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I. VOORWOORD 
 

 

Voor u liggen de jaarstukken 2017, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het bijzondere 

is dat de uitvoering heeft plaats gevonden in de zittingsperiode van de raad van de voormalige 

gemeente Menterwolde en de vaststelling door uw raad van de gemeente Midden-Groningen plaats 

vindt. Voorts willen wij met deze jaarstukken het antwoord geven op de vraag of de voormalige 

gemeente Menterwolde financieel gezond de herindeling in is gegaan.  

 

Wij kunnen uit deze jaarstukken de conclusie trekken dat de inspanning die de gemeente 

Menterwolde zich vanaf 2016 heeft getroost om de gemeente financieel op orde te brengen 

vruchten heeft afgeworpen. De constructieve samenwerking tussen de laatste coalitie en college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde heeft erin geresulteerd dat de eerste 

effecten van de bezuinigingstaakstelling zichtbaar zijn in de jaarstukken 2017 en deze de komende 

jaren verder vorm kunnen gaan krijgen.  

 

De jaarstukken 2017 worden met een positief saldo van afgerond €  1,5 miljoen opgeleverd. 

Bovendien ligt de algemene reserve ruim 2x hoger dan de gestelde ondergrens om eventuele risico’s 

af te kunnen dekken. Dit is enerzijds te danken aan de herstructuring van de bestemmingsreserves in 

2017 en anderzijds aan het feit dat geen beroep op algemene reserve is gedaan om tot sluitende 

jaarrekening 2017 te komen. In de begroting 2017 was rekening gehouden met een onttrekking van 

ruim € 1,3 miljoen om tot een sluitende begroting te komen.  

 

Naast het belangrijke adagium “financieel gezond de herindeling in” heeft de vruchtbare 

samenwerking tussen de laatste coalitie en het college van burgemeester en wethouders opgeleverd 

dat de dorpen de toekomst met een gerust hart in de nieuwe gemeente tegemoet kunnen zien. De 

lijn, opgepakt in 2016, voor de dorpen Noord- en Zuidbroek, is in 2017 verder voor Muntendam en 

Meeden uitgewerkt. Ter versterking van het Hart van Muntendam en voor de realisatie van een 

multifunctionele accommodatie in Meeden zijn besluiten genomen en kan aan verdere uitwerking 

worden gewerkt.  

 

Ook zijn diverse lastige dossiers afgerond. Daarbij kan onder anderen worden gedacht aan het 

dossier beheer en exploitatie van de MFC Noordsuytbroek en de overdracht van de 

tennisaccommodaties naar de tennisverenigingen. Maar ook gedane toezeggingen op andere 

terreinen zijn afgerond. Zoals ook in de Najaarsnota al is geconstateerd, heeft de gemeente 

Menterwolde de laatste twee jaar alles in het werk gesteld om de geschiedenis in te gaan als een 

gemeente die de zaken op orde heeft gebracht en goed heeft kunnen overdragen. Met trots kan op 

hierop worden teruggekeken. 
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Naast de belangrijke opgave in het kader van financieel gezond de herindeling in, heeft het jaar 2017 

in het licht van de nakende herindeling gestaan. De samenwerking is in de loop van 2017 steeds 

verder geïntensiveerd om de overgang naar de herindeling zo soepel mogelijk te kunnen laten 

verlopen. Dit heeft er toe bij gedragen dat het proces naar de herindeling organisch kon verlopen en 

de overgang nauwelijks onverwachte zaken heeft gebracht. Dank aan ieder die daaraan een steentje 

heeft bijgedragen is op zijn plaats. 

 

Wij willen met het aanbieden van deze jaarstukken op de eerste plaats voldoen aan wettelijke kaders 

die gesteld zijn voor de vaststelling van jaarstukken en verantwoording afleggen over hetgeen het 

voormalige college van de gemeente Menterwolde ter uitvoering van de doelstelling heeft gedaan. 

Met het aanbieden van deze jaarstukken en vaststelling daarvan, komen wij ook tot het moment om 

de gemeente Menterwolde geschiedenis te laten zijn.  

 

Voor u liggen de jaarstukken 2017, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening.  

 

 

 

Hoogezand, 29 juni 2018 
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1. KERNGEGEVENS 
 

 

Fysieke structuur 2017 2016 2015 2014 

     

Oppervlakte gemeente in hectare  8.162 8.162 8.162 8.162 

waarvan binnenwater    128    128    128    128 

     

Aantal woonruimten  5.536 5.471 5.458 5.461 

woningen  

wooneenheden 

5.413 

    123 

5.348 

   123 

5.335 

   123 

5.338 

   123 

     

Wegen in kilometers    178    178                  178    178 

binnen bebouwde kom 

buiten bebouwde kom 

     63   

   115 

     63 

   115 

     63 

   115 

     63 

   115 

 

 

     

Sociale structuur 2017 2016 2015 2014 

     

Bevolking 12.019 12.159 12.234 12.194 

mannen  

vrouwen 

  6.117 

  5.902 

 

  6.179 

  5.980 

  6.194 

  6.040 

  6.174 

  6.020 

     

0 t/m 4 jaar 

5 t/m 19 jaar 

20 t/m 64 jaar 

65 jaar en ouder 

     495 

  1.974 

  7.102 

  2.448 

     506 

  2.050 

  7.224 

  2.379 

    538 

 2.095 

 7.256 

 2.345 

     529 

  2.085 

  7.325 

  2.255 

     

Sociale uitkeringen      

Aantal uitkeringsgerechtigden 

in procenten van de bevolking 20 t/m 

64  jaar 

     336 

 

     4,73   

     350 

 

    4,84 

    335 

 

   4,61 

     330 

 

    4,51 

     

Aantal leerlingen basisonderwijs     

Openbaar onderwijs  

Bijzonder onderwijs 

     556 

     352 

    559 

    354 

    591 

    338 

     615 

     346 
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Financiële structuur 2017 2016 2015 2014 

     

Uitgaven:     

Totaal ( x € 1.000) 

per inwoner  

 36.182 

   3.011 

 

35.682 

  2.935 

34.636 

  2.831 

35.776 

  2.852 

     

Belastingopbrengsten:     

Totaal ( x € 1.000) 

per inwoner 

   2.860 

      238 

2.679 

   220 

2.656 

   217 

2.667 

   219 

     

Uitkering gemeentefonds:     

Totaal (€ 1.000)                                           

per inwoner 

 21.164* 

   1.760 

21.516* 

  1.770 

20.968* 

  1.714 

12.655 

  1.038 

    *inclusief sociaal domein 

 

 

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven:     

Totaal (€ 1.000)   

per inwoner 

25.665  

  2.135 

25.542 

  2.101 

27.790 

  2.271 

30.438 

  2.496 

     

Eigen financieringsmiddelen:     

Totaal (€ 1.000)                                                      

per inwoner 

12.072 

  1.004 

10.782 

     887 

  6.999 

     572 

12.145 

     996 

     

Schulden op lange termijn:     

Totaal (€ 1.000) 

Per inwoner 

13.056 

  1.086 

14.498 

  1.192 

16.031 

  1.310 

17.564 

  1.441 
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2. ALGEMEEN BEELD VAN DE REKENING 

2.1. Algemene inleiding 

De jaarstukken zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording. 

Deze jaarstukken volgen de structuur van de Programmabegroting 2017. Deze begroting bevat 10 

programma’s, zodat ook de programmaverantwoording uit 10 programma’s bestaat.  

 

Per programma is op hoofdlijnen een beleidsverantwoording opgenomen. In de jaarrekening is de 

financiële toelichting opgenomen. De beleidsverantwoording concentreert zich op de 

verantwoording over de activiteiten zoals die expliciet zijn benoemd in de begroting 2017. De 

financiële toelichting richt zich op de afwijkingen tussen de kolommen “raming na wijziging” en 

“realisatie”. In de kolom raming na wijziging zijn de budgetten opgenomen tot en met de laatste 

begrotingswijziging. 

 

Voor het jaarverslag en jaarstukken geldt dat de jaarstukken de begroting volgen. Dit wil zeggen dat 

de jaarstukken een zelfde indeling dienen te hebben als de begroting. Dit kan uiteraard nooit voor de 

volle 100%, omdat de uitgangspunten voor een begroting en de jaarstukken anders zijn. De begroting 

gaat uit van verwachtingen; de jaarstukken gaan uit van de realisatie.  

 

2.2. Algemene financiële beschouwing 

In de najaarsnota 2017 gingen wij uit van een gerealiseerd resultaat van € 1.651.020 positief. In 

werkelijkheid sluiten wij het jaar 2017 af met een gerealiseerd resultaat van € 1.480.613 positief. Een 

verschil van € 170.407 (nadeel). Dit verschil in het resultaat vraagt een nadere analyse alvorens 

conclusies te kunnen trekken. 

  

In de begroting 2017 is een bedrag van € 1.348.904 als onttrekking aan de algemene rerserve 

opgenomen om enerzijds incidentele lasten met een omvang van € 1.210.500 te dekken en 

anderzijds een bedrag van € 138.404 om tot een sluitende begroting te komen. In het resultaat van 

de Najaarsnota 2017 ten bedrage van € 1.651.020 is eveneens rekening gehouden met 

bovengenoemde onttrekking aan de algemene reserve. In het rekeningresultaat 2017 heeft deze 

begrote onttrekking aan de algemene reserve niet plaats gevonden omdat de uitkomst van de 

jaarrekening 2017 positief uitvalt. De begrote onttrekking is derhalve niet noodzakelijk en geeft een 

vertekend beeld van het rekeningresultaat.  

 

In het onderstaand overzicht is, ter vergelijking, het resultaat van de rekening naast het resultaat van 

de Najaarsnota geplaatst, indien de lijn van de begroting was aangehouden en de onttrekking aan de 

algemene reserve wel in de jaarrekening ook had plaatsgevonden.  

 

Het resultaat van de jaarstukken zou dan € 2,6 miljoen afgerond bedragen. Dit resultaat geplaatst 

naast het resultaat uit de Najaarsnota, levert een verschil op van € 1,0 miljoen, hetgeen om een 

nadere verklaring vraagt. In de programma’s wordt uitvoerig op de verschillen in de baten en de 

lasten, indien deze de grens van € 100.000 overschrijden of onderschrijden, uitvoerig ingegaan.  
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Zoals in bovenstaand overzicht weergegeven zijn de lasten in totaal € 1.369.331 hoger dan in de 

gewijzigde begroting is opgenomen. Daartegenover staat dat de baten € 3.193.931 hoger zijn dan de 

raming. Vervolgens is sprake van een lagere onttrekking (baten in de begroting) aan overige reserves 

van € 646.104 en € 1.348.904 aan de algemene reserve. Per saldo resulteert een nadelig verschil van 

€ 170.407, zoals in de eerste alinea van dit hoofdstuk is vermeld. 

 

Het niet onttrekken aan de algemene reserve heeft een positief effect op de hoogte van de 

weerstandscapaciteit. In de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” wordt nader op 

de beschikbare weerstandscapaciteit ingegaan.  

 

Over de afgelopen jaren vertoonde het gerealiseerde resultaat het volgende verloop: 

2014 €      233.350 nadelig 

2015 €   5.153.182 nadelig 

2016 €   5.918.183 voordelig 

2017 €   1.480.613 voordelig 

  

Gewijzigde 

Omschrijving begroting Rekening Verschil

Najaarsnota

Lasten excl reserves 36.182.295            37.551.627       1.369.331     

Baten excl reserves 36.008.377            39.202.308       3.193.931     

Saldo voor onttrekking -173.918                1.650.681         1.824.600     

Mutaties overige reserves 476.036                  -170.068           -646.104       

Tussenresultaat 302.118                  1.480.613         1.178.495     

Onttrekking algemene reserve 1.348.904              1.348.904         -                  

Resultaat inclusief onttrekking 1.651.022              2.829.517         1.178.495     
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De resultaten ten opzichte van de ramingen op de programma’s volgens de begroting zijn als volgt: 

 

 
 

 

In de Programmaverantwoording zijn de afwijkingen tussen de ramingen en de realisatie per 

programma toegelicht.  

programma

Saldo lasten en 

baten rekening 

2017

Saldo lasten en 

baten begroting 

2017 na wijziging

Verschil tussen 

rekening en 

begroting

Bestuur -1.792.604 -1.838.117 45.513

Veiligheid -912.571 -912.562 -9

Verkeer en vervoer -2.032.250 -2.077.544 45.294

Economische zaken 23.199 24.866 -1.667

Onderwijs -743.610 -658.503 -85.107

Cultuur, sport en recreatie -2.111.790 -2.185.718 73.928

Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening
-12.983.667 -13.718.262 734.595

Volksgezondheid en milieu -266.676 -258.506 -8.170

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 1.994.287 1.512.772 481.515

Financiën -227.968 -200.519 -27.449

-19.053.650 -20.312.093 1.258.443

Onvoorziene uitgaven 0 0 0

Overhead                   -3.240.329 -3.646.937 406.608

Algemene dekkingsmiddelen 23.944.660 23.785.111 159.549

Totaal saldo baten en lasten 1.650.681 -173.919 1.824.600

Mutaties reserves -170.068 1.824.940 -1.995.009

Resultaat 1.480.613 1.651.021 -170.409
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Incidentele baten en lasten 

In het totaal saldo van baten en lasten zijn de volgende incidentele lasten/baten opgenomen: 

 

  

Incidentele lasten en baten Lasten Baten

Wachtgeld bestuurders 38.000€                

Aanloopkosten Herindeling 502.000€               

Extra accountantskosten 25.000€                  

inzet aardbevingsproblematiek 95.000€                

Bijdrage openluchtzwembad Meeden 35.000€                  

Onderhoud gebouwen 348.000€               

Extra inhuur 560.000€               

Bijdrage Coa 35.000€                

extra RMC gelden 88.000€                

Krimpgelden 89.000€                

Algemene Uitkering Herindelingsgelden 718.000€              

Honden- en toeristenbelasting 60.000€                

Voorziening NTTM 100.000€               

Afwikkeling MFC Noordbroek 36.000€                

Tennisaccommodaties 69.000€                  -19.000€              

Subsidie fietspad -10.000€              

Bouwleges 2.100.000€          

Afwikkeling N33 400.000€               

Verkoop groenrest perceel 184.000€              

Groen Essentaksterfte 20000

Torens 93.000

Wegen onderhoud 483.000

ISV Subsidies 124.000€              
onttrekking aan de reserve 6.409.000 6.379.000€          

extra afschrijvingen 85.000

Totaal 9.129.000€            9.917.000€          
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Resultaatbestemming: 

Conform de voorschriften is het gerealiseerde resultaat apart verantwoord op de balans. De raad is 

bevoegd de rekening vast te stellen en een bestemming te geven aan het gerealiseerde resultaat. 

 

In het resultaat is opgenomen een ontvangen bijdrage van €  129.500 aan leefbaarsheidsgelden 

(Krimpgelden) specifiek bedoeld en te besteden in de gemeente Menterwolde. Ook voor de jaren 

2018 en 2019 komen middelen in deze sfeer beschikbaar. Om te voorkomen dat deze middelen in 

het grote geheel van de nieuwe gemeente Midden-Groningen opgaan en niet meer te traceren zijn 

wordt voorgesteld deze middelen te reserveren en in een nieuwe bestemmingsreserve 

Leefbaarheidsgelden Menterwolde te storten. 

  

Resultaatbestemming 

             1.   Resultaat 2017 €    1.480.613 

              2.  Bestemming: 

                      a.  Bestemmingsreserve “Leefbaarheidsgelden Menterwolde”         €          129.500 

                       b. Algemene reserve                                                                           €    1.351.113 

 

 

Overhevelen naar 2018 

Hierboven is al aangegeven dat het resultaat mede tot stand is gekomen door een aantal bijzondere 

resultaten en budgetten waarvoor de werkzaamheden nog niet (of nog niet volledig) zijn uitgevoerd, 

maar die in 2018 beslag moeten gaan krijgen. Daarbij gaat het om de volgende bedragen en 

budgetten met een dekking uit de algemene reserve: 

   

1. Restauratie kerktorens     €       30.000 

2. Bijdrage breedband buitengebied    €     100.000 

3. Versterking OGGZ     €       41.000 

   Totaal over te hevelen   €     171.000  

 

Deze bedragen dienen via een begrotingswijziging in het jaar 2018 aan de begroting 2018 te worden 

toegevoegd. De begrotingswijziging wordt separaat ter vaststelling voorgelegd.  

  



 

 

16 

 

2.3. Investeringen 

Uit de toelichting op de balans blijkt dat er in 2017 voor € 340.400 is geïnvesteerd. Deze € 340.400 is 

het saldo van vermeerderingen en verminderingen (bijdragen derden, subsidies en desinvesteringen) 

op investeringen. De vermeerderingen bedroegen € 761.400 en de verminderingen bedroegen            

€ 421.000. 

 

De belangrijkste vermeerderingen (> € 10.000) op investeringen in het jaar 2017 zijn: 

 

MFC Noordbroek       €   330.000 

Menterne Muntendam      €             372.000 

Openbare verlichting; w.o. masten en armaturen  €    46.000 

MFC Meeden       €               49.000 

  

De belangrijkste verminderingen (> € 10.000) op investeringen in het jaar 2017 zijn: 

Menterne Muntendam      €             372.000 

MFC Meeden       €               49.000 

 

2.4. Verordeningen 

Op grond van de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad een drietal 

verordeningen vastgesteld die van belang zijn voor de financiële functie binnen de gemeente. Het 

betreft de navolgende verordeningen: 

a. De financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

b. De controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 

c. De verordening “onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid “ex artikel 213a 

Gemeentewet 

 

Met de financiële verordening regelt de raad het financieel beleid, het financieel beheer en de 

financiële organisatie van de gemeente. Deze verordening bevat de financiële kaders waarbinnen het 

college opereert. Deze verordening is in 2017 geactualiseerd en vastgesteld. 

 

Om recht te doen aan het budgetrecht en de controlerende taak van de raad is in de verordening 

bepaald dat afwijkingen in de exploitatie en de investeringen volgens bepaalde normen gemeld c.q. 

bijgesteld dienen te worden. De normen zijn: 

 

 Raming Norm 

Exploitatie Lasten 10% van de geraamde lasten per begrotings-

product met een minimum van € 100.000 

Investeringen & 

Reservemutaties 

< € 100.000 30% van de raming 

 € 100.000 maar  

< € 1.000.000 

20% van de raming 

 € 1.000.000 10% van de raming 
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De rechtmatigheidscontrole op de lasten en de balansmutaties is in samenwerking met Hoogezand-

Sappemeer uitgevoerd. De accountant heeft de bevindingen van de rechtmatigheidscontrole 

geverifieerd. Voor de bevindingen van de accountant verwijzen wij naar de controleverklaring. De 

basis voor deze onderzoeken is gelegen in het controleprotocol, zoals door ons is vastgesteld en uw 

raad ter informatie is aangeboden. 

 

Evenals voorgaande jaren zijn de doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken niet uitgevoerd. 

Gelet op de formatie op de afdeling financiën ontbreekt het ons aan mogelijkheden om capaciteit vrij 

te krijgen deze onderzoeken uit te voeren en u daarover te rapporteren in de jaarstukken. Bij het 

raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen met betrekking tot de financiële functie hebben 

wij u al melding gemaakt van het feit dat er geen middelen zijn om de doelmatigheid- en 

doeltreffendheidonderzoeken uit te voeren.  

 

2.5. Grondslagen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat de leiding van de organisatie zich over verschillende zaken  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. 
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3. Programmaverantwoording 
 

3.0 Inleiding 

In de programmaverantwoording wordt beschreven: 

 

a. de mate waarin de doelstellingen van de programma’s, genoemd in de begroting, zijn 

gerealiseerd 

b. de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken 

c. de gerealiseerde baten en lasten 

 

Uitgangspunt voor de programmaverantwoording is hetgeen in de begroting 2017 is opgenomen. Per 

programma leggen wij verantwoording af over hetgeen in 2017 is gedaan. Ook de financiële 

verantwoording is opgenomen in de programmaverantwoording. 

 

Het verantwoordingsjaar 2017 slaat terug op het collegeprogramma 2014-2018. Wij hebben bij de 

programma’s een vergelijking gemaakt tussen hetgeen in het collegeprogramma is opgenomen en 

wat wij in het verslagjaar hebben gerealiseerd. 
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3.1 Programma Bestuur 

Omschrijving 

Het raadsprogramma Bestuur omvat de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke 
organisatie en de ondersteuning van het bestuur. 
 

Programmadoelstellingen 

1. De gemeente wil (inwoner)participatie bevorderen, zodat inwoners en bedrijven zelf 
verantwoordelijkheid voelen en nemen voor hun leefomgeving. 

2. De gemeente wil “present” zijn in de dorpen; dit betekent informeren naar en communiceren 
met inwoners en inwonerplatforms. 

3. Toewerken naar een herindeling per 01-01-2018. 

4. De gemeente wil samenwerking met andere gemeenten op het vlak van pleitbezorging, 
belangenbehartiging en uitwisseling. 

5. De gemeente wil kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen zo gering mogelijke kosten 
door een slagvaardige organisatie. 

6. Het bestuur wil bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden mandateren aan de organisatie 
uit een oogpunt van efficiencyverbetering, versterking betrokkenheid medewerkers en 
verbetering dienstverlening. 

7. De gemeente wil een goed werkgever zijn, waardoor deskundige en gemotiveerde werknemers 
verbonden blijven aan de gemeente. 

 

Acties uit het collegeprogramma 

Bestuur  
 De verhoudingen inwoner en bestuur herstellen door proactief, zichtbaar en aanspreekbaar, in 

de gemeenschap te zijn. 

 Integriteit bestuur en organisatie bevorderen door middel van een programmatische aanpak 
waarin raad, college en organisatie worden betrokken. 

 Verminderen van de kwetsbaarheid door voortzetting van de intensieve samenwerking op onder 
andere de 3 decentralisaties. 

 Door verdere uitbouw van samenwerking op andere beleidsvelden, waaronder beheer van de 
openbare ruimte, komen tot beheersbare kosten. 

 
Dienstverlening en organisatie 

 Implementeren van een pragmatische aanpak, deels lokaal, deels in samenwerking om bij het 
eerste contact van inwoners en bedrijven 80% van de vragen te kunnen beantwoorden. 

 Door voortdurende kwaliteitsverbetering (training, scholing en gesprekkencyclus) met het accent 
op integraal werken te komen tot een professionele organisatie die in staat is aan de regierol van 
de gemeente voldoende invulling kan geven. 
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 Externe inhuur voor regulier werk moet worden gedekt uit de loonsom. 

 In het kader van informatieveiligheid gezamenlijk met Hoogezand/Sappemeer en Slochteren 
veiligheidsmaatregelen implementeren. 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 
Bestuur 

 Voorzetting en uitbouw samenwerking in opmaat naar de herindeling 

De samenwerking met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer is in 2017 nog verder 

geïntensiveerd en uitgebreid. Dit ter voorbereiding op het komen tot de gemeente Midden-

Groningen. Op diverse beleidsterreinen en uitvoerende taken is de samenwerking in de loop van 

het jaar steeds verder geïntensiveerd met als doel het opgaan in de nieuwe organisatie Midden- 

Groningen eind van het boekjaar. Daarnaast hebben de drie colleges wekelijks zaken, welke de 

drie gemeenten betreffende en van invloed zijnde na de herindeling, met elkaar besproken en 

zijn hierover besluiten genomen.  

 

In 2017 is verder ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. 

Medewerkers hebben opleidingen, cursussen, trainingen en leergangen gevolgd. Dit alles is erop 

gericht medewerkers toe te rusten op het werken in de gemeente Midden-Groningen.  

 

 Omgevingsdienst Groningen 

Het Algemeen Bestuur heeft een verbeterplan vastgesteld voor het functioneren van de 

Omgevingsdienst Groningen (ODG), dat in 2017 en 2018 wordt uitgevoerd. De gemeenteraad 

heeft op 18 mei 2017 ingestemd met de ontwerpbegroting 2018. De ODG heeft ook in 2017 de 

Wabo-taken voor Menterwolde uitgevoerd en een tweetal maatwerkopdrachten voor het 

windmolenpark N33 en het aardbevingsdossier. Per 1 januari 2017 heeft de ODG het 

Leefomgeving systeem ingevoerd samen met de RUD Drenthe. Voor de gemeente blijft een goed 

ingerichte klantencontact centrum (KCC) en het digitale informatiebeheer een aandachtspunt.  

 

Dienstverlening en organisatie 

 Eerste contact: 80% van de vragen beantwoorden 

In 2015 is een verbeterslag gemaakt in de dienstverlening van het KCC, dit heeft ook in 2017 een 

positieve uitwerking gehad. Hierdoor kon gerichter worden gestuurd op de benodigde formatie 

en weten burgers en instellingen zeker dat zij worden geholpen op het moment dat zij hebben 

afgesproken. Het jaar 2017 stond ook in het teken van de voorbereiding op de herindeling. Per 

medio november is het KCC samen met de KCC’s van de gemeenten Slochteren en Hoogezand-

Sappemeer gaan werken als zijnde 1 team. Dit heeft o.a. ervoor gezorgd dat vanaf 2 januari 2018 

de dienstverlening vanuit de burgerlijke stand ongehinderd heeft kunnen doorgaan. 

 

 Kwaliteitsverbetering organisatie 

In 2017 hebben medewerkers opleidingen, cursussen, trainingen en leergangen gevolgd. Hierbij 

is aangesloten bij de individuele behoefte van een medewerker, veelal aansluitend op iemands 

plaatsing op een functie bij de gemeente Midden-Groningen.  
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 Informatieveiligheid 

Diverse maatregelen in het kader van informatiebeveiliging zijn in 2017, vanuit de samenwerking 

met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren opgepakt en uitgevoerd. Daarnaast heeft de 

informatieveiligheid ook in het teken gestaan van het voorbereiden op Midden-Groningen. 

 

 Herindelingsproces 

In het vervolg op 2016 zijn in 2017 verdere stappen genomen om per 1 januari 2018 te komen 

tot de beoogde herindeling met de gemeente Slochteren en de gemeente Hoogezand-

Sappemeer. Medio februari 2017 en begin maart 2017 is door de Tweede Kamer respectievelijk 

de Eerst Kamer ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Vanaf 

dat moment is alles gericht geweest op de datum van 1 januari 2018, de startdatum van de 

nieuwe gemeente Midden-Groningen.  

 

Lasten en Baten van het programma Bestuur 

 

 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €  1.838.117,-- 
Werkelijk  €  1.792.604,-- 
Verschil   €       45.513,--  nadelig 
 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan €  100.000 worden hieronder toegelicht: 
 
Verklaring 
Zowel in de lasten en baten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de 
onderschrijding binnen het gestelde kader van € 100.000.  
 
 
  

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 1.923.147            2.038.117           2.026.226             

Baten 200.000               200.000               233.622                

Saldo 1.723.147            1.838.117           1.792.604             
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3.2 Programma Veiligheid 

Omschrijving 

Het raadsprogramma Veiligheid omvat brandweer en rampenbestrijding, openbare orde en 
veiligheid, het verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast. 

 

Programmadoelstellingen 

1. De gemeente wil een adequate reactie in crisissituaties garanderen. 

2. De gemeente wil de effectiviteit van de inzet van de lokale handhavers versterken. 

3. De gemeente wil een integrale aanpak in probleemsituaties. 

4. De gemeente wil overlast en alcoholmisbruik terugdringen. 

 

Acties uit het collegeprogramma 

Openbare Orde en handhaving 
 
 Zorgen voor een goede afstemming tussen basisteam, expertteam, veiligheidsdriehoek en de 

gemeentelijke zorgregie voor effectieve interventies in Multi probleemsituaties. 

 Opstellen van een uitvoeringsnotitie waarin de verbetering van de volksgezondheid, veiligheid en 
welzijn met een bijzondere focus op de jeugd zijn geïntegreerd. 

 Preventiemaatregelen alcoholmisbruik voortzetten en uitbreiden. 

 
Brandweer en crisisbeheersing 
 
 Op sterkte houden van de blusgroep. 

 Bijdragen aan regionale expertteams.  

 Zorgdragen voor voldoende trainingen voor betrokken bestuurders en medewerkers. 

 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit  

Voor de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, zoals witwasconstructies en 

mensenhandel, is de gemeente aangesloten bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum 

(RIEC). Het RIEC wordt ingeschakeld bij verdachte vergunningsaanvragen. Die zijn er in 2017 niet 

geweest. Wel zijn er nog 2 lopende onderzoeken, respectievelijk naar een witwasconstructie en 

illegale prostitutie/mensenhandel in bestaande situaties, waarbij naast andere ketenpartners, 

ook het RIEC is ingezet.  
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 Veiligheidshuis Groningen  

Het Veiligheidshuis Groningen (VHG) is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële 

partners, zorginstellingen en gemeenten. Menterwolde heeft in 2017 enkele casussen 

ingebracht, die met beoogd resultaat zijn afgehandeld. Ook is het VHG een belangrijke 

(informatie)partner bij de nazorg aan ex-gedetineerden en bij mogelijke maatschappelijke onrust 

als gevolg daarvan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een protocol, waarin de rollen van de 

betrokken ketenpartners helder zijn vastgelegd. De gemeente voert de regie.  

 
 

 Veiligheidsregio Groningen 

De brandweerzorg en de crisisbeheersing & rampenbestrijding zijn op regionaal niveau vorm 

gegeven in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). In 2017 was de 

huisvesting van de brandweerzorg een belangrijk speerpunt, conform de daarvoor vastgestelde 

financiële kaders, waarmee uw raad in december 2015 heeft ingestemd. Het cluster Zuidbroek is, 

met het oog op de herindeling, overgeheveld van het cluster MPV naar het cluster Gorecht.  

 

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft  in haar rapport  “Staat van de rampenbestrijding 2016” 

geconcludeerd dat de basis van de crisisbeheersing & rampenbestrijding op orde is. Op het 

gebied van advisering, sturing & coördinatie van crisisteams en inzicht in de vakbekwaamheid 

van functionarissen kan het nog beter. Op deze onderdelen wordt door VRG extra geïnvesteerd. 

Onder andere door middel van een nieuwe, verbeterde opzet van het programma (MOTO) 

Multidisciplinair Opleiden, Trainen & Oefenen. 

