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1. Leeswijzer 

De jaarstukken bestaan uit een beleidsmatig en uit een financieel deel, respectievelijk het 
jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken 2019 volgen in opzet de begroting 2019.  

Het jaarverslag 

Het beleidsmatige deel volgt de programma-indeling, waarbij de financiële informatie binnen die 
programma's op het niveau van producten is opgenomen. Het jaarverslag kent vijf 
beleidsprogramma's, te weten ‘Dorpen en wijken’, ‘Sociaal’, ‘Economie’, Dienstverlening’, ‘Bestuur 
en bedrijfsvoering’. Daarnaast hebben we 10 paragrafen die elk een dwarsdoorsnede vormen vanuit 
een specifiek onderwerp. 

Programmaverantwoording 

Het bestuur legt in de programma’s verantwoording af aan de raad en de inwoners van Midden-
Groningen omtrent de voorgenomen doelen, zoals deze in de begroting zijn vastgesteld. Per 
programma zijn steeds de visie en de doelstellingen opgenomen zoals deze ook zijn opgenomen in 
de programmabegroting 2019. Daarna gaan we in op de realisatie hiervan door middel van de 3W-
vragen. 

Deze 3 W-vragen bewerkstelligen een goede verdieping in het abstracte niveau van de doelstellingen. 

1. Wat hebben we bereikt? 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 

3. Wat heeft dit gekost? 

De programmaverantwoording eindigt met een overzicht van de beleidsindicatoren zoals 
voorgeschreven in het BBV. 

Paragrafen 

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken en behandelen een bepaald 
beleidsterrein door alle programma’s heen. Het gaat met name om beheersmatige aspecten die een 
relevante beleidsmatige of financiële impact hebben voor de realisatie van de programmadoelen. 

De jaarrekening 

In het financiële gedeelte legt het bestuur verantwoording af over de financiële staat van de 
gemeente in het afgelopen jaar. Het geeft een overzicht van de balans per eind 2018 en per eind 
2019. Het geeft inzicht in de exploitatie van de gemeente per product en per taakveld over 2019. 
Verder gaat het in op de financiële grondslagen van de jaarrekening zoals deze gehanteerd worden 
binnen de gemeente. Daarnaast biedt het diverse financiële overzichten per onderdeel. Verder geeft 
het inzicht in een aantal specifieke onderwerpen, waaronder de Sisa, WNT en lopende kredieten. 
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2. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de gemeente Midden-Groningen. Het 
financiële resultaat is € 5.729.000 negatief. Dit is een positieve resultaatontwikkeling ten opzichte 
van het najaarsrapport van € 500.000 en is inclusief de budgetoverhevelingsvoorstellen en 
resultaatbestemming. 

We hebben een goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant op getrouwheid en 
rechtmatigheid. 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De 
invloed op de jaarrekening bestaat eruit dat wij u de jaarstukken later aanbieden dan u normaal 
gewend bent. 

In deze jaarrekening leggen we verantwoording af over alle activiteiten en bestedingen van de 
financiële middelen in 2019. Daarnaast blikken we terug op een uitdagend jaar voor onze gemeente. 
Midden-Groningen stond in 2019 in het teken van harmonisatie. In 2019 is alles op alles gezet om het 
beleid van de 3 voormalige gemeenten uiterlijk op 1-1-2020 samen te voegen tot een nieuw, 
geharmoniseerd beleid voor de hele gemeente. Er is hard gewerkt en onder flinke tijdsdruk veel 
afgestemd, door de raad besloten en ook ingevoerd in 2019. En het is gelukt, er zijn enorme stappen 
gezet en we kunnen nu zeggen dat we een geharmoniseerde gemeente zijn. 

Dit alles gebeurde ook onder flinke financiële druk. Want naast het jaar van harmonisatie, was 2019 
ook het jaar waarin stevige bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. De gemeenteraad heeft 
meerdere keren moeten instemmen met voorstellen om de noodzakelijke bezuinigingen door te 
voeren. Om de kosten te drukken, de uitgaven te beperken en zo een financieel stabiele situatie te 
creëren. En, niet onbelangrijk: een stabiel meerjarenperspectief. 

Naast de harmonisatie en bezuinigingen werkten we ook in 2019 er hard aan om onze grote ambities 
waar te maken. Met name om de rol van bondgenoot voor onze inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen te blijven vervullen. De bezuinigingen hebben desondanks invloed op 
de mogelijkheden waarop we dat kunnen doen en op de kaders waarbinnen we dat kunnen doen. Met 
name de tegenvallers in het sociale domein zijn hierbij uitdagend te noemen. 

 

Gevolgen gaswinning 

De gemeente Midden-Groningen ligt in het kerngebied van de gevolgen van de gaswinning. Deze 
gevolgen hebben grote invloed op de gemeenschap. Het vraagstuk rond de veiligheid voor de inwoners 
en de versterkingsopgave is van ongekende omvang en erg complex, zowel in de uitvoering als in het 
beleid. Het versterken heeft grote consequenties voor onze inwoners. We willen er voor zorgen dat 
de leefbaarheid in de dorpen overeind blijft, de kwaliteit van de scholen en de gebouwen goed is én 
blijft en de gemeente klaar is voor een mooie toekomst.  

Er zitten nog veel onzekerheden in de aanpak van deze problematiek. Daardoor wordt het werk op 
dit moment gekenmerkt door verkennen en experimenteren. 

De gemeente wil dat haar inwoners in deze problematiek ontlast worden. Hun problemen moeten 
worden aangepakt en opgelost zonder dat de inwoners daarvoor zelf kosten moeten maken. De 
gemeente krijgt uit verschillende geldstromen vanuit het Rijk middelen om de problemen aan te 
pakken. We letten er daarbij goed op dat de middelen echt toereikend zijn. 

Het Plan van Aanpak versterking is voor ons een belangrijk basisdocument om de veiligheid voor onze 
inwoners op het gewenste niveau te krijgen.  
 
Nationaal Programma Groningen  

Het NPG geeft de gemeente Midden-Groningen, ondanks de moeilijke financiële positie, het nodige 
aan investeringsruimte. In 2019 zijn door de gemeente Midden-Groningen  bij het NPG 12 projecten 
ingediend voor een totaal bedrag van ruim € 12,6 miljoen. Alle 12 zijn gehonoreerd.  

In dit jaar hebben de raden het Programmakader vastgesteld en ingestemd met de financiële 
toedeling. Dit betekent dat Midden-Groningen voor de komende jaren € 47,5 miljoen kan aanwenden 
voor het eigen programma, iets dat na de evaluatie in 2024 nog verdubbeld kan worden. Aan dat 
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eigen programma wordt nu hard gewerkt, waarbij de Raad in december 2019 door vaststelling van 
het strategisch kader Hart voor Midden-Groningen een belangrijke eerste stap zette. 

 

Bezuinigingen 

In juli 2019 heeft de gemeenteraad ombuigingsvoorstellen van in totaal € 7,9 miljoen vastgesteld. 
Daarna zijn nog aanvullende maatregelen genomen. Vooral om de tekorten aan te pakken in het 
sociale domein, en in het bijzonder de jeugdhulp. Dit leidde in oktober 2019 tot het vaststellen van 
‘Ombuigingen Jeugd/WMO’ door de gemeenteraad. Sommige keuzes zijn heel lastig geweest en raken 
de grens aan wat het college verantwoord vindt. 

We kunnen stellen dat Midden-Groningen het financieel moeilijk heeft. Ondanks het zware weer, 
proberen we onze ambities waar mogelijk overeind te houden en verder invulling te geven aan het 
coalitieakkoord 2018-2022. Graag benoemen we hier een paar van de mijlpalen die we in 2019 hebben 
bereikt. 

 

Sociale domein 

We hebben een webwinkel gerealiseerd waarmee het nieuwe minimabeleid wordt uitgevoerd: het 
Meedoen Fonds. Met deze regeling maken we het voor mensen met een laag inkomen makkelijker om 
mee te kunnen doen met activiteiten in onze gemeente. 

De sociale teams hebben ondanks de hoge druk door de bezuinigingen, een evaluatie en nieuwe 
werkwijze veel voor elkaar gekregen. Er is uitvoering gegeven aan het Implementatieplan Sturing 
uitgaven Jeugd, waarbij het speerpunt werd gevormd door gezinnen. Door dit plan uit te voeren, zijn 
de teams er in geslaagd om de hulp beter te laten aansluiten bij de échte vraag van gezinnen en 
jongeren. Daarnaast is de ‘omgekeerde toets’ ingezet, waardoor de kwaliteit verder is verbeterd. 
Door te kijken wat echt nodig is, leidde deze maatwerkvoorziening tot verbetering van de inzet. 

