt gevoed met door
het ministerie van OCW voor
onderwijs beschikbaar gestelde
middelen en een deel in verband met
het saldo van het schoolbestuur. De
reserve zal worden betrokken bij de
onvlechting van schoolbestuur in het
kader van de verzelfstandiging.

Deze reserve vloeit voort uit
investeringen van de school voor
speciaal basisonderwijs in
onderwijsleerpakketten.

52.107

0

0

52.107

De reserve wordt gevoed met door
het ministerie van OCW voor
onderwijs beschikbaar gestelde
middelen en een deel in verband met
het saldo van het schoolbestuur. De
reserve zal worden betrokken bij de
onvlechting van schoolbestuur in het
kader van de verzelfstandiging.

790226 Res. Duurzaamheid
Ketelhuis De Vosholen

De reserve dient voor de dekking van de
lasten voor duurzaamheidsmaatregelen
bij het kindcentrum De Vosholen

50.000

0

0

50.000

Naar verwachting zal deze reserve in
2018 worden aangewend ter dekking
van (vervolg) investeringen in het
Ketelhuis.

790217 Res. huisvesting AJC

Deze reserve vloeit voort uit
investeringen ten behoeve van het
nieuwe gebouw van het Dr. Aletta
Jacobscollege (AJC). Hiervoor heeft de
raad een investeringskrediet van ruim €
17 mln. beschikbaar gesteld
(raadsbesluiten van 12 november 2002
en 27 september 2005). Na de
herfinanciering van de huisvesting van
het AJC dient de reserve ter dekking van
een deel van de vergoeding die het AJC
ontvangt voor de huisvesting.

3.275.495

0

114.623

3.160.873

790214 Res. OBO o.l.p.

Deze reserve vloeit voort uit
investeringen van scholen voor het
openbaar basisonderwijs in
onderwijsleerpakketten.

790215 Res. SBO o.l.p.

De onttrekking betreft de
gedeeltelijke dekking van de
vergoeding 2017 die het AJC
ontvangt ten behoeve van de
huisvesting.
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790225 Res. Herfinanciering AJC

Deze reserve vloeit voort uit de
herfinanciering van het schoolgebouw
van het Dr. Aletta Jacobscollege en
dient voor het berekende verschil van de
rentebaten en rentelasten van de
herfinanciering.

790228 Res.Scholenprogramma

Bij de vaststelling van de jaarstukken
2016, raadsbesluit van 10 juli 2017, is
besloten de ontvangen rijksmiddelen te
reserven ten behoeve het aardbevingsen toekomstbestendig maken van
schoolgebouwen.
Via de collegerapportage 2017,
raadsbesluit van 9 oktober 2017, zijn
daar de aanvullend beschikbaar
gekomen middelen aan toegevoegd.

Afschrijvingsreserves

Deze reserves vloeien voort uit het
Besluit Begroting en Verantwoording
(2003). In het BBV wordt een
onderscheid gemaakt tussen
investeringen met economisch nut en
investeringen met maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut
behoren in principe op basis van de
economische levensduur afgeschreven te
worden. De betreffende
afschrijvingslasten kunnen eventueel
gedekt worden door een onttrekking aan
een hiertoe ingestelde
“afschrijvingsreserve”.

-187.831

25.459

0

2.996.565

0

-162.372

De toevoeging betreft de rentebaten
2017 in verband met de
herfinanciering. In de beginjaren
waren de berekende rentelasten
hoger dan de rentebaten en was er
sprake van een onttrekking aan deze
reserve. Dit is nu omgeslagen en over
enkele jaren zal de reserve een
positief saldo krijgen.

2.996.565

De toevoeging ad. 2.560.701 houdt
verband met de resultaatbestemming
2016.
De aanvullende middelen 2017
bedragen: € 435.864.

Met ingang van het jaar dat een
investeringsproject wordt
opgeleverd, c.q. in gebruik wordt
genomen komen de
afschrijvingskosten ten laste van de
rekening en wordt begonnen met de
jaarlijkse onttrekking aan deze
reserves. De afschrijvingsduur wordt
bepaald aan de hand van de
financiële verordening (raadsbesluit
van 25 maart 2008). Als een object
volledig is afgeschreven is de
betreffende reserve volledig
aangewend. De investeringen die
leiden tot deze afschrijvingslasten
zijn gebaseerd op raadsbesluiten.
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790211 Res. Huisvesting Rehoboth
(afschr.)

Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort
uit het raadsbesluit van 18 november
2003 een investeringskrediet van €
1.570.184 beschikbaar te stellen voor de
aanpassing van de voormalige
Rehobothschool.

1.058.963

0

39.337

1.019.626

790213 Res. Materialen gym.lok.
'06 (afschr.)

Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort
uit een in 2006 gepleegde investering in
materialen voor de gymlokalen.

7.426

0

1.857

5.570

790216 Res. Uitbr.scholen / pszsubs.

Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort
uit investeringen in peuterspeelzalen bij
De Tweemaster (incl. interne
verbouwing) en bij de Nico
Bulderschool.

446.387

0

11.648

434.739

790222 Res. Stim. Kinderopvang
(afschr.)

Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort
uit investeringen voor
kinderopvang/peuterspeelzalen bij
scholen voor het basisonderwijs.

295.449

0

16.103

279.347

790229 Res.Terreininrichting
kindcentrum De Vosholen (afschr).

Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort
uit investeringen voor kindcentrum
Vosholen.

0

146.000

0

146.000

6.169.615

3.211.470

259.625

9.121.460

Totaal Programma 4. Onderwijs

Betreft € 20.000 van de reserve
financiële ruimte 2013; middelen
openbare verlichiting terrein De
Vosholen en € 126.000 van de
reserve financiële ruimte 2016;
inrichting terrein kindcentrum
Vosholen
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Programma 5. Cultuur en Sport
790200 Res. Egalisatie zwembad

163.884

8.012

0

171.896

Op basis van het verschil tussen de
beïnvloedbare lasten/baten op
rekenings- en begrotingsbasis, wordt
de mutatie bepaald.
In 2017 zijn de onderhoudskosten
lagerr geweest dan geraamd
waardoor een bijdrage aan de reserve
heeft plaats gevonden.

-1

1

0

0

Ingaande 2016 is het saldo van de
reserve Muziekschool / Kielzog CKC
overgehevend naar de Stichting
Kielzog als (gedeeltelijke) dekking
voor het eigen vermogen van de
Stchting

De reserve is bestemd om verplichtingen
jegens eigenaren van gemeentelijke
monumenten op te kunnen vangen. Dit
betreft subsidies voor restauratie van
gemeentelijke monumenten.
De oospronkelijke voorziening is in
2010 omgezet in een
bestemmingsreserve.

75.995

23.797

0

99.792

Op basis van het totaaloverzicht van
nog uit te betalen
monumentensubsidies is er een
bedrag van € 23.797 toegevoegd aan
deze reserve.

Deze reserve vloeit voort uit het
raadsbesluit een investeringskrediet van
€ 115.000 beschikbaar te stellen voor de
realisatie van een buitenpeuterbad bij
sportcentrum de Kalkwijck
(Voorjaarsnota 2007).

81.508

0

3.684

77.823

Betreft de onttrekking van de
afschrijvingskosten van de
investeringen van het
buitenpeuterbad, het spelmateriaal en
de groenvoorzieningen.

321.386

31.811

3.684

349.512

790204 Res. Muziekschool / 't
Kielzog CKC

790224 Res. Monumentenzorg

Afschrijvingsreserves
790218 Res. Bui.peuterbad CSVT
VJN 07 (afschr.)

Totaal Programma 5. Cultuur en
Sport
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Programma 7. Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning
Afschrijvingsreserves
790227 Res. MFC Westerbroek
(afschr.)

Totaal Programma 7. Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning
Totaal Programma 8. Jeugd

Op basis van het raadsbesluit van 27
januari 2014 (voordracht nr. 011) heeft
de raad besloten de restant stelpost ad. €
170.000 om te zetten in een
bestemmingsreserve ter dekking van een
deel van de toekomstige kapitaallasten
van de verbouw / renovatie van het
MFC Westerbroek.

168.834

0

0

168.834

168.834

0

0

168.834

Aangezien de verbouw/renovatie van
het dorpshuis nog niet is afgerond
zijn er geen te dekken
afschrijvingslasten in 2017.

0
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Progr. 9. Alg. dekkingsmiddelen
790000 Res. Algemene reserve

De algemene reserve vormt een buffer
om financiële tegenvallers op te vangen
en wordt in dit verband gerekend tot de
zogenoemde weerstandscapaciteit van
de gemeente. De algemene reserve
wordt gevormd uit batige rekeningsaldi.
De algemene reserve is in principe vrij
aanwendbaar, met dien verstande dat de
"bespaarde rente" ten gunste van de
begroting wordt gebracht. Daarmeee
vormt de bespaarde rente een algemeen
dekkingsmiddel. Dit betekent, dat indien een beroep op de algemene
reserve wordt gedaan - vervangende
dekkingsmiddelen moeten worden
aangewezen voor de teruglopende
rentebate.

4.907.360

1.293.180

5.611.356

589.183

Voor wat betreft de hoogte van de
algemene reserve en invloed hiervan
op het weerstandsvermogen van de
gemeente wordt verwezen naar de
paragraaf risicomanagement en
weerstandsvermogen. In dit
document wordt de beschikbare
weerstandscapaciteit geconfronteerd
met de geschatte omvang van de
benodigde weerstandscapaciteit.
De toevoegingen aan de reserve heeft
hoofdzakelijk betrekking op het
rekeningresultaat 2016; € 1.292.409.
De onttrekkingen houden met name
verband met:
- de verbetering van de
begrotingspositie; € 1.273.000;
- de verzelfstandiging en
gezondmaking onderwijs, € 917.173;
- vorming van een reserve
scholenprogramma; € 2.560.701;
- overheveling van budget van 2016
naar 2017 als onderdeel van de
resultaatbestemming 2016; €
855.835.
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790100 Res. "Grote Investeringen"

790102 Res. Huis voor Cultuur en
Bestuur

Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit
van 13 november 2000 (begroting 2001)
ten behoeve van de financiering van
grote investeringen. De reserve is
gevormd uit batige rekeningsaldi en het
vrij besteedbare deel van de opbrengst
van de aandelen Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten.

732.412

Deze reserve vloeit voort uit het
raadsbesluit "Project gemeentehuis+"
van 16 juli 2012. Besloten is een
bestemmingsreserve te vormen voor
investeringen in het Huis voor Cultuur
en Bestuur. Met deze reserve worden
directe kosten gedekt waarop niet mag
worden afgeschreven. Ook worden
hieruit de hogere aanvangslasten die de
begrote jaarlijkse kapitaallasten te boven
gaan gedekt. Voor de jaren 2013-2015
worden desbetreffende middelen vanuit
de exploitatie toegevoegd aan deze
reserve.