  
  

 Politie 

In 2017 is het maandelijks Tactisch Veiligheids Overleg (TVO) voorgezet, waarin voornamelijk de 

verbinding tussen veiligheid en zorg tot stand wordt gebracht. De teamleiders van de Sociale 

Teams en het Veiligheidshuis maken deel uit van dit overleg. De veiligheidsvraagstukken zijn door 

de gemeente geprioriteerd en vertaald in een plan van aanpak. Hierdoor komt de samenwerking 

tussen de ketenpartners beter tot zijn recht en is de effectiviteit groter. Ook is binnen de 

politieorganisatie een begin gemaakt met de persoonsgebonden aanpak. Doel is om te 

verhinderen dat meer- en veelplegers opnieuw in de fout gaan.  

 
 

 Driehoeksoverleg 

In het driehoeksoverleg Midden-Groningen zijn periodiek de strategische veiligheidsthema’s 

besproken tussen de burgemeesters, de teamchef van de politie en de officier van justitie. 

Daarnaast is voor het windmolendossier een bijzondere driehoek ingesteld, waarvan ook de 

andere in Groningen betrokken gemeenten en de beide betrokken Drentse gemeenten deel uit 

maken.  
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 Aardbevingsproblematiek 
In het jaar 2017 is de aardbevingsproblematiek door de drie herindelingsgemeenten bestuurlijk 

gezamenlijk opgepakt. Daarnaast is bestuurlijk met alle bestuurlijke partners in het 

aardbevingsgebied intensief samengewerkt. De lokale aspecten, zoals overleg over 

schadegevallen, zijn door de individuele gemeente opgepakt. In Menterwolde zijn veel 

meldingen van schade, echter het aantal schadegevallen, waarbij er sprake is van onveilige 

situaties is redelijk beperkt. Over de laatste gevallen vindt overleg plaats met Centrum Veilig 

Wonen (CVW)  en Nationaal Coördinator Groningen (NCG), waarbij ook de Omgevingsdienst is 

betrokken. De gemeente blijft ook in dit geval verantwoordelijk voor het bouw- en 

woningtoezicht. Voor de inzet van de Omgevingsdienst is een maatwerkopdracht verstrekt. 

 

Lasten en Baten van het programma 

 

 
 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 

Begroot    €     915.562 

Werkelijk  €     912.571  

Verschil   €                 9   nadelig 

   

Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 

dan € 100.000 worden hieronder toegelicht: 

 
Verklaring 
Zowel in de lasten en baten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de 
onderschrijding binnen het gestelde kader van € 100.000. 
 
 

 

 

 

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 948.762                 1.026.262              939.371                  

Baten 43.700                   113.700                 26.801                    

Saldo 905.062                 912.562                 912.571                  
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3.3 Programma Verkeer en Vervoer  

Omschrijving 

Het raadsprogramma Verkeer en Vervoer omvat de aanleg en het onderhoud van wegen en straten 
en de openbare verlichting en de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer. 
 

Programmadoelstellingen 

1. De gemeente wil de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming bevorderen en de 
woonomgeving verbeteren. 

2. De gemeente wil een goede ontsluiting van de dorpen door openbaar vervoer. 

3. De gemeente wil veilige, aansluitende fietsroutes voor school, recreatie en toerisme. 

 

Acties uit het collegeprogramma 

 Betaalbaar openbaar vervoer (betaalbare bereikbaarheid en mobiliteit) door in samenwerking 
met regio en provincie verbeteringen bewerkstellingen. 

 Tweede brug Winschoterdiep: op zoek gaan naar partners en middelen om realisatie mogelijk te 
maken. 

 Realistische prioritering voor beheer en onderhoud wegen op basis van wegenbeheersplan. 

 Uitvoering van beheersplan openbare verlichting. 

 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Beheer en onderhoud wegen 

Voor de uitvoering van het groot onderhoud is gezamenlijk met de gemeenten Hoogezand-

Sappemeer en Slochteren één bestek op de markt gebracht. Dit heeft geresulteerd in een zeer 

voordelige aanbesteding.  

 

Op de volgende wegen zijn versterkings-/asfaltlagen aangebracht: Slochterweg, Pastorieweg, 

Uiterburen, Bovenstreek, Rotonde Kerkstraat. Kleiner onderhoud is er uitgevoerd op de Kleine 

Venne, Oldambtlaan/Muntelaan, Boven Veensloot, Havenstraat en de Scheemderweg. De 

kwaliteit van het uitgevoerde werk aan de rotonde op de Kerkstraat te Zuidbroek is 

onvoldoende. De aannemer zal in het voorjaar de nodige herstelwerkzaamheden gaan uitvoeren 

voor eigen rekening. Verder zijn alle werkzaamheden tijdig afgerond en vallen binnen het 

beschikbaar gestelde budget.  
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 Verdubbeling N33 

De bespreking met de provincie over de financiële afwikkeling van de verdubbeling van de N33 

zijn, zoals al in de Zomernota aangegeven, afgerond. De bijdrage van de gemeente Menterwolde 

aan deze verdubbeling is binnen de door uw raad gegeven kader vastgesteld. 

 

 Uitvoering beheerplan Openbare Verlichting 

In 2017 is verdere uitvoering gegeven aan beleids- en beheerplan Openbare verlichting 

Menterwolde 2013-2017. Gefaseerd is het plan de afgelopen jaren ten uitvoer gebracht met een 

afronding daarvan in 2017.  

 

Lasten en Baten van het programma Verkeer en Vervoer 

 

 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €  2.077.544 
Werkelijk  €  2.032.250 
Verschil   €       45.294  voordelig 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden onderstaand toegelicht: 
 
Verklaring 
Zowel in de lasten en baten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de 
onderschrijding binnen het gestelde kader van € 100.000. De overschrijding zit vooral in de wegen 
met daar tegenover een onderschrijding op de openbare verlichting. Oorzaak voor de overschrijding 
is gelegen in het feit dat de aanbestedingen op onderhoud als gevolg van de conjuncturele situatie 
hoger uitvallen. Verder is op dit programma verantwoord een bedrag van €  51.000  afrekening 
subsidie ISV voor de beschoeiing Windschoterdiep en €  40.000 voor de Westersingel 2e fase. 
 
 
 

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 1.628.365              2.067.844              2.126.528               

Baten 5.300                     -9.700                   94.278                    

Saldo 1.623.065              2.077.544              2.032.250               
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 3.4 Programma Economische Zaken 

 

Omschrijving 

Het raadsprogramma economische zaken omvat de economische ontwikkeling en 
werkgelegenheidsbevordering. 
 

Programmadoelstelling 

1. De gemeente wil werkgelegenheid bevorderen. 

2. De gemeente wil een goed vestigingsklimaat voor bedrijven leveren. 

3. De gemeente wil nieuwe bedrijfsvestigingen bevorderen. 

4. De gemeente wil eigentijdse aantrekkelijke bedrijventerreinen realiseren. 

 

Acties uit het collegeprogramma 

 Versterken contacten met bedrijfsleven. 

 Ambtelijke inzet op Economische Zaken effectiever maken door samenwerking met andere 
gemeenten. 

 Vaststellen beleidsnotitie horeca buiten centrumgebied. 

 Verkoop van gemeentelijk vastgoed bevorderen. 

 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Breedband buitengebied  

Evenals Menterwolde sluiten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren aan bij het project van de 

provincie Groningen om burgers en bedrijven in het buitengebied van snel internet te voorzien. 

Na het doorlopen van het aanbestedingstraject is in juli bekendgemaakt dat Rodin Broadband 

Groningen het netwerk voor super snel internet gaat aanleggen binnen een periode van 2 jaren. 

In de uitvoering krijgen de negen aardbevingsgemeenten voorrang. De gemeenten zorgen voor 

de juiste vergunningen voor het graafwerk en worden in dat kader om een financiële bijdrage 

gevraagd. Voor het slagen van het project is het van belang dat zo veel mogelijk burgers en 

bedrijven meedoen. Goede voorlichting in samenwerking met de dorpsraadcoöperaties staat 

voorop. 

 

 Koploperproject Duurzaam Ondernemen Midden-Groningen i.o. 

Met de positieve ervaringen van het koploperproject in Oost-Groningen is een vervolg gegeven 

aan een project in HSSM. Het project is in oktober afgesloten met een symposium in het MFC 

Noordbroek, waarbij de 11 deelnemende bedrijven en organisaties de resultaten hebben 

gepresenteerd. 
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 Bedrijfsvestiging  

Een in het oog springende nieuwe vestiging betreft transport organisatie NVO op het 

bedrijventerrein De Gouden Driehoek, die per 1 oktober 2017 de nieuwbouw op de zichtlocatie 

in gebruik heeft genomen.  

 

 Promotiedagen Noord Nederland 

Samen met een 20-tal bedrijven hebben de HSSM gemeenten zich gepresenteerd op het plein 

Midden-Groningen i.o. De Promotiedagen is dé beurs voor alle zakelijke branches met 25.000 

bezoekers en ongeveer 600 deelnemende bedrijven. 

 

Lasten en Baten van het programma 

 

 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €   - 24.866 
Werkelijk  €    -23.199 
Verschil   €   -   1.667 nadelig 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden onderstaand toegelicht: 
 
Verklaring 
Zowel in de lasten en baten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de 
onderschrijding binnen het gestelde kader van € 100.000. In de Najaarsnota is reeds vermeld dat het 
bedrag € 100.000 ter stimulering van invoering van snel internet in 2017 niet zal worden aangewend. 
Verder zijn er geen bijzonderheden te melden. 
 
 
 

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 164.424                 64.424                   60.377                    

Baten 121.790                 89.290                   83.576                    

Saldo 42.634                   -24.866                 -23.199                   
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3.5 Programma Onderwijs 

Omschrijving: 

Het raadsprogramma onderwijs omvat de zorg voor onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal 
onderwijsbeleid, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen.  

 

Programmadoelstelling 

1. De gemeente wil kwalitatief goed primair onderwijs. 

2. De gemeente wil de achterstanden van toetreders tot het basisonderwijs verminderen. 

3. De gemeente wil een adequate en kostenefficiënte huisvesting basisonderwijs. 

4. De gemeente wil een sluitende aanpak jeugd en jongeren. 

 

Acties uit het collegeprogramma 

 Bundeling huisvesting (voor)schoolse en overige essentiële voorzieningen in het dorp Meeden. 

 Onderzoek doen naar mogelijkheden, draagvlak en wensen onderwijshuisvesting Muntendam en 
Zuidbroek. 

 Samen met partners opstellen van een Lokale educatieve agenda (LEA). 

  

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Huisvesting scholen 
Zoals in de jaarstukken 2016 aangegeven staan de versterkingsopgaven van de schoolgebouwen 
in Zuidbroek en Noordbroek gepland voor het jaar 2020. Wij hebben geen signalen ontvangen 
dat hierin verandering gaat komen. 
 
De scholen in Meeden (OBS de Mieden en CBS Sjaloomschool) maken onderdeel uit van de 
planvorming van het bouwen MFC Meeden, waarvoor door uw raad voor de realisatie daarvan 
een krediet beschikbaar is gesteld. Aan de uitwerking van de plannen is en wordt nog volop 
gewerkt. De integratie van de twee scholen heeft op terrein van de directie al vorm gekregen. 
 
De scholen in Muntendam spelen een belangrijke rol in de visie ontwikkeling van het centrum 
van Muntendam. In de loop van 2017 zijn verkennende gesprekken gevoerd met betrekking tot 
het huisvesten van de scholen Muntendam op de op termijn vrijkomende locatie van het 
gemeentehuis in Muntendam. De scholen kunnen bijdragen van de noodzakelijke versterking van 
de leefbaarheid van het centrum van Muntendam. 
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Lasten en Baten van het programma Onderwijs 

 

 
 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €   658.503 
Werkelijk  €   743.610 
Verschil   €     85.107  nadelig 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden onderstaand toegelicht: 
 
Verklaring 
Zowel in de lasten en baten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de 
onderschrijding binnen het gestelde kader van € 100.000. De verschillen zijn ontstaan als gevolg van 
hogere kapitaallasten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Oorzaak hiervoor is 
gelegen in het feit dat bij het opstellen van de begroting nog niet kon worden beschikt over de 
begrote kapitaallasten, omdat de jaarrekening 2015 in de loop van september 2016 is vastgesteld.  
 
In de kapitaallasten is, zoals in de Najaarsnota aangegeven, rekening gehouden met een extra 
afschrijving van € 45.000 van de boekwaarden investering OBS de Mieden.  
 
 
 
 
 

 
 

  

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 714.533                 779.255                 823.962                  

Baten 101.030                 120.752                 80.352                    

Saldo 613.503                 658.503                 743.610                  
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3.6 Programma Cultuur, Sport en Recreatie 

Omschrijving: 

Het raadsprogramma Cultuur, sport en recreatie omvat het initiëren en instand houden van 
voorzieningen op de gebieden van kunst, cultuur en sport en de aanleg en het onderhoud van het 
openbaar groen. 
 

Programmadoelstelling 

1. De gemeente wil de mogelijkheid tot sportdeelname in alle kernen bieden door doelmatige 
sportaccommodaties in relatie tot beschikbare middelen en feitelijk gebruik beschikbaar te 
stellen. 

2. De gemeente wil de volksgezondheid bevorderen, de sociale samenhang versterken en het 
sociaal isolement voorkomen door bewegen en sporten.  

3. De gemeente wil lees- en schrijfvaardigheid bevorderen. 

4. De gemeente wil een culturele infrastructuur opbouwen. 

5. De gemeente wil laagdrempelige collectieve voorzieningen voor dagrecreatie realiseren. 

6. De gemeente wil de functie van de toeristische attracties in de gemeente versterken. 

 

Acties uit het collegeprogramma 

 Uitvoering van het in de accommodatienota geformuleerd beleid ten aanzien van 
voetbalvelden/tennisvelden e.a. 

 Zwemlessen integraal onderdeel laten uitmaken van de BOS-activiteiten. 
 

 Het totale budget BOS-activiteiten blijft gelijk. 

 Opstellen en implementeren van een bedrijfsplan Heemtuin Muntendam. Regievoering door 
de gemeente. 
 

 Het bevorderen van deelname aan culturele activiteiten door het positief promoten en onder 
de aandacht brengen van culturele initiatieven vanuit de samenleving. 

 
 Bibliotheken integreren in dorpshuizen en MFC’s. 

 
 Bibliotheekconcept integreren in het onderwijs. 

 
 Het bevorderen van deelname aan culturele initiatieven door het positief promoten en onder 

de aandacht brengen van culturele initiatieven vanuit de samenleving. 
  



 

 

32 

 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Uitvoering van beleid uit de accommodatienota 
In de Najaarsnota is al melding gedaan dat het jaar 2017 in het teken heeft gestaan van het 
plegen van intensief overleg met de tennisverenigingen, om tot meer op afstand zetten van de 
tennisaccommodaties te komen. Daarbij heeft steeds als uitgangspunt gegolden dat de 
startpositie van dit op afstand zetten voor elke vereniging gelijk zou moeten zijn. Op de valreep 
van het 2017 heeft ook de tennisvereniging ingestemd met de voorstellen zoals die in de 
Najaarsnota zijn verwoord.  

 

 Zwembad D.G. van Noortbad Muntendam 
Het op afstand zetten van de exploitatie van het zwembad Muntendam heeft begin 2017 haar 
beslag gekregen. Met de huidige exploitant zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de 
beoogde exploitatieperiode en de aflopende bijdrage van de gemeente. 
    

 Sport- en gymnastiekzaal De Menterne 
In het kader van de uitvoering van de bezuinigingstaakstelling is er voor gekozen de sportzaal de 
Menterne in exploitatie te houden en na een renovatie en aanbouw van deze accommodatie 
over te gaan tot het amoveren van de Ruitershorn. De renovatie en aanbouw zijn in de loop van 
september 2017 gestart en verlopen, voorzover op dit moment kan worden overzien, volgens 
plan. Het is de bedoeling dat de renovatie en aanbouw medio 2018 zijn afgerond, zodat 
accommodatie voor bewegingsonderwijs en sport voor het seizoen 2018/2019 beschikbaar is. 

 

 Onderhoud torens 
In de loop van 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van de benodigde werkzaamheden 
aan de verschillende torens. Afronding zal echter pas in de loop van 2018 kunnen plaats vinden 
omdat herstel van het ophangmechanisme van klokken in het voorjaar 2018 is gepland. Hiervoor 
zijn wij afhankelijk van derden.  
 

 Onderhoud voetbalvelden  
In de begroting 2017 is € 60.000 opgenomen voor het wegwerken van het achterstallig 
onderhoud aan de voetbalvelden. De noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd en de velden 
zijn weer op het niveau. Nu kan worden volstaan met het reguliere budget voor onderhoud van 
de velden, aangevuld met een regulier budget voor het groot onderhoud aan de velden op 
termijn.  

 
 Inzet combi coaches 

Ook in het schooljaar 2016/2017 is de inzet van een combinatiefunctionaris gerealiseerd 
waarmee we invulling geven aan de doelstellingen die zijn geformuleerd. In samenwerking met 
verschillende partijen, waaronder de scholen en diverse sportverenigingen, zijn o.a. de volgende 
activiteiten georganiseerd: schoolvolleybal, -badminton, en –voetbal, diverse activiteiten t.b.v. 
Koningsdag een trimloop en activiteiten t.b.v. de nationale sportweek.  
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Lasten en Baten van het programma Cultuur, Sport en Recreatie 

 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €   2.185.718 
Werkelijk  €   2.111.790 
Verschil   €        73.928  voordelig 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden onderstaand toegelicht: 
 
Verklaring 
Zowel in de lasten en baten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de 
onderschrijding binnen het gestelde kader van € 100.000. Wel zijn op dit programma kosten 
achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen ten bedrage van €  91.000 verantwoord. Het 
betreft in deze de dakreparatie van de Heemtuin en het duivenclubgebouw Muntendam. Voor de 
uitvoering daarvan zijn in de begroting 2017 incidenteel middelen beschikbaar gesteld en is een 
stelpost opgenomen onder algemene dekkingsmiddelen, omdat bij het samenstellen van de 
begroting nog niet bekend was wat de kosten van het onderhoud per programma zouden zijn. Deze 
kosten worden in principe gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking 
wordt bij de mutaties in de reserves opgenomen. Dit is bij het opstellen van de jaarstukken 
achterwege gelaten omdat het exploitatiesaldo positief uitvalt. 
 
  

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 2.128.428              2.441.828              2.391.362               

Baten 174.710                 256.110                 279.572                  

Saldo 1.953.718              2.185.718              2.111.790               



 

 

34 

 

 

3.7 Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg 

Omschrijving 

Het raadsprogramma Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg omvat het op weg helpen van 
inwoners naar werk, het bestrijden van armoede, het verstrekken van bijstand en maatschappelijke 
diensten: meedoen in de samenleving in de meest brede zin van het woord. Het gaat om actief 
burgerschap en sociale samenleving. 

 

Programmadoelstellingen 

1. De gemeente wil beleidsdoelstellingen op het sociaal domein halen waarbij werk en zorg 
belangrijke thema’s zijn. 

2. De gemeente wil een integrale aanpak werken-wonen-welzijn-zorg. 

3. De gemeente wil de relatie met de dorpsraden verbeteren. 

4. De gemeente wil de sociale structuur in de dorpen versterken. 

5. De gemeente wil het zelfstandig functioneren en het sociaal en maatschappelijk participeren 
stimuleren. 

6. De gemeente laat zich optimaal adviseren door de Participatieraad. 

7. De gemeente wil een goed aanbod van jeugd en jongerenactiviteiten. 

8. De gemeente wil een goed functionerende integrale jeugdhulpverlening zonder dubbelingen. 

9. De gemeente wil het sociaal isolement van jeugd en jongeren voorkomen. 

 

Acties uit het collegeprogramma 

Werk en inkomen 
 Transitie van Wsw en opdracht tot herstructurering Wedeka opstellen. 

 Benutten van arbeidsvermogens van geïndiceerden. 

 Beschutte werkplekken binnen de gemeentelijke organisatie creëren. 

 Duurzame uitstroom uit de uitkeringssituatie door plaatsing op maat en detacheringen. 

 Onderbenutting inkomensondersteunende voorzieningen bestrijden.  

Participatie 
 In samenwerking met andere gemeenten uitvoering geven aan de drie decentralisaties. 

 Opzetten en implementeren van de basisteams (lokaal) en de expertteams (bovenlokaal), samen 
met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. 

 Dorpsraden betrekken bij uitvoering van het democratisch vastgesteld beleid. 
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 Een participatieraad laten functioneren als adviesorgaan van het college ten aanzien van het 
beleid in het sociaal domein. 

Maatschappelijke Ondersteuning 
 Het verder ontwikkelen van het Maatschappelijk ActiveringsCentrum. 

 Onderzoek doen naar de introductie van een buddysysteem binnen het leerlingenvervoer en bij 
een positieve evaluatie het systeem daadwerkelijk invoeren. 

Jeugd en jongeren 
 Speelplaatsenbeleid formuleren. 

 Bevorderen gebruik regelingen ter bestrijding van gevolgen van armoede onder kinderen. 

 Tevens de mogelijkheid en noodzaak onderzoeken van een financieel vangnet bijzondere situatie 
die buiten bestaande regelingen vallen, ter bestrijding van kinderarmoede. 

 Uitvoering geven conform accommodatienota om samen met de jongeren in elk dorp een fysieke 
voorziening voor en door de jongeren te realiseren. 

 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Wedeka  
Wedeka heeft in 2017 beter gepresteerd als begroot. Hierdoor is het tekort minder dan 

verwacht. De bevoorschotting van de gemeentelijke bijdrage in het verwachte tekort is ruim 

voldoende. Het overschot zal terugvloeien naar de gemeente. Door het uiteenvallen van het 

“akkoord van Westerlee” en de doorstart naar Werk in Uitvoering heeft Menterwolde een 

bedrag toegekend gekregen van € 360.000. Dit geld is nog in beheer van de penvoerende 

gemeente Oldambt. Dit geld wordt alleen maar uitgekeerd om reorganisatiekosten van Wedeka 

te dekken/aan te vullen. Opgemerkt moet worden dat de tekorten van Wedeka toenemen. 

Hierdoor is het noodzakelijk dat Wedeka een nieuwe koers gaat varen. Momenteel worden de 

eerste stappen daar naar toe gezet. De verwachting is dat deze koers in eerste instantie meer 

kosten met zich meebrengt. Vooralsnog is in de meerjarenraming hiermee rekening gehouden. 

 

 Armoedebeleid 

In 2017 heeft de gemeente Menterwolde, in samenwerking met haar maatschappelijke partners, 

uitvoering gegeven aan haar armoedebeleid. Daarnaast heeft 2017 ook in het teken gestaan van 

harmonisatie. Er is een verschil in armoedebeleid tussen Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde. Een van de eerste stappen die gezet is, in afwachting van nieuw beleid, is de 

harmonisatie van uit te keren bedragen. Voor de inwoners van Menterwolde had dit als voordeel 

dat zij te maken kregen met een ruimhartiger beleid. Ook is met de herindelende gemeenten 

ingezet op de in het in dienst nemen van de armoederegisseur. In 2018 zal een nieuw 

minimabeleid opgesteld worden.  

 

 Participatie  

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van harmonisatie. In de opmaat naar de herindeling  is 

het onderdeel  werk en inkomen in september 2017 overgegaan naar BWRI in de gemeente 
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Hoogezand-Sappemeer. Deze afdeling voerde vanaf dat moment de Participatiewet uit voor de 3 

gemeenten. Onze klantmanagers hebben hierop in aanloop veel tijd en energie gestoken in het 

up to date hebben en houden van het klantenbestand en de transitie naar nieuwe werkwijzen en 

ict systemen. Door de voorbereidingswerkzaamheden voor de herindeling worden een beperkt 

aantal verplichtingen meegenomen naar de nieuwe gemeente en is er voornamelijk geïnvesteerd 

in korte interventies.  

 Sociaal domein 

Voor een uitvoerige toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf 

over dit onderwerp. 

Lasten en Baten van het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg 

 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €  13.718.262 
Werkelijk  €  12.983.667 
Verschil   €       734.595   voordelig 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden onderstaand toegelicht: 
 
Verklaring 
Het bovengenoemde voordelig saldo is ontstaan ten gevolge van onderstaande opvallende 
verschillen:  
 

1. Hogere lasten op de bijstand en de bijzondere bijstand van € 56.000 en een hoger bedrag van 

€ 43.000 aan baten op de bijstand. 

2. Een verwachte bijdrage van €  300.000 in het kader van de vangnetregeling, waarmee in de 

begroting nog geen rekening is gehouden. 

3. Op het sociaal domein is € 107.000 afgerond lager als lasten verantwoord dan waar in de 

begroting rekening mee is gehouden. Hiertegen staat een lagere uitkering in de algemene 

uitkering sociaal domein en waarop bij de algemene dekkingsmiddelen wordt teruggekomen.  

4. Lagere lasten van € 45.000 op het terrein van peuterspeelzalen en kinderopvang. 

5. Hogere lasten van € 116.000 in verband met de afwikkeling van de beheerproblemen MFC 

Noordbroek. Hiertegenover een hogere bate van € 68.000, zijnde een bijdrage ISV ten 

bedrage van €  32.000 voor de inrichting openbare ruimte MFC en een meevaller van              

€  36.000 op de afwikkeling van de in 2014 getroffen voorziening MFC Noordbroek. 

6. Hogere baten van €  150.000 voor Centrum voor Jeugd en gezin in verband met afrekening 

over voorgaande jaren en € 50.000 voor versterking OZGG. 

7. Op de overige onderdelen meer baten en minder lasten. 

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 18.788.464            19.207.813            19.134.704             

Baten 5.575.139              5.489.551              6.151.038               

Saldo 13.213.325            13.718.262            12.983.667             
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3.8 Programma Volksgezondheid en milieu 

Omschrijving 

Het raadsprogramma volksgezondheid en milieu omvat de zorg voor de volksgezondheid, milieu, 
afvalverwijdering en rioleringen. 

 

Programmadoelstelling 

1. De gemeente streeft naar reductie en optimale scheiding van afval. 

2. De gemeente maakt gebruik van duurzame energie.  

3. De gemeente beperkt de risico’s van besmettelijke ziekten e.d. 

 

Acties uit het collegeprogramma 

 Opstellen beleidsregels conform bestemmingplan Meeden om kleinschalige opwekking 
duurzame energie mogelijk te maken. 

 Zonne-akkers mogelijk maken en onderzoeken hoe dat dat op de beste wijze kan.  

 Kapbeleid mogelijk aanpassen. 

 Implementatie vastgesteld beleid afvalreductieplan. 

 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Waterhuishouding en riolering 

De samenwerking met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Veendam en het 

waterschap Hunze en Aa in de waterketen heeft geleid tot gezamenlijk beleid welke in 2018 ter 

besluitvorming aan de raad van de gemeente Midden-Groningen zal worden voorgelegd.  

 

Bestuurlijk en ambtelijk wordt de gemeente, ook als Midden-Groningen, vertegenwoordigd in de 

samenwerking in de waterketen en vindt er coördinatie plaats. De samenwerking is in 2017 

geïntensiveerd. 

 

 Riolering  

Door het voeren van rioolbeheer en het binnen de mogelijkheden onderhouden van het 

rioolsysteem is het risico op besmettelijke ziekten beperkt. Om dat te bereiken is het beeld over 

de werking van rioolsystemen en de gemalen vergroot en is er gewerkt aan betere opslag en 

toegankelijkheid van de beschikbare data.  
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Verder hebben we het afgelopen jaar in het kader van optimaal rioolbeheer de volgende 

activiteiten laten uitvoeren: 

- Het uitvoeren en analyseren van rioolinspecties; 

- Het uitwisselen en toepassen van beschikbare kennis binnen IBOR; 

- Het opstellen van gezamenlijk beleid (opvolger van Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan 

(VGRP). Dit plan zal begin 2018 ter besluitvorming aan de raad van Midden-Groningen 

worden aangeboden; 

- De aanschaf van een gezamenlijk telemetrisysteem voor het bewaken van de gemalen; 

- De aanschaf van een gezamenlijk beheersysteem voor het beheer van data; 

- De aanschaf van een systeem voor het beheer van de gemalen.  

 

Lasten en Baten van het programma Volksgezondheid en milieu 

 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €   258.506 
Werkelijk  €   266.676 
Verschil   €       8.170 nadelig 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden onderstaand toegelicht: 
 
Verklaring 
Zowel in de lasten en baten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de 
onderschrijding binnen het gestelde kader van € 100.000. Binnen dit programma zijn geen 
opvallende zaken te vermelden.  
 
  

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 2.953.339              2.976.626              2.975.963               

Baten 2.865.582              2.718.120              2.709.287               

Saldo 87.757                   258.506                 266.676                  
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3.9 Programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening 

Omschrijving 

Het raadsprogramma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening omvat de stedenbouwkundige 

advisering, ontwikkeling van de dorpskernen, ontwikkeling volkshuisvestingsbeleid en realisatie van 

bouwkavels. 

 

Programmadoelstelling 

1. De gemeente heeft continue aandacht voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de 
dorpen. 

2. De gemeente bouwt voor de plaatselijke behoefte. 

3. De gemeente wil verpaupering door leegstand tegengaan.  

 

Acties uit het collegeprogramma 

 Samenwerken met maatschappelijke partijen, zoals volkshuisvesters, zorgaanbieders etc. voor 
volkshuisvesting op maat. 

 Woonvisie opstellen. 

 Onderzoek naar mogelijkheden om drempel tot koophuis te verlagen. 

 Externe financiers zoeken voor braakliggende terreinen. 

 Welstandnota vaststellen en implementeren. 