 

Versterkingen scholen 

De gemeente Midden-Groningen geeft uitvoering aan het convenant aardbevings- en 
toekomstbestendige scholenbouw Groningen. Dit convenant combineert het waarborgen van een 
veilige onderwijsomgeving, met het realiseren van ‘een sprong voorwaarts’ voor onderwijs in de hele 
regio. Op dit moment werken we hiervoor aan 10 nieuwbouwprojecten en 8 versterkingsprojecten 
voor scholen.  

Daarnaast heeft de raad in het najaar van 2019 besloten om de verantwoordelijkheid voor de 
versterkingsprojecten over te nemen van het CVW. Door deze nieuwe rolverdeling zijn minder 
partijen betrokken bij de projecten. Ook staat nu de gemeente aan het roer om samen met het 
onderwijsveld tot uitvoering van de projecten te komen. 

 

Dienstverlening 

In april 2019 heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening van Midden-
Groningen. De conclusie was positief. Het Contactplein is toekomstbestendig en heeft een goed 
dienstverleningsniveau. De overgenomen aanbevelingen zijn ingepland om uit te voeren of al 
uitgevoerd. Daarmee willen we ervoor zorgen dat we de dienstverlening op dit peil houden. 
Het Contactplein werkt vanaf 1 april 2019 met een nieuw primair systeem, I Burgerzaken. Dit 
systeem maak het mogelijk dat burgers (delen van) transacties zelf kunnen uitvoeren en daarnaast 
ondersteunt het programma de medewerkers van het Contactplein.  VTH heeft met extra inzet 
twee projecten afgerond die leiden tot meer duidelijkheid voor inwoners en een betere 
dienstverlening.  
De teamsessies in het kader van Hostmanship  zijn goed verlopen en door medewerkers 
gewaardeerd. Deze sessies hebben veel informatie opgeleverd over van Binnen naar Binnen 
dienstverlening en over onze cultuur. In de Programma’s O&O en Dienstverlening gaan we met deze 
punten aan de slag. 
Tevens wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma dienstverlening. De raad zal hierover na de 
zomer nader worden geïnformeerd.  
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Economie, wonen en openbare ruimte 

In 2019 is in samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren de Detailhandelsvisie opgesteld 
en de uitvoeringsagenda Midden-Groningen samengesteld. Ook is dit jaar de Woonvisie Nieuw Midden-
Groningen 2019-2028 vastgesteld, inclusief de uitvoeringsagenda 2019. 

Het bestemmingsplan Stadshart-Tussenhof Hoogezand is vastgesteld. Het gebied was al jaren 
braakliggend en is hiermee definitief van een bestemming voorzien die ingevuld kan worden. Eind 
2019 is gestart met de bouw van 120 woningen. 

In het beheer van de openbare ruimte zijn ook flinke stappen gezet. Zo zijn we begonnen met de 
aanpak van achterstallig groenonderhoud, we zijn begonnen met gebiedsgericht werken, we hebben 
een nieuw beleidsplan voor groenonderhoud vastgesteld en we hebben een nieuw, geharmoniseerd, 
plan voor de afvalinzameling kunnen vaststellen. Onze inwoners zijn nadrukkelijk betrokken geweest 
bij dit proces en hebben invloed gehad op de keuzes die zijn gemaakt. 
 
Dorpen en wijken 

De subsidieregelingen voor leefbaarheid zijn in 2019 gecontinueerd. Daarnaast is een subsidieregeling 
op het gebied van leefbaarheid voorbereid. Hiermee kunnen we vanaf 2020 nog beter invulling geven 
aan deze gemeentelijke ambitie. 

Het algemene subsidiebeleid in 2019 is geharmoniseerd in de nieuwe algemene subsidieverordening 
van de gemeente Midden-Groningen. Hierdoor worden het effect en de slagkracht van de diverse 
subsidies verder versterkt. 

De gebiedswethouders en gebiedsregisseurs hebben hun rol in 2019 verder ingevuld en uitgebouwd. 
Zo is geïnvesteerd in het opbouwen en behouden van een band met en vertrouwen van onze inwoners. 
Dit is de basis voor het maken van afspraken over de samenwerking op de lange termijn.  

 

Bestuur en bedrijfsvoering 

Bestuur: aan interactieve beleidsvorming is door de gemeenteraad in 2019 op vele fronten aandacht 
besteed. Daarnaast is de raad op intensieve wijze betrokken geweest bij de voorbereidingen van het 
Nationaal Programma Groningen. De raad heeft sterk ingezet op het leveren van een bijdrage aan de 
Programmakaders voor het Nationaal Programma. En ook leverde de raad een bijdrage aan de 
vertaling naar de lokale programmakaders voor Midden-Groningen. In lijn met de landelijke trend, is 
qua vergaderstructuur en werkwijze, gekozen voor het zogenaamde BOB-model. Het BOB-model is 
een driedeling in het proces. Eind 2019 heeft er een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden met een 
enquête onder alle raads- en commissieleden. Op basis van de uitkomsten worden in 2020 eventuele 
aanpassingen doorgevoerd in de vergaderstructuur en werkwijze. 

Bedrijfsvoering: in 2019 werd zichtbaar dat er spanning stond op enerzijds het verder op orde krijgen 
van de dienstverlening en de bedrijfsvoering en anderzijds de wens om de ambities van Midden-
Groningen te verwezenlijken. Dat zorgde niet alleen voor spanning in het primaire proces maar ook 
bij de ondersteunende bedrijfsvoering. De werkdruk die in al 2018 werd gevoeld op (onder meer) het 
gebied van human resource management, financieel beheer & beleid en planning & control was in 
2019 vrijwel onverminderd aanwezig. 

 

Verbetering budgetbeheer 

Afgelopen jaar hebben we stappen gezet in het verbeteren van het budgetbeheer. We hebben 
gestuurd op de prognoses zoals deze in de Najaarsnota zijn afgegeven en dat is gelukt. Bovendien 
hebben we voor het eerst als nieuwe gemeente een goedkeurde verklaring van de accountant 
gekregen. 

De volgende stappen om nog beter in control te komen is sturing op een steviger budgetbeheer, onder 
meer door versterking van de kwartaalrapportage en de sturing hierop. Dit moet ook bijdragen aan 
een vermindering van de soms grote afwijkingen op de verschillende posten, dan wel op een eerdere 
signalering hiervan. 
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Financiële resultaten 

 
 

De concept-jaarrekening 2019 sluit met een voordelig verschil van € 499.793 ten opzichte van het 

geprognosticeerd nadelig saldo van € 6.228.740 in de Najaarsnota 2019. Ten opzichte van de 

primaire begroting sluit de concept-jaarrekening met een saldo van € 4.570.322 nadelig. Naast dit 

bedrag wordt een saldobedrag van € 1.158.625 betrokken bij de resultaatbestemming, zodat 

voorgesteld wordt om een bedrag van € 5.728.947 te onttrekken aan de algemene reserve. 

 

 

Verloop Algemene reserve   

Algemene reserve op 31 december 2019 12.734.645 

Resultaat 2019 na resultaatbestemming -5.728.947 

Stand na verwerking jaarresultaat 2019 7.005.698 

 

De algemene reserve bedraagt ultimo 2019 € 12.734.645. Na verwerking van het resultaat van de 

jaarrekening 2019 na resultaatbestemming bedraagt de algemene reserve € 7.005.698. De risico’s 

zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen bedragen € 6.393.350. De weerstandsratio 

komt daarmee uit op 1,1. De neergaande lijn van de algemene reserve is zorgelijk. Deze situatie 

heeft onze volle aandacht en we zullen ons uiterst inspannen om de komende periode tot 

voorstellen te komen voor versterking van de algemene reserve. 

Deze jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring door de accountant voor getrouwheid 
en rechtmatigheid. Dat is een belangrijke stap vooruit ten opzichte van vorig jaar toen we een 
verklaring met beperking hadden voor rechtmatigheid. Over de hele linie is er vooruitgang te zien 
maar met name de strakke sturing op de rechtmatigheid van Inkoop heeft tot dit resultaat geleid. 