2.487.871

0

687.901

69.853

692.762

662.559

2.483.010

Bij de collegerapportage 2017 zijn de
restant middelen het I&Abeleidsplan aan de alemene middelen
toegevoegd; € 18.428.
De restant middelen van de
Bewonersinitiatieven /
voucherregeling zijn in 2017 besteed
; € 51.424.
De claims die nog op de reserve
liggen zijn:
- Reconstr. Gorecht-West budget 40+
wijken
- Besluit Locatiegebonden subsidies
Totaal

303.124
359.436
662.559

303.124
359.436
662.559

Conform het investeringsplan van het
Huis van Bestuur zijn de niet
noodzakelijke dekkingmiddelen in
2017 toegevoegd aan deze reserve; €
687.901.
De onttrekking heeft betrekking op:
- dekking van de tijdelijke huiskosten
als gevolg van de herindeling en
vooruitlopend op de realisatie van het
Huis van Bestuur; € 92.762;
- de verbetering van de
berotingspositie 2017; € 600.000.
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Reserves “financiële ruimte”
beleids/jaarprogramma/voorjaarsnota’s

De hieronder opgenomen reserves
betreffen administratieve
bestemmingsreserves die zijn ingesteld
voor de middelen die door de raad in het
kader van (jaarschijven uit)
beleidsprogramma’s en voorjaarsnota’s
voor bepaalde (nieuwe) beleidsdoelen
zijn bestemd. Het betreft veelal
meerjarige projecten waarbij het van
belang is dat de hiervoor bestemde
middelen ook in volgende jaren
beschikbaar zijn. De betreffende
projecten zijn nog niet afgerond of er
moeten nog bedragen aan deze reserves
worden onttrokken om de reeds
gemaakte kosten van deze projecten te
dekken. Ook kunnen deze reserves
bestemd zijn voor het opvangen van
geprognotiseerde tekorten in de
meerjarenramingen. Het bestedingsdoel
is dan de verbetering van de
toekomstige begrotingspositie.

Aan deze reserves liggen door de
raad bestemde doelen ten grondslag.
In dit verband liggen er claims op
deze reserves.

790117 Res. Financiele ruimte
2010

98.204

790118 Res. Financiele ruimte
2011

40.451

790121 Res. Financiele ruimte
2013

20.000

790122 Res. Financiele ruimte
2014

12.300

0

0

0

0

98.204

40.451

20.000

12.300

0

0

0

0

De restant NasB gelden zijn op basis
van de collegerapportage toegevoegd
aan de algemene middelen.

98.204

0

De restant middelen van het BOSproject zijn op basis van de
collegerapportage toegevoegd aan de
algemene middelen.

40.451

0

20.000

0

12.300

0

De claim op deze reserve is omgezet
in een afschrijvingsreserve
terreininrcihting kindcentrum De
Vosholen
De restant middelen van 2015 voor
de organisatie van een
personeelsfeest zijn op basis van de
collegerapportage toegevoegd aan de
algemene middelen.
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790124 Res. Financiele ruimte
2015

997.202

0

11.250

985.952

De restant middelen veranderplan
sociaal domein zijn in 2017
aangewend ter dekking van de
(vevolg)kosten; € 11.250.
De claims die op de reserve liggen
zijn:
- Res.Saldi oude WMO taken 619007
- Res.Saldi oude WMO taken 619014
- Middelen GIDS 2016-2017
Totaal

790125 Res. Financiele ruimte
2016

638.537

444.750

263.069

820.218

De onttrekkingen hebben betrekking
op
- de inzet van de middeln
verkeersvoorzieningen; € 12.000;
- de vorming van een
afschrijvingsreserve terreininrichting
kindcentrum De Vosholen; €
126.000;
- de inzet van de middelen
uitbreiding teamleiding sociale
teams;
€ 74.219
- de inzet van de retant middelen
m.b.t. het team Sociaal Domein; €
50.850.
De toevoegingen betreffen de
volgende nog niet (volledig)
aangewende overheveling van 2016
naar 2017 i.v.m.:
- sloopkosten alg gevolg van het KC
Woldwijck:
- sloopkosten Theo Thijssenschool
(dislocatie):
- afboeken oude boekwaarde ivm
realisatie KC Woldwijck:

11.250

0

183.000
582.000
220.952
997.202

183.000
582.000
220.952
985.952

12.000

0

126.000

0

74.219

0

50.850

0

0
0
0
0
0
0
0

93.000
50.000
215.800
17.200
52.150
12.100
4.500

299.000
76.468
638.537

299.000
76.468
820.218
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- kosten buitengebied:
- duurzaamheid:
- revitalisatie zuidlaardermeer:
- vorming en opleidingskosten
Griffie

790127 Res.Financiele ruimte
2017

Afschrijvingssreserves m.b.t. de
bedrijfsvoering
790120 Res. Inrichting
werkplekken (afschr.)

790123 Res. Aanbouw Kerkstr.
38a (afschr.)

De overige claims die op de reserve
liggen zijn:
- Overheveling stelpost baggeren
- Overh econ ontwikkeling Zmeer
Totaal
Dit betreft de overheveling van niet
besteed budget ten behoeve van de
voortzetting van een aantal projecten
die bijdragen aan informele steun en
hulp in wijken en buurten en aan het
versterken van het vrijwilligerswerk.

0

116.500

0

116.500

De reserve is bestemd om gedurende de
economische levensduur van de
aangeschafte werkplekinrichtingen de
betreffende afschrijvingskosten op te
vangen.

18.552

0

1.524

17.027

Deze reserve is gevormd op basis
van het raadsbesluit van 24
september 2012, voordracht nr. 047
"Aanwending IZA-gelden".
Daarbij gaat het om de
werkplekinrichting in het kader van
"Het nieuwe werken" bij de afdeling
Publiekszaken.

De reserve is bestemd om gedurende de
economische levensduur van de
aanbouw Kerkstraat 38a de betreffende
afschrijvingskosten op te vangen.

40.290

0

5.036

35.254

Deze reserve is gevormd naar
aanleiding van het raadsbesluit van
13 januari 2014, voordracht nr. 007
"Huis voor Cultuur en Bestuur". Het
betreft een noodzakelijke aanbouw
van de lokatie aan de Kerkstraat 38a
ten behoeve van de tijdelijkde
huisvesting van de muziekschool.
Deze wordt conform de financiële
verordening in 10 jaar afgeschreven.
De middelen voor deze reserve
waren beschikbaar binnen de

Op basis van het raadsbesluit van 6
november 2017 (voordracht nr. 059)
heeft de raad ingestemd met de tijdelijke
voortzetting van een aantal projecten die
bijdragen aan de informele steun en hulp
in wijken en buurten en het versterken
van het vrijwilligerswerk.

0

116.500
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bestemmingsreserve Huis voor
Cultuur en Bestuur (790102).

790220 Res. Onderw.LEDverlicht.CSVT (afschr.)

De reserve is bestemd om gedurende de
economische levensduur van de
aangeschafte onderwaterverlichting de
betreffende afschrijvingskosten op te
vangen.

1.835

0

1.835

0

Betreft de dekking van de jaarlijkse
afschrijvingskosten van de
investering van de
onderwaterverlichting.

790509 Afschrijvingsres. Airco
victorgebouw

De reserve is bestemd om gedurende de
economische levensduur van de
aircoinstallatie de afschrijvinskosten op
te vangen.

21.666

0

21.666

0

Aangezien de investeringg niet heeft
plaatsgevonden en, in verband met
het nog te bouwen Huis van Bestuur,
niet meer uitgevoerd gaat worden,
zijn de middelen toegevoegd aan de
algemene middelen.

790126 Res. ST Kerkstraat 38a
(afschr)

De reserve is bestemd om gedurende de
economische levensduur van de
huisvesting en aanvullende
investeringen m.b.t. automatisering de
afschrijvinskosten op te vangen.

80.240

0

0

80.240

De huisvesting van één van de
sociale teams in de Kerkstraat 38a,
plus aanvullende investeringen m.b.t.
automatisering (laptops, printers
e.d.), is in 2017 gerealiseerd. De
(dekking van de) afschrijvingskosten
start(en) daarom in 2018.

790130 Res.Informatisering
herindeling 2018 (afschr.)

De reserve is bestemd om gedurende de
economische levensduur de
afschrijvingskosten van de investeringen
in nieuwe software etc. als gevolg van
de herindeling op te vangen.

0

341.079

0

341.079

De eenmalig beschikbare middelen
ten behoeve van investeringen op het
gebied van informatisering als
gevolg van de herindeling zijn
omgezet in een afschrijvingsreserve.
De reserve wordt vanaf 2018 ingezet
ter dekking van de
afschrijvingslasten van deze
investeringen.
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790130 Res.Automatisering
herindeling 2018 (afschr.)

Totaal Progr. 9. Alg.
dekkingsmiddelen
Totaal Reserves

De reserve is bestemd om gedurende de
economische levensduur de
afschrijvingskosten van de investeringen
in nieuwe hardware als gevolg van de
herindeling op te vangen.

0

21.465

0

21.465

10.096.919

2.904.875

6.849.306

6.152.488

20.990.348

6.653.527

7.852.454

19.791.420

De eenmalig beschikbare middelen
ten behoeve van investeringen op het
gebied van automatisering als gevolg
van de herindeling zijn omgezet in
een afschrijvingsreserve. De reserve
wordt vanaf 2018 ingezet ter dekking
van de afschrijvingslasten van deze
investeringen.
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Voorzieningen
omschrijving voorziening

Nut, noodzaak en bestaansrecht

Stand
01-01

toevoegingen

onttrekkingen

Stand
31-12

Getroffen voorzieningen in verband met onderhanden werk
Voorzieningen ter compensatie van tekorten van Wanneer voor een grondcomplex op
grondexploitaties
basis van de exploitatieopzet een
verlies optreedt, wordt voor dit
verlies, na instemming van de raad,
een voorziening getroffen. Bij het
afsuiten van een grondexploitatie
wordt het dan bestaande tekort
gedekt uit de verliesvoorziening.

Toelichting

De voorzieningen van de
grondexploitaties zijn tegen contante
waarde gewaardeerd. Indexatie
(rentetoevoeging) op de voorziening is
toegestaan. Uitzondering is de
verliesvoorziening De Vosholen voor
deelplan II. Deze is gebaseerd op het
verschil tussen de boekwaarde en
agrarische waarde. Met de jaarlijkse
herziening van de grondexploitaties
wordt de stand van de voorziening
afgestemd op het gecalculeerd verlies.

791302 Vrz. Toek.verliezen ijsbaanlocatie

3.379.162

483.762

0

3.862.924

De stand van de voorziening is
gebaseerd op de hercalculatie in de
meerjaren prognose Grondexploitaties
2018. Op basis van deze hercalculatie
is € 430.667 aan de verliesvoorziening
toegevoegd. Ook is € 53.095 rente
toegevoegd omdat het gecalculeerde
verlies op basis van contante waarde
is.

791303 Vrz. Verlies Stadscentrum

2.336.146

1.327.255

0

3.663.401

De stand van de voorziening is
gebaseerd op de hercalculatie in de
meerjaren prognose Grondexploitaties
2018. Op basis van deze hercalculatie
is € 1.290.853 aan de
verliesvoorziening toegevoegd. Ook
is € 36.402 rente toegevoegd omdat
het gecalculeerde verlies op basis van
contante waarde is.

Totaal voorzieningen in verband met
onderhanden werk

5.715.308

1.811.017

0

7.525.325
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Getroffen risicovoorzieningen i.v.m. uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
790707 Vrz. Oninbare vorderingen/dubieuze
De voorziening dient om het risico
debiteuren
van oninbaarheid van
belastingdebiteuren en overige
(privaatrechtelijke) debiteuren af te
dekken.

790900 Vrz. Dubieuze Debiteuren SoZa

In het kader van de herwaardering
van de debiteuren sociale zaken in
verband met de invoering van de
Wet Werk en Bijstand (WWB), is
een voorziening gevormd die het
risico van oninbaarheid moet
afdekken.

429.164

333.811

491.931

271.045

Op basis van ervaringen,
risicopercentages en een eigen
inschatting voor wat betreft de
haalbaarheid dat vorderingen nog
worden ontvangen wordt de hoogte
van deze voorziening bepaald.
De oninbare bedragen worden
rechtstreeks aan deze voorziening
onttrokken. De reden van het oninbaar
verklaren verschilt per debiteur. In
het algemeen betreft het een
faillisement dan wel beëindigde
bedrijfsactiviteiten, onvindbare
debiteuren of ontbreken van juridische
mogelijkheden.
Op basis van de gemaakte berekening
voor 2017 zal de stand per 31-12-2017
een bedrag moeten zijn van € 271.045.
Rekening houdende met de oninbaar
verklaarde vorderingen 2017 ad. €
491.931 is er € 333.811 aan de
voorziening toegevoegd.