 Samen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren gebiedsvisie formuleren. 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Bestemmingsplan Muntendam – Heemtuin (Karsbadde) 

Het bestemmingsplan ‘Muntendam - Heemtuin’ is op 30 november 2017 vastgesteld door de 

gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de verdere ontwikkeling van de Heemtuin 

mogelijk rond de thema’s: duurzaamheid, groen, re-integratie & zorg, rust & ruimte en 

horeca. De bestaande situatie is geactualiseerd en er wordt ruimte geboden voor nieuwe 

ontwikkelingen die passen binnen de hiervoor genoemde thema’s. Er vindt vervangende 

nieuwbouw op het terrein plaats ter plekke van de dagbestedingsruimte. Deze ruimte 

voldoet niet meer. Verder wordt het bezoekerscentrum intern vernieuwd en wordt de 

horecavoorziening aangepast tot een reguliere horeca functie. Voorwaarde hierbij is wel dat 

de horeca blijft behoren bij de maatschappelijke voorziening. Daarnaast is in het nieuwe 

bestemmingsplan een regeling opgenomen voor evenementen. Tevens biedt het 

bestemmingsplan de mogelijkheid om de bestaande parkeerplaats te vergroten.  
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 Bestemmingsplan Dorpen Menterwolde (reparatiebestemmingsplan) 

Het bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ is op 30 november 2017 vastgesteld door de 

gemeenteraad. Dit bestemmingsplan is het laatste onderdeel van de actualisering van de 

bestemmingsplannen voor Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam en Meeden. Het nieuwe 

bestemmingsplan bevat geen grote veranderingen of nieuwe ontwikkelingen. Op kleine 

schaal worden wel mogelijkheden geboden voor bijvoorbeeld een beroep aan huis. In dit 

nieuwe bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ zijn de regelingen uit de vier bestaande 

‘dorpsplannen’ op elkaar afgestemd en gewijzigde landelijke en provinciale wetgeving 

verwerkt. Verder zijn nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen waarover al eerder 

besluitvorming heeft plaatsgevonden opgenomen in het nieuwe plan. Verder is de Tolweg 

opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Tolweg’ is vastgesteld in 2006. 

Op grond van de WRO moeten bestemmingsplannen iedere 10 jaar geactualiseerd worden. 

Het bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ voorziet hierin. 

 

Lasten en Baten van het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening 

 
 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €  -1.512.772 
Werkelijk  €  -1.994.287 
Verschil   €      481.515  voordelig 
 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden hieronder toegelicht: 
 
Verklaring 
In de lasten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de onderschrijding 
binnen het gestelde kader van € 100.000.  
 

1. Binnen de baten is sprake van een meeropbrengst van € 160.000 ten opzichte van de raming 
in de gewijzigde begroting 2017. Deze meer opbrengst is te danken aan de hogere 
legesopbrengst omgevingsvergunningen en de bijdrage van NCG in het kader van de 
inventarisatie beeldbepalende panden.  

2. De getroffen voorziening te verwachten verlies grondexploitatie Burgemeester Venemastraat 
kan als gevolg van de positieve ontwikkeling in deze exploitatie met een bedrag van €  83.000 
worden aangepast. 

3. Een bijdrage van € 164.000 ten danken aan de verplichte winstneming uit de 
grondexploitatie van de Tolweg Muntendam.  

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 802.444                 802.444                 1.396.787               

Baten 280.216                 2.315.216              3.391.074               

Saldo 522.228                 -1.512.772            -1.994.287              
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3.10 Programma Financiën 

 

Omschrijving 

Het raadsprogramma Financiën heeft betrekking op de lasten van financiering en beleggingen, de 

lasten van de uitvoering van de lokale heffingsverordeningen en de Wet WOZ, evenals de saldi van 

de kostenplaatsen. 

Programmadoelstelling  

1. De gemeente wil een financieel gezonde gemeente op middellange termijn zijn met behoud van 

waardevolle voorzieningen, waarbij de financieel en maatschappelijk zwaksten worden ontzien.  

2. De gemeente wil haar investeringsmogelijkheden verruimen. 

Acties uit het collegeprogramma 

 Voor 2015 een begrotingstekort maximaal ter grootte van 2% van de begrote lasten. Voor 2016 
maximaal 1,3% en voor 2017 maximaal 0,7%. De begroting 2018 dient sluitend te zijn. 

 Plan van aanpak en financiële analyse maken van de beleids- en beheerplannen 2015-2020. 

 Externe inhuur projecten dekken uit projectbudget. 

 Op korte termijn starten met de uitvoering van het nieuwe subsidiebeleid. 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 
 

 Taakstellende bezuinigingen 

Ook in het jaar 2017 hebben de taakstellende bezuinigingen centraal gestaan. Zoals al in het 

programma Cultuur, Sport en Recreatie vermeld, is de exploitatie van het zwembad 

Muntendam aan derden overgedragen. De financiële effecten daarvan worden de komende 

jaren stapsgewijs zichtbaar.  

 

Daarnaast is het besluit genomen in de loop van 2018 over te gaan tot het amoveren van de 

sporthal Ruitershorn, nadat de sportzaal de Menterne een renovatie en aanbouw heeft 

ondergaan. Dit zal beslag krijgen in het najaar van 2018.  

 

Het realiseren van de geplande bezuinigingen op de sportverenigingen verloopt moeizaam. 

De overdracht van de tennisaccommodaties is op de valreep van het jaar tot stand gekomen. 

Het overdragen van onderhoud aan de sportterreinen is in het kader van de herindeling 

doorgeschoven. De reden daarvoor is te komen tot een integraal beleid in het kader van de 

herindeling. De geplande taakstelling is teruggebracht naar 50% van de oorspronkelijke 

opdracht. 
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 Zomernota 2017 

In de Zomernota hebben wij naast de financiële stand van zaken voor het jaar 2017 ook een 

doorkijk gegeven van de financiële ontwikkeling in de jaren 2018-2020 en een inzicht 

geboden in de ontwikkeling van de algemene reserve in het kader van het 

weerstandsvermogen. Ons uitgangspunt was dat de gemeente Menterwolde “financieel 

gezond” de herindeling zou ingaan.  

 

 Inzet algemene reserve  

In de begroting 2017 is rekening gehouden met een onttrekking van € 138.404 uit de 

algemene reserve om tot een sluitende begroting te komen. Deze onttrekking heeft niet 

plaats gevonden omdat sprake is van een positief resultaat over het jaar 2017.  

 

 overig 

De andere actiepunten in het collegeprogramma zullen worden opgepakt nadat de 

herindeling een feit is geworden. Een uniform beleid is wenselijk. 

  

Lasten en Baten van het programma Financien 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
Begroot    €   200.519 
Werkelijk  €   227.968 
Verschil   €     27.449   nadelig 
 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden hieronder toegelicht: 
 
Verklaring 
In de lasten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de onderschrijding 
binnen het gestelde kader van € 100.000.  Het nadelig effect wordt grotendeels veroorzaakt door 
lagere ontvangen incassokosten en het af moeten boeken van oninbare bedragen. 
 
  

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 235.519                 235.519                 219.805                  

Baten 20.000                   35.000                   -8.162                     

Saldo 215.519                 200.519                 227.968                  
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3.11 Onvoorzien 

Omschrijving 

De post voor onvoorziene uitgaven dient jaarlijks opgenomen te worden in de begroting om 

incidentele of structurele onvoorziene lasten te kunnen dekken. 

Algemene doelstelling 

Het beschikbaar hebben van een minimum bedrag voor onvoorziene uitgaven. Dit bedrag kan tevens 

benut worden voor nieuw beleid, dat bij de totstandkoming van de primitieve begroting niet bekend 

was. 

Beleid m.b.t. de post onvoorziene lasten 

Er is geen wettelijke norm voor de hoogte van de post “onvoorzien”. In overleg met de 

herindelingspartners is besloten jaarlijks een bedrag van € 2,27 per inwoner beschikbaar te hebben 

voor onvoorziene incidentele uitgaven. Dit komt neer op een bedrag van in totaal € 28.000.  

 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Onvoorzien 
Dit bedrag is bij de Najaarsnota naar € 0 verlaagd, omdat in de loop van 2017 geen beroep op 
deze post is gedaan. Volgens de voorschriften dient in de begroting een post onvoorzien te 
worden opgenomen. 
 

Lasten en Baten Onvoorzien 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 28.000                   -                        -                          

Baten -                         -                        -                          

Saldo 28.000                   -                        -                          
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1.3.12 Overhead  

Omschrijving 

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van 

de medewerkers in het primaire proces. 

 

Algemene doelstelling 

Om op een 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 in het 

programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de 

programma’s moeten dan de kosten worden opgenomen die direct betrekking hebben op het 

primaire proces. 

 

Beleid  

Uitgangspunten:  

 Directe kosten zoveel mogelijk toerekenen aan de betreffende taakvelden; 

 Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of externe en behoren 

daarom tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken zijn uitbesteed, behoren de 

uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead; 

 Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De 

bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead; 

 De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of 

er sprake is van overhead. 

 

 

Maatregelen voor het begrotingsjaar 

 

 Overheadkosten 

In het kader van de hernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn op deze 

plaats in de jaarstukken, evenals dat in de begroting 2017 en de meerjarenraming is geschied, de 

kosten van overhead in beeld gebracht.  
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Lasten en baten van het programma Overhead 

 

 

Financiële toelichting op het programmaresultaat 

 
 
Programma  
 
Begroot    €    3.646.937 
Werkelijk  €    3.240.329  
Verschil   €       406.608   voordelig 
 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden hieronder toegelicht: 

 

Verklaring 
In de lasten van de afzonderlijke producten blijven de overschrijdingen dan wel de onderschrijding 
binnen het gestelde kader van € 100.000 met uitzondering het saldo op de kostenplaatsen. Het 
resultaat op de kostenplaatsen bedraagt € 406.608 voordelig ten opzichte van de raming in de 
begroting.  
 
Dit betekent dat de werkelijke kosten op de verschillende kostenplaatsen lager zijn uitgevallen. 
Daarnaast vallen lasten bestuursondersteuning, organisatieontwikkeling en representatie in totaal     
€  95.000 lager uit dan de oorspronkelijke raming.  
 

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 3.566.837              3.651.937              4.334.340               

Baten 5.000                     5.000                     1.094.011               

Saldo 3.561.837              3.646.937              3.240.329               
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3.13 Algemene dekkingsmiddelen 

Omschrijving 

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit: 
 

a. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is 
b. De algemene uitkering 
c. Opbrengsten uit dividend 
d. Het saldo van de financieringsfunctie 
e. De overige dekkingsmiddelen 

Algemene doelstelling 

Voor voldoende middelen voor de uitvoering van dit collegeprogramma, gaan we in principe uit van 

een trendmatige verhoging van de OZB en het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing en 

rioolheffing. 

 

Mocht dit, door bijvoorbeeld nog meer rijksbezuinigingen, niet voldoende blijken te zijn, dan zullen 

keuzes moeten worden gemaakt en zal zo nodig zelfs moeten worden gesneden in bestaande 

voorzieningen. 

Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Algemene dekkingsmiddelen 
In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen, zoals deze in je 
jaarrekening 2017 worden verantwoord. 

 

 

Lokale heffingen

Onroerendezaakbelastingen eigenaar                         2.187.197 

Onroerendezaakbelastingen gebruiker                             614.583 

Toeristenbelasting                             111.260 

Hondenbelasting                                41.009 

Totaal Lokale Heffingen                                    2.954.050                      2.954.050 

Algemene uitkering

algemeen deel                      12.284.255 

Sociaal Domein                         8.889.558 

Totaal Algemene uitkering 2017                                 21.173.813 21.173.813                  

Algemene uitkering

verrekening vorige jaren -9.383                              

Dividend

Ontvangen dividend                                63.448                             63.448 

Overige alg. dekkingsmiddelen

rente interne financiering                             430.755    430.755                         

Overige alg. dekkingsmiddelen                             445.906 445.906                         

                  25.058.590 Totale algemene dekkingsmiddelen
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 Lokale heffingen 
In de paragraaf lokale heffingen worden de lokale heffingen uitgebreid toegelicht. 

 Algemene uitkering 

De Algemene uitkering is gebaseerd op de uitkeringsspecificatie van maart 2018. In de tabel 

hierna is een vergelijking gemaakt tussen de werkelijke en de geraamde algemene uitkering in 

hoofdlijnen. Met de verdeling van het gemeentefonds wordt beoogd gemeenten in staat te 

stellen – bij een gelijk belastingtarief – een gelijkwaardig voorzieningenniveau aan te bieden. 

 

        Hierbij worden twee uitgangspunten gehanteerd: 

a. Bij de verdeling van de middelen dient rekening gehouden te worden met objectieve 

kostenverschillen als gevolg van fysieke, sociaaleconomische of functionele oorzaken 

(bijvoorbeeld het aantal inwoners, het aantal uitkeringsontvangers of regiofunctie). 

b. Bij de verdeling dient rekening gehouden te worden met de inkomstencapaciteit van 

de gemeente. 

Bij de verdeling aan de hand van objectieve kostenverschillen worden voor verdeelmaatstaven 

bedragen toegekend. Voor bijvoorbeeld de maatstaf aantal inwoners wordt voor 2017 een 

bedrag van € 152,83 per inwoner aan de gemeenten toebedeeld. In totaal zijn er ruim 50 

maatstaven vastgesteld. Daarnaast kent de Algemene uitkering een aantal integratie- en 

decentralisatie-uitkeringen. Het aantal integratie- en decentralisatie-uitkeringen is de afgelopen 

jaren fors toegenomen. Vanaf 2016 is in de algemene uitkering een bedrag opgenomen voor het 

scholenprogramma in het kader van de aardbevingsproblematiek. Dit bedrag moet worden 

gereserveerd omdat de start van het scholenbouwprogramma gepland is in 2019/2020. Tot en 

met het jaar 2035 zal er jaarlijks een uitkering plaatsvinden. De uitkering is nodig om de 

toekomstige kapitaallasten te kunnen afdekken. 

Voor de bepaling van de inkomenscapaciteit wordt op basis van de WOZ-waarden, afgezet tegen 

een voor alle gemeenten gelijk tarief, een te genereren fictieve belastingopbrengst berekend. 

Deze belastingopbrengst wordt de aftrek wegens belastingcapaciteit genoemd. Deze aftrek 

wordt in mindering gebracht op de Algemene Uitkering. 
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Het verschil van € 85.839 is voornamelijk ontstaan door een lagere bijdrage in het kader van de 

huishoudelijke hulp en gehandicaptenzorg, een lagere bijdrage in het kader van de herindeling ten 

gevolg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2017 en een hogere aftrek wegens woz-

belastingcapaciteit.  

 Opbrengst uit dividend 

In de paragraaf verbonden partijen wordt uitgebreid ingegaan op de verbonden partijen. Als 

gevolg van de splitsing van Essent in een netwerk- en een productie-/leveringsbedrijf, en de 

daarop volgende aandelenverkoop van het productie-/leveringsbedrijf aan RWE, heeft de 

gemeente aandelen in een aantal andere maatschappijen terugontvangen. Hieruit wordt voor 

een deel weer dividend ontvangen. Daarnaast wordt nog dividend ontvangen van de NV Bank 

Nederlandse Gemeenten.  

 

Het ontvangen dividend bestaat uit de volgende bedragen: 

 

Omschrijving Raming Ontvangen 

Enexis          82.500                   82.915 

NV Bank Nederlandse Gemeenten          63.000                   63.448 

        145.500                 146.363 

 

Dit bedrag komt niet overeen met het bedrag binnen de algemene dekkingsmiddelen aangezien 

dividendopbrengsten ook op het programma economische zaken zijn verantwoord. 

 Het saldo van de financieringsfunctie  

Dit saldo betreft het verschil tussen de betaalde- en ontvangen rente en de middels de 

kapitaallasten doorberekende rente. 

Maatstafbedragen 7.921.004€            7.916.194€        

uitkeringsfactor 1,428 1,430

11.311.193€          11.320.157€          

Verfijningsuitkeringen

Suppletieregeling OZB 43.678€                43.678€           

43.678€                43.678€                

Integratieuitkeringen

WMO 1.051.622€            1.062.882€       

1.051.622€            1.062.882€              

Decentralisatieuitkeringen

groot onderhoud 

gemeentefonds 23.469-€                23.469-€           

Combinatiefuncties 36.767€                36.767€           

VTH-taken 90.426€                90.426€           

Gezond in de stad 33.000€                33.000€           

Versterking 

peuterspeelzaalwerk 38.181€                38.181€           

voorschoolse voorziening 

peuters 16.568€                16.568€           

scholenprogramma 84.018€                84.018€           

herindeling 704.989€               718.063€         

vergoeding verkiezingen 978€                     

verhoogde asielinstroom 70.883€                70.883€           

Armoede onder kinderen 54.000€                54.000€           

1.106.341€            1.118.437€           

Aftrek wegens 

belastingcapaciteit -1.228.579             1.190.698-€           

sociaal domein 8.889.558€            8.895.813€           

Totale algemene uitkering 21.173.813€          21.250.270€          

verrekening algemene uitkering 9.383-€                  

Totaal inclusief verrekeningen 21.164.430€          21.250.270€          

Verschil tussen raming en werkelijk 85.839-€                

Werkelijk Raming
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 Overige algemene dekkingsmiddelen 

De gemeente Menterwolde doet niet aan projectfinanciering, maar aan totaalfinanciering. Naast 

het aantrekken van vreemd vermogen - waar de gemeente rente over verschuldigd is -, gebruikt 

de gemeente ook haar eigen vermogen als financieringsmiddel van investeringen. Over het eigen 

vermogen wordt rente berekend, de zogenaamde bespaarde rente. Deze bespaarde rente wordt 

ook als bate in de exploitatie verantwoord, zodat de exploitatie per saldo niet belast wordt voor 

deze rentelast. Verder zijn onder deze post opgenomen een bijdrage leefbaarheidsgelden 

(Krimpgelden) en de subsidie afrekening van de provincie inzake het centrumplan Zuidbroek.  

 

Lasten en Baten Algemene Dekkingsmiddelen 

 

 
 

Financiële toelichting op het resultaat 

 
Begroot    €  - 23.785.111 
Werkelijk  €  - 23.944.660 
Verschil   €          159.549   nadelig 
 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden hieronder toegelicht: 
 

Het saldo van dit programma is onder meer ontstaan door: 

 

- Hogere bespaarde rente van €  150.000 als gevolg van het feit dat de terugbetaling aan het 

ministerie van SZW ongedaan is gemaakt. De stand van de algemene reserve is hierdoor aan 

het begin van het jaar ruim € 4,5 miljoen hoger dan waarmee in de begroting rekening is 

gehouden; 

- Een lagere algemene uitkering (inclusief sociaal domein) van €  85.000 dan waarmee 

rekening is gehouden; 

- Daarnaast is op de verschillende stelposten een bedrag van  €  314.000 als voordelig aan te 

merken. Dit is voornamelijk gelegen in het niet aanwenden van een bedrag van € 55.000 

gedekt uit de Krimpgelden. Bovendien bleek  een bedrag van €  75.000 aan kosten in verband 

met de aardbevingsproblematiek en overheveling uit het jaar 2016 niet nodig te zijn. Tot slot 

is een bedrag van €  184.000, ten behoeve van achterstallig onderhoud, niet op de algemene 

dekkingsmiddelen, maar functioneel verantwoord. Bij de betreffende programma’s is dit 

aangegeven.  

- Het treffen van een voorziening ter dekking van de onzekerheid met betrekking tot het 

aflossen van een verstrekte geldlening. 

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 474.927                 890.227                 1.122.201               

Baten 23.864.836            24.675.338            25.066.861             

Saldo -23.389.909           -23.785.111          -23.944.660            
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- Een negatieve correctie van € 400.000 en een positieve correctie van € 187.000 op 

transitorische posten, verband houdend met in de jaarstukken 2016 foutief opgenomen 

afwikkeling van de N33 en huur gemeentewerf.  

- Een positief resultaat van € 110.000 op de overige algemene dekkingsmiddelen; 

- Toeristenbelasting (2017) €  60.000 voordelig. De opbrengsten uit 2017 alsmede de 

opbrengsten 2016 zijn beide verantwoord in 2017. In voorgaande jaren geschiedde dit altijd 

een jaar later. De voorschriften geven echter aan dat de opbrengsten in het jaar moeten 

worden verantwoord, waarop deze betrekking hebben.  
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3.14 Reservemutaties 

Omschrijving 

Mutaties op de reserves vallen buiten de resultaatbepaling.  

Acties uit collegeprogramma 

 Nota reserves en voorzieningen plus lijst geplande projecten voorleggen aan raad. 

 

 Ontwikkelingen in het verslagjaar 

 

 Nota reserves en voorzieningen 

In de loop van 2017 is onderzocht in hoeverre de bestaande bestemmingsreserves nog 

beantwoorden aan het gestelde doel en dienen te worden gehandhaafd. Dit onderzoek heeft als 

resultaat opgeleverd dat een groot deel van de bestaande bestemmingsreserves konden worden 

opgeheven en dat nog een viertal bestemmingsreserves zijn gehandhaafd. In de toelichting op de 

jaarrekening wordt het verloop in beeld gebracht. 

 

Lasten en Baten 

 

 

Financiële toelichting op de reservemutaties 

 
Begroot    €      -1.824.940 
Werkelijk  €           170.068 
Verschil   €        1.995.009   nadelig 
 
Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 
dan € 100.000 worden hieronder toegelicht: 
 
Dit ogenschijnlijke nadeel op vooral de baten, is een gevolg van het niet onttrekken aan de algemene 
reserve van € 1.7 miljoen. Deze onttrekking is niet nodig in verband met het positieve 
rekeningsresultaat. Bij het opstellen van de begroting destijds is rekening gehouden met een 
onttrekking uit de algemene reserve van € 138.404 om tot een sluitende begroting te komen. 
Daarnaast is een bedrag van € 1,2 miljoen als onttrekking opgenomen ter dekking van de, in de 
begroting opgenomen, incidentele lasten. Verder heeft geen onttrekking plaats gevonden ter dekking 
van in de jaarrekening 2017 vermelde onttrekkingen, ten behoeve van het uitvoeren van 
werkzaamheden in het kader van de aardbevingsproblematiek, activiteiten in het kader van het 
Krimpfonds en te verwachten hogere lasten in 2017 in verband met de herindeling dan waarmee in 
de begroting rekening is gehouden.  

Raming 2017 Raming 2017

Omschrijving voor wijziging na wijziging Realisatie 2017

Lasten 321.651                 6.651.278              6.548.704               

Baten 1.445.592              8.476.218              6.378.635               

Saldo -1.123.941             -1.824.940            170.068                  
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 Stortingen in reserves: 
 

 
 

 Onttrekkingen aan reserves: 

 

 

  

Programma Onderwijs € 84.018

In het kader van het programma "versterking schoolgebouwen"

ontvangt de gemeente tot en met het jaar 2035 jaarlijks 

middelen om de kosten van de versterking te kunnen opvangen

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg € 218.687

De toevoeging aan de reserve bestaat voor een toevvoeging van € 4.875 € 207.359
aan de Egalisatiereserve Sociaal Domein.

Een toevoeging aan de reserve frictiekosten WEDEKA, zoals in de € 11.328

Zomernota is vastgelegd.

Programma Financien € 6.245.998

De effecten van uit de nota  "Aanpassing Algemene en bestemmings-

reserves 2017" € 5.527.988

De verwachte te ontvangen bijdrage van het rijk in het kader van de 

herindeling € 718.010

Programma Bestuur € 99.242

Naast de in de begroting opgenomen bedrag ter dekking van de € 14.142

kapitaallasten van het KCC, is in de Najaarsnota besloten aan de reserve

organisatieontwikkelingte ontrekken ter dekking van de lasten van 

externe inhuur op het terrein van personeels- en organisatieonwikkeling € 85.100

Programma Verkeer en vervoer € 440.579

Dekking van de nog resterende bijdrage in N33 € 290.579

Overheveling van het budget onderhoud wegen uit 2016 € 150.000

Programma Onderwijs € 77.673

Onttrekking in verband met afschrijving op onderwijshuisvestings-

investering.

Programma Volksgezondheid en milieu € 121.016

Effect van de nota "Aanpassingen Algemene en bestemmingsreserves

De vrijval is toegevoegd aan de voorziening rioolheffing

Programma Financien € 5.528.281

De effecten uit de nota "Aanpassing Algemene en bestemmings-

reserves 2017
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3.15 Kostenplaatsen 

Omschrijving 

Menterwolde hanteert de volgende zes kostenplaatsen: 

 Rente en afschrijving 

 Personeelskosten 

 Huisvestingskosten 

 Algemene kosten 

 Automatiseringskosten 

 Tractiekosten 

 

Verschillen in uitgaven/inkomsten ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen die groter zijn 

dan € 100.000 worden hieronder toegelicht. 

 

Lasten en Baten  

De baten en lasten van de kostenplaatsen worden doorbelast naar de verschillende producten en de 

eventuele saldi op de verschillende kostenplaatsen zijn overgeboekt naar de het product “saldi 

kostenplaatsen” en vervolgens in de verantwoording in het totaal van de overhead opgenomen en 

daar toegelicht. 
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3.16 Verloop exploitatieresultaat 

 

Het verloop van het (begrote) exploitatieresultaat 2017- is als volgt: 

 

datum 

raadsbesluit omschrijving 

bedrag 

structureel 

bedrag 

incidenteel 

totaal  

bedrag 

10-11-2016 Primitieve begroting 

  

€  -114.350  €    138.404 €      24.054 

 

07-07-2017 Zomernota en begrotingswijzigingen 

   

 

Kapitaallasten investeringen  €    58.625  €                0  €      58.625  

 

Mutaties lasten exploitatie  €  457.600   €     301.732   €    759.332  

 

Mutaties baten exploitatie  €  - 19.538  €  1.963.812  € 1.944.274  

 

Mutaties  aan reserves  €               -     €    -710.999   € - 710.999  

     

 

stand 07-07-2017  € -650.113  € 2.511.483  € 1.861.370 

    

(positief) 

30-11-2017 Najaarsnota 

   

 

Mutaties lasten exploitatie  €    13.450  €  1.135.800 € 1.149.250  

 

Mutaties baten exploitatie  €   -78.300   €     885.100   €   806.800  

 

Kapitaallasten investeringen  €   -39.000  €    -103.100  €  -142.100 

 

Mutaties  aan reserves  €          0  €     - 10.000  €   - 10.000  

  

 €    -52.750   €    -157.600   €  -210.350  

     

 

Stand per 31-12-2017  € -702.863   € 2.353.883   €1.651.020  

    

 (positief) 



 

 

 55 

4. Paragrafen 
 

4.1. Inleiding 

 

In de begroting is een 7-tal beheersmatige taakvelden beschreven in de zogenaamde paragrafen. In 

dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen hetgeen in de begroting was weergegeven en 

de realisatie in 2017. 

4.2. Paragraaf Lokale Heffingen 

 

Wij heffen belastingen op grond van de door de raad vastgestelde heffingsverordeningen. Een deel 

van de gemeentelijke belastingen en heffingen worden via één aanslag geheven. Het gaat om de 

aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Deze 

aanslagen worden in hoofdzaak in de maanden  januari/februari van het belastingjaar opgelegd. 

In totaal is er in 2017 voor een bedrag aan € 5.642.000 aan belastingen en heffingen opgelegd. Op 

31-12-2017 moet er nog een bedrag van € 557.133 worden ontvangen aan belastingen. Dit bedrag 

beslaat meerdere belastingjaren.  

De gemeente biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om na machtiging van de gemeente de 

verschuldigde belastingen via automatisch incasso in 10 termijnen te betalen. Meer dan de helft van 

de belastingschuldigen maakt van deze mogelijkheid gebruik. Bij de aanslagoplegging krijgen de 

belastingplichtigen die geen gebruik maken van automatisch incasso de mogelijkheid geboden alsnog 

gebruik te maken van automatisch incasso. 

4.2.1. Belastingopbrengsten 

 

Over 2017 zijn de navolgende belastingopbrengsten gerealiseerd (afgerond ):  

Heffingsnaam 

Geraamd Werkelijk Verschil / Raming 

2017 2017   

   
  

Onroerendezaak belasting eigenaren 2.276.000 2.187.200 
                     

                 -87.800 

Onroerendezaak belasting gebruiker 581.100 614.600                    33.500 
Toeristenbelasting 47.800                    111.300                    63.500 

Hondenbelasting 51.100 41.000                   -10.100 

Rioolheffing              1.247.300 1.367.500                  120.200 

Afvalstoffenheffing 1.300.400                1.262.500                   -37.900 

Leges 2.385.000       2.555.800                  170.800 

Begraafrechten 86.000 79.300                      -6.700 

Totaal 7.974.700 8.219.200                   245.500 

 

De opbrengst van de lokale heffingen is €  246.000 hoger  dan geraamd.  
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De dekkingspercentages van de retributies bedragen: 

Retributie 

    

Geraamd Werkelijk 

  
  

Rioolheffing 100% 104% 

Afvalstoffenheffing 100%    94% 

Leges   33%    56% 

Grafrechten   39%    23% 

      

 

De hierboven genoemde percentages zijn exclusief stortingen in de voorzieningen. Voor de bepaling 

van de leges is de incidentele opbrengst in het kader van de omgevingsvergunning windmolenpark 

buiten beschouwing gelaten.  

Kwijtschelding 

De norm voor het kwijtscheldingsbeleid is gesteld op 100% van de van toepassing zijnde 

bijstandsnorm. 

Belastingschuldigen die in aanmerking wilden komen voor kwijtschelding ontvingen, op verzoek, een 

aanvraagformulier kwijtschelding. De beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken is uitbesteed.  

Van de kwijtschelding zijn de volgende kengetallen bekend.  

  

        

2014 2015 2016 2017 

  
   

  

Kwijtscheldingsbedrag 67.380 44.560 45.760 63.838 

Aantal verzoeken 212 316 316 605 

waarvan: 
    Volledige Kwijtschelding 130 197 197 553 

Gedeeltelijke kwijtschelding 10 11 11 6 

Afgewezen 77 85 85 46 

Nog in behandeling 
  

23 0 
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4.3. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s, 

waarvoor de gemeente geen voorzieningen heeft getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. De 

samenhang tussen deze drie begrippen kan als volgt worden weergegeven: 

 

 
 

Weerstandscapaciteit 

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen, zonder 

dat dit gevolgen heeft voor het huidige beleid. Hierbij wordt gekeken naar: (1) Reserves (algemeen, 

bestemming en stille), (2) Rente, (3) Onvoorzien en (4) Belastingcapaciteit.  