Onderstaand volgt een tabel waarin op hoofdlijn het resultaat voor bestemming is gespecificeerd. De 
tabel sluit, na inpassing van de mutaties van de resultaatbestemming, met het hiervoor vermelde 
totaal resultaat. Na de tabel is per onderdeel een korte toelichting opgesteld. Voor een uitvoerige 
toelichting wordt verwezen naar de analyses op de programma’s en producten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat jaarrekening 2019 Midden-Groningen

Prognose najaarsnota -6.228.740       N

Resultaat na resultaatbestemming -5.728.947       N

Saldo 499.793            V
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Verklaring voor- en na  resultaatbestemming 2019       

Onderwerp Voordeel Nadeel   

A. Voor resultaatbestemming       

Geprognosticeerd nadelig saldo Najaarsnota 2019   6.229.000   

Leges 1.600.000   i 

Bomen en bermen   550.000 i 

Verkoop bedrijventerrein Westerbroek   800.000 i 

Minder ontvangen Buiggelden (Rijk)   650.000 i 

Jeugd: verwachte afrekening RIGG 1.400.000   i 

Groenonderhoud   650.000 i 

Meer uitbetaald aan sociale uitkeringen   450.000 i 

Effecten decembercirculaire 2019 1.000.000   i 

Werkbedrijf 775.000   i 

Correctie: afrondingen   16.322   

  4.775.000 9.345.322   

    -4.775.000   

A. Totaal voor resultaatbestemming nadelig   4.570.322   

        

B. Resultaatbestemming       

Budgetoverheveling   1.667.625 i 

Onttrekking reserve Financiële ruimte 2017 197.000   i 

Onttrekking reserve Kielzog 401.000   i 

Storting reserve  Leefbaarheidsgelden 
Menterwolde   89.000 

i 

  598.000 1.756.625   

    -598.000   

B: Totaal resultaatbestemming   1.158.625   

        

C: Totaal nadelig saldo na resultaatbestemming (A+B) 5.728.947   

 

Toelichting op afwijkingen tov begroting op hoofdlijn. 
(V = voordelig, N = nadelig) 

 
Geprognosticeerd nadelig saldo na Najaarsnota 2019, € 6.229.000 N. 
Dit betreft het nadelig saldo van de begroting 2019 na verwerking van de Najaarsnota 2019. 
 
Leges, € 1.600.000 V. 
Ontvangen leges voorgaande dienstjaren en voor 2019 hogere inkomsten dan begroot vanwege leges 
van grote projecten, zoals zonneparken. 
 
Bomen en bermen, € 550.000 N. 
Door een actief calamiteitenbeheer ter voorkoming van overlast en wettelijke aansprakelijkheid is 
er een overschrijding ontstaan. 
 
Verkoop bedrijventerrein Westerbroek, € 800.000 N. 
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De verkoop heeft niet plaatsgevonden in 2019 maar is gerealiseerd in 2020. Verder is een 
verwachte winstneming Rengerspark niet genomen en is er een boekverlies bedrijventerrein 
Schiereiland Foxhol wel opgenomen. 
 
Buiggelden, € 650.000 N. 
De uitkering van het Rijk is lager uitgevallen. 
 
Jeugd na afrekening RIGG, € 1.400.000 V. 
In de Najaarsnota 2019 is rekening gehouden met hogere kosten voor de Jeugdzorg (RIGG). De 
afrekening over 2019 ten opzichte van de Najaarsnota leidt tot lagere kosten. 
 
Groen, € 650.000 N. 
Ter voorkoming van het verder oplopen van achterstallig onderhoud openbaar groen zijn 
werkzaamheden uitgevoerd die tot hogere kosten hebben geleid dan begroot.  
Verder is de begrootte opbrengst aan verkopen grond (snippergroen) is onderschreden. 
De hogere kosten zijn mede ontstaan de inzet van medewerkers van het Werkbedrijf (BWRI) en 
vormen daar een voordeel ten opzichte van de begroting. 
 
Sociale uitkeringen, € 450.000 N. 
Betreft hogere kosten van bijzondere bijstand, IOAZ en participatiewet zelfstandigen. 
 
Effecten decembercirculaire 2019, € 1.000.000 V. 
De decembercirculaire 2019 heeft een voordelig effect.  
 
Werkbedrijf, € 775.000 V. 
Het werkbedrijf heeft over 2019 een voordelig saldo behaald van € 775.000. 
 
Afrondingen, € 16.000 N. 
Correctie op voormelde bedragen vanwege afronding op duizendtallen. 
 
Budgetoverheveling, € 1.668.000 N. 
Effect van voorgestelde budgetoverhevelingen 2019, zie raadsvoorstel. 
 
Aanwending reserve Financiële ruimte 2017, € 197.000 V. 
In het resultaat voor bestemming zijn uitgaven begrepen die worden gedekt vanuit deze reserve 
 
Aanwending reserve Kielzog, € 401.000 V. 
Incidentele kosten die niet geactiveerd kunnen worden via het krediet Kielzog fase 2 (sloopkosten, 
beveiliging, tijdelijke huisvesting en verhuiskosten). 
 
Storting reserve Leefbaarheidsfonds Menterwolde, € 89.000 N. 
In de begroting 2019 is geen rekening gehouden dat de ontvangen inkomsten worden gestort in de 
reserve.  
 

Voor een verdere onderbouwing van de financiële afwijkingen verwijzen we u naar onderdeel 3.1 
Programma’s en onderdeel 4.2.1 Analyse afwijkingen van het boekwerk. 
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Verdeling van de omvang van de jaarrekening over de programma’s. 
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2.1 Jaarrekening in één oogopslag  
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2.2 Samenstelling College 2018-2022 
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2.3 Samenstelling Gemeenteraad 2018-2022 

 
 
 

 
 
 

 
  

Fractie
Aantal 

zetels
Fractievoorzitter

PvdA 5 Mw. T. van der Veen

Gemeentebelangen Midden-Groningen 5 Dhr. M. Ploeger

SP 5 Dhr. H. van der Vlist

VVD 4 Mw. M. Bos-Carabain

ChristenUnie 4 Dhr. M. Metscher

CDA 4 Mv. E. van der Burg-Versteeg

Groenlinks 3 Mw. M. Bosman

D66 2 Dhr. G. Renkema

Leefbaar Midden-Groningen 1 Mw. N. Kruzenga

Totaal aantal zetels 33
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3. Jaarverslag 

3.1 Programma’s  

3.1.1 Programma Dorpen en wijken 

 

 

 

Visie 

Het programma Dorpen en wijken gaat over het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners 
en het vergroten van de leefbaarheid. Daarnaast gaat het om het beheren van de openbare ruimte: 
wegen, riolering, speelvoorzieningen en begraafplaatsen. Ook gaat het om het maatschappelijk 
vastgoed, cultuur, sport en bijbehorende accommodaties én openbare orde en veiligheid.   

In het Kompas ‘Samen kom je verder’ is de bouwsteen “groots in kleinschaligheid” opgenomen. 
Leefbaarheid staat hierbij centraal. We streven naar zelfredzame en leefbare kernen en dorpen. Dat 
kan op iedere plek anders vorm krijgen, omdat geen dorp, wijk of buurt hetzelfde is. In nauwe 
samenwerking met inwoners, organisaties en ketenpartners wil de gemeente zorgdragen voor die 
leefbaarheid. En zo een ware bondgenoot zijn. Maatwerk biedt hiervoor de beste aanpak. Dat 
betekent ook dat er verschil mag zijn. Niet alles kan of is nodig in elk dorp of in elke wijk. Zoals de 
‘bovendorpse’ voorzieningen, zoals het Kielzog en de bibliotheken. 

Het Kompas is leidend, maar we zijn ons er ook van bewust dat we in een overgangsperiode zitten 
(2018-2020). Samen leren, samen groeien betekent dat we stappen zetten om het ‘van buiten naar 
binnen werken’ verder te ontwikkelen. Zo is het adagium ‘verschil mag er zijn’ voor ons niet meer 
nieuw, maar toch zijn we het vaak nog niet gewend. Het gelijkheidsbeginsel zit in onze genen. Samen 
leren, samen groeien doen we hierin samen met inwoners, ondernemers, verenigingen.  

Activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en activiteiten voor doelgroepen als jongeren 
en ouderen dragen wezenlijk bij aan leefbaarheid in de dorpen en wijken en geven kleur en 
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identiteit. Daarnaast bieden ze kansen voor ontmoeting en samen bezig zijn. Elkaar ontmoeten is 
een voorwaarde voor leefbaarheid. In het Kompas staat: “Ieder dorp beschikt over een gelegenheid 
of voorziening om elkaar te kunnen ontmoeten”. Dat geldt ook voor wijken. Uitgangspunt daarbij is 
dat we zeggenschap en zelfbeheer door inwoners stimuleren en ondersteunen.  

De plek waar je woont en de fysieke omgeving zijn van groot belang voor het welzijn. De openbare 
ruimte is wezenlijk voor de identiteit van dorp en wijk. We vergroten de leefbaarheid door meer 
zeggenschap en beheer aan inwoners te geven. Bijvoorbeeld bij de inrichting en onderhoud van het 
groen in de wijk. De gemeente blijft staan voor een afgesproken niveau. 
 