1.924.771

679.192

97.864

2.506.099

De hoogte van de voorziening wordt
op rekeningsbasis afgeleid van het
actuele saldo van openstaande
vorderingen per ultimo boekjaar en
algemeen gehanteerde
inbaarheidspercentages voor dit soort
vorderingen. Het bedrag van
openstaande debiteuren sociale zaken
(voornamelijk terugvordering van ten
onrechte verstrekte bijstand) fluctueert
jaarlijks door ontvangen aflossingen
van oude vorderingen en het ontstaan
van nieuwe vorderingen. Uiteindelijk
als oninbaar aan te merken
vorderingen worden ten laste gebracht
van de voorziening dubieuze
debiteuren.
In 2017 is, naast de toevoeging ad. €
679.192 als gevolg van wijzigingen
van het actuele saldo, een aanvullende
onttrekking gedaan van € 97.864.
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Per saldo levert dit een toevoeging van
€ 581.328 euro op. Daarmee is de
voorziening weer afgestemd op een
juiste waardering van de openstaande
vorderingen.

791000 Vrz. Risico gemeentelijke kredietbank

Opvangen van de risico's in verband
met de terugontvangst van de
verstrekt leningen door de
gemeentelijke kredietbank.

Totaal risicovoorzieningen i.v.m. uitzettingen
met een rentetypische looptijd < 1 jaar

25.775

3.415

1.520

27.670

2.379.710

1.016.418

591.315

2.804.814

752.516

112.683

74.823

790.376

14.610

10.703

499

24.814

In 2017 is er € 1.520 afgeschreven
wegens oninbare vorderingen.
Regulier is er 1% risicopremie aan de
voorziening toegevoegd; € 1.718. Om
de voorziening per ultimo van het jaar
weer op 10% van het uitstaande
leningensaldo brengen is een bedrag
van € 1.697 toegevoegd. Het saldo is
daarmee toereikend om mogelijke
risico's af te dekken.

Risicovoorzieningen
790804 Vrz. (Londo) techn.onderh.gym.lok

Uit deze voorziening worden de
kosten gedekt van onderhoud en
kleine aanpassingen van de
gymlokalen.

790805 Vrz. (Londo) verv.meubilair gym.lok

Betreft gelden bestemd voor de
vervanging/aanpassing van
meubilair van de gymlokalen.
Vervanging vindt onregelmatig
plaats. Een voorziening is daarom
gewenst. Er wordt een lange termijn
planning gemaakt voor de inventaris
van de gymlokalen.

Op basis van de geactualiseerde
gegevens van het
gebouwenbeheerssysteem zal de
huidige stand van de voorziening de
komende jaren nodig zijn voor het
onderhoud van de gymlokalen en het
afhandelen van het achterstallig
onderhoud. Deze voorziening zal in
2018 betrokken worden bij het
vormen van een voorziening groot
onderhoud Gebouwen.
Betreft gelden bestemd voor de
vervanging/aanpassing van meubilair
van de gymlokalen.
Vervanging vindt onregelmatig plaats;
€ 499.
Ten laste van de exploitatie wordt er
jaarlijks een bedrag aan deze
voorzieining toegevoegd;€ 10.703.
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791207 Vrz. Onderhoud stationsgeb.
Kropswolde

Betreft een voorziening waarin
jaarlijks een bedrag wordt gestort
door de huurders van het pand voor
het onderhoud van het gebouw.

791215 Vrz. Aardbevingen

Voorziening is ingesteld voor de
kosten die in het kader van
aardbevingsproblematiek die niet
door de NAM worden gedekt.

Totaal risicovoorzieningen
Voorzieningen voor toekomstige verplichtingen
790710 Vrz. Arbeidsgerelateerde verplichtingen De directie heeft in 2017 beloten
mee te werken aan een
mobiliteistrajec bij de BWRI. Om de
mogelijk vervolgkosten van dit
traject in 2018 te kunnen dekken is
deze voorziening gevormd. Dit
besluit is betrokken bij de
vaststelling van de
collegerapportage 2017 door de
raad.
790711 Vrz. APPA wethouders
De voorziening is ingesteld om een
mogelijk tekort van de
pensioenuitkeringen van wethouders
aan te vullen.
791200 Vrz. Groot onderhoud wegen

Doel van de voorziening is ter
dekking van de jaarlijkse kosten van
de rehabitatie van de verhardingen.

2.477

2.400

0

4.877

Jaarlijks wordt een bedrag ten laste
van de gewone dienst gedoteerd van €
2.400 voor het onderhoud aan dit
gebouw. In 2017 zijn er geen
onderhoudskosten ten laste van deze
voorzieningen gebracht.

62.500

0

62.500

0

In 2017 is de voorziening opgeheven.

832.103

125.786

0

60.900

0

60.900

Betreft de middelen ter dekking van
de mogelijke vervolgkosten in 2018
van het BWRI mobiliteitstraject.

1.788

0

0

1.788

Dit betreft het saldo van 2016. In
afwachting van eventuele verdere
ontwikkelingen blijdt deze
voorzieningen vooralsnog bestaan.

324.337

305.000

62.352

566.984

137.822

820.067

Jaarlijks wordt structureel 305.000
gestort in de voorziening ter dekking
van de uitgaven. In 2017 heeft er groot
onderhoud plaats gevonden aan de
Burg Barteldsstraat ad 53.393 euro en
zijn nog werkzaamheden aan de
fietspad langs de Energieweg 8.959
euro. Het resterende saldo dient als
dekking voor de toekomstige
uitgaven.

189

1

4
791214 Vrz. Aanleg riool wijkvern. GorechtWest

Doel van de voorziening is om de
vervanging van de riolering
betreffende de herstructurering
Gorecht West te kunnen bekostigen.
Voorheen werden de uitgaven
rechtstreekst gefinancieerd uit de
voorziening Egalisatie rioolrechten.
In het vGRP2013-2017 Beleidsplan
riolering en water is hiermee
rekening gehouden.

Totaal voorzieningen voor toekomstige
verplichtingen
Egalisatievoorzieningen
791201 Vrz. Egalisatie rioolrechten

791213 Vrz. Egalisatie afvalstoffen

Totaal egalisatievoorzieningen

Doel is de bekostiging van het
jaarlijks onderhoud en de
vervanging van de riolering
overeenkomstig het Beleidsplan
riolering en water vGRP 2013-2017
overeenkomstig raadsbesluit 02
december 2013.

Doel is om grote jaarlijkse
schommelingen binnen de
afvalstoffenheffing op te kunnen
vangen.

Jaarlijks worden de uitgaven inzake de
rioleringswerkzaamheden betreffende
herstructurering Gorecht West uit deze
voorziening gedekt. In 2017 zijn geen
rioleringswerkzaamheden verricht,
derhalve geen onttrekking in 2017.

1.738.000

0

0

1.738.000

2.064.125

365.900

62.352

2.367.672

9.230.431

1.260.619

298.572

10.192.478

Conform raadsbesluit van 2 december
2013 is de voorziening toereikend om
de komende 60 jaar het onderhoud en
de vervanging kostendekkiend te
kunnen uitvoeren. Positieve of
negatieve saldi op het product
riolering worden verrekend met deze
voorziening.
De toevoeging ad 1.260.619 euro in
2017 heeft betrekking op het
voordelig saldo tussen de uitgaven en
inkomsten De onttrekking ad 298.572
euro dient ter dekking van de
geactiveerde investeringen in 2017.

338.241

0

48.567

289.674

Om grote afwijkingen in de tarieven
van de afvalstoffen te kunnen
opvangen is bij de begroting 2012
(raadsbelsuit 07-11-2011 nr 063) deze
voorziening in het leven geroepen. Uit
de voorziening is in 2016 het
negatieve saldo van de
afvalstoffenheffing voor het
huishoudelijk afval onttrokken.(betreft
met name lagere opbrengste oud
papier in 2017).

9.568.672

1.260.619

347.139

10.482.152
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Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
791216 Vrz. Afkoop onderhoud grafrechten

Totaal voorzieningen van derden verkregen
middelen die specifiek besteed moeten
worden

Conform het vernieuwde Besluit
Begroting en Verantwoording is
deze voorziening ingesteld. De de
afkoopsommen graf onderhoud
worden aan deze voorziening
teogevoegd. De middelen worden
aangewend ter dekking van de
jaarlijkse ondehoudskosten.

0

143.214

0

143.214

0

143.214

0

143.214

De storting 2017 is gebaseerde op de
restant afkooptermijn van de
ontvangen afkoopsommen.
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B.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving

2017

2018

2019

Afschrijvingsreserves:

Toevoeging

Onttrekking

Res. Inr.werkplekken 2012 (afschr.)

0

1.524

1.524

1.524

1.524

1.524

Res. Aanbouw Kerkstr.38A HvCB (afschr)

0

5.036

5.036

5.036

5.036

5.036

Res. ST Kerkstraat 38a (afschr)

0

0

5.349

5.349

5.349

5.349

Res.inform.herindeling 2018 (afschr.)

341.079

0

55.000

68.216

114.673

114.673

114.673

Res.Autom.herindeling 2018 (afschr.)

102.500

Toevoeging

Onttrekking

2020

Toevoeging

Onttrekking

2021

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

21.465

0

4.293

20.460

20.460

20.460

Res. Huisvesting Rehoboth (afschr.)

0

39.337

39.337

39.337

39.337

39.337

Res. Materialen gym.lok. '06 (afschr.)

0

1.857

1.857

1.857

1.857

0

Res. Uitbr.scholen / psz-subs. (afschr.)

0

11.648

11.648

11.648

11.648

11.648

Res.Bui.peuterbad CSVT VJN 07 (afschr.)

0

3.684

3.684

3.684

3.684

3.684

Res. Stim. Kinderopvang (rnt.+afschr.)

0

16.103

16.103

16.103

16.103

16.103

Res. MFA Westerbroek (afschr)

0

0

0

4.250

4.250

4.250

146.000

0

0

0

7.300

7.300

8.012

0

0

114.623

25.459

0

49.959

105.372

193.970

101.784

Res. Terreininr.Kindcentr.dVo (afschr.)
Overige bestemmingsreserves:
Res. Egalisatie zwembad
Res. Huisvestingbijdrage AJC
Res. Herfinanciering AJC
Res. Vaarverbinding

p.m.

p.m.

p.m.

114.623

p.m.
114.623

75.685
192.971

p.m.

98.090

p.m.
114.623

102.696
190.972

p.m.

94.329

p.m.
114.623

131.059
189.972

90.455

188.973
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5.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Hoogezand-Sappemeer
van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer is € 181.000. Dit geldt naar rato
van de duur en/of omvang van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
Bedragen x € 1

J. Vos

C.A.M. Bodewes

F.J.G. Wiertz

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Projectmanager
gemeentelijke
herindeling
1/1-31/12

Aanvang1 en einde functievervulling in
2017
Omvang dienstverband (in fte)

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

0,83

0,55

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

Nee

Ja

Ja

Individueel WNT-maximum2

181.000

150.833

100.555

Beloning

168.480

64.168

65.539

Belastbare onkostenvergoedingen

547

1.488

2.159

Beloningen betaalbaar op termijn

-

7.777

7.449

169.027

73.433

75.148

-

-

-

125.827

73.433

128.581

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1- 31/12

1/1 - 31/12

1/1 – 31/12

1,0

0,83

1,0

125.280

59.799

112.161

Belastbare onkostenvergoedingen

2.171

1.322

1983

Beloningen betaalbaar op termijn

-

8.103

14.437

127.451

69.224

128.581

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning

Totaal bezoldiging 2016

1

2

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand in, indien deze datum
in 2017 lag.
x∙a∙b
y=
waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor
365
(maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen.
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in
2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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6.