 

Reserves 

Bij de reserves kunnen de volgende vragen worden gesteld: (1) Zijn er stille reserves? (2) Is er voor 

toekomstige bijzondere projecten voldoende gereserveerd? Reserves worden onderscheiden in 

Algemene reserves en Bestemmingsreserves. Algemene reserves zijn vrij aanwendbaar. 

Bestemmingsreserves zijn reserves waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven, maar 

in principe vrij gemaakt kunnen worden door de Raad. Binnen de bestemmingsreserves maken wij 

nog een onderscheid in de algemene bestemmingsreserves en de reserves die specifiek bedoeld zijn 

ter dekking van de afschrijving op geactiveerde investeringen. De afschrijvingsreserves zijn in de 

gemeente Menterwolde niet meer aanwezig. 

 

Rente en afschrijvingen  

Op begrotingsbasis is uitgegaan van kapitaallasten over een volledig jaar van de op 1 januari 

aanwezig activa. Besloten is met afschrijvingen van nieuwe investeringen te starten het jaar volgend 

op het jaar waarin de investering is aangeschaft, gereed is gekomen en of in gebruik is genomen. 

Structureel zijn de lasten van nieuwe investeringen in de meerjarenraming volledig gedekt. 

Investeringen die in de loop van het verslagjaar worden gedaan, dragen enkel nog rentelasten.  

 

Onvoorzien 

Bij de post onvoorzien wordt gevraagd of de post zowel op korte als op lange termijn voldoende is. 

Wijzigingen in de hoogte van de post onvoorziene uitgaven wordt structureel geraamd.  

 

Benodigde  
weerstandscapaciteit 

Beschikbare  
weerstandscapaciteit 

Weerstandsvermogen 

Beschikbare middelen Bekende risico’s 
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Belastingcapaciteit 

Bij de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken in welke mate en op welke termijn belastingen 

kunnen worden verhoogd. Deze ruimte is afhankelijk van de geldende tarieven. Voor retributies geldt 

dat de geraamde opbrengst nooit meer mag bedragen dan de geraamde kosten.  

Aangezien de rioolrechten en de afvalstoffenheffing beiden uitgaan van 100% kostendekking is hier 

geen capaciteit voorhanden. Wel bestaat nog belastingcapaciteit op andere retributies, zoals leges 

omgevingsvergunning en begraafrechten. Uit inventarisatie blijkt dat hier een ruimte in zit van 

€20.000. Voor de onroerendezaakbelastingen geldt dit niet. Hiervoor kan echter aansluiting gezocht 

worden bij de normen die gehanteerd worden voor toelating tot de aanvullende uitkering uit het 

gemeentefonds (Artikel 12 Financiële Verhoudingswet). De tarieven 2017 van de 

onroerendezaakbelastingen liggen al boven deze normen. Hier is dus geen ruimte meer beschikbaar. 

 

Overzicht weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit kan gesteld worden op €  8.282.000( zie tabel hieronder). 

Opgemerkt wordt dat de rente over een deel van de algemene reserves aangewend wordt als 

dekkingsmiddelen. Aanwending van die reserves heeft direct invloed op de exploitatie. De financiële 

effecten van de ontwikkeling van de algemene reserve (voor zover in beeld) zijn in de 

meerjarenramingen opgenomen.  

 

Reserves € 8.281.000 

Onvoorzien Niet van toepassing in jaarrekening 

Onbenutte belastingcapaciteit Niet van toepassing 

Totale weerstandscapaciteit € 8.281.000 

 

Risico’s 

In de vakliteratuur wordt een risico gedefinieerd als kans x gevolg. Zowel in de begroting als in deze 

jaarstukken hebben wij voor zover mogelijk het gevolg weten in te schatten. In de begroting is een 

opgave gegeven van risico’s die de gemeente loopt. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar 

incidentele risico’s en structurele risico’s. Er is ook aangegeven welke risico nog aanwezig zijn vanuit 

2016. Hiervan is ook een inschatting gemaakt wat het financiële gevolg is van deze risico’s. 

 

Vanuit deze kwantificatie van de risico’s is vervolgens de kans ingeschat in hoeverre het risico zich 

voor doet. Hieruit volgt een bedrag (kans x gevolg) waarmee verder gerekend wordt. Alle structurele 

risico’s worden maal twee gedaan, de incidentele risico’s niet. Van beide totaal bedragen wordt 90% 

meegenomen voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Deze 90% is het zogenoemde 

waarschijnlijkheidspercentage. Het is niet te verwachten dat alle risico’s zich tegelijkertijd voor doen.  

 

Incidentele risico’s 

Onder de incidentele risico’s werden in de begroting een drietal categorieën genoemd; te weten: 

a. Garanties en leningen aan derden 

b. Grondexploitatie 

c. Nieuwe wettelijke eisen 
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Garanties en leningen aan derden 
 
Hieronder zijn de garanties en leningen gespecificeerd. 
 

Garanties en leningen aan derden Bedrag Opmerking 

Waarborgfonds Sociale Woningebouw €  15.976.000 50% op achtervangpositie  WSW 

Startersleningen €        174.285  

Enexis (deelnemingen) €          23.184  

 
Deze leningen zullen worden meegenomen in de kwantificering van de risico’s. De bedragen voor 
Starterlening en Enexis zullen geheel worden meegenomen in de kwantificering van de risico’s. Voor 
het waarborgfonds is dit maar voor 50%. 
 
Grondexploitatie 
De exploitatieopzetten van de grondexploitaties worden jaarlijks herzien. In 2016 heeft deze plaats 

gevonden. Per 31-12-2017 zijn de cijfers als volgt: 

 

Grex Boekwaarden M2 prijs Opmerkingen 

Tolweg € 133.211 € 14,27 per m2 Geen voorziening, wel winstgevend 

Burgemeester 

Venemastraat 

€ 534.966  € 50,7 per m2 Boekwaarde is inclusief voorziening 

Gouden 

Driehoek 

€ 609.831 € 4,88 per m2 Boekwaarde is inclusief voorziening 

BP Gouden 

Driehoek 

€ 220.000 

 

€ 55,00 per m2 

 

 

Beneden 

Veensloot 

€ 190.614 

 

€ 36,94 per m2 

 

 

 

Op Bestemmingsplan Gouden Driehoek en Beneden Veensloot loopt de gemeente nog risico en deze 

zullen daarom meegenomen worden in de kwantificering van de risico’s. Mocht de verkoop op deze 

grondexploitaties blijven tegenvallen dan zal verder moeten gaan afgewaardeerd. Bij de Tolweg is dit 

niet het geval, kijkend naar de vooruitzichten i.c.m. de boekwaarden van de gronden. Voor de 

Gouden Driehoek is al een voorziening getroffen, de waarde is daarmee terug gebracht naar 

agrarische waarde. Ook voor het bestemmingsplan burgemeester Venemastraat is een voorziening 

getroffen. 
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Tolweg & Burgemeester Venemastraat 

Het plan Tolweg is in 2007 in ontwikkeling genomen. In 2011 is gestart met de gronduitgifte in de 

tweede fase. In zowel Tolweg 1 als 2 is in 2017 6 kavels voor vrijstaande woningen en 2 kavels voor 

twee onder een kapwoningen verkocht. Als gevolg van regelgeving is een winst van € 164.000 

genomen. De gronden aan de Burg. Venemastraat in Meeden zijn in 2009 aangekocht. Eind 2011 is 

hiervoor een exploitatieopzet vastgesteld. Van de zes kavels in de Burgemeester Venemastraat is er 1 

verkocht. Voor dit complex Is eind 2014 een verliesvoorziening getroffen. De omvang van de 

voorziening bedraagt € 32.233  per 31 december 2017. 

 

Gouden Driehoek 

De gronden binnen het plangebied Gouden Driehoek zijn nog niet allemaal in het bezit van de 

gemeente en dus nog niet geleverd aan de Exploitatiemaatschappij. De gemeente is voor de 

exploitatie van het plangebied een zogenaamde PPS-constructie aangegaan met de 

Exploitatiemaatschappij de Gouden Driehoek BV. Er bestaat onzekerheid ten aanzien van de 

vordering op de ontwikkelingsmaatschappij. Hiervoor is in 2014 een voorziening getroffen. De 

omvang van de voorziening is eind 2017 gelijk aan voorgaande jaren. 

 

Bestemmingsplan Gouden Driehoek 

De gronden bestemmingsplan Gouden Driehoek zijn in exploitatie genomen gronden. 

 

Beneden Veensloot  

De gemeente heeft de gronden Beneden Veensloot aangekocht vanuit de een oogpunt van openbare 

orde en veiligheid. Deze gronden zullen weer doorverkocht worden.  

 

Nieuwe wettelijke eisen 

In 2017 hebben zich geen ontwikkelingen voor gedaan op het gebied van nieuwe wettelijke eisen die 

financiële risico’s met zich meebrengen voor de gemeente.  

 

Overige risico’s 

Rioolheffing 

Op het terrein van de rioolheffing over de jaren 2013 en 2014 loopt de gemeente het risico een 

procedure betreffende het overschrijden van de opbrengstlimiet met meer dan 10%, aangespannen 

door de woningbouwcorporatie Groninger Huis,  te verliezen. De Rechtbank heeft uitspraak gedaan 

in het voordeel van de eiser. Inmiddels is hoger beroep aangetekend. De behandeling daarvan zal in 

de loop van 2018 plaats vinden. In de voorziening riolering is rekening gehouden met de eventuele 

financiële effecten.  

 

Leges omgevingsvergunning 

In 2017 is een bedrag van ruim € 2,0 miljoen ontvangen voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor de bouw van het windmolenpark bij Meeden. De bezwaarprocedure 

tegen het windmolenpark loopt nog steeds. De bezwaren zijn in behandeling van het ministerie van 

Economische zaken. De uitkomst daarvan is nog onzeker. Indien niet overgegaan kan worden tot 

realisatie van het park, hebben de ontwikkelaars recht op een terugbetaling van 60% van de in 

rekening gebrachte leges voor de omgevingsvergunning. 
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Structurele risico’s 
Onder de structurele risico’s werden genoemd: 

a. Schadeclaims burgers 

b. Planschade 

c. Gemeenschappelijke regelingen 

d. Rentekosten 

e. Algemene uitkering Gemeentefonds 

f. BTW compensatiefonds 

g. Werkgeversrisico’s 

h. Decentralisatie van rijkstaken 

i. Investeringen 

 

Schadeclaims burgers 

De gemeente kan door burgers aansprakelijk worden gesteld. Deze claims zijn in hoofdzaak door de 

verzekering gedekt, met uitzondering van enkele kleine bedragen. Deze vallen onder het eigen risico 

van de gemeente. Voor het eigen risico is echter een bedrag opgenomen in de begroting. Verder 

lopen er geen grote claims op dit moment.  

 

Planschade 

Voor de Burgemeester Venemastraat waren er gevallen van planschade. De meeste gevallen zijn 

afgehandeld en uitbetaald. Er zijn op dit moment geen lopende verzoeken meer. Eind 2016 is  er al 

een einde gekomen aan de periode waarin planschade ingediend kan worden 

 

Gemeenschappelijke regelingen 

Wedeka kan niet meer beschikken over een eigen reserve. De gemeente loopt hier vanaf 2017 direct 

een risico. Als gevolg van de forse bezuinigingen op de Sociale werkvoorziening zal dit in de toekomst 

wellicht wel een probleem worden. Het beeld op dit moment is dat Wedeka voor de komende jaren 

negatieve resultaten heeft geraamd. De gemeente Menterwolde heeft ongeveer voor 7% een 

deelname in de Wedeka, over dit gedeelte loopt de gemeente een risico. In de begroting en 

meerjarenraming van gemeente Menterwolde, vanaf 2018 Midden-Groningen, is rekening gehouden 

met hogere bijdragen aan de Wedeka als gevolg van de geraamde verliezen.  

 

Rentekosten 

In 2017 hebben geen rentemutaties plaats gevonden. De gemeente loopt hier geen risico op dit 

moment. 

 

Algemene uitkering Gemeentefonds 

De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds wordt jaarlijks bij de begroting geraamd. Tussentijds 

wordt de raming van het Gemeentefonds door het Rijk bijgesteld en dus ook de uitkering. De 

gevolgen van deze bijstelling zijn vooraf niet in te schatten. In de Zomernota en de Najaarsnota 

hebben wij de Algemene Uitkering met een bedrag van € 183.000 positief bijgesteld. Het betreft in 

deze het algemene deel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.  
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Dat de inkomsten uit het Gemeentefonds een risico vormen, blijkt uit de aanzienlijke schommelingen 

die de laatste jaren zich voordoen in de hoogte van de Algemene Uitkering. De definitieve uitkomst 

van de algemene uitkering 2017 volgt in mei 2018, via de aanpassingen van de accressen in de 

meicirculaire. De verschillen tussen de werkelijke en geraamde uitkering over 2017 zijn weergegeven 

in paragraaf 3.13 Algemene Dekkingsmiddelen. Voor de jaarrekening 2017 zijn er geen risico meer.  

 
BTW compensatiefonds 

Voor de taken waar de gemeente als overheid optreedt, kan de daarop betrekking hebbende 

omzetbelasting verhaald worden op het BTW compensatiefonds (BCF). De Belastingdienst kan een 

controle uitvoeren op de gedeclareerde BTW. Uit deze controle kan blijken dat de gemeente 

Menterwolde de declaraties BCF onjuist heeft opgesteld. Hieruit kan een navordering voortvloeien. 

Begin 2016 is door een extern bureau een totaalcontrole uitgevoerd op de in de jaren 2016 en 2017 

gedeclareerde BTW en de labeling van de grootboeknummers i.v.m. BTW compensatie. De 

verwachting is dat per saldo dit onderzoek nauwelijks voordeel gaat opleveren. Het risico met 

betrekking tot de btw op de bouw van het MFC Noordbroek zijn opgeheven. Er heeft afrekening met 

de belastingdienst plaats gevonden.  

 

Werkgeversrisico’s 

De gemeente is werkgever. Als gevolg hiervan loopt de gemeente risico’s. In 2017 hebben zich geen 

situaties voorgedaan, die een beslag hebben gelegd op de financiële middelen van de gemeente, 

waar geen rekening mee was gehouden. Er is wel nieuwe wetgeving gekomen in 2015 op het gebied 

van werkgeversrisico’s (Wet Werk en Zekerheid, VAR). Deze hebben tot dusver geen financiële 

risico’s met zich meegebracht. 

 

Decentralisatie van rijkstaken 

Voor 2017 zijn er geen risico’s meer op het gebied van de decentralisaties van de rijkstaken. 

 

Investeringen 

Er zijn in 2017 geen investeringen gedaan waar een financieel risico uit voort vloeit. 

 

Kwantificering van de risico’s 

In de kwantificering zijn het Bestemmingsplan Gouden Driehoek en Beneden Veensloot opgenomen. 

Daarnaast zijn de leningen en garanties ook meegenomen in de kwantificering van de risico’s. Verder 

is in de berekening meegenomen een deel van ontvangen leges omgevingsvergunning 

windmolenpark. Uit de berekeningen van het model blijkt dat er een weerstandscapaciteit van  

€ 1.9 miljoen (afgerond) benodigd is.  

 

Weerstandsvermogen 

Het beeld dat geschetst is slechts van toepassing op de lopende risico’s uit 2017. Het 

weerstandsvermogen is aan verandering onderhevig, voornamelijk op het gebied van de risico’s 

zullen er wijzigingen komen die het weerstandsvermogen beïnvloeden. In deze jaarstukken houden 

wij rekening met het hierboven gekwantificeerde weerstandscapaciteit van € 1.9 miljoen. 

 

Het weerstandsvermogen is  €   8.281.000 
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Weerstandsratio 

1. Op basis van het bestaande beleid, daarbij uitgaande van een risicoprofiel van 10% van de 

lasten exclusief reservemutaties(€ 36.954.290) bedraagt de ratio:  2,2 

2. Wordt de nieuwe systematiek toegepast dan is het risicoprofiel € 1,9 miljoen en komt de 

weerstandsratio op:  4,3 

 

Kengetallen financiële positie 

Doel van het opnemen van de kengetallen is om het college en de raad een betere onderbouwing 

gegeven kan worden over het oordeel van de structureel en reëel sluitende begroting. De zes 

kengetallen zijn:  

1.Netto schuldquote;  

2.Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;  

3.De solvabiliteitsratio;  

4.Grondexploitatie worden onderbouwd.  

5. Structurele ruimte in begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn.  

    dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en  

    Lasten in evenwicht zijn. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo 

van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en  

    toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (zie artikel 17 onderdeel c van het  

    BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger het  

    percentage des te beter. 

 Vergelijk 2016-2017: de structurele exploitatieruimte zou in de 2017 volgens de 

begroting nog negatief zijn, maar ten opzichte van de jaarrekening 2016 werd er wel een 

verbetering verwacht.  

6. Belastingcapaciteit 

 De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak 

gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de 

Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de 

rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die 

gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale 

woonlastenmeerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk 

gemiddelde in jaar t-1 in en uit te drukken in een percentage. Hoe lager het percentage 

des te beter.  

 Vergelijk 2016-2017: de belastingcapaciteit is in 2017 verbeterd ten opzichte van 2016. 

De belastingcapaciteit van de gemeente ligt boven de 100% en dit is in 2017 meer af 

genomen dan was verwacht.  

 

Kengetallen provincie Groningen (signaleringswaarden) 

De provincie Groningen heeft aan de kengetallen signaleringswaarden gekoppeld. In onderstaande 

tabel zijn de signaleringswaarden te vinden. De signaleringswaarden zijn in drie categorieën 

ingedeeld (A,B of C). Categorie ‘A’ kan gezien worden als minst risicovol, en ‘C’ als het meest 

risicovol. 
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Beoordeling kengetallen 

In onderstaande tabel zijn de signaleringswaarden aan de percentages gekoppeld. Dit is gedaan voor 

de rekening 2016, begroting 2017, rekening 2017 zodoende is ook het verloop van de 

signaleringswaarden te zien. Een vergelijking met de begroting 2018 is niet mogelijk, aangezien de 

gemeente Menterwolde per 1 januari 2018 in de nieuwe gemeente Midden-Groningen opgaat. Bij de 

signaleringswaarden moet worden opgemerkt dat de structurele exploitatieruimte net de waarde ‘A’ 

krijgt en, zoals te zien is in de zowel de onderstaande als de bovenstaande tabel, snel kan omslaan 

naar waarde ‘C’. De solvabiliteit is in de begroting 2016 als ‘B’ geclassificeerd, maar dit kengetal zit 

ook op de grens van signaleringswaarde ‘B/C’.  

 

Kengetal Rekening  

2016 

Cat. Begroting 

2017 

Cat. Rekening 

2017 

Cat. Begroting  

2018 

Cat. 

1.Netto schuldquote 34% (A) 39%      (A) 28%  (A)                Herindeling  

2.Netto schuldquote gecorrigeerd 37%   (A) 53%      (A) 28%  (A)               

3.Solvabiliteit 32%   (A)                19%      (B)  38%  (A)                            

4.Grondexploitatie 5,5%  (A) 5,5%     (A) 1,7%  (A)                 

5.Structurele exploitatieruimte 1,5%    (A) 0,4%  (A) 2,0%            (A)   

6.Belastingcapaciteit 105% (C) 107%   (C) 104         (B)    

De onderlinge verhouding tussen de financiële kengetallen kan als volgt worden omschreven. De 

belastingcapaciteit en de structurele exploitatie ruimte hebben invloed op elkaar. De structurele 

exploitatieruimte en netto schuldquote hebben ook invloed op elkaar. De Grondexploitatie heeft 

tenslotte invloed op de schuldquote en visa versa. Dit kan schematisch weergegeven kunnen worden 

als volgt: 

 

 

 

 

 

Onderlinge samenhang kengetallen

Grondexploitatie Schuldquote

Structurele exploitatieruimte

Belastingcapaciteit

1.

2.

3.
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Kijkend naar de kengetallen van de gemeente Menterwolde dan is de verhouding als volgt: 

1. De belastingcapaciteit is boven de 100%, zodoende is er dus geen ruimte voor verhoging van 

de belastingen. Kijkend naar de structurele exploitatie ruimte dan zou dat op basis van de 

rekening 2017 ook niet nodig zijn. In de begroting van 2018 zien we nog structurele 

exploitatieruimte.  

2. Voor de netto schuldquote is ook een relatie te zien met de structurele exploitatieruimte van 

de gemeente Menterwolde. De netto schuldquote is in de rekening van 2017 afgenomen ten 

opzichte van de rekening 2016, en we zien ook een verbetering in de structurele 

exploitatieruimte. Lagere schuldquote betekent dat de aflossingen en rentelasten minder op 

de exploitatie drukken en er vervolgens meer ruimte ontstaat.  

3. Tot slot kijken we nog naar de grondexploitatie. De grondexploitatie heeft een relatie met de 

schuldquote van een gemeente, lagere grondexploitatie (percentage) betekent minder 

investeringen en zodoende minder rentelasten en aflossingen. Indirect heeft de 

grondexploitatie dus impact op de structurele exploitatieruimte. Voor de gemeente 

Menterwolde is dit als volgt te zien. De grondexploitatie is in de rekening 2017 gedaald ten 

opzichte van de rekening 2016. Tegelijkertijd zien we een verbetering in de netto 

schuldquote en respectievelijk in de structurele exploitatieruimte. De waarde van de grond is 

dus verlaagd en/of de totale baten zijn verhoogd. 
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4.4. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

 

De gemeente beheert haar eigen gebouwen en bedrijfsmiddelen, maar is ook verantwoordelijk voor 

de openbare ruimte op haar grondgebied. Deze openbare ruimte bevat een groot aantal 

infrastructurele werken. Gedacht moet worden aan bv wegen, riolering, water, groen, verlichting en 

speelvoorzieningen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het gevoerde beleid m.b.t. de volgende 

kapitaalgoederen: 

 

 Wegen 

 Riolering 

 Water 

 Groen 

 Gebouwen 

4.4.1.  Beheerplannen 

De gemeente Menterwolde beschikt over een beperkt aantal beheerplannen. 

 

In 2015 is het "Meerjaren Onderhoudsplan Wegen 2015 - 2018" vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan 

van ‘risico gestuurd’ onderhoud. Het uitgangspunt richt zich dus op de weg veilig houden en gaat niet 

uit van het niveau ‘basis’ dat tot aan 2015 is gevolgd. De mate van veiligheid staat dus voorop, het 

gevoel van comfort (rijcomfort, lawaai/trillingen) en het uiterlijk van de wegen zijn van secundair 

belang.  

 

Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) is in 2011 vastgesteld. In het VGRP geeft de 

gemeente voor de jaren 2011 tot en met 2014 aan hoe ze invulling geeft aan de specifieke zorgtaken 

rondom afval-, hemel- en grondwater. Op 22 maart 2016 heeft het college besloten de 

rechtsgeldigheid van het huidig VGRP te verlengen tot het nieuwe VGRP voor Midden-Groningen 

rechtsgeldig is. Dit vGRP zal in de loop van 2018 worden vastgesteld. 

 

De gemeente Menterwolde beschikt nog niet over een Gebouwenbeheerplan en een Beheerplan 

groen. Aan het Gebouwenbeheerplan wordt gewerkt binnen de samenwerking met Hoogezand-

Sappemeer en Slochteren. Voor de herindeling zal dit plan klaar moeten zijn zodat voor Midden-

Groningen duidelijk is welke beheermaatregelen nodig zijn voor de gemeentelijke gebouwen. Het 

beheerplan Groen wordt ook opgepakt in het kader van de herindeling. Op dit moment wordt 

gewerkt aan een beleidsplan Groen Midden-Groningen, deze was eind 2017 nog niet gereed.  

 

Met betrekking tot de kapitaalgoederen wordt een onderscheid gemaakt in investeringen en 

onderhoud. Het onderscheid is in navolgend schema uitgewerkt. Het onderscheid is van belang voor 

de wijze waarop de kosten worden verantwoord in de financiële administratie. Investeringen mogen 

geactiveerd worden, terwijl onderhoud ten laste van de exploitatie dient te worden gebracht. 
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Nieuwe of uitbreidings

investeringen

Vervangings

investeringen

Levenduurverlengende

investeringen

Investeringen

------------------------------

Activeren

Kosten in het jaar

van uitvoering

t.l.v. de exploitatie

Klein onderhoud

Kosten in het jaar

van uitvoering

t.l.v. onderhoudsvoorziening

Kosten in het jaar

van uitvoering

t.l.v. de exploitatie

Groot onderhoud

Onderhoud

------------------------------

Niet activeren

Kapitaalgoederen

 

 

Met betrekking tot de openbare ruime waren in de begroting, de voorjaarsnota en de najaarsnota de 

volgende investeringen opgenomen: 

  Raming   Realisatie           - 

Wegen 

Openbare verlichting €         193.000  €   47.000   

Reconstructie en herinrichting WA Scholtenweg €         650.000  €        - 

  

Openbaar groen en begraafplaatsen 

Meerjarenplan bomen en groen €            27.000  €       - 

Vervanging speeltoestellen €            46.000  €     6.700 

Gebouwen 

Diverse gebouwen, beveiliging platte daken  €   8.000  €       - 

MFC Meeden €        2.500.000  €    46.000 

Menterne Muntendam €        2.700.000   €   372.000 

 

 

Overig 

Inprocess KCC €            48.000  €      - 

Riolering en water 

Met betrekking tot riolering en water waren in de begroting geen investeringen opgenomen.  
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4.5. Paragraaf Financiering 

 

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders van 

de Wet Financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Deze wet gaat uit van transparantie en 

risicobeheersing. De transparantie komt tot uitdrukking in het Treasurystatuut en in de 

financieringsparagraaf in begroting en jaarstukken. De risicobeheersing komt tot uitdrukking in de 

kasgeldlimiet en renterisiconorm. 

4.5.1.  Treasurystatuut  

Het Treasurystatuut is door de raad 31 maart 2011 vastgesteld met een kleine aanpassing daarop in 

de vergadering van 7 april 2016. In het statuut zijn o.a. richtlijnen en limieten voor het aangaan van 

leningen en het uitzetten van gelden opgenomen, het organisatorische kader, de administratieve 

organisatie en de informatievoorziening rond treasury. De belangrijkste punten, naast de 

voorschriften uit hoofde van de wet Financiering decentrale overheden (Fido), van dit statuut zijn: 

- Gelden worden alleen uitgezet bij banken met een zogenoemde AA-rating; 

- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 2 

financiële instellingen; 

- Het college is gemandateerd gelden aan te trekken tot € 3 miljoen per lening; 

 

De definitie van Treasury is: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 

houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de 

hieraan verbonden risico’s (Handreiking Treasury; pagina 4) 

4.5.2.  Renterisico 

Op grond van de Wet Financiering decentrale overheden (Wet FIDO) dienen financiële risico’s 

beheerst te worden. Hiervoor zijn een tweetal randvoorwaarden gegeven: 

 

a. Het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verstrekken van garanties zijn alleen 

toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak; 

b. Het uitzetten van geld mag niet gericht zijn op het genereren van geld door het lopen van 

overmatige risico’s; 

 

Samengevat “bankieren door de overheid is verboden”. 

 

Naast deze kwalitatieve randvoorwoorden kent de wet FIDO ook twee kwantitatieve 

randvoorwaarden; te weten: 

 

 de renterisiconorm 

 de kasgeldlimiet 

 

Met de renterisiconorm wordt een grens gesteld aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De 

kasgeldlimiet doet hetzelfde voor de korte schuld. Hierna wordt verder ingegaan op deze normen. 
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4.5.3  Renterisiconorm 

De renterisiconorm beperkt de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de te betalen 

rente op langlopende geldleningen. Deze veranderingen kunnen optreden bij: 

 

 Renteherziening 

 Herfinanciering 

De renterisiconorm gaat er van uit dat de vaste leningenportefeuille zodanig is samengesteld, dat het 

renterisico gelijkmatig over de jaren wordt gespreid. Met ingang van 2009 is de Wet FIDO herzien, 

waarbij de renterisiconorm gekoppeld is aan het begrotingstotaal. 

 

Bedragen x €  1.000 2017 2018 2019 2020 

Renterisico's         

rente herzieningen                -                   -                   -                   -    

Herfinancieringen                -                 -                          -                   -   

Totaal renterisico                -                 -                   -                   -    

          

berekening 

renterisiconorm         

Begrotingstotaal         43.863          34.679           32.893         32.813 

% renterisiconorm          20%           20%            20%          20% 

Renterisiconorm          8.672            6.936             6.578            6.562 

          

Toetsing renterisico aan 

norm         

Renterisico               -               -                 -                  -         

renterisiconorm           8.672             6.936              6.578            6.562 

Onderschrijding 

renterisiconorm         - 8.672          -  6.936           - 6.578           - 6.562 

 

Uit deze opstelling blijkt dat het risico dat de gemeente loopt op haar vaste schuld nihil is en binnen 

de norm blijft. 

4.5.4.  Kasgeldlimiet 

Om het risico van de kortlopende financiering te beperken is de kasgeldlimiet opgenomen. Deze 

limiet beperkt het “rood staan” van de gemeente. Als de gemeente meer rood staat dan de limiet, 

dient overgegaan te worden tot consolidatie. De kortlopende schuld dient dan omgezet te worden in 

langlopende geldleningen. In principe moet elk kwartaal de kasgeldlimiet bepaald worden. Hierover 

hoeft niet meer gerapporteerd te worden aan de provincie. 
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De kasgeldlimiet is een vast percentage van de geraamde lasten en bedraagt thans 8,5%. 

 

        realisatie realisatie 

    Omschrijving 2017 2016 

1 

Vlottende (korte) 

schuld   

    crediteuren (gemiddeld) 2.869 2.433 

  rekening courant   211 1.643 

  Overige vlottende geldleningen 0                    0 

  gestorte gelden van derden <1 jaar  

     

 

  3.079                4.076 

2 

Vlottende 

middelen    

 

  

Contant geld in de 

kas          6    2 

  Tegoeden in rekening courant                      29                    51 

  overige uitstaande gelden <1 jaar                5.135               4.036 

    

 

                 5.170               4.098 

    

 

   

 3 Saldo vlottende middelen                2.091  22 

    

 

  

  4 Kasgeldlimiet   

    Begrotingstotaal   43.863 38.735 

  percentage   8,5% 8,5% 

  Limiet 

 

  3.728 3.292 

    

 

  

  

5 

Ruimte 

kasgeldlimiet                  3.728               3.292 

 

4.5.5.  Uitzettingen en aantrekkingen in het verslagjaar 

In het verslagjaar is geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. 