Doelstellingen en activiteiten 

1) Het versterken van de sociale cohesie  

2) Goede en passende huisvesting voor sociaal maatschappelijke activiteiten 

3) Deelname aan het maatschappelijk leven 

4) Een breed sportaanbod  

5) Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven 

6) Fysieke leefbaarheid 

 

1) Het versterken van de sociale cohesie 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen de zeggenschap van inwoners 
over hun dorp en wijk vergroten, wanneer 
zij zich medeverantwoordelijk voelen voor 
de kwaliteit van leven in hun dorp of wijk, 
en daar veel voor doen. 

• Nieuwe verhoudingen tussen inwoners, hun 
belangenorganisaties en de gemeente 
uitgaande van een sterke wederkerige 
relatie. 

• Omgang met verschillen, het accepteren 
van ongelijkheid en het realiseren van 
maatwerk, gelet op de omstandigheden, 
mogelijkheden en wensen die in elk 
dorp/wijk anders kunnen liggen. 

• Het creëren van nieuwe verhoudingen en 
bouwen aan relaties, gelijkwaardigheid, 
medeverantwoordelijkheid en maatwerk in 
samenwerking is een continu proces. Direct 
vanaf de herindeling hebben we hieraan 
invulling gegeven door het dorps/wijk 
wethouderschap en de gebiedsregie hierin 
centraal te positioneren. Inmiddels krijgt 
deze wijze van werken steeds vastere 
vormen.   

 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• In 2019 hebben voor het eerst alle dorps- en wijkorganisaties budgetten ontvangen van de 
gemeente voor het invullen van medeverantwoordelijkheid en zeggenschap. Hiermee kunnen de 
lokale organisaties een actieve rol spelen in de eigen wijk of in het eigen dorp.    

• De subsidieregelingen voor leefbaarheid zijn in 2019 gecontinueerd. Daarnaast is een gemeente 

brede subsidieregeling op het gebied van leefbaarheid voorbereid om vanaf 2020 nog beter 
invulling te kunnen geven aan deze gemeentelijke ambitie. 

• Het algemene subsidiebeleid van de voormalige gemeenten en kernen is geharmoniseerd in de 
nieuwe algemene subsidieverordening van de gemeente Midden-Groningen. Hierdoor worden het 
effect en de slagkracht van de diverse subsidies verder versterkt. 

• De gebiedswethouders en gebiedsregisseurs hebben hun rol in 2019 uitgebouwd en ingevuld. 
Hiermee is verder geïnvesteerd in het opbouwen en behouden van een band en vertrouwen met 
de inwoners. Dit is de basis voor het maken van afspraken over de samenwerking op de lange 
termijn.   
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• De gemeente heeft in 2019 haar rol als bondgenoot verder gestalte gegeven. In diverse dorpen 
en wijken zijn inwoners actief ondersteund bij initiatieven uit de samenleving. Daarbij steunen 
we niet alleen met geld, maar ook met kennis en advies. Dit varieert van concrete (fysieke) 
leefbaarheidsprojecten tot democratische vernieuwing. Zo maken we het mogelijk dat inwoners 
zelf kansen benutten.  

• We faciliteren kennisuitwisseling tussen dorpen en wijken zodat onderlinge inspiratie toeneemt 
en inhoudelijke samenwerking gestimuleerd wordt. 

• We hebben bij veel nieuwe ontwikkelingen gewerkt aan participatie van inwoners. Zowel bij 
beleidsvorming als bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee bouwen we aan medezeggenschap 
van inwoners voor eigen wijk en dorp. Gebiedsregisseurs spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

2) Goede en passende huisvesting voor het uitvoeren van sociaal maatschappelijke 

activiteiten 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• Goede en passende huisvesting voor het 
uitvoeren van maatschappelijke 
activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

MFA Meeden 

• Eind augustus 2017 heeft de gemeente 
Menterwolde een krediet beschikbaar 
gesteld voor de uitbreiding en renovatie van 
de Sjalomschool in Meeden tot 
multifunctionele accommodatie. 

• We werken continu aan onze 
hoofddoelstelling. 

• We hebben een uitgebreid overzicht 
opgesteld van ons vastgoed. Dit is afgerond 
en maakt onderdeel uit van het 
rekenkameronderzoek. 

• We hebben voor ons vastgoed meerjarige 
onderhoudsplannen opgesteld om te kunnen 
sturen op kwaliteit en financiën. 

 

• De voorbereiding voor de vestiging van de 
multifunctionele accommodatie in Meeden 
heeft plaatsgevonden.  

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• De rekenkamer van Midden-Groningen heeft een rapport voor het gemeentelijk vastgoed en 
vastgoedbeleid opgesteld. Het rapport biedt aanknopingspunten voor de vervolgstappen. De 
aanbevelingen zijn voor het overgrote deel overgenomen en worden uitgevoerd. 

• Als een gevolg van het voorgaande, onderzoeken we op diverse plekken de mogelijkheid om 

bestaande functies onder te brengen in nieuwe locaties. Er zijn mogelijkheden hiervoor bij de 
ontwikkelingen van de nieuwe kindcentra. En ook bij nieuwe ontwikkelingen van maatschappelijk 
vastgoed die in eigendom zijn van de samenleving.  

• De voorbereiding voor de uitbreiding en renovatie van de Sjalomschool in Meeden tot 
multifunctionele accommodatie heeft plaatsgevonden. Eind 2019 is een begin gemaakt met de 
uitvoering van de renovatie. Met dit multifunctionele centrum realiseren wij een degelijke 
huisvesting voor uiteenlopende sociaal maatschappelijke activiteiten. 

 

3) Deelname aan het maatschappelijk leven 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Cultuur algemeen 

• Inwoners van Midden-Groningen nemen zo 
veel mogelijk deel aan het maatschappelijk 
leven en kunnen zich ontplooien. 
 
 

• Er zijn nieuwe activiteiten begeleid en 
opgepakt. Zoals Cultuur op het Cruyffcourt in 
de zomervakantie, ouderen & cultuur, 
cultuureducatie in het onderwijs en een 
informatieve Cultuurmanifestatie met het 
amateurveld. Naast de reguliere activiteiten 
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Bibliotheekwerk 

• De inwoners van Midden-Groningen hebben 
voldoende kennis en informatie om 
zelfredzaam en onafhankelijk in de 
samenleving te functioneren. 
 
 
 
 

 
Kielzog 

• Inwoners van Midden-Groningen kunnen zich 
cultureel ontplooien en ontwikkelen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Archeologie 

• We creëren bescherming en draagvlak voor 
archeologische waarden in de gemeente. 
 
 
 
 
 

 
 
Erfgoed en monumentenzorg 

• Midden-Groningen is een aantrekkelijke 
woon-, leef- en werkgemeente met 
aandacht voor de cultuurhistorische 
kwaliteiten, zowel in het openbaar gebied 
als in het particuliere domein. 
 

was er in 2019: Tocht om de Noord, Theater 
in de kerken van Noordbroek en Sappemeer, 
diverse boekuitgaven, De Dochter van 
Martenshoek (Watervloot).  
 

• De Bibliotheek heeft nieuwe activiteiten 
ontwikkeld op het vlak van sociaal domein,  
bijvoorbeeld ouderenwerk met de Breinbieb 
(dementievriendelijke informatie). Verder 
was de bibliotheek actief met de Bibliotheek 
op School en het E-lab met 
onderwijsactiviteiten. De plannen voor 
nieuwe vestigingen in Siddeburen en 
Slochteren zijn verder uitgewerkt. 

 

• Kielzog toont een stijging in bereik in 2019, 
voor theaterbezoek en cursisten van de 
muziekschool en kunstwerkplaats. Zowel 
individuele lessen als groepsactiviteiten 
krijgen steeds meer deelnemers in geheel 
Midden-Groningen. Kielzog heeft 
beleidsmarkers opgezet van waaruit de 
organisatie werkt. De basis is inmiddels op 
orde. Dat heeft geleid tot CBCT certificering 
(het model voor gecombineerde 
cultuurinstellingen) van Kielzog.  

 

• Voorbereiding Nota archeologiebeleid is 
uitgevoerd. De concept-nota heeft in 
november/december ter inzage gelegen en 
wordt in 2020 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aangeboden. 

• Er zijn ongeveer 30 beoordelingsbesluiten van 
archeologische onderzoeksrapporten 
genomen. 

 

• We waarborgen de instandhouding en 
bescherming van alle gebouwd erfgoed; 
karakteristieke panden, monumenten en 
beschermde dorpsgezichten vanwege de 
historische waarde en het behoud van het 
unieke karakter, identiteit en de ruimtelijke 
kwaliteit van de gemeente.  

• We hebben goede beleidsafspraken gemaakt 
met rijk, provincie, NCG en andere partijen 
om erfgoedpanden op een zorgvuldige manier 
te versterken en bevingsschade te herstellen.  