Grote investeringen boven de € 50.000

Omschrijving

kredieten
peil 31-12-2016

wijziging in 2017

boekingen
peil 31-12-2016

2017

uitg.

uitg.

uitg.

uitg.

Programma 1. Burger en
bestuur Ruimte
Geluidsinstallatie tijdelijke
raadszaal

Programma 2. Openbare
Ruimte
Ophogen kades
Winschoterdiep Martenshoek

VRI de Dam

ink.

ink.

75.000

ink.

Saldo

Toelichting

ink.

93.373

lasten

-18.373

Deze installatie is geplaats in de
raadszaal locatie Slochteren. De
kapitaallasten 2018-2021 van de
werkelijke investering worden gedekt uit
het frictiekosten budget herindeling.

2.021.780

1.604.699

421.362

lasten

-4.281

Het krediet is bij raadsbesluit van 8
september 2014 beschikbaar gesteld.
Uitvoering van de werkzaamheden zijn
grotendeels in 2015 uitgevoerd en 80%
van de aanneemsom is gefactureerd. Bij
oplevering in 2017 is het restantbedrag
gedeclareerd.

145.000

87.222

3.648

lasten

54.130

De VRI installaties zijn succesvol
vervangen in 2016 met een substantieel
saldo door een veel gunstiger verlopen
aanbesteding dan verwacht. De kosten
2017 betreft de eindafrekening.

Vervanging Eendrachtsbrug

325.000

lasten

325.000

Krediet is beschikbaar gesteld op 30
januari 2017, voordrachtnr. 07

Vervanging remmingswerk
Zwedenbrug

300.000

lasten

300.000

Krediet is beschikbaar gesteld op 30
januari 2017, voordrachtnr. 06
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Programma 3. Wonen en
Industrie
Gorecht-West

Invoering Wabo

2.895.512

75.000

2.556.988

335.000

40.000

-112.000

948.000

2.282.563

2.111.677

234.987

51.856

649.261

112.000

Digitalisering data - systeem
koppelingen ODG

545.868

lasten
baten
saldo

2.520.676
1.634.545
4.155.221

Betreft de uitvoering van Ter Laan fase
1 en 2 in het kader van het wijkplan
Gorecht-West. Fase 1 is in 2015
opgeleverd, fase 2 is in hetzelfde jaar
opgestart. Hiervoor is door de raad 1,3
mln beschikbaar gesteld
(raadsvoordrachtnr. 40 van 21
september 2015). De opbrengsten
betreffen bijdrage van Lefier en een
onttrekking uit het rioolfonds.
In 2017 is gestart met fase 3,
woongebied Nolens. Dit op basis van
het besluit van de raad van 6 november
2017, raadsvoordrachtnr. 062.

lasten
baten
saldo

100.013
11.856
111.869

Het restant krediet is op basis van de
collegerapportage in 2017 afgeraamd en
dit project is daarmee afgerond. De
restant middelen zijn geraamd op een
nieuw investeringsnummer ten behoeve
van het digitaliseren van data en
systeemkoppeling met de ODG.

lasten

112.000

Betreft de restant middelen van de
invoering WABO. Via de
collegerapportage 2017 is er een nieuw
investeringsnummer ingesteld voor de
kosten van digitalisering van data en
koppelingen met de ODG systemen.

Programma 4. Onderwijs
108.970

Investeringen in gebouiwen en
leermiddelen OBO
School Theo Thijssenschool
inrichting onderwijsleermiddelen hvp 09

150.000

108.970

113.077

Betreft de door het schoolbestuur
gepleegde investeringen.
lasten

36.923

Afgesloten in 2017.
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Bouw school in De Vosholen
(incl. gymlokaal)

3.779.138

Aanpassing van
Heemskerckstr. 119 t.b.v. De
Lichtbron

800.000

Duurzaamheidsmaatregelen
schoolgebouwen

900.000

Kindcentrum Woldwijck

Programmaplan Huisvesting
Onderwijs

Programma 5. Cultuur en
Sport
Renovatie
Europahal/jongerencentrum en
nieuwbouw gymlokalen AJC

3.385.123

451.000

7.755.772

3.598.270

34.000

3.599.660

19.744.000

3.245.618

-10.122

3.172.000

620.385

251.000

lasten
baten
saldo

7.314.865
-3.572.869
3.741.996

66.400

lasten

733.600

Project in uitvoering. Zal mogelijk
worden betrokken bij het
scholenprogramma.

297.327

lasten

602.673

Project in uitvoering. Zal mogelijk
worden betrokken bij het
scholenprogramma.

lasten
baten
saldo

-640.383
518.373
-122.010

Project is begin 2017 opgeleverd.

159.964

lasten
baten
saldo

19.617.620
-3.172.000
16.445.620

-87.820

lasten
baten
saldo

-173.564
163.368
-10.196

3.678.336

65.000

225.401

215.750

31.416

3.496.880

163.368

347.170

552.373

Project in uitvoering.
De aanvullende ramingen zijn
gebaseerd op de collegerapportage
2017; actualiisatie van de budgetten t/m
2016, het raadbesluit stand van zaken
kindcentrum Vosholen van 25
september 2017 (voordrachtnr. 054) en
het raadsbesluit scholenprogramma van
11 september 2017 (voordrachtnr. 050).
Aangezien de NAM-bijdrage later
binnen zal komen is er sprake van een
negatief saldo bij de baten.

Project is in voorbereiding. Aan het
voorbereidingskrediet is bij raadbesluit
van 11 september 2017 (voordrachtnr.
050) een uitvoeringskrediet
scholenprogramma toegevoegd.

Het krediet is bij raadsbesluit van 2
december 2013 beschikbaar gesteld.
Met de bouw en de renovatie is in 2015
begonnen en inmiddels afgerond. De
negatieve uitgaafmutatie is een
combinatie van de eindafrekening (€
34.000) en een verrekening met de
belastingdienst van betaalde BTW
(€ 123.000).
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Verbouw Kalkwijck ten
behoeve van het
kunstencentrum - Kielzog

60.500

Vervanging bodempanelen
trimbad 2017

100.000

54.060

lasten

6.440

Het krediet is op 17 juli 2017
beschikbaar gesteld door de raad,
voordrachtnr. 046.

lasten

100.000

lasten
baten
saldo

0
0
0

101.493

lasten
baten
saldo

1.339.383
-250.000
1.0890.383

Betreft het beschikbaar gesteld
taakstellende krediet voor de verbouw
en renovatie van het MFC Westerbroek;
raadsbesluit van 27 januari 2014,
voordracht nummer 011. Met de
renovatie is inmiddels gestart. De
bijdrage van Lefier (250.000) is al
ontvangen. Deze is als voorlopige
ontvangst in de balans opgenomen.
Zodra de boekwaarde dit toelaat zal
deze bijdrage hierop worden afgeboekt.

64.689

lasten

785311

Voor de 2e fase is een
voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld; raadsbesluit van 27 maart 2017,
voordrachtnr. 010.

Het krediet is beschikbaar gesteld op
basis van de collegerapportage 2017,
vastgesteld door de raad op 9 oktober
2017, voordrachtnr. 058.

Programma 6. Participatie

103.742

Investeringen BWRI

Programma 7. Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning
MFC Westerbroek

1.510.122

250.000

-10.122

12.259

103.742

59.124

12.259

Betreft de investeringen 2017 in
inventaris, machines en software. De
inkomst houdt verband met de verkoop
van bedrijfsvoertuigen.

Bedrijfsvoering
Bouw fase 2 Het Kielzog

850.000
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Invoering Het nieuwe werken

400.000

400.000

6.217

6.217

lasten
baten
saldo

393.783
-393.783
0

Geen investeringen in 2017. Het restant
krediet zal worden betrokken bij de 2e
fase Het Kielzog.

50.000

57.411

lasten

-7.411

Aankoop pand Kerkstraat 1012

243.000

243.566

lasten

-566

I&A investeringen 2017
herindeling

683.366

683.366

lasten

0

Betreft de noodzakelijke investeringen
in de hard- en software in verband met
de herindeling. Ter dekking zijn de
eenmalig beschikbare middelen
herindeling omgezet in een
afschrijvingsreserve.

Regiesysteem sociale teams

152.394

152.394

lasten

0

Binnen het uitvoeringsbudget sociaal
domein was een investerings krediet
beschikbaar van € 110.000. Hieraan is
bij de collegerapportage een bedrag van
€ 42.394 aanvullend beschikbaar
gesteld. De kapitaallasten komen ten
lasten van de budgetten van het sociaal
domein.

VVI17 Kantoormeubilair

Betreft als vervangingsinvestering
aangeschaft meubilair.
Het krediet is beschikbaar gesteld op
basis van de collegerapportage 2017,
vastgesteld door de raad op 9 oktober
2017, voordrachtnr. 058.
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7.

Beleidsindicatoren

nr. Taakveld
1 0. Bestuur en ondersteuning

Begroting
2017

Rekening
periode
2017
9,85
2017
9,85
8,36
2017
8,83

Naam Indicator
Formatie

Eenheid
Fte per 1.000 inwoners

Bron
Eigen gegevens

2 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

3 0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

€759,39

2017

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Eigen begroting

17,26%

2017

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

Kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur externen
% van totale lasten

Eigen begroting

19,2%

2017

6 1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

186,2

2016

7 1. Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2014
2016

0,6

8 1. Veiligheid

0,6
2,3

9 1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

6,7

2016

5,9

10 1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2,6

2016

2,8

11 1. Veiligheid

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

5,4

2016

5,6

%

VeiligheidNL

8

2015

10

%

VeiligheidNL

11

2015

6

14 3. Economie

Vernielingen en
beschadigingen (in de
openbare ruimte)
Ziekenhuisopname na
verkeersongeval met een
motorvoertuig
Overige vervoersongevallen
met een gewonde fietser
Functiemenging

%

46,3

2016

45,9

15 3. Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en
gemeten product

LISA
Atlas voor gemeenten

24

16 3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

88,6

Gegevens
niet
beschikbaar
90,6

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd
van 15 t/m 64 jaar
LISA
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO

Gegevens
niet
beschikbaar
2016

5

2016

0

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

161

2016

45,62

12 2. Verkeer en vervoer

13 2. Verkeer en vervoer

DUO

€ 806,22
39,56%
6,8%
77
2,2
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19 4. Onderwijs

20 5. Sport, cultuur en recreatie

Vroegtijdig schoolverlaters
% deelnemers aan het VO en MBO
zonder startkwalificatie (vsv- onderwijs
ers)
Niet sporters
%

21 6. Sociaal domein

Banen

22 6. Sociaal domein
23 6. Sociaal domein
24 6. Sociaal domein
25 6. Sociaal domein

DUO

3,4

2014

2,3

RIVM

55,2

2016

58,4

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd
15 – 64 jaar
LISA
Jongeren met een delict voor % 12 t/m 21 jarigen
Verwey Jonker Instituut –
de rechter
Kinderen in Tel
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut –
Kinderen in Tel
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking CBS
ten opzichte van de beroepsbevolking
Achterstandsleerlingen
% 4 t/m 12 jarigen
Verwey Jonker Instituut –
Kinderen in Tel

631,6

2016

628,4

3,04

2015

1,74

9,83

2015

9,52

61,3

2016

60,8

14,93

Verwey Jonker Instituut –
Kinderen in Tel
CBS

2,7

Gegevens
niet
beschikbaar
2015

Gegevens
niet
beschikbaar
3,09

590,3

2017

62,5

CBS

1813,1

2017

109,4

CBS

15,6

2016

16,1

CBS

1,5

2016

1,8

CBS

0,9

2016

0,7

Gegevens niet
beschikbaar

2017

49

26 6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

27 6. Sociaal domein

Personen met een
bijstandsuitkering
Lopende reintegratievoorzieningen
Jongeren met jeugdhulp

Aantal per 10.000 inwoners

28 6. Sociaal domein
29 6. Sociaal domein
30 6. Sociaal domein
31 6. Sociaal domein
32 6. Sociaal domein

Aantal per 10.000 inwoners van 15 –
64 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met
% van alle jongeren tot 18 jaar
jeugdbescherming
Jongeren met
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
jeugdreclassering
Cliënten met een
Aantal per 10.000 inwoners
maatwerkarrangement WMO

GMSD

33 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk
restafval
34 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit

Kg/inwoner

CBS

204

2016

200

%

RWS

2,1

2016

2,2

35 8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

145

2017

134

36 8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

0

2015

4,7

37 8. Vhrosv

Demografische druk

%

Basisregistratie adressen
en gebouwen
CBS

58,9

2017

76,2
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38 8. Vhrosv
39 8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

611

2017

594

In Euro’s

COELO

668

2017

650

202

1

8
8.