De totale som van aangetrokken gelden per ultimo van het verslagjaar bedraagt € 13.055.670. 

4.5.6.  Omslagrente 

De aanwezige investeringen zijn gefinancierd met reserves van de gemeente, met opgenomen 

geldleningen en kort krediet. De omslagrente voor 2017 was geraamd op 2,81%. Het 

omslagpercentage gebruikt over 2016 bedroeg 2,86%. 

 

  



 

 

 71 

4.6. Paragraaf Bedrijfsvoering 

Inleiding 

 

De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, dus niet alleen op de 

ambtelijke organisatie, maar ook de ‘bestuurlijke’ organisatie. De Algemene Rekenkamer heeft 

bedrijfsvoering omschreven als: de (interne) sturing en beheersing van de primaire en 

ondersteunende processen gericht op het realiseren van de taken en doelen van de organisatie. 

 

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De realisatie van de in de 

programma’s genoemde doelen is zodoende in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de 

bedrijfsvoering. De ramingen van de kosten van bedrijfsvoering zijn in de financiële begroting vooral 

opgenomen in de zogenaamde kostenplaatsen. De directe kosten worden toegerekend aan de 

verschillende gemeentelijke programma’s en producten/taakvelden. Ondersteuning van het primaire 

proces is verantwoord op overhead. 

 

Het programma Bestuur heeft een directe relatie met de paragraaf Bedrijfsvoering. In het 

programma gaat het vooral om zaken die rechtstreeks gevolgen hebben voor de relatie tussen de 

inwoner en de gemeente of voor de begroting, terwijl de paragraaf zich meer richt op de 

uitvoeringsaspecten van de bedrijfsvoering.  

 

Personeel 

Een basisvoorwaarde voor het goed functioneren en realiseren van de gemeentelijke doelstellingen 

is het beschikken over voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, die kwalitatief en 

kwantitatief goede producten leveren, tegen verantwoorde kosten. De organisatie is zodanig 

ingericht dat de realisering van de gemeentelijke doelstellingen optimaal mogelijk is, tegen zo laag 

mogelijke kosten. Door samenwerking met de herindelingspartners, het niet automatisch vervullen 

van vacatures, en herschikking is de organisatie flexibel geworden. Het ontstaan van vacante plekken 

in de organisatie zijn ingevuld met overeenkomsten met een looptijd tot aan de herindeling. 

 

Samenwerking 

De samenwerking heeft in hoog tempo verder vorm gekregen, alles gericht op het gereed hebben 

van de ambtelijke organisatie van de gemeente Midden-Groningen per 1-1-2018. Per medio 

november 2017 zijn de drie organisaties al gaan werken als zijnde dat zij Midden-Groningen waren 

waardoor de ambtelijke organisatie van de gemeente Menterwolde is opgegaan in de nieuwe 

organisatie.  

 

Opleiding, training en ontwikkeling 

Waar gewenst hebben medewerkers deelgenomen aan opleidingen en trainingen, gericht op het 

voorbereiden op hun werkzaamheden binnen de gemeente Midden-Groningen. Samen met de 

samenwerkingspartners zijn, waar mogelijk, in company cursussen georganiseerd. 
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Terugdringen ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim was in 2017 vergelijkbaar met deze van 2016. Het aantal langdurige ziektegevallen 

was iets gedaald, een kengetal dat in een kleine organisatie het ziekteverzuimpercentage relatief 

sterk beïnvloed. In 2017 is de lijn van 2016 doorgezet. Namelijk het duidelijk inzetten van de rol van 

de leidinggevenden en de bedrijfsarts bij ziekteverzuim. Maar ook het voortdurend monitoren van 

het verzuim, de inzet van het registratiesysteem voor de ziekteverzuimgegevens en het aandacht 

hebben voor het wel en wee en de behoeften en ontwikkeling van de medewerkers.  

 

Informatisering/Automatisering 

Automatisering en informatisering zijn voor de gemeente Menterwolde uitgevoerd door de 

gemeente Slochteren en de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De dienstverlening vanuit 

Informatisering en Automatisering is in 2017 voornamelijk gericht geweest op het bouwen aan de 

benodigde I&A structuur voor de gemeente Midden Groningen.  

Communicatie 

Communicatie geschiedt, zoals hiervoor aangehaald, steeds meer via digitale weg. De gemeentelijke 

website is hiervoor het aangewezen pad voor communicatie met inwoners en bedrijven. Daarnaast is 

via het intranet Menterwolde interne informatie digitaal ontsloten. 

 

Naast de digitale informatievoorziening  is voor de noodzakelijke c.a. verplichte publicaties gebruik 

gemaakt van het lokale weekblad. Deze publicaties zijn beperkt omdat steeds meer informatie 

ontsloten wordt via digitale weg. In 2016 is expliciet ingezet op het verbeteren van de externe 

communicatie, met betrekking tot college- en raadsbesluiten. Deze verbeterslag is doorgezet in 2017. 

Organisatie/Financieel beheer 

Voor de inrichting van de administratieve organisatie is een goede functiescheiding van belang. In 

een organisatie als de onze is een volledige functiescheiding niet altijd realiseerbaar. Wij proberen 

hierbij rekening te houden met onverenigbaarheid van functies. De interne controle behoort binnen 

de lijn van de organisatie uitgevoerd te worden. Als gevolg van de beperkte omvang van onze 

organisatie zijn we voor wat betreft de interne controle met ingang van 2015 door collega’s van de 

gemeente Hoogezand-Sappemeer ondersteund. De interne controle is uitgevoerd in het kader van 

het rechtmatigheidsonderzoek bij de jaarrekening. 

 

Het voorgaande gaat over de vraag of de gemeente Menterwolde “in control” is. Bij “in control” 

hebben we het over het veilig gesteld hebben, dat de processen in overeenstemming zijn met de 

doelen van de organisatie. Veel organisaties hebben hiervoor een aparte controller in dienst. Binnen 

onze organisatie wordt de control-functie uitgeoefend door de afdeling Dienstverlening & 

Bedrijfsvoering. 

Inkoop 

In het kader van de samenwerking heeft de gemeente Slochteren de inkoopadvisering op het gebied 

van aanbestedingen voor de gemeente Menterwolde verzorgd. Zo is in 2017 ondersteuning van het 

inkoopteam verleend bij het beheer van contracten en overeenkomsten en bij 

aanbestedingstrajecten, al dan niet in samenwerking met de herindelingspartners.  
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Begrotingsrechtmatigheid 

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 overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad. Daarom 

verzoeken wij u deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de 

Jaarstukken 2017. Na instemming van de raad met deze overschrijdingen is formeel geen sprake 

meer van ‘overschrijdingen’ en geen begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de 

controleverklaring.  

 

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. 

 

 

Analyse begrotingsrechtmatigheid 

De programma’s omvatten een overzicht van alle afwijkingen in de lasten en baten voor wijziging, na 

wijziging en realisatie 2017. Gelet op de rapporteringstolerantie die is opgenomen in het 

Controleprotocol 2017 worden alleen afwijkingen groter dan € 100.000 toegelicht.  

 

Voor een gedetailleerde toelichting op de afwijkingen per programma wordt naar het jaarverslag 

verwezen.  

 

De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de 

raad passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. Er kunnen 

zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. In onderstaand overzicht 

wordt aangegeven wat naar de mening van de Commissie BBV de consequentie van betreffende 

overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel. 

 

Tenslotte zijn er nog de budgetafwijkingen welke weliswaar in financiële zin binnen de begroting 

blijven, maar waarbij zeer duidelijk is dat aanzienlijk minder prestaties zijn geleverd c.q. activiteiten 

zijn ontplooid dan in de financiële begroting specifiek als doelstelling was aangegeven en welke niet in 

de jaarrekening zijn toegelicht vormen een aparte categorie “begrotingsoverschrijdingen”. Indien de 

accountant dit waarneemt heeft dit geen gevolgen voor de strekking van de controleverklaring. Wel zal 

de accountant deze waarnemingen opnemen in zijn verslag van bevindingen. Voor een nadere/ meer 

uitgebreide uitwerking van het begrotingscriterium wordt verwezen naar de Commissie BBV website. 
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**) Voor dit type begrotingsoverschrijdingen doet de Commissie BBV aan gemeenteraden de 

aanbeveling om regels vast te leggen over de vraag of de accountant deze moet meewegen in zijn 

oordeel. Deze kostenoverschrijdingen zijn strikt formeel onrechtmatig. Er zijn echter verschillende 

situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid zijn 

gebleven. In overeenstemming met het Bado is het dan niet de bedoeling dat de accountant deze 

overschrijding betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden 

gegeven. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening 

zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze 

kostenoverschrijdingen, waarvan het college in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te 

worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Wanneer de raad wel nadere regels stelt, gelden uiteraard 

deze nadere regels als norm voor "passend in het beleid". 

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de

volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig, maar 

telt niet mee voor 

het oordeel

Onrechtmatig 

en telt mee voor 

het oordeel

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.

x

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid,

maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten

onrechte niet ti jdig 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.

x

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden

gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld

via subsidies of kostendekkende omzet.
x **)

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak x **)

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 x

deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen

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 l icht

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 x

- 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 x

- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren x
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4.7. Paragraaf 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 Rechtsvorm Gemeente** 

1 Samenwerkingsverband 
afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost 
Groningen (SOZOG) 

Gemeenschappelijke regeling HS MW SL 

2 Bedrijvenpark Rengers Gemeenschappelijke regeling HS  SL 

3 Veiligheidsregio Gemeenschappelijke regeling HS MW SL 

4 Omgevingsdienst Groningen Gemeenschappelijke regeling HS MW SL 

5 Publieke Gezondheid & Zorg Groningen Gemeenschappelijke regeling HS MW SL 

6 Werkvoorzieningsschap WeDeKa bedrijven Gemeenschappelijke regeling  MW  

7 Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio Openbaar Lichaam HS MW  

8 Bank Nederlandse Gemeenten NV HS MW SL 

9 NV Waterbedrijf Groningen NV HS MW SL 

10 Enexis Holding NV  MW SL 

11 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV  MW SL 

12 Verkoop Vennootschap BV  MW SL 

13 Cross Border Leases BV  MW SL 

14 Vorderingen op Enexis BV  MW SL 

15 CSV Amsterdam BV  MW SL 

16 Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden 
Driehoek 

BV  MW  

17 BWR personeel BV HS   

18 BWR Werkt! BV HS   

19 Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan 
Duurswold 

Stichting   SL 

20 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vereniging HS MW SL 

21 Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) Vereniging HS MW SL 

22 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Convenant (vrijwillige samenwerking)* HS  SL 
* 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. 

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. 

 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. 
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 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. 

De bestuursvertegenwoordigers van Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer zijn 

opgenomen naar de stand per 31 december 2017. 

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 

 

 
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 

8. Solvabiliteit 2017 (eind) = 0 procent (concept cijfers) 
2017 (begin) = 0 procent 
 

9. Resultaat  2017 = 0 euro (concept cijfers) 

10. Risico’s 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 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 

 

 
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 

8. Solvabiliteit 2017 (eind) = 0 procent (begroot)* 
2017 (begin) = 0 procent 

9. Resultaat  2017 = niet bekend* 

10. Risico’s 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.  

11. Ontwikkelingen Geen informatie beschikbaar. 

*Jaarrekening 2017 Rengers, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd. 
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1. Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen 

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 

8. Solvabiliteit 2017 (eind)  = niet bekend* 
2017 (begin)  = 23 procent 

9. Resultaat  2017 = niet bekend* 

10. Risico’s niet bekend* 

11. Ontwikkelingen niet bekend* 

*Jaarrekening 2017 VRG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd. 
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1. Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling  Omgevingsdienst Groningen - Veendam 

2. Doelstelling en openbaar belang Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO, WM, APV, Drank 
en Horecawet, Woningwet. 

3. Deelnemende partijen 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. 

4. Bestuurlijk belang 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. 

5. Financieel belang 
 

HS Bijdrage 2017 = 2.020.349 euro 
MW Bijdrage 2017 = 514.015 euro 
SL Bijdrage 2017 = 122.509 euro 

6. Relatie met programma HS Wonen en industrie 
MW Volksgezondheid en milieu 
SL Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 

7. Vermogen  
A) Eigen vermogen 

 
B) Vreemd vermogen 

 

 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = geen informatie beschikbaar 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = geen informatie beschikbaar 

8. Solvabiliteit 2017 (eind) = niet bekend* 
2017 (begin) = geen informatie beschikbaar 

9. Resultaat  2017 = niet bekend* 

10. Risico’s Geen informatie beschikbaar. 

11. Ontwikkelingen Geen informatie beschikbaar. 

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

  



 

 

 81 

1. Rechtsvorm, naam en plaats 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  
A) Eigen vermogen 

 
B) Vreemd 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 

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. Rechtsvorm, naam en laats Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven -  Stadskanaal 
 
 

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. Relatie met programma MW Sociale Voorzieningen & Maatschappelijke Zorg 

7. Vermogen  
A) Eigen vermogen 

 
B) Vreemd vermogen 

 

 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2016 = 951.000 euro 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = 9.922.000 euro 

8. Solvabiliteit 2017 (eind) = niet bekend* 
2017 (begin) = 9 procent 

9. Resultaat  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 gemeenten 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 
Midden-Groningen 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 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, 1
e
 vertegenwoordiger. 

HS Wethouder E. Drenth, 2
e
 vertegenwoordiger. 

MW Wethouder J. Borg 1
e
 vertegenwoordiger. 

MW Raadslid G.G.J. Huizinga 2
e
 vertegenwoordiger. 

SL Burgemeester G.J. ten Brink 1
e
 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 

 

 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = 413.864 euro 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = 2.656.543 euro 

8. Solvabiliteit  2017 (eind) = niet bekend* 
2017 (begin) = 13 procent 

9. Resultaat  2017 = niet bekend* 

10. Risico’s Geen. 

11. Ontwikkelingen 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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1. Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag 

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 Alle Nederlandse gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Staat der Nederlanden en alle provincies m.u.v. Zeeland. 

4. Bestuurlijk belang De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de 
aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van 2,50 euro). 

5. Financieel belang 
 

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 HS Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
MW Bestuur 
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen 

7. Vermogen  
A) Eigen vermogen 

 
B) Vreemd vermogen 

 
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 

8. Solvabiliteit  2017 (eind) = 4  procent 
2017 (begin) = 3 procent 

9. Resultaat  2017 = 393.000.000 euro 

10. Risico’s Niet bekend*  

11. Ontwikkelingen 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. 

1. Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen 

2. Doelstelling en openbaar belang Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt. 
 3. Deelnemende partijen 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 

 

 
31-12-2017 = niet bekend*  
01-01-2017 = 71.364.000 euro 
31-12-2017 = niet bekend*  
01-01-2017 = 110.704.000 euro 

8. Solvabiliteit 2017 (eind) = niet bekend* 
2017 (begin) = 39 procent 

9. Resultaat  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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1. Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Enexis Holding -  ‘s-Hertogenbosch 

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. Bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

4. Financieel belang 
 

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 

 

 
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 

7. Solvabiliteit  2017 (eind) = 50 procent 
2017 (begin) = 51 procent 

8. Resultaat  2017 = 207.000.000 euro 

9. Risico’s 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. 

10. Ontwikkelingen 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. Resultaat  2017 = 18.459 euro (negatief) (concept cijfers) 

9. Risico’s 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 
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1. Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Verkoop Vennootschap - ‘s-Hertogenbosch 

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 
 

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 

 

 
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 

7. Solvabiliteit  2017 (eind) = 89 procent (concept cijfers) 
2017 (begin) = 97 procent 

8. Resultaat  2017 = 66.690 euro (negatief) (concept cijfers) 

9. Risico’s 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. Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Cross Border Leases vennootschap - ‘s-Hertogenbosch 

2. Doelstelling en openbaar belang 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. 

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 

 

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. Resultaat  2017 = 18.881 euro (negatief) (concept cijfers) 

9. Risico’s 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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1. Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Vorderingen op Enexis  - ‘s-Hertogenbosch 

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 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 

 

 
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 

7. Solvabiliteit 2017 (eind) = 0 procent (concept cijfers) 
2017 (begin) = 0 procent 
 8. Resultaat  2017 = 14.825 euro (negatief) (concept cijfers) 

9. Risico’s 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. 

10. Ontwikkelingen Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4
e
 tranche. De 4

e
 tranche 

mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal 
financiële ratio’s zou de 4

e
 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 

 

 
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 

7. Solvabiliteit 2017 (eind) = 93 procent (concept cijfers) 
2017 (begin) = 95 procent 

8. Resultaat  2017 = 109.945 euro  (negatief) (concept cijfers) 
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9. Risico’s 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 
escrow-rekening, 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. 
 

10. Ontwikkelingen 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. Relatie met programma MW Economische Zaken 

7. Vermogen   
A) Eigen vermogen 

 
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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1. Rechtsvorm, naam en plaats B.V. BWR Personeel  
 
 

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. Relatie met programma N.v.t. (zie nr. 10) 

7. Vermogen  
A) Eigen vermogen 

 
B) Vreemd vermogen 

 

 
31-12-2017 = 18.000 euro 
01-01-2017 = 18.000 euro 
31-12-2017 = 0 euro 
01-01-2017 = 0 euro 

8. Solvabiliteit 2017 (eind) = 100 procent 
2017 (begin) = 100 procent  

9. Resultaat  2017 = 0 euro  

10. Risico’s Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Personeel B.V. 

11. Ontwikkelingen 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. Relatie met programma N.v.t. (zie nr. 10) 

7. Vermogen  
A) Eigen vermogen 

 
B) Vreemd vermogen 

 

 
31-12-2017 = 100.000 euro 
01-01-2017 = 100.000 euro 
31-12-2017 = 0 euro 
01-01-2017 = 0 euro 

8. Solvabiliteit 2017 (eind) = 100 procent 
2017 (begin) = 100 procent  

9. Resultaat  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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1. Rechtsvorm, naam en plaats Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam 

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. Relatie met programma SL Gemeenschapsvoorzieningen 

7. Vermogen  
A) Eigen vermogen 

 
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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1. Rechtsvorm, naam en plaats Vereniging Nederlandse Gemeenten – Den Haag 

2. Doelstelling en openbaar belang 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.  

3. Deelnemende partijen Alle Nederlandse gemeenten. 

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 

 

 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = 65.548.000 euro 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = 81.229.000 euro 

8. Solvabiliteit 2017 (eind) = niet bekend* 
2017 (begin) = 45 procent 

9. Resultaat  2017 = niet bekend* 

10. Risico’s Nauwelijks. 

11. Ontwikkelingen 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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1. Rechtsvorm, naam en plaats Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer 

2. Doelstelling en openbaar belang Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun 
bestuurstaken. 

3. Deelnemende partijen Alle Groninger gemeenten. 

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 

 

 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = 141.551 euro 
31-12-2017 = niet bekend* 
01-01-2017 = 425.620 euro 

8. Solvabiliteit  2017 (eind)  = niet bekend* 
2017 (begin) = 25 procent 

9. Resultaat  2017 = niet bekend* 

10. Risico’s Nauwelijks. 

11. Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen. 

*Jaarrekening 2017 VGG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd. 
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1. Rechtsvorm, naam en plaats Vrijwillige samenwerking Regiovisie Groningen-Assen 2030 – Groningen 

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 gemeente- en 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 

 

 
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 

8. Solvabiliteit  2017 (eind) = 86 procent 
2017 (begin) = 78 procent 

9. Resultaat  2017 316.466 euro 

10. Risico’s 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. 

11. Ontwikkelingen 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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4.8. Paragraaf Grondbeleid 

 

Algemeen 

De paragraaf grondbeleid maakt onderdeel uit van de (meerjaren)begroting. Het grondbeleid is 

onderdeel van programma 9 Volkshuisvesting en RO. Het grondbeleid vormt een vast onderdeel van de 

begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. 

Met het grondbeleid wordt uitvoering gegeven aan de structuurvisie waarin de koers van het ruimtelijk 

beleid is vastgelegd. De visie in hoofdlijnen is een aantrekkelijke werk- en woongemeente waarbij de 

nadruk verschuift van ontwikkeling en groei naar beheer en instandhouding van een goede kwaliteit. 

Daartegenover staat echter wel de wens voor een gericht stimulerend beleid waarbij initiatieven voor 

investering worden ondersteund. 

 

Jaarlijkse herziening grondexploitaties  

Voor de plannen Tolweg en Burgemeester Venemastraat wordt jaarlijks een herziene exploitatieopzet 
door de gemeenteraad vastgesteld. Voor 2018 is de herziening opgenomen in de MPG (Meerjaren 
Prognose Grondexploitaties) 2018 voor de gemeente Midden-Groningen die begin juli 2018 door de raad 
wordt vastgesteld. 
De jaarlijkse herziening grondexploitaties geeft informatie over de actuele voortgang van de 

grondexploitaties. In de herziening wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de 

komende jaren. Deze ontwikkelingen worden financieel vertaald. Ook wordt een inschatting gemaakt van 

de projectrisico’s. 

BBV 

In maart 2016 heeft de commissie BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) de herziene 

verslaggevingsregels grondexploitaties in het BBV gepubliceerd. Aanleiding voor de herziening zijn de 

forse afboekingen van gemeenten in de afgelopen jaren, de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing 

BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, de aankomende Omgevingswet en de aankomende 

vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten (Vpb). De voorgenomen wijzingen moeten in het licht van 

de Vpb helpen in de fiscale discussie over afbakening van de ondernemersactiviteit en de toe te rekenen 

kosten en opbrengsten. Daarnaast moeten de voorgenomen wijzigingen leiden tot meer transparantie, 

eenduidigheid en een vermindering van de administratieve lasten. De herziene BBV-regelgeving is van 

kracht per 1 januari 2016. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 Richttermijn duur grondexploitaties van maximaal 10 jaar; 

 De kostentoerekening aan grondexploitaties binnen het BBV moeten aansluiten op de 

kostenverhaalsmogelijkheden zoals benoemd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) / Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro); 

 Bij rentetoerekening moet worden aangesloten op de fiscale toerekeningsmogelijkheden. Dit 

betekent dat de gehanteerde rentevoet in de rentetoerekening dient aan te sluiten op de 

werkelijk betaalde rente over het aangetrokken vreemd vermogen; 

 Afschaffing van de NIEG-categorie ”niet in exploitatie genomen gronden” in het BBV; 

 De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten 

behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitatie wordt voor 

alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de ECB voor de 

inflatie binnen de Eurozone. 
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Winstnemingen 

De BBV schrijft een nieuwe methode van winstnemen voor, namelijk de POC methode (Percentage of 

Completion). Dit betekent in het kort dat een ‘zekere’ winst genomen moet worden op basis van de 

financiële voortgang van het project (% gerealiseerde kosten * % gerealiseerde opbrengsten * geraamde 

winst). Indien er in een project in het verleden reeds verlies is genomen kunnen deze van de berekende 

‘zekere’ winst worden afgetrokken. Ook voorziene risico’s kunnen van dit resultaat worden afgetrokken 

mits deze goed zijn onderbouwd. Bij de jaarrekening 2017 wordt dus winst genomen op basis van de 

POC-methode, wat gevolgen heeft voor de presentatie van de financiële positie van het gemeentelijk 

grondbedrijf. Op basis van de POC-methode is bij de jaarrekening 2017 € 164.000 winst genomen voor 

grondexploitatie Tolweg. 

 

Fondsafdrachten 

Zonder een goede onderbouwing zijn (interne) fondsafdrachten van grondexploitatie projecten niet meer 

toegestaan. Deze afdrachten zijn alleen mogelijk indien het causale verband tussen de investeringen 

waarvoor het fonds wordt ingezet, en het betreffende project waaruit de afdracht ten laste van wordt 

gebracht, wordt aangetoond en onderbouwd. De grondexploitaties Tolweg en Burgemeester 

Venemastraat droegen in het verleden bij aan diverse fondsen. In de herzieningen, opgenomen in de 

MPG 2018, zijn deze afdrachten geschrapt. 

 

Voorzieningen 

De gemeente Menterwolde heeft de volgende voorzieningen voor de grondposities (stand eind 2017): 

• Verliesvoorziening Burgemeester Venemastraat  ad. 32.223 euro. 

De stand van de verliesvoorziening per 1-1-2017 was 120.136 euro. De verliesvoorziening is op 
basis van de herziening in de MPG 2018 verlaagd met  87.913 euro. Het tekort op de 
grondexploitatie Burgemeester Venemastraat  komt uit op 32.223 euro (contante waarde 1-1-
2018).  

• Verliesvoorziening Gouden Driehoek, ad. 609.830 euro. 

 

Prognose van de resultaten 

Van de gronden die in exploitatie zijn, is alleen het plan Tolweg winstgevend. Het plan Burgemeester 

Venemastraat sluit op basis van de vastgestelde grondexploitatie met een tekort van 32.223 euro. Om 

echter de komende jaren niet uit de pas te lopen moet er vanaf 2018 jaarlijks minimaal een bouwkavel 

worden verkocht. Bestemmingsplan De Gouden Driehoek zal naar verwachting zonder saldo worden 

afgesloten. 

 

Actuele ontwikkelingen 

Woningbouw 

De gemeente beschikt op dit moment over twee woningbouwlocaties, die zij zelf in exploitatie heeft, te 

weten het plan Tolweg in Muntendam en de Burgemeester Venemastraat te Meeden. De verkoop van 

kavels in het plan Tolweg verloopt voorspoedig. In 2017 zijn 8 kavels verkocht, per 1 maart 2018 zijn 6 

kavels in optie en voor 2 kavels ligt er al een koopcontract. Het plan Burgemeester Venemastraat te 

Meeden is eind 2011 in exploitatie genomen. Tot op heden zijn geen bouwkavels verkocht. Door het 

uitblijven van opbrengsten dreigt de grondexploitatie uit balans te raken.  
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Voor beide plannen geldt dat de energie is gericht op het realiseren van opbrengsten.  
omschrijving Boekwaarde  

1-1-2017 
Bestedingen Inkomsten 

 
Tussentijdse 
winstneming 

Voorziening Boekwaarde 
31-12-2017 

verwacht resultaat 
(netto contante 
waarde 2018) 

Tolweg 436.810 234.114 -537.713 164.000 0 297.211 -695.185 

Burg. Venemastraat 549.214 17.975 0  32.223 534.966 32.223 

Totaal 986.024 252.089 537.713 164.000 32.223 832.177 -662.962 

 

Bedrijventerreinen 

De exploitatie van het bedrijventerrein  Gouden Driehoek is voorbehouden aan de 

Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek BV. Hiervoor is een publiek private samenwerking 

aangegaan. Op het bedrijventerrein ligt echter nog een perceel grond ter grootte van ca. 4.000 m2 

waarvan de exploitatie bij de gemeente ligt. Als verkoopprijs wordt een bedrag van € 55,- aangehouden. 

Dit betreft  een deel van een perceel  grond die in eerste instantie is  uitgegeven en vervolgens is  

teruggekocht door de gemeente omdat op de grond niet datgene mocht worden gerealiseerd wat de 

koper voor ogen had. 

Bedrijvenpark De Gouden Driehoek betreft een publiek private samenwerking. Als uitvloeisel van deze 

samenwerking moet de ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek BV  de derde en laatste termijn 

van € 1,18 miljoen nog voldoen aan de gemeente. De betaling zal echter pas plaatsvinden zodra het totale 

plangebied geheel bestemd is voor bedrijfsdoeleinden en de gemeente de laatste 5 hectare heeft 

aangekocht en geleverd. Naar verwachting zal het bestemmingsplan zonder saldo worden afgesloten. 

 

Opmerking: Het is niet reëel om de exploitatiemaatschappij rente in rekening te brengen. Het is immers 

niet aan hen te wijten dat de 5 ha. nog niet door de gemeente is aangekocht en is bestemd voor 

bedrijfsdoeleinden.  

 

Overige gronden 

De gemeente heeft uit oogpunt van openbare orde en veiligheid gronden aangekocht aan de Beneden 

Veensloot te Meeden. De verwachting is dat dit perceel op termijn wordt verkocht.  

 
omschrijving Boekwaarde 

1-1-2017 
bestedingen Inkomsten 

 
voorziening Boekwaarde  

31-12-2017 
m2 
uitgeefbaar 

BW per 
m2 

Grond BP gouden driehoek 220.000 0  0 0 220.000 4.000 55,00 

Gronden beneden Veensloot 190.614 0 0 0 190.614 5.160 36,94 

Gouden driehoek 1.219.661 0  0 609.830 609.831 125.000 4,88 

Totaal 1.630.275 0 0 609.830 1.020.445 134.160 7,61 
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r-  

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. Op basis van de laatst 

vastgestelde exploitatieopzet voor Tolweg en Burgemeester Venemastraat zijn de projectrisico’s door 

middel van een gevoeligheidsanalyse bepaald. Op totaalniveau kan geconcludeerd worden dat de 

grondexploitaties in balans zijn. Het uitblijven van de grondverkopen brengt echter wel risico’s met zich 

mee.  
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4.9. Paragraaf Interbestuurlijk Toezicht 

4.9.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen de actuele stand van zaken weer op het gebied van het 

Interbestuurlijk Toezicht (hierna: IBT) op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2017. 

Onder IBT wordt in dit geval verstaan het toezicht van de provincie Groningen op de gemeente 

Menterwolde. Dit toezicht vloeit voort uit de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet 

Revitalisering Generiek Toezicht. Doel van deze wet is een vereenvoudiging van het IBT door o.a. 

vermindering van het verticaal toezicht van Rijk en Provincies op de gemeenten.  

 

Randvoorwaarden die genoemd worden, zijn: 

o de controlerende positie van de raad moet in zijn kracht gezet worden; 

o de verantwoording moet transparant en openbaar zijn. 

 

Dit is niet nieuw. Op basis van artikel 169 Gemeentewet legt het college van burgemeester en 

wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. De raad controleert zelf de uitvoering van de 

wettelijke medebewindstaken. De controlerende rol van de raad is een belangrijk onderdeel van de 

dualisering. 