• We hebben gezorgd voor verschillende 
fondsen en subsidies voor het uitvoeren van 
erfgoedprojecten.  

 
 
 
 
Wat hebben we er voor gedaan? 
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Cultuur 

• De coördinatie van de Culturele Compagnie heeft geleid tot 9 bijeenkomsten in 2019. Ook leidde 
het tot de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van cultuuractiviteiten en evenementen. De 
Culturele Compagnie heeft een raadsdelegatie bijgepraat en nader geïnformeerd. 

• Er zijn 3 cultuurcoaches/combinatiefunctionarissen aangesteld voor onderwijs, sociaal domein 
en culturele infrastructuur. Deze zijn functioneel ondergebracht bij de Kielzogorganisatie, maar 
werken voor de hele gemeente. De gemeente is formeel opdrachtgever. 

• Samen met de provincie is gewerkt aan invulling van de nieuwe provinciale cultuurnota 2021-
2024. Hierdoor kon de gemeente invloed uitoefenen om de lokale culturele ontwikkelingen en 
belangen in te brengen bij de provincie.  

• Om in het culturele veld de behoeften, ambities en ontwikkelingen te peilen is er een 
informatieve Cultuurmanifestatie gehouden. De uitkomsten van deze avond worden gebruikt voor 
het opstellen van de kadernotitie cultuur. 

• Voor inzet van cultuur in het versterkingsgebied is een NPG project aanvraag gedaan voor 
“Beleving en verhaal” van Overschild. Hiermee wordt de komende 2 jaar de Kroniek van 
Overschild geproduceerd, in woord en beeld. Dit gebeurt met inzet van de inwoners.  

• In het kader van de harmonisatie van regelingen en verordeningen is de Percentageregeling 
Beeldende Kunstopdrachten Midden-Groningen ontwikkeld en vastgesteld. Daarnaast is er uit 
regulier budget een aantal beeldende buiten-kunstwerken gerepareerd en gerestaureerd. 

• De gemeentelijke kunstcollectie is door een bestuurslid van Artos Kunstuitleen geïnventariseerd. 
Met Artos zijn nadere beheers- en uitleenafspraken gemaakt. 

• Voor een stabielere toekomst van de Historische Scheepswerf is een task force opgezet met een 
kwartiermaker. De kwartiermaker verkent een nieuwe start voor deze organisatie  en begint in 
2020 daar mee. 

Bibliotheek  

• Met VGG en provincie is verder vorm en inhoud gegeven aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap 
aan Biblionet. Hiervoor zijn meerdere bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd. Ook is een 
ambtelijke werkgroep opgericht die één en ander voorbereidt. Biblionet ontvangt gemeentelijke 
subsidie en zet ook middelen in uit het rijksbudget Vroeg en Voorschoolse Educatie. 

Kielzog  

• In bestuurlijke overleggen zijn de ambities van het Kielzog met de gemeentelijke mogelijkheden 
aan de orde geweest. De plannen voor een ander dienstverband voor de gedetacheerde 
(gemeentelijke) docenten zijn uiteindelijk in aangepaste vorm uitgevoerd. Stichting Kielzog 
ontvangt gemeentelijke subsidie en is als verzelfstandigde stichting ook zelf actief in 
fondsenwerving. 

Archeologie 

• De nota archeologiebeleid is tot stand gekomen in overleg met Provincie, ODG, LTO-Noord. Ook 
zijn lokale historische verenigingen en vergelijkbare organisaties geïnformeerd over het 
voorgestelde archeologiebeleid. Vanuit de landbouw en LTO-Noord zijn inspraakreacties 
binnengekomen die voor een beperkt deel gehonoreerd zijn in de definitieve nota 
archeologiebeleid. De hoofdmoot van de inspraakreacties heeft betrekking op percelen die 
‘verstoord’ zouden zijn en daarom geen archeologische (verwachtings-)waarde meer zouden 
hebben. In 2019 zijn er 34 archeologische onderzoek locaties bijgekomen en vastgelegd in een 
database en GIS-systeem. Eind 2019 waren er in totaal 171 onderzoek locaties in Midden-
Groningen. 

Erfgoed en monumentenzorg 
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• We hebben van de 120 nieuw geselecteerde panden, 55 nieuwe gemeentelijke monumenten 
aangewezen. De gemeente heeft hiermee 135 panden met een status als gemeentelijk 
monument, 156 rijksmonumenten en 2 rijks-beschermde dorpsgezichten. Daarnaast zijn er 1200 
panden met een status als karakteristiek object. 

• We kunnen in 2019 en in 2020 voor de pilot in Overschild een subsidie geven aan eigenaren van 
karakteristieke panden, om de eigenaren van te versterken panden tegemoet te komen bij onder 
andere verduurzaming en benodigd onderhoud gelijktijdig bij de versterking. Er is in totaal 2 
miljoen euro beschikbaar voor dit doel. Er zijn 35 karakteristieke woningen in Overschild. 

• We hebben een nieuwe subsidieregeling gemeentelijke monumenten gemaakt om eigenaren van 
gemeentelijke monumenten te helpen bij onderhoud en restauratie van hun monument. We 
hebben een totaalbedrag van € 100.000,- aan subsidie toegekend aan 22 verschillende eigenaren. 

• We hebben samen met de NCG, rijk en provincie een Erfgoedprogramma opgesteld waarin een 
visie is gegeven op het gewenste erfgoedbeleid in relatie tot de aardbevingenproblematiek. Ten 
behoeve van de uitvoering van het Erfgoedprogramma is/wordt een fonds gevormd.  

• We hebben een afwegingskader ‘bescherming karakteristieke objecten’ gemaakt, waarmee we 
sloopaanvragen van karakteristieke objecten beter kunnen toetsen. 

• We promoten monumenten en de historie van de gemeente voor een breed publiek tijdens de 
Open Monumentendag in samenwerking met de stichting Open Monumentendag. 

 

 
4) Een breed sportaanbod  

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• Een aanbod aan sportvoorzieningen in 
privaat en publiek eigendom dat doelmatig 
en efficiënt gebruikt wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Het stimuleren van sport en bewegen in het 
onderwijs en andere specifieke 
doelgroepen. 
 
 
 

 

• We gaan samen met partners na welke sport 
een bijdrage kan leveren in het doorbreken 
van de vicieuze cirkel van kinderen in 
achterstandssituaties en of dit voor Midden-
Groningen de beste resultaten biedt (of dat 
we samen afspreken dat er iets anders nodig 
is). 
 

• In onze gemeente is er een breed aanbod van 
sportvoorzieningen, waar bewoners en 
verenigingen gebruik van kunnen maken. 
Deze voorzieningen worden steeds beter en 
efficiënter gebruikt. Er zijn verschillende 
samenwerkingsverbanden gerealiseerd 
tussen sportverenigingen die een sportpark 
delen. Ook weten verenigingen die dezelfde 
sport beoefenen elkaar makkelijker te 
vinden. Daarnaast zijn sportverenigingen 
beter in staat om hun 
ondersteuningsbehoefte vanuit de gemeente 
of andere partijen te formuleren. Dit draagt 
bij aan het versterken en behouden van het 
brede sportaanbod in de gemeente. 
 

• Scholieren maken naast hun reguliere 
gymlessen kennis met verschillende sporten 
en verenigingen uit onze gemeenten. 
Daarnaast is er laagdrempelig beweegaanbod 
beschikbaar voor ouderen en mensen met een 
beperking. 

 

• Er is een groter bewustzijn bij diverse 
maatschappelijke partijen over hoe sport en 
bewegen een bijdrage kan leveren aan het 
aanpakken van sociale vraagstukken. 
Meerdere zorg- en welzijnsorganisaties 
hebben meegedacht met en zijn aangesloten 
bij het lokaal sportakkoord. Sport en 
beweegactiviteiten worden daarnaast ook op 



 22 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniek Sporten 

• Wij willen mensen met een beperking meer 
mogelijkheden bieden om te gaan sporten. 
Dit willen we bereiken door middel van 
Uniek Sporten Groningen. Deze instelling is 
er voor kinderen, jongeren, volwassenen en 
senioren met een beperking. 

 

creatieve wijze ingezet door bijvoorbeeld 
Jongerenwerk van Kwartier Zorg en Welzijn. 

 

• In de gemeente worden de Digitale Sportpas 
(www.actiefmidden-groningen.nl) en het 
Meedoenfonds aangeboden. Via de digitale 
sportpas kunnen kinderen deelnemen aan 
proeflessen bij sportverenigingen zonder dat 
ze direct lid hoeven te worden. Via het 
Meedoenfonds kunnen zwemlessen of de 
contributie van het lidmaatschap bij een 
sportvereniging worden vergoed, zodat 
kinderen ondanks gebrek aan financiële 
middelen bij hun ouders of verzorgers zich 
toch op sportief vlak kunnen ontwikkelen, en 
mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. 