Balans
Balans pe r 31 de ce mbe r 2017
Ultimo
Primo
PASSIVA
jaar 2017
jaar 2017

ACTIVA

Ultimo
jaar 2017

(x € 1. mljn.)
Vaste activa
Immateriële vast activa:
* Kosten onderzoek en ontwikkeling
* Bijdragen aan Activa in eigendom
van derden
Totaal:
Materiële vaste activa:
* Investeringen met economisch nut
Niet in erfpacht uitgegeven
* Investeringen met economisch nut
waarop heffingen van toepassing zijn
Niet in erfpacht uitgegeven
* Investeringen in openbare ruimte met
maatschappelijk nut
Niet in erfpacht uitgegeven
Totaal:
Financiële vaste activa:
* Kapitaalverstrekking aan:
Deelnemingen
Overige verbonden partijen
* Leningen aan:
Woningbouwcorporaties
Deelnemingen
* Overige langlopende leningen:

0,0
0,2
0,2

57,9

59,4

5,7

5,9

0,1
0,1

Totaal:
Totaal Vaste Activa
Vlotte nde activa
Voorraden:
*Grond- en hulpstoffen

1,2
1,9
2,8
6,0

81,8

83,4

Totaal:

13,7
-7,5
6,2
6,2

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar:
* Vorderingen op openbare lichamen
8,1
* Overige vorderingen
8,4
Af: getroffen voorz.
-2,8
Restant boekwaarde
5,6
13,7

17,7

Totaal:

0,0
0,5
0,5

0,0
0,1
0,1

Overlopende activa:
* Nog te ontvangen voorschotbedragen op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- Europese overheidslichamen
- Rijk
* Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde
bedragen
Totaal:
Totaal vlotte nde activa
Totaal
Latentie vpb

4,9
16,1
1,3
22,3

13,7
13,7

12,4
12,4

Totaal Vaste Passiva

86,5

Vlotte nde passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische
0,0 looptijd < 1 jaar:
* Kasgeldleningen
0,0
* Bank- en girosaldi
7,3
* Overige schulden
14,1
13,6
Totaal:
21,4
-5,7
7,9 Overlopende passiva:
* Verplichtingen die in het begrotings6,9
7,9 jaar zijn opgebouwd
* Voorschotbedragen voor uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel
11,4 - Overige Ned.overheidslichamen
0,2
8,7
Totaal:
7,1
-2,4
6,3

Totaal:
Liquide middelen:
* Kas
* Bank

Totaal:

0,6
19,2
-5,7
14,1

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:
12,1 * Onderhandse leningen van
77,4
- Binnenlandse banken en overige
financiële instellingen
58,7
59,0
- Binnenlandse bedrijven
0,0
0,0
- Overige binnenlandse sectoren
0,0
0,0
0,0
Totaal:
58,7
59,0
0,1

1,2
1,9
2,8
6,1

0,0

* Onderhanden werken
- Bouwgronden in exploitatie
Af: getroffen voorziening(en)
Restant boekwaarde

(x € 1. mljn.)
Vaste passiva
Eigen vermogen:
0,0 * Algemene reserves
* Overige bestemmingsreserves
0,0 * Rekeningresultaat boekjaar
0,0
Totaal:
Voorzieningen:
* Voorzieningen

11,9
75,5

Ultimo
vorig jaar

93,7

0,0
2,8
11,9
14,7

8,9

8,9

0,3
0,5
12,0
12,8

8,2
8,2

33,2

33,9

115,0

117,3

0,0

0,0

Totaal vlotte nde passiva
Totaal
Gewaarborgde geldleningen

28,5

23,6

115,0

117,3

13.565,7

14.104,0
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9.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrrekening
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de
inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte
grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte
kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval
vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.
Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante
waarde zijn gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van
leningen en vorderingen en voorraden (grondexploitaties) verrekend.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar gesteld wordt.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel
een verplichting gevormd te worden.
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van
schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.
Herindeling per 01-01-2018
Per 01-01-2018 gaat de gemeente Hoogezand-Sappemeer op in een nieuw te vormen gemeente MiddenGroningen. De gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt als gevolg daarvan opgeheven. Op basis van de wet
ARHI gaan op de datum van herindeling alle rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeente over op de
nieuwe gemeente. Dit vindt plaats tegen de actuele boekwaarden van de gemeente Hoogezand-Sappemer. De
herindeling geeft daarmee geen aanleiding om de waarderingsgrondslagen aan te passen.
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Vaste activa
Artikel 33 BBV schrijft voor dat de vaste activa worden onderscheiden in: immateriële, materiële en vlottende
activa. De materiële vaste activa worden onderverdeeld in investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut, investeringen met een economisch nut en investeringen met een economisch nut
waartegenover heffingen (zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafrechten) staan.
Immateriele vaste activa
Per 1-1-2016 vallen Bijdragen aan activa in eigendom van derden onder IVA, voorheen onder FVA. Deze
immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de ter
zake ontvangen investeringsbijdragen van derden en verminderd met de waardeverminderingen die naar
verwachting duurzaam zijn.
Materiële vaste activa met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de
ter zake ontvangen investeringsbijdragen van derden en verminderd met de waardeverminderingen die naar
verwachting duurzaam zijn. Op basis van BBV worden de zogenaamde niet in exploitatie genomen gronden
(NIEGG) per 1-1-2016 op de balans voortaan als Materiële Vaste Activa bij het onderdeel gronden en terreinen
(economisch nut) opgenomen. Op basis hiervan heeft IN 2016 een herrubricering plaatsgevonden van deze
balanspost Voorraden (NIEGG) naar Materiële Vaste Activa.
In de door de raad vastgestelde financiele verordening zijn de afschrijvingstermijnen bepaald.
Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven
Bij besluit van 25 juni 2013 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
gewijzigd. In het verleden was sprake van twee categorieën investeringen (met economisch nut en met
maatschappelijk nut). Daaraan is vanaf 2015 een derde categorie toegevoegd: Investeringen met een economisch
nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Het gaat om rioleringen, afval en
begraafplaatsen. Deze overheveling heeft reeds voor 2017 plaatsgevonden.
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Vanaf 2017 moeten infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals bv. wegen, pleinen, bruggen, viaducten
en parken worden geactiveerd. Deze activa worden dan geactiveerd onder aftrek van bijdragen van derden. De
gemeente Hoogezand-Sappemeer schrijft lineair af op basis van de verwachte levensduur.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit:
- geldleningen aan woningbouwcorporaties
- overige langlopende geldleningen
- gemeenschappelijke regelingen
- deelnemingen en effecten
Op deelnemingen en effecten wordt niet afgeschreven. De wijze van afschrijving van bijdragen aan activa in
eigendom van derden is gelijk aan die van de eigen materiële activa. De waardering van de financiële vaste
activa is gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs
worden ze afgewaardeerd tegen marktwaarde.
Afschrijvingsmethode
Er wordt lineair afgeschreven of wordt er niet afgeschreven. De volgende afschrijvingstermijn worden
gehanteerd, conform de financiële verordening:
60 jaar: infrastructuur riolering;
45 jaar: bouwkundige voorzieningen riolering (pompputten);
40 jaar: nieuwbouw woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen;
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen;
20 jaar: eerste inrichting schoolgebouwen en zware inrichting bedrijfsgebouwen;
15 jaar: technische installaties riolering (elektrische installaties en pompen), bekabeling op het gebied van
automatisering, technische installaties in bedrijfsgebouwen, veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen,
middelzware inrichting bedrijfsgebouwen, kantoormeubilair, schoolmeubilair, semi-permanente
voorzieningen, blusvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen en ladderwagen brandweer;
10 jaar: transportmiddelen, lichte inrichting bedrijfsgebouwen;
8 jaar: brandweerhelmen;
7 jaar :verbindingsmateriaal brandweer;
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- infrastructuur (servers, centrale switches en netwerk), PC’s, printers en kantoorautomatisering (operating
systems, groupware en officeproducten) van na 1 januari 2011;
5 jaar: klein materiaal buitendienst, kleding en uitrusting brandweer, programmatuur (afdelingsapplicaties)
op het gebied van automatisering;
4 jaar: infrastructuur (servers, centrale switches en netwerk), PC’s, printers en kantoorautomatisering
(operating systems, groupware en officeproducten) van voor 1 januari 2011;
niet: gronden en terreinen.
Activa met een verkrijgingsprijs van € 10.000 of minder worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en
terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.
Vlottende activa
De vlottende activa worden onderscheiden in voorraden, uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar, liquide middelen en de overlopende activa.
Voorraden
De onder de voorraden opgenomen onderhanden werken (inclusief bouwgronden in exploitatie) worden
gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs.
De termijn voor de duur van grondexploitaties is beperkt tot (voortschrijdend) maximaal 10 jaar. Bij de
rentetoerekening wordt slechts de werkelijke rente over geleend geld betrokken. Ten aanzien van de
grondexploitaties is rentevermeerdering over het geïnvesteerde vermogen van toepassing hetgeen op de
betreffende producten tot uitdrukking wordt gebracht.
Dat geldt eveneens voor de verrekeningen met eigen reserves / voorzieningen.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar worden onderscheiden in:
- Vorderingen op openbare lichamen;
- Verstrekte kasgeldleningen;
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen;
- Overige vorderingen;
- Overige uitzettingen.
Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de nominale waarde
van de vorderingen.
Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Overlopende activa
De overlopende activa worden uitgesplitst in:
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.
- De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen.
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Passiva
Vaste passiva
De vaste passiva worden onderscheiden in het eigen vermogen, de voorzieningen en de langlopende
vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgens de programma realisatie. De
reserves worden gevormd conform door de raad genomen besluiten. Stortingen in en onttrekkingen aan de
reserves geschieden op basis van raadsbesluiten. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en
bestemmingsreserves. De raad geeft bestemming aan het programmaresultaat.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs
te schatten.
b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang
redelijkerwijs te schatten is.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het
begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare
verplichtingen, verliezen en/of risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva bestaan uit de netto vlottende schulden, korter dan één jaar en de vlottende passiva. Zij
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Netto vlottende schulden
De netto vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden.
Overlopende passiva
De overlopende passiva worden onderscheiden in:
- In het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen, die in een volgend jaar tot betaling komen.
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen, die
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten in een
volgend jaar.
- De overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van een volgend jaar komen.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.
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10.