 

Om de raad te ondersteunen bij haar controlerende taak en om de transparantie te vergroten wordt 

de website www.waarstaatjegemeente.nl uitgebreid met prestatie-indicatoren. Deze indicatoren 

geven de raad inzicht in de prestaties van gemeenten op de wettelijke medebewindstaken. Ook 

geven deze indicatoren de verticale toezichthouder informatie op hoofdlijnen om haar toezichtrol te 

kunnen invullen. 

 

In de provincie Groningen zijn de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de provincie een pilot gestart 

om gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan het nieuwe interbestuurlijk toezicht. In deze pilot is het 

accent komen te liggen op een vijftal werkvelden; te weten: 

a. Financiën; 

b. Huisvesting statushouders; 

c. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

d. Wet Ruimtelijke ordening; 

e. Archiefwet. 

 

De volgende aspecten zijn hierbij in beeld gebracht: 

o De risico’s op deze werkvelden; 

o Criteria op grond waarvan taakverwaarlozing kan worden bepaald; 

o De hiervoor benodigde informatie. 

 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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4.9.2. Financiën 

Het financiële toezicht valt niet onder de Wet revitalisering generiek toezicht. Wel is het de 

bedoeling van zowel de provincie als de gemeente om de invulling van het toezicht zoveel mogelijk 

aan te laten sluiten bij de geest van de wet (vertrouwen en vereenvoudiging). 

 

Jaarrekening 2017 

Voor het begrotingsjaar 2017 stonden wij onder repressief toezicht. Wel stonden we in het kader van 

de herindeling onder preventief toezicht. Wij komen tot de conclusie dat wij de taken conform de 

wettelijke verplichtingen hebben uitgevoerd. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van     € 

1.293.250. Voor een nadere analyse van de totstandkoming van dit saldo verwijzen wij naar de 

analyse in de programmarekening. 

 

Begroting 2018 

Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente Menterwolde opgegaan in de nieuwe gemeente Midden-

Groningen. De gemeente Menterwolde beschikt aan het eind van 2017 niet meer over een specifiek 

voor Menterwolde vastgestelde begroting 2018. 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel van 

de gemeente Menterwolde. Het laat zien in hoeverre de gemeente Menterwolde in staat is geweest 

om financiële risico’s op te vangen. Weerstandsvermogen/ kwantificering van de risico's blijft een 

weerbarstig onderwerp.  

 

Wij hebben de risico’s geïnventariseerd en onderverdeeld in twee categorieën: incidentele- en 

structurele risico’s. Wij bestempelen de risico’s als incidenteel, indien er sprake is van een eenmalig 

financieel effect op één boekjaar. Indien sprake is van een doorlopend financieel effect op meerdere 

boekjaren spreken we over structureel risico.  

 

Onze weerstandscapaciteit blijkt uitstekend op orde te zijn. Voor een nadere detaillering verwijzen 

wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen. 

 

Onderhoud van onze kapitaalgoederen 

 

In 2015 is het "Meerjaren Onderhoudsplan Wegen 2015 - 2018" vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan 

van ‘risico gestuurd’ onderhoud. Het uitgangspunt richt zich dus op de weg veilig houden en gaat niet 

uit van het niveau ‘basis’ dat tot aan 2015 is gevolgd. De mate van veiligheid staat dus voorop, het 

gevoel van comfort (rijcomfort, lawaai/trillingen) en het uiterlijk van de wegen zijn van secundair 

belang.  

 

Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan is in 2011 vastgesteld. In het VGRP geeft de gemeente voor 

de jaren 2011 tot en met 2014 aan hoe ze invulling geeft aan de specifieke zorgtaken rondom afval-, 

hemel- en grondwater. Op 22 maart 2016 heeft het college besloten de rechtsgeldigheid van het 

huidig VGRP te verlengen tot het nieuwe VGRP voor Midden-Groningen rechtsgeldig is. 
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De gemeente Menterwolde beschikt nog niet over een Gebouwenbeheerplan en een Beheerplan 

groen. Aan het Gebouwenbeheerplan is gewerkt binnen de samenwerking met Hoogezand-

Sappemeer en Slochteren, in het kader van de herindeling. Het plan is in concept klaar en biedt 

inzicht welke beheermaatregelen nodig zijn voor de gemeentelijke gebouwen.  

 

Het beheerplan Groen moet nog worden opgepakt in het kader van de herindeling. De eerste aanzet 

voor een beleidsplan Groen Midden-Groningen is gemaakt. Verdere uitwerking zal plaatsvinden in de 

loop van 2018. Op basis daarvan wordt een beheerplan Groen opgesteld voor Midden-Groningen.  

 

Met betrekking tot de kapitaalgoederen wordt een onderscheid gemaakt in investeringen en 

onderhoud. Het onderscheid is van belang voor de wijze waarop de kosten worden verantwoord in 

de financiële administratie. Investeringen moeten geactiveerd worden, terwijl onderhoud ten laste 

van de exploitatie dient te worden gebracht. 

 

In de paragraaf Kapitaalgoederen treft u een nadere onderbouwing aan van de benodigde 

informatie. 

 

Grondexploitatie 

Jaarlijkse herziening grondexploitaties  

Voor de plannen Tolweg en Burgemeester Venemastraat wordt jaarlijks een herziende exploitatieopzet 

door de gemeenteraad vastgesteld. De jaarlijkse herziening grondexploitaties geeft informatie over de 

actuele voortgang van de grondexploitaties. In de herziening wordt teruggekeken op het afgelopen jaar 

en vooruit gekeken naar de komende jaren. Deze ontwikkelingen worden financieel vertaald. Ook wordt 

een inschatting gemaakt van de economische risico’s. 

De grondexploitaties Tolweg en Burgemeester Venemastraat zijn in 2017 herzien. 

 

De gemeente Menterwolde heeft de volgende voorzieningen voor de grondposities (stand eind 2017): 

• Verliesvoorziening Burgemeester Venemastraat,  €  32.223. 

• Verliesvoorziening Gouden Driehoek, € 609.830. 

 

Prognose van de resultaten 

Van de gronden die in exploitatie zijn, is alleen het plan Tolweg winstgevend. Het plan Burgemeester 

Venemastraat sluit met een tekort, hiervoor is een voorziening opgenomen. Bestemmingsplan De 

Gouden Driehoek zal naar verwachting zonder saldo worden afgesloten. 

Winsten worden genomen als deze zijn gerealiseerd. Het plan Tolweg heeft een winstverwachting van 

ruim  € 0,5 mln. Het uitblijven van opbrengsten brengt een risico met zich mee waardoor de 

winstverwachting lager zal uitvallen. 
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Bedrijventerreinen 

Bestemmingsplan Gouden Driehoek betreft percelen grond die in eerste instantie zijn uitgegeven en 

vervolgens zijn teruggekocht door de gemeente omdat op de grond niet datgene mocht worden 

gerealiseerd wat de koper voor ogen had. Van deze gronden is inmiddels een deel weer verkocht. Ook is 

een deel van de grond gebruikt om een groenzone aan te brengen. Op dit moment ligt er nog 4.000 m2 

uitgeefbare grond. Als verkoopprijs wordt een bedrag van € 55 per m2 verwacht. Naar verwachting zal 

het bestemmingsplan zonder saldo worden afgesloten. 

Overige gronden 

De gemeente heeft uit oogpunt van openbare orde en veiligheid gronden aangekocht aan de Beneden 

Veensloot te Meeden. De verwachting is dat deze gronden op termijn tegen boekwaarde weer verkocht 

worden. 
 

Voor een nadere detaillering verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. 

 

Toepassing van het BBV 

De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en 

jaarverslag maken en geven enkele vereisten waaraan de genoemde documenten dienen te voldoen. 

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving 

daarvoor.  

 

De gemeente Menterwolde heeft als uitgangspunt te voldoen aan bovengenoemde wet- en 

regelgeving. Ook deze jaarstukken voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit het BBV. De 

aanpassingen in de voorschriften voor het jaar 2017 zijn verwerkt.  

 

Tussentijdse informatievoorziening aan de raad 

De Gemeentewet geeft de regels over het tijdig aanbieden van de begroting, de meerjarenraming, de 

jaarrekening en het jaarverslag aan de raad. Daarnaast heeft de gemeente Menterwolde een 

Financiële Verordening die aangeeft op welke wijze de raad tussentijds op de hoogte gehouden 

wordt.  

 

Op basis van artikel 6 van de Financiële Verordening (van 15 december 2016) informeert het college 

de raad jaarlijks door middel van ten minste een rapportage over de realisatie van de begroting. In 

het jaar 2017 zijn twee rapportages verschenen in de vorm van een Zomernota en een Najaarsnota. 

Voor zover van toepassing zijn begrotingswijzigingen vastgesteld door de raad.  

 

Saldo jaarrekening  

Hieronder treft u de gerealiseerde resultaten van de afgelopen drie jaarrekeningen aan. 

 

                    2015               2016                   2017 

   €   5.153.182 nadeel   € 5.918.183 voordeel        €   1.480.613 voordeel 
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Solvabiliteit  

De solvabiliteit geeft aan of de gemeente Menterwolde kan voldoen aan haar verplichtingen op lange 

termijn. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd 

vermogen op de balans.  

 

bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 

Saldireserves                  173             6.091 8.469 

Bestemmingsreserves 6.826             4.526 3.791 

Eigen vermogen (EV) 6.999           10.617            12.259 

  

   

Voorzieningen               6.315 

 

             1.944 2.248 

Vaste schulden             16.031            14.498            13.056 

Kortlopende schulden 12.387              4.067              2.892 

Overlopende passiva                3.061 

 

1.661 1.717 

Vreemd vermogen (VV) 37.794            22.171            20.101 

  

   Totale vermogen (TV) 44.793            32.796 32.173 

  

   Solvabiliteit: EV/TV 0,15               0,32 0,38 

  

    

Wij komen tot de conclusie dat de solvabiliteit aanzienlijk is verbeterd. Dit is te danken aan het feit 

dat de terugbetaling aan SZW niet behoefde te worden geëffectueerd. 

4.9.3. Huisvesting nieuwkomers (vergunninghouders) 

Als gemeente hebben wij de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten. Het Rijk legt elk 

half jaar een taakstelling op voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. 

 

Vanaf 2016 wordt de taakstelling door de 3 gemeenten gezamenlijk opgepakt. Dit in de aanloop naar 

de nieuwe gemeente Midden-Groningen. 

 

Situatie voor HSSM-gemeenten 

De HSSM-gemeenten voeren de taakstelling gezamenlijk uit en leggen ook samen verantwoording 

aan de provincie af. Echter, de provincie spreekt de gemeenten afzonderlijk aan op achterstanden 

zolang de herindeling nog geen feit is.  

 

De gemeente Menterwolde moest in de 2e helft van 2017 huisvesten: 8 van de taakstelling 2e helft 

2017 vermeerderd met de achterstand van 9 vergunninghouders van de taakstelling 1ste helft van 

2017. In de tweede helft van 2017 zijn 3 vergunninghouders gehuisvest. De gemeente Hoogezand-

Sappemeer realiseerde haar taakstelling ruim. Omdat de drie gemeenten een gezamenlijke 
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taakstelling voerden, is de achterstand van de gemeente Menterwolde door de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer. 

Taakstelling 2
e
 helft 2017  

 
 

Peildatum 31-12-2017 

Gemeente 
Taakstelling 2e 

helft 2017 

Inclusief 

achter/voorstand 

vorige periode 

Realisatie tm.     

31 december  

Eindstand voor/achter 

op 31-12-2017 

Hoogezand-

Sappemeer 
20 5 31 +36 

Slochteren  10 -12 13 +1 

Menterwolde 8 -9 3 -6 

Totaal 38 -16 47         Voor +31 

 

Conclusie: de taakstelling is gehaald en er is een voorsprong opgebouwd van (47-16) 31 

vergunninghouders. Dit aantal gaat als nieuwe taakstelling mee naar de eerste helft van 2018. De 

taakstelling voor de gemeente Midden-Groningen bedraagt 48 te huisvesten vergunninghouders. 

Wij verwachten dat wij gezamenlijk de doelstelling dicht zullen benaderen.  

 

4.9.4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 

Wabo   

Met de wijziging van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in april 2016 is de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij het bevoegd gezag 

komen te liggen. In een gezamenlijk project met de provincie en gemeenten is een 

modelverordening opgesteld. De gemeenteraad heeft in maart 2017 de verordening vastgesteld, 

waarmee de kwaliteit van uitvoering van werkzaamheden die betrekking hebben op 

vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht zijn gewaarborgd en uniform 

én transparant zijn.   

 

Dit kwaliteitsniveau geldt zowel voor de zogenaamde thuistaken (Midden-Groningen) als taken die 

worden uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties, zoals de Omgevingsdienst Groningen (ODG),  

Veiligheidsregio Groningen (VRG) en andere samenwerkingsconstructies en marktpartijen.  

 

Jaarrapportage en evaluatie 

Evenals in 2016 zal het jaarverslag van de ODG over 2017 aangeboden worden aan uw raad in het 1e 

kwartaal van 2018. In het jaarverslag wordt standaard ingegaan op de naleving van de 5 benoemde 

risico-thema’s en het thema aardbevingen. Daarnaast is er aandacht voor het verbeterplan van de 

ODG op basis van de uitkomsten van de zomernota. 

 

Wij komen tot de conclusie dat wij de taken goed hebben uitgevoerd. 
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4.9.5. Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 

De Wro richt zich op de actualiteit van beheersverordening(en), de actualiteit van 
bestemmingsplannen en het op tijd vaststellen van het uitvoeringsprogramma en jaarverslag. 
 
Wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De bestemmingsplannen van de gemeente 

Menterwolde zijn actueel (niet ouder dan tien jaar). Het grondgebied van Menterwolde is 

grotendeels vastgelegd in vier grote bestemmingsplannen. Voor het buitengebied (inclusief kleine 

dorpen) is in 2013 een bestemmingsplan vastgesteld. In 2013 zijn tevens twee bestemmingsplannen 

voor de bedrijventerreinen vastgesteld. Verder zijn de dorpen Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam 

en Meeden in 2017 gezamenlijk opgenomen in één nieuw bestemmingsplan. Daarnaast gelden nog 

een aantal kleine bestemmingsplannen voor specifieke ontwikkelingen. 

 

Enige uitzondering is het meest westelijke deel van het oude Industrieterrein aan de Industrieweg in 

Zuidbroek. Het bestemmingsplan voor dit gedeelte moet nog geactualiseerd worden. Het 

bestemmingsplan ‘Zuidbroek - Industrieterrein West’ is in voorbereiding. Na vaststelling van dit plan 

zijn alle bestemmingsplannen actueel. 

 
Wij komen tot de conclusie dat wij met de taken goed op koers liggen.  

4.9.6. Archief 

De Archiefwet, Archiefregeling, Archiefbesluit en onze eigen Archiefverordening bevatten tal van 

regels waaraan wij als gemeente op het gebied van archief moet voldoen.  

Om ons te faciliteren heeft de VNG een handreiking horizontale verantwoording van de Archiefwet 

1995 via kritische prestatie-indicatoren (hierna: KPI’s) ontwikkeld. Samengevat geven de KPI’s 

antwoord op de volgende vier vragen: 

 Heeft de gemeente een werkend kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden? 

 Zijn de archiefbescheiden van de gemeente in een goede, geordende en toegankelijke staat 

gebracht? 

 Worden de archiefbescheiden van de gemeente tijdig vernietigd of overgebracht/openbaar 

gemaakt? 

 Heeft de gemeente een duurzame en adequate beheer- en bewaaromgeving? 

 

Over deze vragen zijn, ook in relatie tot het lopende herindelingstraject tot Midden-Groningen per  

1-1-2018, gesprekken gevoerd met de provinciale toezichthouder. Hierbij werd geconstateerd dat er 

nog een aantal actie- en verbeterpunten resteren. 

  

De belangrijkste hiervan zijn: 

 Het opstellen van een toekomstvisie voor de 3 samenwerkende gemeenten Hoogezand-

Sappemeer, Slochteren en Menterwolde; 

 Het opzetten van een kwaliteitssysteem; 

 Het opzetten van een geordend overzicht van te bewaren digitale archiefbescheiden; 

 Het opzetten en vaststellen van een wettelijk voorgeschreven metadata schema op analoge-

en digitale archiefbescheiden. 
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De bovenstaande punten zijn opgepakt om te voorkomen dat er daadwerkelijk sprake is van 

taakverwaarlozing. Wij komen tot de conclusie dat de gemeente Menterwolde, in de opmaat naar de 

nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen, nog niet volledig voldoet aan de wettelijke 

verplichtingen uit de Archiefwet c.a. 

 
Maatregelen 

De resterende trajecten worden gedurende 2017 en 2018 in het kader van de gemeentelijke 

herindeling opgepakt en uitgewerkt voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen met als doel het 

realiseren van één gezamenlijk DIV-/Gemeentearchief-organisatie per 1 januari 2018. De 

voorbereiding en uitwerking hiervan is eind 2015 gestart. 

 

Tijdens een voortgangsoverleg met de provinciale Toezichthouder op 25 oktober 2016, over de 

activiteiten en de status van het lopende herindelingstraject van onze drie gemeenten, zijn de 

volgende afspraken gemaakt: 

- Vanaf 2016 vindt de jaarlijkse verslaglegging vanuit onze drie gemeenten plaats in de vorm 

van een jaarverslag op basis van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) met daarin 

opgenomen alle activiteiten die in lijn liggen met de inrichting van de nieuwe gemeente 

Midden-Groningen.  

- Per individuele gemeente worden geen specifieke actiepunten meer geformuleerd en 

opgepakt. Het streven is gericht op realisatie van deze doelstellingen voor de nieuwe 

gemeente Midden-Groningen. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt een model jaarverslag 

aangeboden aan de drie colleges en raden, alsmede de provinciale Toezichthouder. Indien 

aan de orde worden grotere afwijkingen bij een gemeente uit oogpunt van transparantie 

gemeld. 

- Parallel daaraan wordt ook de jaarlijkse IBT verslaglegging op het onderdeel Archief in 

dezelfde lijn opgepakt.  

 

Voor meer informatie over de te treffen verbeter- en actiepunten en de beheersmaatregelen t.b.v. 

de nieuwe gemeente Midden-Groningen wordt kortheidshalve verwezen naar het “jaarverslag 

Archiefzorg en –beheer 2016”. Genoemd verslag wordt opgesteld ter uitvoering van artikel 8 van de 

Archiefverordening 2008. Daarin is vastgelegd dat burgemeester en wethouders tenminste eenmaal 

per jaar aan de gemeenteraad verslag uitbrengen over wat zij hebben gedaan en in ons geval nog 

gaan doen ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet voor de gemeente Midden-Groningen.  

Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders wordt het verslag via de map ter 

inzage liggende stukken ter kennis gebracht van uw gemeenteraad. 

 

Wij komen tot de conclusie dat wij de taken matig hebben uitgevoerd. 

4.9.7. Monumenten en Archeologie 

Op basis van de monumentenwet bestaat er voor de gemeente een aantal verplichtingen op het 

gebied van monumenten en archeologie. Deze verplichtingen gelden voor rijksmonumenten en 

hierop vindt toezicht plaats.   

 

Hieronder leest u de toelichting waarom wij deze conclusie hebben getrokken. Hierbij is aansluiting 

gezocht bij de vastgestelde beoordelingscriteria.  
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1. Monumenten 

Wij hebben 45 gebouwde rijksmonumenten, waaronder 19 boerderijen, 10 woonhuizen, 8 (vm. ) 

kerken en pastorieën , 3 torens, 2 molens en 3 overige monumenten. De gemeente beschikt niet 

over een door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht. Er zijn verder geen gemeentelijke 

(gebouwde) monumenten.   

 

Beleid 

De gemeente heeft een Monumentencommissie ingesteld conform artikel 15 Monumentenwet. 

Deze commissie wordt altijd om advies gevraagd wanneer sprake is van een rijksmonument. Deze 

commissie heeft in 2017 geen adviezen uitgebracht voor een rijksmonument.   

 

Vergunningen en adviezen 

In 2017 is geen vergunning afgegeven voor wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten.  

 

Toezicht en handhaving 

Er kunnen zich meldingen van voorvallen voordoen die (kunnen) leiden tot het vaststellen van een 

overtreding van artikel 11 van de Monumentenwet. In dit artikel staat onder meer dat het verboden 

is om een beschermd monument te vernielen of te beschadigen. Deze meldingen van voorvallen 

noemen wij incidenten. Jaarlijks houden wij bij of zich incidenten hebben voorgedaan. In het jaar 

2017 hebben zich geen incidenten voorgedaan.  

 

2. Archeologie  

Wij zijn niet in het bezit van archeologische rijksmonumenten. Wel hebben wij een aantal 

archeologische waardevolle terreinen.  

In 2017 hebben wij geen vondstmeldingen gekregen.  

 

Beleid 

Sinds 2014 zijn alle nieuwe bestemmingsplannen Malta-proof gemaakt. Malta-proof betekent dat de 

archeologische bescherming is vastgelegd in het bestemmingsplan.  

 

Toezicht en handhaving 

Ook op het gebied van archeologie kunnen zich meldingen van voorvallen voordoen die (kunnen) 

leiden tot het vaststellen van een overtreding van artikel 11 van de Monumentenwet. Dit is het geval 

wanneer zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd archeologisch monument wordt 

gesloopt, verstoord, verplaatst, gewijzigd, ontsierd of in gevaar wordt gebracht.  

In 2017 hebben zich ook op het gebied van archeologie geen incidenten voorgedaan.  

 

Wij komen tot de conclusie dat wij de taken goed hebben uitgevoerd, zowel op het gebied van 

monumenten als op het gebied van archeologie. 
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4.10. Paragraaf 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 7.772.759  

Gemeentelijke bijdrage WsW -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  
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Slochteren 
Realisatie 

2017 

Participatie   

Wsw 1.611.592  

Gemeentelijke bijdrage WsW -176.279  

Re-integratie 260.124  

Integratie-uitkering participatie 1.782.875  

Saldo participatie 87.438  

    

WMO   

Lasten nieuwe WMO 1.533.929  

Integratie-uitkering WMO 2.000.400  

Saldo WMO 466.471  

    

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 -177.232 
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Menterwolde 
Realisatie 

2017 

Participatie   

Wsw 2.913.252  

Gemeentelijke bijdrage WsW -234.891  

Re-integratie 274.049  

Integratie-uitkering participatie 3.285.093  

Saldo participatie 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 het negatieve resultaat.  
 
Inhoudelijke toelichting 
Voor afspraakbanen, beschut werk en de loonkostensubsidie beschrijven we hieronder de behaalde 
resultaten in 2017. 
 
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.  
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De resultaten voor 2017 voor wat betreft de inzet van het werkgeversteam HSS zijn opgenomen in 
onderstaande tabel: 
 

Gemeente  Participatiewet   UWV uitkering Nuggers  

Slochteren           2   

Hoogezand          19      2 

Menterwolde           4      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 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 vooral 
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 wat is vastgesteld in de verordening. 
 
Tabel taakstelling 2017   

 2017 

Hoogezand-Sappemeer    7 

Slochteren    2 

Menterwolde    3 

 
  



 

 

 112 

 
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 
signaal-gestuurd 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 
2017-2018 

Mutatie in 
% 2017-2018 

GarantVerzorgd 1 536 551 553 2 3,6% 

GarantVerzorgd 2 130 115 110 -/- 5 -/- 4,3% 

GarantVerzorgd 3 1.011 1.027 967 -/- 60 -/- 5,8% 

Leeg 12 4 0 -/- 4 -/- 100% 

Totaal 1.689 1.697 1.630 -/- 67 -/- 3,9% 

 
Ondanks de publiekscommunicatie rond de CAZ is het aantal deelnemers de afgelopen drie jaren 
gestabiliseerd. Tijdens de eindejaaractie 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 
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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.  
 
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 
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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 ad.  
€ 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 doorverwezen naar jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een stijging van 
het aantal zorgtoewijzingen, dat overigens in lijn is met de landelijke ontwikkelingen.  
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Hoogezand-Sappemeer 
 

 
 
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 Hoogezand-Sappemeer

Act. 

Begroting

2017

Realisatie 

2017

Overschot/

tekort 2017

tov act.begr.

Jeugd - Voorkant 735.952       994.925       -258.973        

Jeugd - ZIN 10.381.000 11.508.403 -1.127.403     

Jeugd - PGB 1.354.819    1.421.339   -66.520           

Totaal zorgkosten 12.471.771 13.924.667 -1.452.896     

Jeugd - Organisatie 514.410       410.677       103.733          

Totaal Uitvoeringskosten 514.410       410.677       103.733          

Stelpost SD -297.000      -297.000        

Totaal lasten Hoogezand-Sappemeer m.b.t. 2016 12.689.181 14.335.344 -1.646.163     

Resultaten 2015 en incidentele lasten -220.000      -413.866     193.866          

TOTALE LASTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER 12.469.181 13.921.478 -1.452.297     

Integratie-uitkering SD jeugd 11.511.107 11.504.694 -6.413             

Overschot/tekort -958.074      -2.416.784 -1.458.710     

Jeugd Slochteren

Act. 

Begroting

2017

Realisatie 

2017

Overschot/

tekort 2017

tov act.begr.

Jeugd - Voorkant 192.000       182.022       9.978               

Jeugd - ZIN 3.120.000    3.811.358   -691.358        

Jeugd - PGB 339.000       258.014       80.986            

Totaal zorgkosten 3.651.000    4.251.394   -600.394        

Jeugd - Organisatie 123.869       79.016         44.853            

Totaal Uitvoeringskosten 123.869       79.016         44.853            

Stelpost SD -                -                -                   

Totaal lasten Slochteren m.b.t. 2016 3.774.869    4.330.410   -555.541        

Resultaten 2015 en incidentele lasten -5.328          -60.319       54.991            

TOTALE LASTEN SLOCHTEREN 3.769.541    4.270.091   -500.550        

Integratie-uitkering SD jeugd 3.540.802    3.538.951   -1.851             

Overschot/tekort 2016 -228.739      -731.141     -502.402        
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Menterwolde 
 

 
  
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. 
 
  

Jeugd Menterwolde

Act. 

Begroting

2017

Realisatie 

2017

Overschot/

tekort 2017

tov act.begr.

Jeugd - Voorkant -                -                -                   

Jeugd - ZIN 3.050.012    3.566.289   -516.277        

Jeugd - PGB 408.998       366.000       42.998            

Totaal zorgkosten 3.459.010    3.932.289   -473.279        

Jeugd - Organisatie 485.996       435.329       50.667            

Totaal Uitvoeringskosten 485.996       435.329       50.667            

Stelpost SD -                -                -                   

Totaal lasten Menterwolde m.b.t. 2016 3.945.006    4.367.618   -422.612        

Resultaten 2015 en incidentele lasten -                -10.859       10.859            

TOTALE LASTEN MENTERWOLDE 3.945.006    4.356.759   -411.753        

Integratie-uitkering SD jeugd 3.501.555    3.499.734   -1.821             

Overschot/tekort -443.451      -857.025     -413.574        
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Aantal kinderen met jeugdhulp  
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017

aantal kinderen M V Eindtotaal M V Eindtotaal M V Eindtotaal

lftgroep 0 tot 6 63 34 97 19 7 26 20 12 32

lftgroep 6 tot 12 291 195 486 99 47 146 102 69 171

lftgroep 12 tot 18 341 240 581 117 76 193 110 67 177

lftgroep 18 jaar e.o. 68 50 118 24 18 42 27 10 37

Eindtotaal 763 519 1282 259 148 407 259 158 417

MWHS Sl
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5. Rechtmatigheid 

5.1. Inleiding 

Met de verordening o.g.v. artikel 213 Gemeentewet regelt de raad de controle op het financiële 

beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze controle gebeurt door de accountant.  

 

De accountant controleert de jaarrekening en moet zich een oordeel vormen over: 

a. de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de lasten en baten en de grootte 

en samenstelling van het vermogen.  

b. De vraag of de lasten en baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

Bij de getrouwheidsvraag gaat het om de vraag of de cijfers kloppen. De rechtmatigheidsvraag is 

complexer. Het gaat hier om de vraag of de door de raad vastgestelde verordeningen en de wet- en 

regelgeving van hogere organen is nageleefd. Deze interne en externe wet- en regelgeving is 

vastgelegd in het normenkader. Dit normenkader is vastgesteld op 6 december 2016 door de 

gezamenlijke colleges van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde en ter informatie aan 

de financiële commissie en raad gezonden. 

 

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid zijn 3 criteria van belang, namelijk: 

 Het begrotingscriterium; 

 Het Misbruik en Oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); 

 Het voorwaardencriterium. 

 

Bij het begrotingscriterium wordt beoordeeld of de lasten en baten en balansposten tot stand zijn 

gekomen binnen de grenzen van de vastgestelde begroting. Overschrijdingen dienen in de 

Programmaverantwoording te worden toegelicht. Door vaststelling van de jaarstukken autoriseert de 

raad deze bedragen alsnog. 

 

Bij het M&O-criterium wordt getoetst op twee onderdelen. Bij de controle op misbruik wordt 

gekeken of er opzettelijk ten onrechte overheidsgelden zijn verkregen, door het niet, niet tijdig, 

onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens. 

Bij de controle op oneigenlijk gebruik wordt gekeken of overheidsgelden zijn verkregen binnen de 

regels van de regeling, maar in strijd met het doel of de strekking van die regeling. 

 

Bij het voorwaardencriterium wordt getoetst of overheidsgelden zijn verkregen binnen de 

voorwaarden van de regelgeving. Hierbij wordt alleen gekeken naar de bepalingen m.b.t. recht, 

hoogte en duur in de regelgeving. 

5.2. Rechtmatigheidsonderzoek 

Jaarlijks dient de rechtmatigheid van de bestedingen te worden onderzocht. Bij het onderzoek naar 

de rechtmatigheid van het handelen in het verslagjaar gaat het om besluiten van het college die 

financiële gevolgen hebben gehad. Dit wordt de financiële rechtmatigheid genoemd. De raad heeft 

daarvoor het controleprotocol vastgesteld. De bijlage bij dit protocol wordt jaarlijks geactualiseerd 

naar de geldende verordeningen met financiële bepalingen. Op grond van het controleprotocol is 

maximaal 1% van de totale lasten inclusief stortingen in reserves ( € 436.000) aan “fouten” en 3% (≈ 
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€ 1.308.000) aan onzekerheden toegestaan. 