 

• Er is een groeiend sportaanbod voor mensen 
met een fysieke en/of verstandelijke 
beperking. Verschillende verenigingen zijn 
bezig met het opzetten van ‘OldStars’ of 
‘Walking Sports’ voor ouderen of mensen met 
beperking. Via Uniek Sporten Groningen 
kunnen bewoners met een beperking 
informatie krijgen over de verenigingen en 
organisaties waar zij terecht kunnen om te 
sporten. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 
 
Lokaal Sportakkoord 

• In navolging van het Nationaal Sportakkoord, hebben we in Midden-Groningen stappen 
ondernomen om een Lokaal Sportakkoord realiseren. In het Lokaal Sportakkoord maken sport- en 
beweegaanbieders samen met de gemeente en maatschappelijke partijen (zoals zorg, welzijn en 
onderwijs) afspraken om gezamenlijk ambities op het gebied van sport en bewegen in de 
gemeente te realiseren.  

• De gemeente heeft met middelen van het Rijk een zogenaamde sportformateur aangesteld die 

als procesbegeleider optreedt. Onder leiding van de sportformateur zijn een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd. Hier hebben de aanwezige partijen gezamenlijke ambities en 
concrete acties geformuleerd. Deze acties zullen wij de komende jaren in nauwe samenwerking 
met sportaanbieders en maatschappelijke partijen uitvoeren. 

 
Verenigingsondersteuning 

• De gemeente biedt in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen de mogelijkheid tot 
verenigingsondersteuning. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het versterken van de 
sociale cohesie, gezondheid en leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen. De 
verenigingsondersteuner helpt verenigingen vitaal te blijven en de samenwerking met andere 
verenigingen en partners op te zoeken. Daarnaast helpt hij verenigingen met het realiseren van 
nieuwe initiatieven en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals rookvrije 
sportterreinen en gezonde kantines. 

 
 
 
Sportclinics 
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• Voor een groeiend aantal scholen in de gemeente worden zogenaamde sportclinics 
georganiseerd. Dit gebeurt onder leiding van een buurtsportcoach, in samenwerking met scholen 
en lokale sportverenigingen. Kinderen komen in aanraking met meerdere sporten waardoor ze 
sneller enthousiast worden over sport en bewegen. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd om 
lid te worden van een vereniging doordat sportverenigingen actief worden betrokken bij de 
clinics.  

 
Wandelgroepen 

• In de dorpen Harkstede, Hoogezand, Slochteren en Siddeburen zijn er wandelgroepen opgezet 

met behulp van een buurtsportcoach. Deze wandelgroepen worden druk bezocht en helpen om 
mensen uit hun isolement te halen en zich fitter te voelen. 

 
Lokaal sportakkoord 

• Met behulp van de sportformateur hebben we nadrukkelijk ingezet op het betrekken van een 
diverse groep maatschappelijke partijen bij het lokaal sportakkoord. Hierdoor zijn verbindingen 
ontstaan tussen sportverenigingen, beweegaanbieders en bijvoorbeeld zorg- en 
welzijnsorganisaties. Zij zullen ook samen optrekken, met ondersteuning van de gemeente, om 
uitvoering te geven aan de afspraken in het akkoord.  

 
Digitale Sportpas en Meedoenfonds 

• Onze gemeente heeft alle sportaanbieders actief geïnformeerd over de mogelijkheden van de 
digitale sportpas en het Meedoenfonds. Hoewel sportaanbieders zich enthousiast uiten in 
gesprekken, is slechts een beperkte groep aangesloten bij de Digitale Sportpas en het 
Meedoenfonds. Er wordt nog onderzocht hoe we de Digitale Sportpas en het Meedoenfonds beter 
onder de aandacht kunnen brengen en ook verenigingen kunnen ondersteunen om aan te sluiten 
bij deze initiatieven. 

 

Verenigingsondersteuning 

• Sportverenigingen kunnen ondersteuning en advies ontvangen van de verenigingsondersteuner 
over het opzetten van aanbod voor mensen met een beperking. Ook worden verenigingen door 
de verenigingsondersteuner aangemoedigd om samen te werken en kennis te delen op het gebied 
van uniek sporten.  

 

Uniek Sporten Groningen 

• Uniek Sporten Groningen helpt om sporters met een beperking en passende sportaanbieders met 
elkaar in contact te brengen. Onze gemeente heeft met de inzet van een buurtsportcoach 
gewerkt aan het inzichtelijk maken van de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. 
Deze informatie is beschikbaar op de site van Uniek Sporten waarop het aanbod voor mensen met 
diverse beperkingen vermeld staat. 

 

Beweeglink 

• Via Beweeglink.nl kunnen bewoners die een revalidatietraject hebben doorlopen na bijv. een 
hersen- of hartinfarct, begeleiding krijgen om weer te kunnen gaan sporten en bewegen bij een 
passende sportaanbieder. Deze begeleiding wordt gedaan door een combinatiefunctionaris sport 
van de gemeente. 

 

Deelname provinciaal sportakkoord 

• In december 2019 heeft de gemeente deelgenomen aan de startbijeenkomst van het Provinciaal 
Beweegakkoord. Een van de thema’s met een prominente plek in de bijeenkomst was inclusief 
en uniek sporten. Via dit gremium zoekt onze gemeente samenwerking met de provincie en 
andere gemeenten en partijen om de mogelijkheden voor mensen met een beperking te 
vergroten. 
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5) Veiligheid op het gebied van wonen en werken 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• Sociale woonoverlast en verloedering 
komen in veel vormen voor, zoals 
burenoverlast, geluids- en stankoverlast, 
bedreiging, alcohol- en drugs-gerelateerde 
overlast. We willen dat het aantal 
meldingen daalt. 

 
 
 
 

 
Jeugd en veiligheid 

• Uiteraard heeft ook onze jeugd recht op een 
plekje in onze gemeente en hoort het bij de 
jeugd dat ze af en toe opvallen. Wij mogen 
in dat opzicht ook enige tolerantie van onze 
burgers vragen. Maar daar waar er sprake is 
van ernstige overlast willen we dat dit 
stopt. 

• We willen bereiken dat het aantal bij de 
politie gemelde (huiselijk) geweldzaken en 
kindermishandeling daalt.  

 

 

• We willen dat het aantal woninginbraken 
daalt. 

 

• Vermindering van de georganiseerde 
criminaliteit en ondermijning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grootschalige incidenten en Evenementen 

• Evenementen, zeker de grootschalige, 
kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s 
opleveren. We willen dat organisaties zich 
strikt houden aan de gestelde voorwaarden 
op dit gebied, zoals opgenomen in de 
vergunning. Tegelijkertijd willen we toe 
naar deregulering van het 
evenementenbeleid. 

• Alcoholgebruik en drugsgebruik, maar ook 
sociale problematiek en verwardheid spelen 
vaak een rol bij woonoverlast. Preventief en 
repressief is ingezet op de persoonsgerichte 
aanpak (PGA) en de bestuursrechtelijke 
aanpak.  

• Een integrale samenwerking en verbinding 
tussen zorg- en veiligheidsdomein en 
burgerparticipatie. 

 

• Jongerenoverlast wordt in een 
samenhangende integrale keten aangepakt. 
In deze aanpak werken we samen met de 
politie, Actiecentrum Veiligheid en Zorg 
(AVZ) Groningen, het Sociaal team, het 
jongerenwerk, VNN, Halt, Reclassering, 
leerplicht en de scholen. Boa’s worden 
gericht ingezet. 

• Blijvend zal, samen met de ketenpartners, 
een integrale gemeentelijke aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
worden uitgevoerd.  

 

• Wij geven, samen met onze ketenpartners, 
uitvoering aan het gemeentelijke plan van 
aanpak Woninginbraken. 

• Wij zetten ons actief in om ondermijnende en 
druggerelateerde criminaliteit aan te 
pakken. In samenwerking met de politie zijn 
er opnieuw meerdere hennepkwekerijen 
opgerold. 

• Wij hebben in samenwerking met de 
betrokken ketenpartners de problematiek in 
kaart gebracht. 

• Doorlopend werken wij aan onze doelstelling: 
een veiligere leefomgeving.  

• Wij zoeken actief de samenwerking op met 
de omliggende gemeenten om de 
criminaliteit terug te dringen. 
 

• Crisismanagement wordt in nauwe 
samenwerking met de Veiligheidsregio en alle 
betrokken ketenpartners uitgevoerd. De 
gemeente stelt de juiste voorwaarden bij 
grote evenementen en waar nodig wordt 
gehandhaafd. 
 