Toelichting op de balans

In dit gedeelte van het jaarverslag treft u de toelichting op de balans aan

Aanvullende toelichting op de balanspresentatie
In relatie tot de activa getroffen voorzieningen
Op de voorraden zijn per onderdeel de volgende voorzieningen in mindering gebracht.
Onder handen werken:
IJsbaanlocatie (3.863)
Centrumplanontwikkeling (3.663)
Op de debiteuren zijn de volgende risicovoorzieningen in mindering gebracht:
Voorziening oninbare vorderingen (271)
Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen (2.506)
Voorziening risico’s GKB (28)
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Toelichting op de activa
VASTE ACTIVA
Immateriële Vaste Activa
Bijdragen aan Activa in eigendom van derden
Boekwaarde
begin

Vermeerdering

0

Vermindering

Duurzame
Boekwaarde
waardevermindering eind

Afschrijving

161

161

De vermeerdering heeft betrekking op:
 Renovatie/verbouw dorpshuis Westerbroek (161)

Materiële Vaste Activa
Economisch nut
Gronden en terreinen
Boekwaarde
begin

Vermeerdering

7.994

Vermindering

2

Duurzame
Boekwaarde
waardevermindering eind

Afschrijving

18

207

25

7.746

De vermeerdering heeft betrekking op:
 De Vosholen grondsanering-terrein (2)
De vermindering heeft betrekking op:
 Bijdrage provincie revitalisering Zuidlaardermeer (18)
Duurzame waardevermindering:
Duurzame



waardevermindering vanwege sloop gebouw Thorbeckelaan 71A (25)

Gebouwen
Boekwaarde
begin

47.981

Vermeerdering

1.501

Vermindering

818

Afschrijving

2.094

Duurzame
Boekwaarde
waardevermindering eind

136

46.434

De vermeerderingen hebben betrekking op:
 Investeringen Schoolgebouwen OBO (5)
 Voorbereiding kindcentrum Vosholen - hvp 12 (62)
 De Vosholen hvp 12 kindcentrum correctie van bouwkrediet naar installatiekrediet (-/- 479)
 Nieuwbouw huisvesting kindcentrum Vosholen – hvp 12 (846)
 Programmaplan huisvesting Onderwijs (160)
 Voorbereiding kindcentrum Woldwijck - hvp12 (34)
 Woldwijck hvp 12 kindcentrum bouw (199 )
 Woldwijck hvp 12 kindcentrum installatie (114)
 St Antoniusschool hvp12 kindcentrum Woldwijck (189)
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Renovatie Europahal afr.BTW BCF 2013-2016 (-/-105)
Nieuwbouw 2 gymnastieklokalen Kalkwijck (12)
Renovatie Jongerencentrum (7)
VVI 16 en 17 kantoormeubilair (69)
Inrichting ST-Kerkstraat 38a (25)
Aankoop pand Kerkstraat 10-12 (244)
Bouw fase 2 Het Kielzog (65)
Verbouw Kalkwijck t.bv. Kunstencentrum Kielzog (54)

De verminderingen hebben betrekking op:
 Hvp.ond.12 dekking voorb.kst.kindcentrum Vosholen (251)
 Hvp.ond.12 dekking voorb.kst.kindcentrum Woldwijck (552)
 Investeringen schoolgebouwen OBO / SBO (15)
Duurzame waardevermindering:
 In verband met sloop schoolgebouw ’t Vlot (80)
 MFA Westerbroek; betreft de administratieve overheveling (op basis van duurzame
waardeverminderingving) van materiële vaste Activa naar immateriële vaste Activa in verband met
renovatie/verbouw van het dorpshuis door de Stichting Dorpshuis Westerbroek zelf (56)
Vervoermiddelen
Boekwaarde
begin

Vermeerdering

Vermindering

108

Duurzame
Boekwaarde
waardevermindering eind

Afschrijving

24

13

71

De vermindering heeft betrekking op:
 Afschrijvingen wagenpark BWRI (11)
 Verkoop vervoermiddelen (13)
Machines, apparaten en installaties
Boekwaarde
begin

3.363

Vermeerdering

1.167

Vermindering

Duurzame
Boekwaarde
waardevermindering eind

Afschrijving

309

565

3.656

De vermeerderingen hebben betrekking op:
 VVI 17 Klein materiaal huishoudelijk afval (19)
 Geluidsapparatuur tijdelijke raadszaal (93)
 Leermiddelen scholen OBO en SBO (106)
 Vervanging hockeyballenvangers (21)
 BWRI Inventaris / Machines / Software (99)
 VVI 16 Beamers inclusief laptop (16)
 I&A BLP Regiesysteem Sociale Teams (61)
 I&A BLP Servers en netwerkapparatuur – reguliere vervanging hardware (26)
Kosten I&A voortvloeiend uit herindeling naar MG:
 BAG M-G 2018 (11)
 Centric-Key2Financien 2018 (94)
 Conversieprogramma Burgerzaken 2018 (61)
 Raadsinformatiesysteem 2018 (35)
 Nieuwe website M-G 2018 (40)
 Intranet M-G 2018 (32)
 Conversies Pink 2018 (239)
 Diverse conversies/implementaties 2018 (170)
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Koppelingen./certificaten/e-herkenning 2018 (1)
Upgrade apparatuur bestuur 2018 (43)

De vermindering heeft betrekking op:
 Leermiddelen scholen OBO / SBO (237)
 BWRI Inventaris / Inventaris / Installaties / Software (72)

Economisch nut waarop heffingen van toepassing zijn
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Boekwaarde
begin

Vermeerdering

5.869

Vermindering

302

Duurzame
Boekwaarde
waardevermindering eind

Afschrijving

302

152

5.717

De vermeerdering heeft betrekking op:
 Vervanging riolering Ruusbroeclaan/Sirius en herinr.Erasmusweg (302)
De vermindering heeft betrekking op:
 Onttrekking aan voorziening egalisatie rioolrechten (302)

Maatschappelijk nut in de openbare ruimte
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Boekwaarde begin Vermeerdering

12.113

1.074

Vermindering

Duurzame
waardevermindering Boekwaarde eind

Afschrijving

552

737

11.898

De vermeerderingen betreffen:
 Voorbereiding verkeersregelinstallatie de Dam (4)
 Ophogen kades Winschoterdiep Martenshoek (421)
 Reconstructie Gorecht West (649)
De verminderingen betreffen:
 Dekking kosten 2e fase Gorecht West tlv desbetreffende bestemmingsreserve (546)
 Geen planontwikkeling Molenwaard (6)
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Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Boekwaarde begin Vermeerdering

0

Vermindering

Aflossing

Duurzame
waardevermindering Boekwaarde eind

118

118

De vermeerdering heeft betrekking op:
De deelnemingen in ‘BV BWR personeel’ (18) en ‘BV BWR Werkt’ (100).

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen
Boekwaarde begin Vermeerdering

Vermindering

Aflossing

Duurzame
waardevermindering Boekwaarde eind

84

84

Dit betreft de aandelen BNG en de aandelen waterleidingmaatschappij Groningen
Leningen aan woningbouwcorporaties
Boekwaarde begin Vermeerdering

Vermindering

Aflossing

Duurzame
waardevermindering Boekwaarde eind

1.211

1.211

Dit betreft een aan de Woningstichting Groningen Huis verstrekte geldening
Leningen aan deelnemingen
Boekwaarde begin Vermeerdering

1.912

Vermindering

668

Aflossing

Duurzame
waardevermindering Boekwaarde eind

637

1.943

Dit betreft de mutaties (vermeerderingen en verminderingen) in verband met de verstrekte gemeentelijke
stimulering- en starterleningen (SVN).
Overige langlopende leningen
Boekwaarde begin Vermeerdering

2.749

166

Vermindering

Aflossing

Duurzame
waardevermindering Boekwaarde eind

160

2.755

Vermeerderingen:
 Dit betreft mutaties in relatie tot het Cafetaria-model en het P.C. privé project gemeentelijk personeel
(13)
 Door de gemeentelijke kredietbank (GKB) verstrekte kredieten (153).
Verminderingen:
 Inhoudingen/ontvangsten in relatie tot het Cafetariamodel gemeentelijk personeel en het P.C.privé
project (25)
 Daarnaast zijn er terugontvangsten van verstrekte GKB-kredieten (135).
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VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Overige grond- en hulpstoffen
Boekwaarde begin Vermeerdering Vermindering

26

Afschrijving

Duurzame
waardevermindering Boekwaarde eind

5

31

Vermeerderingen:
 Betreft de toename van de voorraden (5) van de BWRI
Onderhanden werk: grondexploitatie
Boekwaarde begin Vermeerdering Vermindering

13.586

1.288

Afschrijving

Duurzame
waardevermindering Boekwaarde eind

1.152

13.722

De waardering van het onderhanden werk is gebaseerd op de inzichten per eind 2017 die verwerkt zijn in de
MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties) 2018. Daarbij is een inschatting gemaakt van de uitgangspunten,
parameters voor de rente, opbrengsten- en kostenstijging en risico’s.
De volgende parameters zijn gehanteerd: rente 2,0%, discontovoet 2%, opbrengstenstijging 0% en kostenstijging
2,0%.
Het verloop van de voorraad in exploitatie genomen gronden incl. de nog te verwachte kosten en opbrengsten is
als volgt (bedragen x 1.000 euro):
Boekwaarden BIE

Stadscentrum

IJsbaan

Julianapark

Totaal

Stand begin 2017

4.560

7.925

626

13.111

Vermeerderingen

854

233

67

1.154

Verminderingen

369

409

374

1.152

0

0

134

134

5.045

7.749

452

13.246

805

1.898

252

2.955

Verwachte opbrengsten

2.114

5.034

826

7.974

Eindwaarde

3.736

4.613

-122

8.227

Tussentijdse winstneming
Stand eind 2017
Verwachte kosten

*) De in deze tabel vermelde totalen zijn exclusief de boekwaarden en mutaties van het Winkelpark en Schiereiland Foxhol.

De afzetverwachting is gebaseerd op het onderzoek van de woningmarkt en woningbouwaantallen tot 2030 van
de regio Groningen-Assen. Op basis hiervan zijn regionaal woningbouwafspraken gemaakt. Het ontwikkeltempo
loopt wat achter gelet op de marktsituatie van de afgelopen jaren. Echter is de prognose dat de achterstand voor
2030 is ingehaald.
De gehanteerde grondprijzen in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de nota grond(prijzen)beleid van 2016.
De raming van de kosten is gebaseerd op de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan en op kengetallen
per kostensoort.
Waardering van het onderhanden werk is doorgaans omgeven door onzekerheden. Deze kunnen zowel positief
als negatief uitpakken. Vooral de verkoop van gronden binnen de grondexploitaties is een onzekerheid die een
impact kan hebben op de waardering.
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Over alle onderhavige stukken heeft besluitvorming plaatsgevonden. Hierbij zijn wij van mening dat de
besluitvorming op basis is van een brede afweging van de diverse aspecten die er spelen.
In de MPG 2018 en de paragraaf grondbeleid wordt uitgebreider ingegaan op de grondexploitaties en in de
paragraaf weerstandvermogen zijn de diverse risico’s benoemd.
Vermeerderingen:
Deze houden verband met de volgende geactiveerde kosten:
- Stadscentrum (854)
- IJsbaan (233)
- Julianapark (201)
Verminderingen:
Deze houden verband met de volgende geactiveerde opbrengsten:
- Stadscentrum (369)
- IJsbaan, verkoop kavels (409)
- Julianapark, verkoop kavels (374)
Op voorgaande boekwaarde eind worden in de balans de boekwaarden van de
getroffen voorzieningen Stadscentrum (3.663) en IJsbaan (3.863):
Op de balans opgenomen Boekwaarde eind

7.526
6.121

Verloop van de getroffen Voorzieningen Verplichtingen en Verliezen Grondexploitaties:
Boekwaarde begin

5.715

Vermeerdering

Vermindering

1.811

Boekwaarde eind

7.526

Vermeerderingen:
De volgende rentebedragen zijn aan de voorzieningen toegevoegd: Stadscentrum (37) en IJsbaanlocatie (53).
Voor het op niveau houden van de voorzieningen zijn de volgende bedragen aan de voorzieningen toegevoegd:
Stadscentrum ( 1.291) en IJsbaanlocatie ( 431).
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Belastingdienst (o.a. BCF)
Diverse ministeries
Diverse gemeentes
Provincie
Veiligheidsregio
Overige openbare lichamen.
Totaal afgerond