 

De rechtmatigheid heeft betrekking op de begrotingsrechtmatigheid en de naleving van de interne- 

en externe regelgeving. 

 

In de Financiële verordening is een kader opgenomen voor de begrotingsonrechtmatigheid. 

Samengevat is dit kader: 

 

Exploitatie 

 Norm 

Lasten (Baten) 10% van de geraamde lasten (baten) per 

begrotingsproduct, 

met een minimum van € 50.000 

Investeringen/Reservemutaties 

 

raming < € 100.000 

 

30% van de raming 

 

raming € 100.000 maar < € 

1.000.000 

 

20% van de raming 

 

raming € 1.000.000 

 

10% van de raming 

 

 

De kostenoverschrijdingen moeten wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. De 

toelichting in de programmarekening geeft goed inzicht in de aard en oorzaken van de afwijkingen 

tussen de begroting en de realisatie. Wij verwijzen voor deze toelichting naar de toelichting op de 

programmarekening van de jaarrekening. 

 

In totaal is er € 42,8 miljoen aan lasten begroot (na wijziging), tegenover €  43,9 miljoen werkelijke 

lasten. Dit is in totaal een overschrijding van € 1,1 miljoen (2,5%). Aan baten is een bedrag van € 44,8 

miljoen begroot, tegenover € 45,6 miljoen werkelijke baten. In totaal gaat het om een hogere 

realisatie aan baten van € 0,8 miljoen (1,9%).  

 

Naleving verordeningen en externe wet- en regelgeving 

De controle op de naleving van de verordeningen wordt intern gewaarborgd door het inrichten van 

de processen en het uitvoeren van het interne controleplan. De werkzaamheden die de organisatie 

hiervoor verricht, zijn door ons beoordeeld en geven geen aanleiding tot opmerkingen.  
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In het volgende overzicht zijn de toleranties aangegeven, zoals door de raad is vastgesteld in het 

controleprotocol.  

 

Goedkeuringstolerantie Goedkeuring Beperking Oordeel-

onthouding 

Afkeuring 

Fouten in de jaarrekening 

(% van de lasten) 

=1% >1%<3% - >3% 

Onzekerheden in de 

jaarrekening 

=3% >3%<10% >10% - 

 

 

Onzekerheid eigen bijdragen Wmo 

Op grond van de Wmo is een aanvrager van een Wmo-voorziening een eigen bijdrage verschuldigd. 

Het CAK draagt zorg voor de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdragen. Maandelijks 

ontvangen de gemeenten een totaaloverzicht, waarbij ook maandelijks afstorting plaatsvindt van de 

geïncasseerde bijdragen. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen 

personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. 

Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op de overzichten de informatie 

over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente op persoonsniveau de volledigheid van de 

eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.  

 

De commissie BBV schrijft in de kadernota rechtmatigheid daarover het volgende: "Door de 

systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in 

feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen 

geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden 

over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. De gemeente zal deze 

onzekerheid in de jaarrekening moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente" (einde 

citaat).  
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III. JAARREKENING 
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1. Balans  (bedragen x € 1.000) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      31 december 2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa 154                       775                         

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 154                 775                

Materiele vaste activa 24.857                 24.959                   

- Investeringen met een economisch nut 15.975           16.037          

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding

   van de kosten een heffing kan worden geheven 5.362             5.595            

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 3.520             3.327            

Financiele vaste activa 653                       814                         

- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 183                 183                

- Leningen aan woningbouwcorporaties -                      -                     

- Leningen aan deelnemingen 249                 349                

- Overige langlopende leningen u/g 221                 282                

Totaal vaste activa 25.664                 26.548                   

Vlottende activa

Voorraden 832                       866                         

- Overige grond- en hulpstoffen -                      -                     

- Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie 832                 866                

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 4.686                    4.272                     

- Vorderingen op openbare lichamen 2.281             1.962            

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd

  korter dan één jaar 921                 -                     

- Overige vorderingen 1.484             2.310            

 

Liquide middelen 35                          53                           

- Kassaldi 6                     2                    

- Banksaldi 29                   51                  

Overlopende activa 956                       1.299                     

- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 956                 1.299            

Totaal vlottende activa 6.509                    6.490                     

Totaal generaal  32.173                 33.038                   

31 december 2017ACTIVA
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      31 december 2016

Vaste passiva

Eigen vermogen 12.259                      10.617                     

- Algemene reserve 6.988                 173               

- Bestemmingsreserves 3.790                 4.526           

- Gerealiseerde resultaat 1.481                 5.918           

Voorzieningen 2.248                         1.944                        

- Voorzieningen 2.248                 1.944           

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 13.056                      14.498                     

- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige

  financiële instellingen 13.056              14.498         

Totaal vaste passiva 27.563                      27.059                     

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter 2.892                         4.265                        

  dan 1 jaar

- Overige kasgeldleningen -                          -                    

- Banksaldi 211                    1.643           

- Overige schulden 2.681                 2.622           

Overlopende passiva 1.717                         1.714                        

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd 1.083                 1.197           

- Voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek

  bestedingsdoel - Rijk 634                    517               

- Overige vooruit ontvangen bedragen -                          -                    

Totaal vlottende passiva 4.609                         5.979                        

Totaal generaal  32.173                      33.038                     

PASSIVA 31 december 2017

Gewaarborgde geldleningen 15.976                      17.387                     

Garantstellingen -                                  -                                 
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2. Toelichting op de balans 

 

2.1. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 

2.1.1. Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.  

2.1.2.  Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

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.  

Gelet op de invoering van het IKB en de daaraan gerelateerde extra kosten voor onder andere het 

vakantiegeld, heeft dit tot gevolg dat vanaf boekjaar 2016 een kortlopende schuld is ontstaan. Dit is 

conform de verwerkingswijze zoals de commissie BBV dit voorstelt. 
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Herindeling per 01-01-2018 

Per 01-01-2018 gaat de gemeente Menterwolde op in een nieuw te vormen gemeente Midden-

Groningen. De gemeente Menterwolde 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 

Menterwolde. De herindeling geeft daarmee geen aanleiding om de waarderingsgrondslagen aan te 

passen.  
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2.1.3.  Vaste activa 

2.1.3.1. Inleiding   

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. 

2.1.3.1. Immateriële 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.  

2.1.3.3 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 nota waardering en afschrijving vaste activa zijn de 

afschrijvingstermijnen bepaald. De gemeente Menterwolde schrijft lineair af op basis van de 

verwachte levensduur. Echter bij activa waar het van belang wordt geacht de lasten gedurende de 

looptijd gelijk te houden of waar een uitkering tegenover staat, wordt op basis van annuïteiten 

afgeschreven. In de raadsvergadering van 29 januari 2015 is besloten met afschrijven te beginnen 

vanaf 1 januari van het jaar volgende op het jaar waarin de investering gereed is 

gekomen/verworven en/of in gebruik is of kon worden genomen. Dit geldt met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari 2014.  

2.1.3.4. 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 

in de jaarrekening van 2015 plaats gevonden. 
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2.1.3.5. 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 Menterwolde schrijft lineair af op basis van de verwachte 

levensduur. Bij activa waar het van belang wordt geacht de lasten gedurende de looptijd gelijk te 

houden of waar een uitkering tegenover staat, wordt de annuïteiten afschrijvingsmethode 

gehanteerd. 

2.1.3.6. Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa worden onderscheiden in: 

 Kapitaalverstrekkingen aan:  deelnemingen (aandelen van NV’s en BV’s) 

  gemeenschappelijke regelingen  

  overige verbonden partijen  

 Langlopende leningen aan:  deelnemingen  

  woningbouwcorporaties  

  overige verbonden partijen  

 Overige langlopende leningen  

 Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer  

 

De kapitaalverstrekkingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

 

De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen 

wegens oninbaarheid. 

2.1.3.7. Afschrijvingsmethode 

De gemeente Menterwolde hanteert een lineaire en annuïteiten afschrijvingsmethode. In beginsel 

wordt de lineaire methode gehanteerd. De annuïteiten methode wordt alleen in activa toegestaan 

waarvan het van belang wordt geacht de lasten gedurende de looptijd gelijk te houden of waar een 

uitkering tegenover staat. 
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Onderstaand de afschrijvingstermijnen conform de nota waardering en afschrijving activa. 

 

 Termijn 

Algemeen     

Activa met een verkrijgingprijs  < € 10.000 wordt niet geactiveerd  

  

Immateriële activa   

Kosten van onderzoek en ontwikkeling (max.termijn BBV)  5 

Kosten van sluiten van geldleningen en disagio variabel 

  

Materiële vaste activa    

Gronden en terreinen  Niet 

  

Woonruimten en bedrijfsgebouwen   

Nieuwbouw gebouwen (permanent) 40 

Gebouwen (semi permanent) 20 

Renovatie en verbouw 25 

Tijdelijke gebouwen 15 

Technische installaties en inventaris 15 

Scholen: permanent 40 

Scholen: semi-permanent 20 

Scholen: ingrijpende verbouwing 25 

  

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken   

Riolering: aanleg en drukriolering 60 

Riolering: pompputten en rioolgemalen 40 

Riolering: aanleg bezinkbassins 60 

Riolering: IBA/pompgemalen 30 

Riolering: mechanisch deel bezinkbassins 15 

Wegen: aanleg en ingrijpende reconstructies 25 

Trottoirs 25 

Parkeervoorzieningen 25 

Openbare verlichting: masten 40 

Openbare verlichting: armaturen 20 

Verkeersmaatregelen 15 

Groenvoorzieningen 25 

Begraafplaatsen: grondwerken 40 

Begraafplaatsen; overig 10 

Aanleg/inrichting speelvoorzieningen 15 

Sportvoorzieningen: aanleg voetbalveld 30 

Sportvoorzieningen: renovatie voetbalveld 15 

Sportvoorzieningen: aanleg tennisveld 15 

Sportvoorzieningen: renovatie tennisveld 10 
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Sportvoorzieningen: nieuwbouw kleedaccommodatie 30 

Sportvoorzieningen: renovatie kleedaccommodatie 15 

Sportvoorzieningen: installaties 20 

 

Vervoermiddelen  

Voertuigen vrachtauto’s 8 

Voertuigen tractoren 8 

Voertuigen aanhangwagens 10 

Brandweerauto 15 

Hulpmiddelen brandweer 10 

  

Machines, apparaten installaties  

Verkeersregelinstallaties 15 

Borden en bewegwijzering 10 

Materieel 8 

Tractie 8 

Stemmachines 10 

Scholen: installaties (radiatoren, convectorputten etc.) 40 

Scholen: technische installaties 20 

  

Overige materiele vaste activa:  

Scholen: inventaris 1e inrichting (meubels) 20 

Scholen: onderwijsleerpakket 1e inrichting 10 

Stoffering 10 

Meubilair inventaris 10 

Automatisering: netwerkbekabeling 8 

Automatisering: hardware 5 

Automatisering: software/infosystemen/bestanden 5 

Automatisering: printers 5 

Automatisering: servers 5 

Digitale kaarten 5 

Luchtfoto’s 5 
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2.1.4. Vlottende activa  

2.1.4.1. Inleiding  

De vlottende activa worden onderscheiden in voorraden, uitzettingen met een rentetypische looptijd 

korter dan één jaar, liquide middelen en de overlopende activa. 

2.1.4.2. Voorraden  

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 

vervaardigingsprijs, inclusief de bijgeschreven rente en verminderd met de opbrengst uit verkopen, 

dan wel de lagere marktwaarde. 

 

Vanaf boekjaar 2016 zijn de verslagleggingsvoorschriften voor grondexploitaties herzien. De 

categorie “nog niet in exploitatie genomen gronden” is afgeschaft en deze zijn overgeheveld naar de 

materiële vast activa. De termijn voor de duur van grondexploitaties wordt beperkt tot 

(voortschrijdend) maximaal 10 jaar en bij rentetoerekening wordt slechts de werkelijke rente over 

geleend geld betrokken. 

2.1.4.3. 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. 

2.1.4.4  Liquide middelen 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.  

2.1.4.5. 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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2.1.5. Vaste passiva 

2.1.5.1. Inleiding  

De vaste passiva worden onderscheiden in het eigen vermogen, de voorzieningen en de langlopende 

vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar. 

2.1.5.2.  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. 

2.1.5.3. 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.  

2.1.5.4.  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.  
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2.1.6. Vlottende passiva  

2.1.6.1. Inleiding  

De vlottende passiva bestaan uit de netto vlottende schulden, korter dan één jaar en de vlottende 

passiva. Zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

2.1.6.2. Netto vlottende schulden 

De netto vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden. 

2.1.6.3. 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 

 

2.1.7. Borg- en Garantstellingen  

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de 

geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 

nadere informatie opgenomen.  
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2.2. Toelichting op de balans 

2.2.1. Activa 

2.2.1.1. Vaste activa 

De vaste activa zijn gespecificeerd in de bijlage “Staat van investeringen”. De vaste activa worden 

onderscheiden in: 

 Immateriële vaste activa 

 Materiële vaste activa 

 Financiële vaste activa 

Immateriële vaste activa 

Per 1-1-2016 heeft herrubricering plaatsgevonden conform BBV. Bijdragen activa van derden is van 

FVA naar IVA gegaan.  

 

 
 

 

Materiële vaste activa 

 

 
 

 

Immateriële vaste activa

Omschrijving Balans-

waarde       

31 december 

2016

Investering Desin-

vestering

Afschrij-

vingen

Bijdragen 

van derden

Afwaar-

dering

Balans-

waarde 31 

december 

2017

Bijdrage aan activa van derden 775.310         -234.579        -                        -386.192          -                        -                        154.539         

Totaal 775.310         -234.579        -                        -386.192          -                        -                        154.539         

Bedragen * € 1.000

Materiële vaste activa

Categorie Balans-

waarde       

31 december 

2016

Investering Desin-

vestering

Afschrij-

vingen

Bijdragen 

van derden

Afwaar-

dering

Balans-

waarde 31 

december 

2017

Met een economisch nut 16.036.991   239.211          468.720          -768.757          -                        -                        15.976.165   

Met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding 

van de kosten een heffing kan worden geheven 5.594.845     -                        -                        -232.634          -                        -                      5.362.211      

Met een maatschappelijke nut 3.327.410     384.741          -                        -192.269          -                        -                        3.519.882     

Totaal 24.959.246   623.952          468.720          -1.193.660       -                        -                        24.858.258   

Bedragen * € 1.000

Materiële vaste activa met een economisch nut

Omschrijving Balans-

waarde       

31 december 

2016

Investering Desin-

vestering

Afschrij-

vingen

Bijdragen 

van derden

Afwaar-

dering

Balans-

waarde 31 

december 

2017

Gronden en terreinen 1.978.016     -                        -                        -                        -                        -                        1.978.016     

Woonruimten -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                      

Bedrijfsgebouwen 11.403.433   232.549          468.720          -531.310        -                        -                        11.573.392   

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.926.569     -                        -                        -85.867           -                        -                        1.840.702     

Vervoermiddelen -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                      

Machines, apparaten en installaties 237.462         -                        -                        -36.796           -                        -                        200.666         

Overige materiële vaste activa 491.511         6.662               -                        -114.784        -                        -                        383.389         

Totaal 16.036.991   239.211          468.720          -768.757        -                        -                        15.976.165   

Bedragen * € 1.000
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Bestemmingsplan De Gouden Driehoek  

Bestemmingsplan Gouden Driehoek betreft percelen grond die in eerste instantie zijn uitgegeven en 

vervolgens zijn teruggekocht door de gemeente omdat op de grond niet datgene mocht worden 

gerealiseerd wat de koper voor ogen had. Van deze gronden is inmiddels een deel weer verkocht. 

Ook  is een deel van de grond gebruikt om een groenzone aan te brengen. Op dit moment ligt er nog 

4.000 m2 uitgeefbare grond. Als verkoopprijs wordt een bedrag van € 55 per m2 verwacht. 

 

Bedrijvenpark De Gouden Driehoek betreft een publiek private samenwerking. De ontwikkelings- 

maatschappij  De Gouden Driehoek BV moet de derde en laatste termijn van € 1,18 miljoen nog 

voldoen aan de gemeente. De betaling zal echter pas plaatsvinden zodra het totale plangebied 

geheel bestemd is voor bedrijfsdoeleinden en de gemeente de laatste 5 hectare heeft aangekocht en 

geleverd. Met de exploitatiemaatschappij dient ook nog een renteverrekening plaats te vinden over 

de te laat verrichte betalingen. In relatie tot dit bestemmingsplan heeft de gemeente een 

verliesvoorziening getroffen van € 609.830. Naar verwachting zal het bestemmingsplan 

kostenneutraal worden afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving Balans-

waarde       

31 december 

2016

Investering Desin-

vestering

Afschrij-

vingen

Bijdragen 

van derden

Afwaar-

dering

Balans-

waarde 31 

december 

2017

Gronden en terreinen -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Woonruimten -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Bedrijfsgebouwen 42.581           -                        -                        -1.805               -                        -                        40.776           

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.479.727     -                        -                        -188.409          -                        -                        5.291.318     

Vervoermiddelen -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Machines, apparaten en installaties 72.537           -                        -                        -42.420             -                        -                        30.117           

Overige materiële vaste activa -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Totaal 5.594.845     -                        -                        -232.634          -                        -                        5.362.212     

Bedragen * € 1.000

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

Omschrijving Balans-

waarde       

31 december 

2016

Investering Desin-

vestering

Afschrij-

vingen

Bijdragen 

van derden

Afwaar-

dering

Balans-

waarde 31 

december 

2017

Gronden en terreinen -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Woonruimten -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Bedrijfsgebouwen -                      334.921          -                        -                          -                        -                        334.921         

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2.742.272     3.825               -                        -167.252          -                        -                        2.578.845     

Vervoermiddelen -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Machines, apparaten en installaties 585.138         45.995            -                        -25.017             -                        -                        606.116         

Overige materiële vaste activa -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Totaal 3.327.410     384.741          -                        -192.269          -                        -                        3.519.882     

Bedragen * € 1.000
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Mutaties 

De belangrijkste vermeerderingen (> € 50.000) op investeringen in het jaar 2017 zijn: 

 

MFC Noordbroek      € 330.000 

Menterne Muntendam       €  372.000 

 

De belangrijkste verminderingen (> € 50.000) op investeringen in het jaar 2017 zijn: 

Mentere Muntendam      € 372.000 

 

 

Financiële vaste activa 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar. 

 
Het saldo van de rekening courant  SVN startersleningen werd voorheen gepresenteerd onder  

Financiele vaste activa, maar staat nu gepresenteerd onder Vlottende Activa.  

 

2.2.1.2. Vlottende activa 

 

De vlottende activa worden onderscheiden in: 

 Voorraden 

 Uitzettingen < 1 jaar 

 Liquide middelen 

 Overlopende activa  
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Voorraden 

 

Bouwgronden in exploitatie 

De gemeente beschikt op dit moment over twee woningbouwlocaties, die zij zelf in exploitatie heeft, te 

weten het plan Tolweg in Muntendam en de Burgemeester Venemastraat te Meeden.  

 

 
 

 

Tolweg: Ofschoon het aantal verkochte kavels op dit moment achterloopt op de planning, is er blijkens de 

exploitatieopzet nog steeds sprake van een positief eindresultaat. In 2017 zijn  8 kavels verkocht. Op basis 

van de ontwikkelingen in 2017 wordt op dit plan een voordelig resultaat verwacht van € 736.000 (op 

eindwaarde). 

 

Burgemeester Venemastraat: Dit plan is eind 2011 in exploitatie genomen. In 2017 is een kavel 

bouwkavels verkocht. Op basis van de vastgestelde exploitatieopzet is de verwachting dat dit plan 

afgesloten kan worden met een negatief resultaat van € 32.223. Voor dit bedrag hebben wij een 

verliesvoorziening. In de Balans en de hieronder opgenomen specificatie is het bedrag van deze 

verliesvoorziening in mindering gebracht op de vermelde boekwaarden. 

 

         

Deze bouwgronden in exploitatie kennen in het boekjaar het volgende verloop: 

 

 
Boekwaarde 
31-12-2016 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

Tussentijdse 
winstneming 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Grondexploitatie 
     

Tolweg 
     

   Fase 1 796.659 41.166 57.000 164.000 944.825 

   Fase 2 -359.849 192.949 480.713 
 

-647.613 

   Subtotaal 436.810 234.115 537.713 164.000 297.212 

      
Burg. Venemastraat 549.214 17.975 0 

 
567.189 

Voorziening Burg. Venemastraat -120.136 
 

87.913 
 

-32.223 

   Subtotaal 429.078 17.975 87.913 0 534.966 

Totaal 865.888 252.090 625.626 164.000 832.178 

 

 

 

 

Voorraden

Omschrijving Balans-

waarde       

31 december 

2016

Investering Desin-

vestering

Opbrengsten Winst-

uitname

Voorziening 

verlies-

latende 

complexen

Balans-

waarde 31 

december 

2017

Overige grond- en hulpstoffen -                      -                        -                        -                          -                        -                        -                      

Onderhanden werken, waaronder bouwgronden 

in exploitatie 865.888         252.090          537.713            164.000          87.913            832.178         

Totaal 865.888         252.090          -                        537.713            164.000          87.913            832.178         

Bedragen * € 1.000
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Uitzettingen korter dan een jaar 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder worden als volgt 

gespecificeerd:  

 

 
 

Dit betreft de rekening courant verhouding met de SVN in verband met de door hun verstrekte 

startersleningen. 

  

 
 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Balans-

waarde       

31 december 

2016

Boek-

waarde 31 

december 

2017

Voorziening 

voor onin-

baarheid

Balans-

waarde 31 

december 

2017

1.695.918      1.769.678      -                        1.769.678      

Vorderingen overige openbare lichamen 265.871          511.276          -                        511.276          

1.961.789      2.280.954      -                        2.280.954      

-                        920.057          -                        920.057          

-                        920.057          -                        920.057          

230.921          388.667          -                        388.667          

Vorderingen gemeentelijke belastingen 1.077.143      462.182          -                        462.182          

Vorderingen sociale zaken 893.667          459.199          -                        459.199          

RC verhouding met niet-financiele instellingen 108.853          174.285          -                        174.285          

2.310.584      1.484.333      -                        1.484.333      

4.272.373      4.685.344      -                        4.685.344      

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Vordering BTW Compensatiefonds (BCF)

Subtotaal vorderingen op openbare lichamen

Vorderingen schatkistbankieren

Vorderingen algemeen

Subtotaal uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Totaal

Subtotaal overige vorderingen

Overlopende activa

Balans-

waarde       

31 december 

2016

Boek-

waarde 31 

december 

2017

Voorziening 

voor onin-

baarheid

Balans-

waarde 31 

december 

2017

1.000               -                        -                        -                        

167.477          111.534          -                        111.534          

41.265            -                        168.708          

209.742          111.534          -                        280.242          

78.773            43.117            -                        43.117            

203.981          160.103          -                        160.103          

351.627          348.000          -                        348.000          

ISV-subsidies -                        123.518          123.518          

376.287          -                        -                        

79.066            -                        -                        

1.089.734      674.738          -                        674.738          

Totaal 1.299.476      786.271          -                        954.979          

Bedragen * € 1.000

Subtotaal nog te ontvangen bedragen

Omschrijving

Aansluiting met balanspost

Overige nog te ontvangen bedragen

Overlopende posten BTW

Afrekening Wedeka

Beschermd wonen

Diftar

Overige vooruitbetaalde bedragen

Subtotaal vooruitbetaalde bedragen

PGB's SVB
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2.2.2. Passiva 

2.2.2.1. Eigen Vermogen    

 

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit: 

 

Reserves 

In 2010  aangepast heeft de gemeenteraad de Nota over het gemeentelijk beleid ten aanzien van 

reserves en voorzieningen vastgesteld. In 2017 heeft een aanpassing plaats gevonden en daarmee 

een nadere indeling van de reserveportefeuille vastgesteld.  Deze indeling onderscheidt de volgende 

reserves: 

 Algemene reserve 

 Bestemmingsreserves 

 

Rekeningresultaat 2017 

De jaarrekening 2017 sluit af met een voordelig saldo van € 1.480.613. 

 

Verloop van de reserves  

 
 

Verloop Algemene reserves 

 
Algemene reserve   

De reserve dient ter dekking van onverwachte lasten. Dit is de algemene buffer van de gemeente. 

 

Startbijdragen rijk 

In de beginjaren na de herindeling van 1 januari 1990 heeft de gemeente extra bijdragen van het Rijk 

ontvangen om de extra kosten, waarmee een herindeling gepaard gaat, te  

bekostigen. Aangezien de herindeling soepel is verlopen en er zeer weinig wachtgelden  

hoefden te worden uitbetaald, is er geld overgebleven. Dit onderscheid in de algemene reserve is in 

2017 opgeheven. 

 

 

 

Categorie Balans-

waarde       

31 december 

2016

Toevoeging Onttrekking Onttrekking 

ter dekking 

van 

afschrijvin-

gen

Bestemming 

resultaat 

vorig 

begrotings-

jaar

Gerealiseer-

de resultaat 

begrotings-

jaar

Balans-

waarde 31 

december 

2017

Algemene reserves 173.168         5.997.131      -4.607.168     -                        5.424.578      -                        6.987.709     

Bestemmingsreserves 4.526.257     1.372.234      -2.030.178     -77.673           493.605          -493.605        3.790.640     

Gerealiseerde resultaat 5.918.183     -                        -                        -                        -5.918.183     1.480.613      1.480.613     

Totaal 10.617.608   7.369.365      -6.637.346     -77.673           -                        987.008          12.258.962   
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Boekwinst verkoop Essent 

Deze reserve is in 2009 gevormd uit de verkoop van de aandelen Essent. Als gevolg van de verkoop 

van haar aandelen ontvangt de gemeente geen dividend meer. Ter compensatie hiervan is de 

verkoopwinst als onderdeel van de algemene reserve in een reserve gestort. Dit onderscheid in de 

algemente reserve is in 2017 opgeheven. 

 

Verloop Bestemmingsreserves: 

 

 
 

Algemene Toelichting  

Tenzij anders vermeld hebben de onttrekkingen aan de desbetreffende reserves plaatsgevonden op 

basis van de oorspronkelijke begroting.  

Investeringsfonds 

Deze reserve werd gevormd uit de rekeningoverschotten van de jaren 2000 tot 2006.  

Diverse kleine investeringen kunnen worden gefinancierd door onttrekkingen aan deze  

reserve. Deze reserve is in 2017 opgeheven en saldo toegevoegd aan de algemene reserve. 

Arbobeleid  

Deze reserve werd gevormd uit terugontvangen bedragen van het UWV met betrekking tot  

het personeel. Deze bedragen werden gereserveerd om maatregelen op het vlak van  

arbeidsomstandigheden etc. te kunnen dekken. Deze reserve is in 2017 opgeheven en saldo 

toegevoegd aan de algemene reserve. 

Bestemmingsreserves

Omschrijving Balans-

waarde       

31 december 

2016

Toevoeging Onttrekking Onttrekking 

ter dekking 

van 

afschrijvin-

gen

Nieuwe 

reserve

Balans-

waarde 31 

december 

2017

6.683             -                        -6.683             -                        -                        -                      

115.645         -                        -115.645        -                        -                        -                      

121.016         -                        -121.016        -                        -                        -                      

241.890         -                        -241.890        -                        -                        -                      

83.906           -                        -83.906           -                        -                        -                      

9                      -                        -9                     -                        -                        -                      

688.513         575.924          -290.579        -                        -                        973.858         

64.002           -                        -64.002           -                        -                        -                      

21.791           -                        -21.791           -                        -                        -                      

25.375           -                        -25.375           -                        -                        -                      

128.700         -                        -128.700        -                        -                        -                      

250.128         -                        -250.128        -                        -                        -                      

680.454         -                        -680.454        -                        -                        -                      

1.870.471     207.359          -                        -                        -                        2.077.830     

227.673         -                        -                        -77.673           -                        150.000         

-                      577.623          -                        -                        -                        577.623         

Frictiekosten Wedeka -                      11.328            11.328           

4.526.256     1.360.906     (2.030.178)   (77.673)         11.328           3.790.639     

Investeringfonds

Arbobeleid

Vervanging mechanische rioolinstallatie

Recreatie Botjeszandgat

Ruimte/Grondzaken

Versterking scholen

Egalisatiereserve Sociaal Domein

Organisatieontwikkeling

Onderwijshuisvesting

BTW Compensatiefonds

Grootschalige projecten

Lasten startersleningen

Projecten WMO

Inburgering

Totaal

Res. Liquidatie OPRON/MFC Noordbroek

Kleine projecten
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Reserve vervanging mechanische rioolinstallaties  
Dit fonds is begin jaren negentig ingesteld om de hoge kosten van vervanging van pompen  

van de mechanische rioolinstallaties te kunnen opvangen. Deze reserve is in 2017 opgeheven en 

saldo toegevoegd aan de voorziening riolering. 

Reserve recreatie Botjeszandgat 

De gelden zullen gebruikt worden voor de recreatieve ontwikkeling van het Botjeszandgat en 

omgeving. Deze reserve is in 2017 opgeheven en saldo toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

Grootschalige projecten. 

Ruimte/Grondzaken  

In deze reserve worden de overschotten en tekorten van de diverse bestemmingsplannen  

met elkaar verrekend. Ook wordt jaarlijks een bedrag van € 3 per meter verkochte grond in  

het fonds gestort. Dit fonds wordt gebruikt voor de financiering van grootschalige projecten. Deze 

reserve is in 2017 opgeheven en saldo toegevoegd aan de bestemmingsreserve Grootschalige 

projecten. 

Reserve BTW-Compensatiefonds  

Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds heeft de gemeente eenmalig een bedrag  

ontvangen. Dit bedrag is in deze reserve gestort om eventuele tekorten als gevolg van de  

invoering van het BTW-compensatiefonds te dekken. Het jaarlijkse vereveningsbedrag zou  

uit deze reserve gehaald worden. Sinds 1-1-2007 is het vereveningspercentage vervallen.  