 
 
 
 



 25 

Wat hebben we er voor gedaan? 

• Wij hebben in het Integrale jaarplan veiligheid 2019 van de gemeente Midden-Groningen en in 
het jaarwerkplan  Eenheid Noord-Nederland, basisteam Ommelanden Midden 2019 de activiteiten 
en maatregelen beschreven, die wij samen met de ketenpartner uitvoeren binnen de 
geprioriteerde veiligheidsthema’s. 

• De sociale (woon) overlast in wijken en buurten vermindert, door een samenhangend sociaal 
beleid (WMO/OGGZ), Sociale teams, gebiedsregisseurs en  begeleid wonen.  Afhankelijk van de 
casuïstiek leveren, naast de gemeente en de politie, verschillende andere ketenpartners een 
bijdrage in het behalen van het ambitieniveau. Belangrijke ketenpartners zijn: sociale teams 
(o.a. buurtbemiddeling), gebiedsregisseurs, Boa’s, VNN, woningbouwcorporaties, jongerenwerk, 
Centrum Veiligheid en Zorg.  

• Wij voeren de Wet Woonoverlast (bestuurlijke maatregelen) en de integrale aanpak verpauperd 
particulier bezit uit. Wij werken aan een schone, hele en veilige leefomgeving, door middel van 
straatverlichtingen en het grijs- en groenbeheer. Wij treden op tegen vernielingen, illegale 
vuilstort en wij ruimen fietswrakken en weesfietsen op.  De bestrijding van klein leed, grote 
ergernissen en waar nodig buurtbemiddeling is opgepakt. 

• De inzet op woninginbraken van de afgelopen jaren heeft geleid tot goede 
samenwerkingsafspraken en een goedlopend regulier proces.  Wij blijven aansluiten bij de 
landelijke acties op het gebied van woninginbraken.   

• De evenementen in de gemeente Midden-Groningen zijn veilig verlopen. Ook hiervoor geldt dat 
er voldoende aandacht blijft voor het voorkomen en aanpakken van onveilige situaties bij 
evenementen. De huidige veiligheidsmaatregelen worden voortgezet.  

• ‘Een sluitende persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag’ is aangepast in 
samenhang met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein ter voorbereiding op de nieuwe 
Wet Verplichte GGZ (Wvggz).  Het gaat hier om het proces van het nemen van crisismaatregelen.  

• De bijdrage van de gemeente is het uitvoeren van een wettelijke taak van de sluitende aanpak 
volgens “9 bouwstenen” methodiek, het uitvoeren van de wet BPOZ, preventie en vroegtijdige 
signalering en een integrale persoonsgerichte aanpak. Daarnaast wordt er passende 
ondersteuning geboden aan ex-gedetineerden in samenwerking met Crisisbeoordelingslocatie 
(CBL) Lentis.  

• De inzet van handhaving is sterk aan verandering onderhevig door ontwikkelingen zoals de 
veranderende rol van de overheid. De handhaving wordt meer doelgericht en efficiënt ingezet, 
om hiermee de leefbaarheid, volksgezondheid en veiligheid op peil te houden en te verbeteren.  

• De basis voor de aanpak van ondermijning is gelegd in het Integraal Ondermijningsbeeld van het 
Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Op dit moment werken wij in driehoeksverband 
nauw samen met de omliggende gemeenten en de overige ketenpartners aan een overzicht van 
de problematiek.  

• Wij blijven ons inzetten voor een veiligere leefomgeving door bestuurlijk op te treden, door te 
handhaven in het kader van het gemeentelijke Damoclesbeleid. In samenwerking met de politie, 
woningbouwcorporaties en het Sociaal Team beoordelen wij wanneer een bestuurlijke 
maatregel, namelijk een tijdelijke sluiting van een woning, proportioneel is. Door een woning 
tijdelijk te sluiten, zorgen wij ervoor dat de link met het drugscircuit verbroken wordt en dat de 
overlast in de nabije omgeving vermindert. 

 

6) Fysieke leefbaarheid 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• Gebiedsgericht groenbeheer. Dit betekent 
dat als inwoners in hun eigen dorp of wijk 
inzet leveren bij het onderhoud van groen, 
in die wijk of dat dorp het groen een hoger 
onderhoudsniveau kent (en het groen er 

• Vanuit bewonersinitiatieven zijn 
verschillende locaties heringericht, is 
herinrichting in voorbereiding en/of is 
aanvullend beheer overgenomen door 
bewoners. Voorbeelden hiervan zijn 
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daardoor netter uitziet) dan in een wijk of 
dorp waarbij geen inwonersinzet 
plaatsvindt.  

• We streven ecologisch beheer na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Behoud van veilige speelvoorzieningen. 

 

• In stand houden van de verkeersveiligheid 
en bereikbaarheid over weg en water. 

 

 

 

 

• Het behouden van een robuust 
watersysteem en duurzaam water beheer. 

 

• Het voldoen aan onze zorgplicht voor het 
grondwater, het inzamelen van stedelijk 
afvalwater en hemelwater. 

 

• We willen Anders met Afval omgaan. 
 

bijvoorbeeld het Oosterpark en het entree 
Meeden.  

 

• Elk gebied heeft, door omvang, ligging, 
grondsoort, beheer en functie, een geheel 
eigen karakter. Bij het beheer nemen 
bewoners en de gemeente in toenemende 
mate, samen de verantwoordelijkheid. In 
veel gevallen wordt het basisbeheer in het 
buitengebied uitgevoerd door natuurlijke 
grazers. Deze grazers zorgen voor een 
bijzondere afwisseling in de vegetatie van 
groengebieden en dragen in belangrijke mate 
bij aan biodiversiteit. In veel gebieden zijn 
inheemse kruiden ingezaaid, vindt er 
aanplant plaats met voorjaarbloeier, bes- en 
nootdragende heesters en klim-en 
slingerplanten. Deze zorgen voor een aanbod 
van voedsel en schuilgelegenheid voor fauna. 

• Alle speelvoorzieningen zijn gekeurd. Waar 
nodig zijn reparaties aangebracht.  

• We hebben de wegen, bermen, sloten en 
openbare verlichting onderhouden om de 
betreffende voorzieningen schoon, veilig en 
heel te houden. Hiervoor hebben we, met 
uitzondering van de wegen, gebruik gemaakt 
van de extra middelen die beschikbaar zijn 
gesteld om achterstanden weg te werken.  

• Door middel van onderhoud en investeringen 
hebben we het watersysteem (riolering) 
robuust gehouden. 

• We geven uitvoering aan het deltaplan 
ruimtelijke adaptatie. In dit plan is 
afgesproken dat Nederland in 2050 
klimaatbestendig is ingericht.  

• We hebben het afval ingezameld conform het 
beleid geldig voor de drie voormalige 
gemeenten. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

• We hebben in het kader van de harmonisatie beleidsplannen en bijpassende verordeningen 
voorbereid, opgesteld en laten vaststellen. Dit is gedaan op het gebied van afval, groen, wegen, 
gladheid, speelvoorzieningen en het gemeentelijk rioleringsplan. Het geharmoniseerde beleid 
gaat in per 1-1-2020. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.  

• Er was frictie tussen de bestaande formatie en de uit te voeren werkzaamheden. Om dit op te 
lossen hebben wij extra personeel geworven en aangesteld. Helaas blijven we kwetsbaar door 
ziekte en zijn sommige werkzaamheden in 2019 hierdoor in het gedrang gekomen.  

• We hebben om ecologisch beheer na te streven de notitie bermen en sloten opgesteld. 

• We hebben veel voorbereidingen getroffen om het vastgestelde beleidsplan afval met ingang van 

1-1-2020 ter uitvoer te brengen. De voorbereidingen betroffen extra personeel, tractie, de 
aanschaf en distributie van inzamelmiddelen. 
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• We hebben de droogteschade aan wegen verder in kaart gebracht en zijn gestart met een 
onderzoek naar de effecten op onze wegen. We hebben een bestek opgesteld om de eerste 
schade te verhelpen met de middelen die ons hiervoor per 2020 ter beschikking zijn gesteld.  

• We hebben het beheerpakket Obsurv ingericht, om ons areaal digitaal te kunnen ontsluiten.  

• We hebben een stresstest uitgevoerd op de onderdelen overstroming, hitte, droogte en 
wateroverlast. De resultaten worden in 2020 besproken met de gemeenteraad. 

• De gemeente heeft vanuit een faciliterende rol de voorbereiding van bewonersinitiatieven 
ondersteund. Het gaat dan om hulp bij de plan- en visievorming, het leveren van bijvoorbeeld 
houtsnippers, het leveren van vrijkomend zand uit een gemeentelijk project, het leveren van 
stamhout vanuit gemeentelijke kap en de inzet van bijvoorbeeld een minikraan voor een dagdeel. 
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Wat heeft dit gekost? 