5.208
36
2.729
38
24
38
8.073

Vorderingen op overige debiteuren
Woningstichtingen (o.a. rente van geldleningen)
Vorderingen op bijzonder onderwijs
Diverse huuropbrengsten sport
Overige huuropbrengsten
Vorderingen op Kielzog
Vordering inzake bijdrage in aanleg parkeerplaatsen
Vorderingen debiteuren SW-bedrijf
Vorderingen debiteuren via Groenendijkadministratie
Vorderingen op cliënten uitkeringsadministratie
Bibliotheek (vorderingen huur- en exploitatiekosten)
Vorderingen op cliënten GKB
Vorderingen gemeentelijke belastingen
Diverse overige vorderingen

192
13
124
51
585
199
671
275
4.052
287
19
1.870
132

Totaal afgerond

8.470

Bij de balanspresentatie zijn hierop de volgende voorzieningen in mindering gebracht:
Concern:
Voorziening oninbare vorderingen (271)
Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen (2.506)
Gemeentelijke kredietbank:
Voorziening risico’s GKB (28)
Risicovoorzieningen concern
Boekwaarde begin

Vermeerdering

2.353

Vermindering

915

Boekwaarde eind

491

2.777

Vermeerderingen:
De vermeerderingen hebben betrekking toevoegingen aan de voorzieningen dubieuze debiteuren.
Verminderingen:
Als oninbare vorderingen is er (102) afgeboekt ten laste van de voorzieningen dubieuze debiteuren.
Risicovoorziening gemeentelijke kredietbank
Boekwaarde begin

Vermeerdering

26

Vermindering

3

Boekwaarde eind

1

28
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Vermeerderingen:
De vermeerdering betreft de reguliere storting van 1 % risicopremie van de bruto jaaromzet (2) en de toevoeging
die noodzakelijk is om de voorziening op het peil te houden van 10 % van het uitstaande lening saldo (1).
Verminderingen:
Dit betreft het afboeken van oninbare leningen (1).

Liquide middelen
Kassaldi:

Banksaldi:

Voorschotten kashouders
Kas Publiekszaken
BWRI liquide middelen
ABN AMRO
ABN AMRO (BWRI)
Postbank

RC Courant BWRI / pv de uitwijk

€
4.951
€ 21.232
€
400
€ 254.250
€ 233.930
€
5.811
€

25.086
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Overlopende activa

Toelichting Nog te ontvangen voorschotbedragen op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Europese overheidslichamen
E.S.F.-subsidie
Rijk
Rijksvergoeding reguliere personeelskosten Onderwijs

306.000
545.000

Toelichting Overige nog te ontvangen en
vooruitbetaalde bedragen
Bijdrage herindeling HSSM
Algemene uitkering 2017
Van de provincie Groningen: nog te ontvangen bijdragen aardbevingen
OEW: Terug te ontvangen bedragen diverse scholen
OEW: RMBA middelen
BNG saldo GR BWR
Overig
Wonen en Samenleving:
Beschermd wonen, gemeente Groningen
RIGG
Ruimtelijke Ordening:
Subsidies verkeer en vervoer
Aardbevingskosten
Te ontvangen SW subsidie 2017 en afrekening SW-resultaat 2016/ 2017 gem.
Slochteren
Lage-inkomensvoordeel, te ontvangen tegemoetkoming
Loonkostensubsidie en plaatsingsbonus nieuw beschut 2017
Te veel betaalde subsidie
Te ontvangen AAP 2017 Slochteren
Aanslagen RIO en ASH (worden per halfjaar achteraf opgelegd) – inwoners
gemeente HS
Toeristenbelasting 2017
Aardbevingskosten
Doorbetalingen onderwijs
Doorbetalingen primair onderwijs
Belastingdienst: terug te vorderen BTW
terug te vorderen BCF
Sociale Zaken:
Saldo verstrekte voorschotten aan cliënten
Onderwijs
Diverse kleinere overlopende activa
Overlopende activa

2.472.000
58.000
103.000
287.000
17.000
15.000
8.000
450.000
163.000
43.000
119.000
1.424.637
155.265
73.600
13.000
60.000
4.370.000
108.000
282.000
10.000
37.000
35.000
152.000
32.000
649.000
855.000
34.000
12.037.000
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Toelichting op de passiva
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Voor een verdere specificatie en de toelichting per reserve wordt verwezen naar het onderdeel
programmarekening en het in de bijlagen opgenomen overzicht van reserves en voorzieningen.
Algemene reserve
Boekwaarde begin
Vermeerdering
Vermindering
Boekwaarde eind
4.907
1.293
5.611
589

Bestemmingsreserves
Boekwaarde begin
Vermeerdering
Vermindering
Boekwaarde eind
16.083
5.359
2.240
19.202
(Dit betreft meerdere bestemmingsreserves)

Rekeningresultaat
De rekening 2017 sluit af met een nadelig saldo van 5.660.531 euro.
Dit betreft het saldo na de verrekeningen met de reserves.

Voorzieningen
Voor een verdere specificatie en de toelichting per voorziening wordt verwezen naar het onderdeel
programmarekening en het in de bijlagen opgenomen overzicht van reserves en voorzieningen.
Risicovoorzieningen
Boekwaarde begin

Vermeerdering

832

Vermindering

126

Boekwaarde eind

138

820

Voorzieningen toekomstige verplichtingen
Boekwaarde begin
Vermeerdering
Vermindering
Boekwaarde eind
2.064
366
62
2.368

Egalisatievoorzieningen
Boekwaarde begin
Vermeerdering
Vermindering
Boekwaarde eind
9.569
1.261
347
10.482

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel
Boekwaarde begin
Vermeerdering
Vermindering
Boekwaarde eind
0
143
0
143

218

1

10
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
Onderhandse leningen van binnenlandse banken, etc.
Boekwaarde begin

Vermeerdering

59.023

Vermindering

22.000

Boekwaarde eind

22.301

58.723

De totale, hiermee verband houdende rentelast bedroeg: (1.128)
Opgenomen geldlening in 2017
Vaste geldlening van (10.000),
Vaste geldlening van (12.000),

looptijd: 1 jaar, rentepercentage: -/-0,30 % per 27 februari 2017.
looptijd: 1 jaar, rentepercentage: -/-0,30 % per 28 november 2017.

VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar
Bank- en girosaldi
Gecumuleerd saldo rekeningstelsel B.N.G.bank

€ 7.278.695

Schatkistbankieren
In 2013 zijn de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) en de Wet Schatkistbankieren van
kracht geworden. De Wet Schatkistbankieren verplicht de gemeente om overtollige financiën bij
het Rijk onder te brengen. Er is een drempel bedrag bepaald van 0,75% van het begrotingstotaal.
Voor de gemeente Hoogezand- Sappemeer is dit een drempelbedrag een tegoed van meer dan 1.024.000 euro.
Het meerdere zal moeten worden afgeroomd. In 2017 is het drempelbedrag niet overschreden,
zodoende hoefde er niet afgeroomd te worden naar de schatkist.

219

1

10
.
Overige schulden
Ontstaan door vastlegging van facturen met betrekking tot het boekjaar 2017 in de
periode januari t/m februari 2018 waarvan de financiële afwikkeling (betaling en
afboeking) in het boekjaar 2018 heeft plaatsgevonden
Crediteuren uit belastingpakket
Te verrekenen bedragen Ministerie van Sociale Zaken
Crediteuren SW-bedrijf
Vastgelegd door de administratie GKB
Crediteuren OBO-SBO, administratie Groenendijk
Totaal afgerond

8.851

1
489
1.133
2.188
1.497
14.159
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Overlopende passiva
Toelichting Voorschotbedragen met een specifiek
bestedingsdoel
Overige Nederlandse overheidslichamen
ODG: subsidies Provincie
Provincie: ISV – middelen bodem-/geluidsanering

111.000
95.000
206.000

Toelichting Verplichtingen die in het begrotingsjaar
zijn opgebouwd
Rente vaste geldleningen BNG, e.a.
Diverse nog te betalen facturen
Facilitair: verbouw Huis van Cultuur en Bestuur
OEW: RIGG te betalen RIGG-Jeugd
SVB-Jeugd PGB
Cadeaubonnen Onderwijs
OEW beleid
OEW Schoolbestuurlijk
OEW Werk en inkomen
Verrekening GR-BWR met Slochteren en Haren
Aandelenkapitaal i.v.m. Personeel BV
Nieuwkomers introductie RMBA
Wonen en samenleving:
Exploitatie subsidie bibliotheek
Diverse ander organisaties/projecten ntb
Vakantiegeld EFJ OEW schoolbestuur
Publiekszaken:
Verminderingen OZB
WMO: HH en begeleiding
Prev. Activiteiten Schuldhulpverlening GKB
Programmabudget HSSM
Te betalen energieleveringen openbaar gebied
Programma budgetten 3D’s van de gemeentes Slochteren en Menterwolde
Welzijn:
Regionaal Kompas “Onder Dak”
Bijdrage Lefier MFC Westerbroek
Fonds nuts Ohra – diverse bedragen
Primair Onderwijs
Onderwijs Algemeen
Per saldo nog af te dragen aan de Belastingdienst te Apeldoorn
Te verrekenen / te verdelen waarborgsommen / opbrengsteno.a. CsvT
Verrekenbare / restitutie belastingen
Doorbetalingsrekening belastingen HSS
Te verrekenen bedragen Soza waaronder af te dragen loonheffing
Te verdelen bedragen administratie GKB
Te betalen / verwerken bedragen administratie WMO
Diverse kleinere overlopende passiva
Overlopende passiva

523.000
46.000
16.000
1.475.000
50.000
10.000
305.000
671.000
22.000
18.000
21.000
136.000
17.000
281.000
44.000
17.000
30.000
42.000
12.000
33.000
49.000
250.000
262.000
174.000
443.000
192.000
4.000
227.000
4.000
607.000
105.000
743.000
54.000
6.883.000
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Leasecontracten vervoersmiddelen
De gemeente heeft voor een aantal vervoersmiddelen leasecontracten afgesloten. De toekomstige verplichtingen
bedragen in totaal € 463.646.
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Door de gemeente gewaarborgde bedragen / geldleningen
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11.

Controleverklaring
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Bijlagen
De bijlagen maken geen onderdeel uit van de jaarrekening, met uitzondering van de SISA verantwoording.

A.
B.
C.

Kerngegevens 2017 en SISA verantwoording
In control verklaring bedrijfsvoering gemeente HoogezandSappemeer
Verklarende woordenlijst
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A.