Deze reserve is in 2017 opgeheven en saldo toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Grootschalige projecten  

Teneinde financieringsmiddelen te hebben voor een aantal grootschalige projecten is deze  

reserve gevormd uit de extra dividendopbrengsten Essent en BNG en de positieve  

rekeningresultaten 2006-2009. Uit dit fonds werden onder meer gelden gehaald  

voor de financiering van het Centrumplan Zuidbroek en de recreatieve ontwikkeling Botjeszandgat. 

Uit deze reserve is de bijdrage aan de N33 gedekt. 

 

Lasten startersleningen  

In 2007 heeft de raad besloten deel te nemen aan de regeling startersleningen. De hieruit  

voortvloeiende jaarlijkse lasten worden gedekt uit deze reserve. Deze reserve is in 2017 opgeheven 

en saldo toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Projecten WMO  

De reserve is in 2009 gevormd. De bedragen komen uit de reserve Infra oude wijken, fonds  

WVG en een aantal kleinere stortingen. Uit deze reserve worden WMO-projecten  

gefinancierd. Deze reserve is in 2017 opgeheven en saldo toegevoegd aan de algemene reserve. 

Inburgering  

In de voorziening WWB werkdeel 2008 zit een deel met een specifiek bestedingsdoel voor  

de komende jaren. Het betreft een restantbedrag van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Deze 

reserve is in 2017 opgeheven en saldo toegevoegd aan de algemene reserve. 
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Noordbroek 

Bij de afwikkeling van de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs (liquidatie uitkering 

OPRON) is in een eerder jaar een bedrag van € 128.700 aan de gemeente teruggestort. Dit bedrag is 

vooralsnog gereserveerd. Deze reserve is in 2017 opgeheven en saldo toegevoegd aan de algemene 

reserve. 

 

Kleine projecten 

Ten laste van deze in 2010 gevormde reserve worden jaarlijks de kosten van diverse kleinere 

projecten gedekt. Deze reserve is in 2017 opgeheven en saldo toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve Grootschalige projecten. 

 

Onderwijshuisvesting Meeden 

In 2014 is deze reserve gevormd in verband met de realisatie van een multifunctioneel centrum, 

met name ten behoeve van het onderwijs, in Meeden. Deze reserve is reeds in 2016 opgeheven. 

 

Organisatieontwikkeling 

Deze in 2012 gevormde reserve is ingesteld ter dekking van de kosten in verband met de verdere 

ontwikkeling van de organisatie. Deze reserve is eind  2017 opgeheven en het  saldo toegevoegd aan 

de algemene reserve. 

 

Frictiekosten 

Deze in 2012 ingestelde reserve op basis van een bijdrage van de Gasunie is bedoeld om de 

frictiekosten voortvloeiende uit getroffen bezuinigingsmaatregelen op te kunnen vangen. Deze 

reserve is in 2017 opgeheven.  

 
Egalisatiereserve Sociaal Domein 
Deze reserve is ingesteld om eventuele mee- en tegenvallers op het sociale domein (jeugd, wmo-
nieuw en participatiewet) op te kunnen opvangen.  De toevoeging aan de reserve betreffen de 
voordelige exploitatiesaldi met betrekking tot het Sociaal Domein (participatie, WMO en jeugd), 
totaal € 207.359. 
  
Afschrijvingsreserves 
Deze reserves zijn, met uitzondeling van de afschrijvingsreserves onderwijshuisvesting, in de loop van 
2016 opgegeven. 
 
Versterking Scholen 
Deze reserve is in 2017 gevormd ter dekking van programma Scholen. 
 
Wedeka 
Deze reserve is in 2017 gevormd om eventuele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. 
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2.2.2.2. Voorzieningen 

De gemeente heeft een voorziening riolering en afvalverwijdering. Aan deze voorziening zijn de 

exploitatieresultaten 2017 als dotatie toegevoegd. Daarnaast is in de Najaarsnota 2017 een 

voorziening groot onderhoud tennisbanen Muntendam ingesteld. 

 
 

 2.2.2.3. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 

 

De langlopende schulden bestaan uit:  

 
De totale rentelast voor het boekjaar over de vaste schulden bedraagt € 613.822. 

 

De leningen zijn verstrekt door de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor een specificatie van de 

opgenomen langlopende leningen wordt verwezen naar de bijlage “Overzicht van vaste 

geldleningen”. 

2.2.2.4. Vlottende passiva 

 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen   

 
    

Voorzieningen

Balans-

waarde       

31 december 

2016

Toevoeging Aanwending Vrijval Balans-

waarde 31 

december 

2017

507.748         -                        -73.359           -                        434.389         

1.435.892     174.700          -                        -                        1.610.592     

Groot onderhoud tennisbanen Muntendam -                      50.000            -                        -                        50.000           

Groot onderhoud Gemeentelijke Gebouwen -                      153.380          153.380         

Totaal 1.943.640      378.080          -73.359           -                        2.248.361      

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Riolering

Afval

Netto vlottende schulden

Balans-

waarde       

31 december 

2016

Balans-

waarde 31 

december 

2017

-                        -                        

-                        -                        

BNG 1.643.256      210.623          

1.643.256      210.623          

2.550.758      2.423.763      

70.890            257.772          

2.621.648      2.681.535      

4.264.904      2.892.158      

Overige kasgeldleningen

Diversen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Overige kasgeldleningen

Crediteuren huidig jaar

Banksaldi

Overige schulden

Totaal
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Overlopende passiva  

De overlopende passiva worden als volgt gespecificeerd:  

 

 
 

 

 

2.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

2.2.3.1. Borg- en garantstellingen 

De in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte borg- en garantstellingen aan natuurlijke en 

rechtspersonen kan als volgt gespecificeerd worden:  

 

 
 

 

Het risico van leningen die verstrekt zijn aan particulieren voor het verkrijgen of verbeteren van 

eigen woningen hebben wij overgedragen aan de Stichting waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). 

Het risico voor de gemeente is daardoor beperkt tot de zogenaamde achtervangfunctie. Het WEW 

(de uitvoerder van de NHG) heeft een vermogen van ruim € 1 miljard om de aanspraken op de 

borgstelling uit te kunnen betalen. De achtervang van het Rijk en de gemeenten wordt pas 

ingeroepen als het WEW niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Het inroepen van de 

achtervang (nu en in de toekomst) is op dit moment heel onwaarschijnlijk. Derhalve hebben wij per 

2016 geen bedrag in dit overzicht Borg- en garantstellingen meer opgenomen.  

Overlopende passiva

Balans-

waarde       

31 december 

2016

Balans-

waarde 31 

december 

2017

189.455          177.177          

109.268          222.933          

205.753          181.395          

140.297          -                        

Loonheffing december 138.787          -                        

Reservering vakantiegeld 115.000          -                        

Afrekening RIGG 93.955            432.212          

PGB's -                        16.000            

Gemeentelijke belastingen 72.562            44.376            

Diverse nog te betalen bedragen 131.900          8.542               

1.196.977      1.082.635      

-                        -                        

517.478          

-                        -                        

-                        468.720          

-                        -                        

-                        -                        

Saldo per 31-12-2017                               € 165.856 165.856          

517.478          634.576          

1.714.455      1.717.211      

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Totaal

Subtotaal voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel

Nog te betalen bedragen Sociale zaken

Subtotaal verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd

Nog te betalen bedragen overheid

Transitorische rente

Zorg in Natura

Saldo per 31-12-2017                               € 468.720

Afwaardering 2017                                      € 44.144

Subtotaal vooruitontvangen bedragen

Subsidie MFC Meeden  1-1-2017        € 517.478 (subsidie verstrekt in 2016)

Subsidie Centrumplan Muntendam € 210.000 (subsidie verstrekt in 2017)

Afwaardering 2017                                        € 48.758

Aard/Omschrijving % 31-12-2016 31-12-2017

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) 50 -€                        -€                        

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 50 17.387.000,00€   15.976.000,00€   
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Het risico van leningen die verstrekt zijn aan de woningcorporatie(s) hebben wij overgedragen aan de 

Stichting waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het risico voor de gemeente is daardoor 

beperkt tot de zogenaamde achtervangfunctie. Dit houdt in dat de gemeente kan worden 

aangesproken, zodra de stichting niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Het risico is echter 

beperkt, aangezien de stichting een groot weerstandsvermogen heeft opgebouwd. Het totaal van 

gegarandeerde leningen bedroeg op 31-12-2017 € 31.952.000. Hiervoor staat de gemeente voor 50% 

garant, dus € 15.976.000. 

 

Er zijn geen betalingen gedaan inzake de borg- en garantstellingen. 

2.2.3.2. Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Er zijn geen Niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
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3. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting 
 

 

Omschrijving

lasten baten saldo

Programma Bestuur 1.923.147    200.000         1.723.147                 

Programma veiligheid 948.762         43.700            905.062                     

Programma verkeer en vervoer 1.628.365    5.300               1.623.065                 

Programma economische zaken 164.424         121.790         42.634                        

Programma onderwijs 714.533         101.030         613.503                     

Programma cultuur, sport en recreatie 2.128.428    174.710         1.953.718                 

Programma Soc. voorzieningen en maatschappelijke zorg 18.788.464 5.575.139    13.213.325              

Programma volksgezondheid en milieu 2.953.339    2.865.582    87.757                        

Programma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 802.444         280.216         522.228                     

Programma financiën 235.519         20.000            215.519                     

Totaal programma's 30.287.425 9.387.467    20.899.958              

Onvoorziene lasten/baten 28.000            -                     28.000                        

Overhead 3.566.837    5.000,00       3.561.837                 

Lokale heffingen -                     2.956.000    -2.956.000               

Algemene uitkering -                     20.404.000 -20.404.000            

Dividend -                     163.000         -163.000                    

Saldo financieringsfuncte -                     -                     -                                 

Saldo BTW-compensatie -                     -                     -                                 

Overige algemene dekkingsmiddelen 474.927         341.836         133.091                     

Totaal algemene dekkingsmiddelen 474.927         23.864.836 -23.389.909            

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 34.357.189 33.257.303 1.099.886                 

Reservemutaties

Programma Bestuur -                     17.783            -17.783                       

Programma veiligheid -                     -                     -                                 

Programma verkeer en vervoer -                     -                     -                                 

Programma economische zaken -                     -                     -                                 

Programma onderwijs -                     77.673            -77.673                       

Programma cultuur, sport en recreatie -                     -                     -                                 

Programma Soc. voorzieningen en maatschappelijke zorg 314.497         -                     314.497                     

Programma volksgezondheid en milieu 4.663               -                     4.663                           

Programma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 2.491               1.153               1.338                           

Programma financiën -                     1.348.982    -1.348.982               

Totaal reservemutaties 321.651         1.445.591    -1.123.940               

Gerealiseerd resultaat -                     -                     24.054                        

kapitaallasten investeringen -                                 

34.678.840 34.702.894 

Raming voor wijziging
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Nadere toelichting op de saldi treft u aan bij de programma’s, onderdeel financiële toelichting 

lasten baten saldo lasten baten saldo

2.038.117                       200.000                          1.838.117                    2.026.226                           233.622                          1.792.604                       

1.026.262                       113.700                          912.562                        939.371                               26.801                             912.571                           

2.067.844                       -9.700                               2.077.544                    2.126.528                           94.278                             2.032.250                       

64.424                               89.290                             -24.866                          60.377                                  83.576                             -23.199                             

779.255                            120.752                          658.503                        823.962                               80.352                             743.610                           

2.441.828                       256.110                          2.185.718                    2.391.362                           279.572                          2.111.790                       

19.207.813                    5.489.551                      13.718.262                 19.134.704                        6.151.038                     12.983.667                    

2.976.626                       2.718.120                      258.506                        2.975.963                           2.709.287                     266.676                           

802.444                            2.315.216                      -1.512.772                  1.396.787                           3.391.074                     -1.994.287                     

235.519                            35.000                             200.519                        219.805                               -8.162                              227.968                           

-                                       

31.640.132                    11.328.039                   20.312.093                 32.095.086                        13.041.436                  19.053.650                    

-                                       

-                                        -                                      -                                    -                                           -                                      -                                       

3.696.937                       5.000                                3.691.937                    4.334.340                           1.094.011                     3.240.329                       

-                                        2.767.050                      -2.767.050                  -                                           2.954.050                     -2.954.050                     

-                                        21.237.825                   -21.237.825               -                                           21.164.430                  -21.164.430                  

-                                        145.500                          -145.500                       -                                           63.448                             -63.448                             

-                                        -                                      -                                    -                                           439.026                          -439.026                          

-                                      -                                    -1.613                                    -                                      -1.613                                

890.227                            524.963                          365.264                        1.123.813                           445.906                          677.907                           

-                                       

890.227                            24.675.338                   -23.785.111               5.456.541                           26.160.872                  -20.704.331                  

-                                       

36.182.296                    36.008.377                   173.919                        37.551.627                        39.202.308                  -1.650.681                     

-                                       

-                                        102.883                          -102.883                       -                                           99.242                             -99.242                             

-                                        -                                      -                                    -                                           -                                      -                                       

-                                        -                                      -                                    -                                           440.579                          -440.579                          

-                                        -                                      -                                    -                                           -                                      -                                       

-                                        77.673                             -77.673                          84.018                                  77.673                             6.345                                 

-                                        -                                      -                                    -                                           111.845                          -111.845                          

314.497                            336.900                          -22.403                          218.687                               -                                      218.687                           

4.663                                  4.663                              -                                           121.016                          -121.016                          

2.491                                  1.153                                1.338                              -                                           -                                      -                                       

6.329.627                       7.957.609                      -1.627.982                  6.245.998                           5.528.281                     717.717                           

6.651.278                       8.476.218                      -1.824.940                  6.548.704                           6.378.635                     170.068                           

-                                       

1.651.020                    1.480.613                       

-                                       

42.833.574                    44.484.595                   44.100.330                        45.580.943                  1.480.613                       

Raming na wijziging Realisatie
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4. Overzicht incidentele lasten en baten 
 

Zie voor de specificatie pagina 14. Onderstaand geven wij u het totaal: 

 

 

 

5.    Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
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 Menterwolde is € 181.000. Dit geldt naar rato 

van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende 

normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

Bedragen x € 1 F.J.G. Wiertz F.A.P Grit  

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier   

Aanvang
1
 en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12  

Omvang dienstverband (in fte) 0,4444 0,9258  

Gewezen topfunctionaris? Nee nee  

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja  

Individueel WNT-maximum
2
 80.444 167.582  

Beloning 52.431 60.469  

Belastbare onkostenvergoedingen 1728 485  

Beloningen betaalbaar op termijn 5.960 7.161  

Subtotaal 60.119 

 

68.115  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -  

Totaal bezoldiging 2017 60.119 68.115  

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.  

Gegevens 2017    

                                                           

1 Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand in, indien 

deze datum in 2017 lag. 

2 y =
x∙a∙b

365
 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor 

(maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. 

Lasten Baten

Totaal 8.729.000€            9.917.000€          
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Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1- 31/12 1/1 - 31/12  

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 0.4444 0,8889  

Beloning 49.844 51.723  

Belastbare onkostenvergoedingen 881 0  

Beloningen betaalbaar op termijn 6.414 6.968  

Totaal bezoldiging 2017 57.139 58.691  

[VERPLICHTE MOTIVERING BIJ OVERSCHRIJDING] 

 
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. Beleidsindicatoren 
 

In artikel 25, lid 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat de programma-

verantwoording per programma inzicht biedt aan de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd 

ten minste toegelicht aan de hand van de bij ministeriele regeling vastgestelde beleidsindicatoren. 

Omdat nog geen beleidsindicatoren zijn opgenomen bij de programma’s, zijn onderstaand in een 

overzicht de vastgestelde indicatoren opgnomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakveld Naam Indicator Eenheid Bron Begroting 2017 Periode Realisatie

1. 0. Bestuur en ondersteuning Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 0,5 2017 0,6

2. 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 0,6 2017 0,6

3. 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting/rekening 164,0                      2017 62

4. 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale 

kosten inhuur externen
Eigen begroting/rekening 9%

2017 35%

5. 0. Bestuur en ondersteuning Overhead % van totale lasten Eigen begroting 10% 2017 7%

6. 1. Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 32,9 2017 34

7. 1. Veiligheid Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners KLPD 0 0

8. 1. Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 0 2016 1,2

9. 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 6,5 2017 6

10. 1. Veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2 2016 3,3

11. 1. Veiligheid

Vernielingen en 

beschadigingen (in de 

openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners CBS

3,2 2017 2,9

12. 2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na 

verkeersongeval met een 

motorvoertuig

% Verkeersadvisering

3 2017 11

13. 2. Verkeer en vervoer

Overige 

vervoersongevallen met 

een gewonde fietser

% Verkeesadvisering

6 2017 1

14. 3. Economie Functiemenging % LISA 34 2017 34

15. 3. Economie
Bruto Gemeentelijk 

Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten 

product
Atlas voor Gemeenten 144

2017 143

16. 3. Economie
Vestigingen (van 

bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 

van 15 t/m 64 jaar
LISA

105,5 2016 105,5

17. 4. Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO

2

gegevens 

niet 

beschikbaar

18. 4. Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO

49

gegevens 

niet 

beschikbaar
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19. 4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters 

zonder startkwalificatie 

(vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO 

onderwijs
DUO

3,4

gegevens 

niet 

beschikbaar

20. 5. Sport, cultuur en recreatie Niet sporters % RIVM 53,7 2016 53,7

21. 6. Sociaal domein Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 

– 64 jaar
LISA

346,3 2016 337,2

22. 6. Sociaal domein
Jongeren met een delict 

voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

2,48 2015 1,29%

23. 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
4,36 2015 7,69%

24. 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten 

opzichte van de beroepsbevolking
CBS

63,5 2016 64,10%

25. 6. Sociaal domein Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 12,98 2012 12,98%

26. 6. Sociaal domein Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 4,21 2015 2,12%

27. 6. Sociaal domein
Personen met een 

bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners CBS

415,9 2017 454

28. 6. Sociaal domein
Lopende re-

integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar CBS

620,6 2017 263

29. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 16,2 2016 14,20%

30. 6. Sociaal domein
Jongeren met 

jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar CBS

1,7 2016 1,10%

31. 6. Sociaal domein
Jongeren met 

jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 0

2016 0%

32. 6. Sociaal domein

Cliënten met een 

maatwerkarrangement 

WMO

Aantal per 10.000 inwoners GMSD gegevens niet 

beschikbaar 2017 380

33. 7. Volksgezondheid en Milieu
Omvang huishoudelijk 

restafval
Kg/inwoner CBS

247 2016 194

34. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit % RWS 2,2 2,2

35. 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 144 2017 147

36. 8. Vhrosv
Nieuw gebouwde 

woningen
Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen

10,2 2017 0,4                    

37. 8. Vhrosv Demografische druk % CBS 52,8 2016 59,6

38. 8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishouden
In Euro’s COELO

756 2017 698

39. 8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishouden
In Euro’s COELO

843 2017 763

Vhrosv Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
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7. Sisa-bijlagen 

7.1. Inleiding 

De afkorting SiSa staat voor Single Information Single Audit. Met de invoering van SiSa wordt beoogd 

de administratieve lasten te verminderen.  

 

SiSa valt uiteen in twee delen nl: 

 Single Information  

 Single audit. 

Met Single information wordt beoogd om voor de diverse specifieke rijksuitkering niet meer aparte 

verantwoordingsinformatie te vragen, maar in een bijlage bij de jaarstukken de 

verantwoordingsinformatie op te nemen.  

Met Single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van 

de reguliere controle van de jaarrekening.  

 

 

Na controle door de accountant dienen de volgende stukken aan het CBS te worden ingezonden: 

 De jaarrekening 

 Het jaarverslag 

 De getekende controleverklaring 

 Het verslag van bevindingen van de accountant 

 De bijlage verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen 

 De tabel uit het rapport van bevindingen over fouten en onzekerheden 

 

Voor Menterwolde vallen voor 2016 de volgende regelingen onder SiSa 

 

Provinciale beschikking: Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer  

 Investering stedelijke vernieuwing (ISV) 

Ministerie OCW: Onderwijs Achterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) 

Ministerie I & M: Investering stedelijke vernieuwing (ISV) 

Ministerie SZW: Wet Sociale werkvoorzieningen (WSW) 

 Wet sociale werkvoorziening (WSW (Gemeenten (incl. WGR) totaal 

2010) 

 Gebundelde uitkering (WWB; WIJ, IOAW; IOAZ; BBZ 2004; WWIK)) 

 BBZ 2004 (Excl. levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 

 Wet Participatiebudget (WPB) 
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Bijlage Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen 
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8. Bijlage Taakvelden 
 

 

 
 

 

 

 

 

Omschrijving

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

0.1 Bestuur 1.802.468 0 -1.802.468 1.917.438 0 -1.917.438 1.866.930 0 -1.866.930 

0.2 Burgerzaken 120.679 200.000 79.321 120.679 200.000 79.321 159.297 233.622 74.325

0.3 Beheer overige gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4 Overhead 3.566.837 5.000 -3.561.837 3.696.937 5.000 -3.691.937 4.334.339 1.094.011 -3.240.328 

0.5 Treasury 2.911 430.103 427.192 2.911 434.480 431.569 3.302 577.118 573.816

0.61 OZB woningen 167.765 2.296.038 2.128.273 167.765 2.296.038 2.128.273 151.660 2.179.035 2.027.375

0.62 OZB Niet Woningen 64.843 581.150 516.307 64.843 581.150 516.307 64.843 614.583 549.740

0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.64 Belasting Overig 0 51.135 51.135 0 51.135 51.135 0 41.009 41.009

0.7
Algemene uitkering en overige 

uitkeringen 0 20.404.411 20.404.411 0 21.238.236 21.238.236 0 21.164.430 21.164.430

0.8 Overige baten en lasten 848.633 1.641.011 792.378 9.147.527 8.626.437 -521.090 7.670.905 6.832.812 -838.093 

0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.11 Resultaat van de rekening 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Bestuur en ondersteuning 6.574.136 25.608.848 19.034.712 15.118.100 33.432.476 18.314.376 14.251.276 32.736.620 18.485.344

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 820.838 18.400 -802.438 848.338 18.400 -829.938 830.088 26.801 -803.287 

1.2 Openbare orde en veiligheid 127.924 25.300 -102.624 177.924 95.300 -82.624 109.283 0 -109.283 

Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
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Omschrijving

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Totaal Veiligheid 948.762 43.700 -905.062 1.026.262 113.700 -912.562 939.371 26.801 -912.570

2.1 Verkeer en Vervoer 1.571.475 5.300 -1.566.175 2.010.954 -9.700 -2.020.654 2.057.319 94.278 -1.963.041 

2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Recreatieve havens 66.145 3.500 -62.645 66.145 3.500 -62.645 28.161 772 -27.389 

2.4 Economische havens 56.890 0 -56.890 56.890 0 -56.890 69.209 0 -69.209 

2.5 Openbaar Vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat 1.694.510 8.800 -1.685.710 2.133.989 -6.200 -2.140.189 2.154.689 95.050 -2.059.639

3.1 Economische ontwikkeling 160.714 0 -160.714 60.714 0 -60.714 56.829 0 -56.829 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 22.168 25.690 3.522 22.168 25.690 3.522 241.962 562.564 320.602

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.710 600 -3.110 3.710 600 -3.110 3.548 661 -2.887 

3.4 Economische promtie 39.386 48.070 8.684 39.386 48.070 8.684 33.122 111.260 78.138

Totaal Economie 225.978 74.360 -151.618 125.978 74.360 -51.618 335.461 674.486 339.024

4.1 Openbaar basisonderwijs 1.191 0 -1.191 1.191 0 -1.191 3.676 0 -3.676 

4.2 Onderwijshuisvesting 272.141 2.530 -269.611 317.141 2.530 -314.611 462.706 0 -462.706 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 592.257 134.450 -457.807 611.979 154.172 -457.807 467.447 105.462 -361.985 

Totaal Onderwijs 865.589 136.980 -728.609 930.311 156.702 -773.609 933.829 105.462 -828.367

5.1 Sportbeleid en activering 256.498 18.000 -238.498 265.698 18.000 -247.698 240.938 18.620 -222.318 

5.2 Sportaccommodaties 913.478 152.910 -760.568 1.062.478 39.010 -1.023.468 1.088.196 61.619 -1.026.577 

5.3 Cultuurpresentatie, productie en partic.
23.029 0 -23.029 7.029 0 -7.029 6.452 0 -6.452 

5.4 Musea 42.860 0 -42.860 167.860 0 -167.860 136.660 999 -135.661 

5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.6 Media 177.457 0 -177.457 197.457 0 -197.457 166.800 0 -166.800 

5.7 Openbaar groen en recreatie 609.575 0 -609.575 635.775 195.300 -440.475 691.033 197.562 -493.471 

Totaal Sport, cultuur en recreatie 2.022.897 170.910 -1.851.987 2.336.297 252.310 -2.083.987 2.330.079 278.800 -2.051.279

Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
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Omschrijving

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.504.921 165.410 -1.339.511 1.463.221 109.010 -1.354.211 1.407.914 238.780 -1.169.134 

6.2 Wijkteams 817.470 27.000 -790.470 1.029.788 27.000 -1.002.788 839.611 177.059 -662.552 

6.3 Inkomensregelingen 6.890.143 5.159.279 -1.730.864 7.057.143 5.128.101 -1.929.042 7.116.359 5.471.991 -1.644.368 

6.4 Begeleide participatie 4.345.690 150.000 -4.195.690 4.268.421 182.490 -4.085.931 4.120.166 232.084 -3.888.082 

6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 533.193 37.500 -495.693 533.193 7.000 -526.193 520.861 6.016 -514.845 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.212.781 0 -1.212.781 1.100.981 0 -1.100.981 1.017.852 0 -1.017.852 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.407.753 0 -3.407.753 3.678.553 0 -3.678.553 4.076.617 0 -4.076.617 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Sociaal Domein 18.711.951 5.539.189 -13.172.762 19.131.300 5.453.601 -13.677.699 19.099.380 6.125.929 -12.973.450

7.1 Volksgezondheid 417.587 4.610 -412.977 417.587 4.610 -412.977 394.343 0 -394.343 

7.2 Riolering 1.047.904 1.350.740 302.836 1.071.191 1.248.278 177.087 1.185.692 1.367.513 181.821

7.3 Afval 1.032.920 1.379.422 346.502 1.032.920 1.379.422 346.502 950.447 1.262.509 312.062

7.4 Milieubeheer 80.486 0 -80.486 80.486 0 -80.486 64.996 0 -64.996 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 299.899 130.810 -169.089 299.899 85.810 -214.089 305.943 79.266 -226.677 

Totaal Volksgezondheid en Milieu 2.878.796 2.865.582 -13.214 2.902.083 2.718.120 -183.963 2.901.421 2.709.287 -192.133

8.1 Ruimtelijke ordening 330.667 0 -330.667 330.667 0 -330.667 283.361 3.300 -280.061 

8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven 

terreinen) 98.084 98.084 0 98.084 98.084 0 573.742 504.003 -69.739 

8.3 Wonen en bouwen 351.524 156.441 -195.083 351.524 2.191.441 1.839.917 297.723 2.321.208 2.023.485

Totaal Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

ordening
780.275 254.525 -525.750 780.275 2.289.525 1.509.250 1.154.826 2.828.510 1.673.685

Totaal 34.702.894 34.702.894 44.484.595 44.484.594 44.100.332 45.580.945 1.480.613

Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
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IV. CONTROLEVERKLARING 
 

 

Deze volgt 
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V. Overzicht van gebruikte afkortingen 

 
  Afkorting Betekenis 

AMV Algemene Muzikale Vorming 

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk 

AOW Algemene Ouderdoms Wet 

APV Algemene Plaatselijke verordening 

Arbo Arbeidsomstandigheden 

B&W Burgemeester en wethouders 

BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording 

BDU Brede Doeluitkering 

Bibob Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

GBT Basisregistratie Grootschalige Topografie 

BKK Bodem Kwaliteits Kaart 

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar 

BOS-PROJECT Buurt Onderwijs Sport-project 

BTW Belasting over de Toegevoegde Waarde 

CBS Christelijke Basisschool 

CBS Centraal Bureau voor Statistiek 

CROW Centrum Regelgeving Onderzoek in de grond, weg- en waterbouw 

CWI Centrum voor Werk en Inkomen 

EMU Economische en Monetaire Unie 

Fido Financiering decentrale overheid 

FNV Federatie Nederlandse Vakverenigingen 

FOC Factory Outlet Centre 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GKB Gemeentelijke Kredietbank 

GO Commissie voor het Georganiseerd Overleg 

H&OG Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg 

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

IMK Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf 

IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  

 

werkloze werknemers 

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  

 

gewezen zelfstandigen 

ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

LOZ Lokaal Overleg Zorg 

LVT Leervoorwaardentest 
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MAC Maatschappelijk ActiveringsCentrum  

MER Milieu Effect Rapportage 

MFC Multi Functioneel Centrum 

MKB Midden- en kleinbedrijf 

N33 Snelweg N33 

NASB Nationaal actieplan Sport en bewegen 

NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 

NUP Nationaal Uitvoeringsprogramma 

OBS Openbare Basisschool 

OCSW Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn 

ODG Omgevingsdienst Groningen 

OGD Oost Groningen Digitaal 

OKE (Wet) Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 

OPRON Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

OR Ondernemingsraad 

OTB Ontwerp Tracé Besluit 

OW Openbare werken 

OZB Onroerendezaakbelastingen 

POP Provinciaal Omgevings Plan 

RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum 

Rionoord Rioolbedrijf Noord 

RO Ruimtelijke Ordening 

SVB Sociale Verzekeringsbank 

SVG Stichting Veiligheidszorg Groningen 

SWM Stichting Welzijn Menterwolde 

UWN Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VGG Vereniging Groninger Gemeenten 

VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VPCBO Vereniging Protestants Christelijk BasisOnderwijs 

VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving 

VVE Voor- en vroegschoolse educatie 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

Wedeka Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WIJ Wet Investeren in Jongeren 

WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WOZ Waardering Onroerende Zaken 

WRO Wet Ruimtelijke Ordening 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

WWB Wet Werk en Bijstand 

 