Kerngegevens 2017 en SISA verantwoording

Kerngegevens
(Werkelijke gegevens per 31 december van het dienstjaar en per 31 december van het vorig dienstjaar)
A. Sociale structuur
a. Aantal inwoners waarvan:
1. van 0 tot 20 jaar:
2. van 20 tot en met 64:
3. van 65 tot en met 74:
4. van 75 tot en met 84 :
5. 85 en ouder:
b. Aantal periodieke bijstandgerechtigden:
c. Aantal werkende personen in sociale werkgemeenschappen:
d. Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de Wet Inkomensvoorziening
Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemer:
e. Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de Wet Inkomensvoorziening
Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen:
f. Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge Regeling Opvang Asielzoekers/VVTV
g. Aantal gemeenteraadsleden, waarvan:
SP
P.V.D.A.
V.V.D.
Leefbaar Midden-Groningen
Lokaal Perspectief
D66
Roodgewoon
Groen Links
Christen Unie
C.D.A.
Fractie Julia Polat
Democratische Fractie 2016
Lokaal Centraal
B. Fysieke structuur
a. Oppervlakte gemeente waarvan:
1. land:
2. binnenwater:
3. historische stads- of dorpskern:
b. Aantal woonruimten: (m.i.v.2015 gewijzigde definitie woonruimten)

BWR
Overig

31-12-2017
34.152
7.244
21%
19.373
57%
4.261
12%
2.430
7%
8.442
2%
1.326
289
0

31-12-2016
34.249
7.337
19.440
4.220
2.398
854
1.326
282
32

21%
57%
12%
7%
2%

31-12-2015
34.191
7.359
19.509
4.146
2.344
833
1.275
286
40

49

58

50

4
0
23
5
3
3
1
3
2
0
2
1
1
1
1
0

3
0
23
5
3
3
0
3
2
1
2
1
1
1
1
0

1
0
23
5
3
3
0
3
3
1
2
1
1
1
0
0

31-12-2017
7.299
6.644
655
0
16.475

31-12-2016
7.299
6.644
655
0
16.579

21%
57%
12%
7%
2%

31-12-2015
7.299
6.644
655
0
16.768
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1 A
C. Financiële structuur:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Exploitatieuitgaven:
Uitgaven investeringsstaat
Opbrengst belastingen
Algemene uitkeringen gemeentefonds
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven
Eigen financieringsmiddelen
Vaste schuld

Totaal (* € 1.000,-)
2017
2016
2015
144.300
142.523
146.351
15.075
15.738
19.704
6.901
13.048
12.842
68.314
71.981
68.827
81.800
83.384
76.787
43.935
41.549
44.007
57.700
59.023
53.300
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1 A

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2017
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 698.748
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 56.490
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 244.751
Van andere gemeenten in (jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

1 060018 Gemeente HoogezandSappemeer
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1 A
SZW

G2

Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2017
Gemeente

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

G3

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2017

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 17.612.284
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 504.497
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 834.452
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 5.311
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 43.920
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

€ 173.811
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€ 140.597
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Besluit
bijstandverlening

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 142.985
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 24.150
€0
€ 112.360
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 9.502

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
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1 A
SZW

G3A

Besluit
bijstandsverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2016

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G3B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G3)
1 060018 Gemeente Hoogezand- € 153.368
Sappemeer
Hieronder verschijnt de
Besteding (jaar T-1) Bob
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01
In de kolommen hiernaast de
inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

1 060018 Gemeente Hoogezand- € 0
Sappemeer
2

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

€ 127.291

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

€ 110.113

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

€ 18.076

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

€0

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan
Rijk)
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

€0
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1 A
GRO

GRO2C

Verkeer en vervoer

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Welke regeling betreft het

SiSa tussen
medeoverheden provinciale middelen
Groningen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 01

1 2016-37299
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 02

2.1 Verkeer, wegen en water
De besteding in jaar T ten
laste van alleen provinciale
middelen

Totale besteding in jaar T

Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot Toelichting
en met jaar T

De besteding in jaar T ten
laste van zowel provinciale
middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordings-informatie ten
laste van zowel provinciale als
overige middelen

Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordings-informatie ten
laste van zowel provinciale als
overige middelen

Aard controle R
Indicatornummer: GRO2C / 03

€ 40.277
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Alleen de besteding in jaar T
Als de correctie een
ten laste van alleen provinciale vermeerdering is, gaat het om
middelen
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 07

IenW

E27B

1
Brede doeluitkering
verkeer en vervoer SiSa
tussen medeoverheden

2016-37299
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: GRO2C / 08

€ 20.832
Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Aard controle R
Indicatornummer: GRO2C / 09

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1 2006-04766
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Aard controle R
Indicatornummer: GRO2C / 04

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordings-informatie ten
laste van alleen provinciale
middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding is
afgerond en u er de komende
jaren geen besteding meer voor
wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C/ 11

€ 20.832
Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Ja
Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

€ 17.428
Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 06

€ 40.277
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C /10

€ 5.491
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06
Indicatornummer: E27B / 07
Indicatornummer: E27B / 08
1 2006-04766
€ 37.500
€ 49.438

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 05

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Ja
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B
B.

In control verklaring bedrijfsvoering gemeente HoogezandSappemeer

Als college van burgemeester en wethouders zijn wij verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering en interne
beheersing van de organisatie, zodat wij de beleidsdoelstellingen van de
gemeenteraad kunnen realiseren. Met ingang van de gemeenterekening 2014 onderbouwen wij
de kwaliteit van de bedrijfsvoering expliciet door middel van een in control verklaring. De in
control verklaring zien wij als een middel voor:
 Het duurzaam bewaken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op tenminste het niveau “ruim
voldoende” en zo mogelijk verder verhogen en professionaliseren naar het niveau van de
gemeente Midden-Groningen (60.000+);
 Het transparant en inzichtelijk maken van de stand van zaken middels het jaarlijks bestuurlijk
verantwoording afleggen over de ontwikkeling van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
 Vertrouwen geven en bijdragen aan een positief imago.
In control betekent niet dat er geen fouten meer worden gemaakt of de organisatie op sommige
punten geen verbetering behoeft. Fouten kunnen nooit helemaal worden uitgesloten en
realisatie van verdere verbeteringen en professionalisering is een continue proces. In control
betekent dat Hoogezand-Sappemeer die fouten of verbeterpunten zelf constateert, oppakt en de
voortgang van de verbeteringen bewaakt.
De directie heeft in 2014 een zorgvuldig traject doorlopen om tot een afgewogen oordeel te
komen over de kwaliteit van de bedrijfsvoering:
 Een eerste voorwaarde was dat EY accountants de bedrijfsvoering in opzet tenminste als
“ruim voldoende” kwalificeert. In de managementletter 2014 heeft EY dat voor het eerst
gedaan;
 Alle managers zijn gevraagd naar hun oordeel over de eigen afdeling;
 De onafhankelijke afdeling concerncontrol heeft een mening gegeven over elke afdeling;
 De directie heeft alle uitkomsten gewogen en is tot het oordeel gekomen dat de bedrijfsvoering van
Hoogezand-Sappemeer kwalitatief op orde is.
Op voorstel van de directie, unaniem gesteund door het managementteam, hebben wij besloten
ingaande 2014 middels een in control verklaring jaarlijks in de jaarrekening hierover verantwoording af te
leggen aan de gemeenteraad
Ook in 2015 voldoen alle belangrijke werkprocessen, zoals salarissen, belastingen, betalingen,
verstrekte subsidies en uitkeringen en grondexploitaties, in de basis geheel of nagenoeg geheel
aan de te stellen eisen. Dat geldt ook voor de implementatie van de nieuwe taken op het sociaal
domein en het inpassen van het bedrijf voor werk en reïntegratie (BWRI). In 2015 is de vastlegging
van de interne beheersing voor de processen inkoop en factuurverwerking, betalingsverkeer,
aanbesteding en informatiebeveiliging verder verbeterd middels Key Control Dashboard en is de
samenwerking met Slochteren en Menterwolde verder geïntensiveerd. In 2015 is een gezamenlijk
controleprotocol en normenkader toegepast en is de verbijzonderde interne controle door
Hoogezand-Sappemeer ook voor Slochteren en Menterwolde uitgevoerd. Stapsgewijs wordt
toegewerkt naar een eenduidige bedrijfsvoering met ruim voldoende interne beheersing voor de
gemeente Midden-Groningen.
In 2016 en 2017 zijn verdere stappen gezet. Alle belangrijke werkprocessen zijn vastgelegd in Key Control
Dashboard. Het Sociaal Domein wordt steeds minder een punt van zorg. We zijn daarbij nog wel afhankelijk van
verantwoordingsinformatie en controleverklaringen van externe partijen, zoals de SVB, het RIGG en een aantal
zorgaanbieders. Door de ervaring en de samenwerking in de afgelopen jaren met de 2 andere
herindelingsgemeenten, de zorginstellingen en de samenwerkingspartners worden systemen en administraties
vertrouwder en beter gebruikt. Daarnaast is (in 2018) de controle op de rechtmatige verstrekking van jeugd- en
WMO-voorzieningen uitgebreid met prestatielevering en voor de wmo de indentificatie van de client. Als
gevolg van de in 2017 ingezette herindeling en reorganisatie staat de “in control” kwalificatie onder druk en dat
zal naar verwachting nog enige tijd voortduren.
In 2017 is accountant EY vervangen door de accountants van de Hofsteenge Zeeman Groep (HZG). Deze
accountant controleert ook voor Slochteren en Menterwolde de jaarrekeningen. HZG is in ieder geval ook voor
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B
2018 de accountant en zal de overgang naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen vanuit hun ervaring en hun
adviesrol met onze eigen organisatie soepel laten verlopen.
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C
C.

Verklarende woordenlijst afkortingen

afkorting
A A.S.H.
APV
AWBZ
Apparaatskosten

B

B&W
BBV
BBZ
BCF
BDU
BIBOB
BLS
BNG
BOR
Bergbezinkbassins

C CJG
COELO

betekenis
Afval Stoffen Heffing
algemene plaatselijke verordening
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Kosten als overhead, huisvesting, automatisering die als toeslag
bovenop de geraamde directe kosten komen
Burgemeester en Wethouders
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BTW Compensatie Fonds
Brede Doel Uitkering
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur
Besluit Locatiegebonden Subsidies
Bank Nederlandse Gemeenten
Beheerplan Openbare Ruimte
Grote ondergrondse betonnen bakken, waarin overmatige rioolafvoer tijdelijk geborgen wordt.
Centra voor Jeugd en Gezin
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

E

EDR

Eems Dollard Regio

F

FIDO
FoxMart
FTE

Wet Financiering decentrale overheden
Foxhol/Martenshoek
FullTime Equivalent

G GKB
GRP
GS
GVVP
Gw
GZ
Gesloten verhardingen

Gemeentelijk Krediet Bank
Gemeentelijk Riolerings Plan
Gedeputeerde Staten
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Gemeentewet
GrondZaken
Asfalt of beton (als voorbeeld)

H HS

Hoogezand-Sappemeer

I

ICT
ISV

Informatie- en Communicatie Technologie
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

M mbo
MER

Middelbaar Beroeps Onderwijs
Milieu Effect Rapportage

O OAB
OBO
OEW
OGGz
OV
OZB
Open verhardingen

Onderwijs Achterstanden Beleid
Openbaar Basis Onderwijs
Onderwijs Economie en Werk
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Openbaar Vervoer
Onroerende Zaak Belasting
Klinker- of tegelverhardingen (als voorbeeld)
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C
afkorting
R RMC
ROC
ROI
Rioolgemalen

betekenis
Regionaal Meld- en Coordinatiepunt
Regionaal Opleidings Centrum
Regionaal Ondernemers Instituut
Plaats in het rioolstelsel, waarin het water opgepompt wordt

S

SBO
SISA
SVN
SZW

Speciaal Basis Onderwijs
Single Information Single Audit
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T

TELI
TRIO

Tender Energiebesparing Lage Inkomens
Werkvoorzieningschap Hoogezand en Omstreken

V VGG
VJN
VMBO
VNG
VBP
VSV
VTA
VVE
VVTV
vvi
Vrijvervalriolering

Vereniging van Groninger Gemeenten
VoorJaarsNota
Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vennootschapsbelasting
Voortijdig School Verlaten
Voorbereiding Toezicht Administratie
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voorlopige Vergunning Tot Verblijf
vervangingsinvesteringen
Riolering waarbij het rioolwater zonder hulpmiddelen als gemalen van de ene
naar de ander plaats stroomt

W Wabo
WMO
WOPT
WOZ
Wro
WSW
Wsw
WWB

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens
Wet Onroerende Zaken
Wet ruimtelijke ordening
Wet Sociale Werkvoorziening
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wet Werk en Bijstand
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