Kosten en baten programma Dorpen en Wijken 

 

Analyse verschillen ‘Dorpen en Wijken’              Nadeel € 639.846  

 
Openbare Ruimte                             Voordeel € 574.000 
 
Lasten                         Nadeel € 695.000 

In 2019 heeft een administratieve afwikkeling van het project Meerstad plaatsgevonden hierdoor is 
de boekwaarde van € 1.145.000 afgeboekt naar nihil. Deze afboeking wordt geheel gedekt door de 
bijdrage van de gemeente Groningen, zie baten.  

In de Voorjaarsnota 2019 zijn extra middelen geraamd voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk 
verkeer en vervoerplan. De uitvoering hiervan zal starten in 2020. Het voordeel dat hierdoor ontstaat 
van € 30.000 wordt betrokken in de resultaatbestemming. 

De energielasten voor de openbare verlichting zijn € 90.000 lager dan begroot. Dit hangt o.a.  samen 
met het verduurzamen van de openbare verlichting. De geraamde effecten van de verduurzaming 
zijn met ingang van het jaar 2020 in de begroting verwerkt.  

De kapitaallasten zijn € 200.000 lager dan begroot, omdat de afronding van de investeringen 
doorgeschoven is naar 2020.  

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019

realisatie 

2019

Verschil

2019

Lasten

Openbare ruimte 6.263.038 7.178.531 7.429.004 8.124.434 -695.430 N 

Cultuur 5.302.707 5.853.132 6.113.342 6.166.706 -53.364 N 

Sport 4.589.583 4.587.408 4.840.828 5.352.310 -511.482 N 

Openbaar Groen 5.524.723 6.695.715 5.804.953 7.039.894 -1.234.941 N 

Riolering 4.671.503 4.338.230 4.371.817 4.338.418 33.399 V 

Afval 6.212.767 6.619.842 7.454.167 6.449.519 1.004.648 V 

Milieu 1.198.646 1.887.604 2.413.969 2.012.944 401.025 V 

Begraafplaatsen 992.224 472.949 585.303 618.034 -32.731 N 

Totaal lasten 34.755.193 37.633.411 39.013.383 40.102.258 -1.088.875 N 

Baten

Openbare ruimte 334.545 147.996 1.038.345 2.307.557 1.269.212 V 

Cultuur 279.384 502.990 1.005.410 1.017.349 11.939 V 

Sport 1.097.503 995.741 1.129.826 1.472.065 342.239 V 

Openbaar Groen 126.675 227.953 288.500 109.544 -178.956 N 

Riolering 5.552.907 5.484.914 5.487.114 5.201.627 -285.487 N 

Afval 7.556.379 7.727.984 8.531.374 7.842.545 -688.829 N 

Milieu 589.044 3.450 3.450 23.382 19.932 V 

Begraafplaatsen 368.689 326.000 434.000 404.924 -29.076 N 

Totaal baten 15.905.125 15.417.028 17.918.019 18.378.994 460.975 V 

Saldo voor bestemming -18.850.067 -22.216.383 -21.095.364 -21.723.264 -627.900 N 

Mutatie reserves

stortingen 92.793 0 0 11.946 -11.946 N 

onttrekkingen 275.665 6.745 31.745 31.745 0    

Totaal mutatie reserves 182.872 6.745 31.745 19.799 -11.946 N 

Saldo na bestemming -18.667.196 -22.209.638 -21.063.619 -21.703.465 -639.846 N 

bedragen in euro

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
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Diverse kleinere verschillen verklaren het resterende voordeel van € 130.000.   
 
Baten                              Voordeel € 1.269.000 

Het voordelig effect wordt met name veroorzaakt door de vergoeding van de gemeente Groningen 
inzake de grenscorrectie project Meerstad.  
 
Sport                       Nadeel € 169.000 
 
Lasten                         Nadeel € 511.000 

De uitgaven voor sportbeleid zijn € 225.000 hoger dan verwacht. Dit is te verklaren door de inzet van 
buurtsport/combifunctionarissen. Deze post was niet juist opgenomen in de begroting.  

De uitgaven voor alle sportaccommodaties zijn € 286.000 hoger dan verwacht. Dit is met name 
veroorzaakt door hogere energielasten en hogere (gemeentelijke) belastingen (OZB). 

 
Baten                      Voordeel € 342.000 

Een bedrag van € 293.000 betreft de (voorlopige) vergoeding vanuit de Specifieke Uitkering Sport. 
Dit is het gevolg van de wijzigingen in het Rijks BTW regime met betrekking tot sport. Deze 
vergoeding staat tegenover de niet meer aftrekbare BTW kosten voor sport. De uiteindelijke 
vergoeding wordt afgerekend op basis van de rekening 2019. 

Het overige voordeel wordt voornamelijk bepaald door inzet van buurt en sportcoaches, verhuur en 
gebruik van sportaccommodaties en een ontvangen schadevergoeding.  
 
Openbaar groen                  Nadeel € 1.414.000 
 
Lasten                      Nadeel € 1.235.000 

De overschrijding op het product Openbaar groen heeft meerdere oorzaken. De vaste lasten, zoals 
de waterschapslasten, zijn mede door nagekomen heffingen over 2018 € 125.000 hoger dan begroot. 
Stijgende prijzen, onder andere voor brandstof en motorrijtuigenbelasting, leiden ook tot hogere 
kosten voor tractie, het nadeel hierop bedraagt bijna € 200.000.  

Het overige deel van circa € 900.000 heeft met name betrekking op de kosten voor het uitvoeren van 
het groenonderhoud. In 2019 is een nieuwe beleidsnota Groen opgesteld en is er een aanvang 
genomen met het wegwerken van achterstanden, tevens is er vanwege calamiteitenbeheer extra 
onderhoud gepleegd aan het bomenareaal.  
 
Riolering                      Nadeel € 252.000 
 
Baten                         Nadeel € 285.000 

De opgelegde rioolheffing is nagenoeg gelijk aan de geraamde heffing. De lagere opbrengst ontstaat 
door een vermindering vanuit voorgaande jaren. 
 
Afval                    Voordeel € 316.000 
 
Lasten                   Voordeel € 1.005.000 

De inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval wordt kostendekkend uitgevoerd. Een 
voordeel of nadeel wordt verrekend met de voorziening Egalisatie afvalstoffen of de voorziening 
Egalisatie harmonisatie afvalbeleid. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met overhead, 
kwijtschelding, perceptiekosten en een btw-component. Voor een nadere uitsplitsing hiervan wordt 
verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.  

Door genomen efficiency-maatregelen en een lagere verwerkingsprijs van restafval is een voordeel 
behaald van c.a. € 350.000.  
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In 2019 is de Afvalvisie Anders met Afval vastgesteld. Door fasering bij de uitvoering van de 
afvalmaatregelen schuift een deel van de kosten door naar 2020 en ontstaat een voordeel van 
€ 400.000 in 2019.  

Voor de aanpak van zwerfafval is subsidie ontvangen. Hiervan zijn deels investeringen gedaan (o.a. 
zwerfafvalzuigers). Dit leidt op de exploitatie tot zowel lagere lasten als baten van € 110.000. 
Overige verschillen leiden tot een voordeel van € 78.000. 
 
Bedrijfsafval valt buiten de kostendekkendheid, de kosten zijn € 67.000 lager dan begroot. Met de 
inzameling van bedrijfsafval is gestopt omdat dit geen wettelijke taak voor de gemeente is.  
 
Baten                         Nadeel € 689.000 

De opgelegde afvalstoffenheffing is € 69.000 hoger dan de geraamde heffing. De baten voor de 
aanpak van zwerfafval zijn € 110.000 lager dan begroot (zie Lasten). Opbrengsten van de diverse 
afvalstromen fluctueren sterk, dit is afhankelijk van marktprijzen en ingezamelde tonnages. Voor 
textiel wordt momenteel geen vergoeding ontvangen, dit leidt tot een nadeel van € 80.000. Lagere 
vergoedingen voor de overige afvalstromen leiden tot een nadeel van € 95.000. De onttrekking aan 
de eerder genoemde voorzieningen is € 370.000 lager dan begroot. Dit is een sluitpost op de 
afvalbegroting. 

De baten voor bedrijfsafval zijn € 103.000 lager dan begroot doordat de inzameling gestopt is.  
 
Milieu                    Voordeel € 421.000 
 
Lasten                      Voordeel € 401.000 

In de voorjaarsnota 2018 zijn extra middelen opgenomen voor duurzaamheid, waaronder € 250.000 
voor het opzetten van een revolverend fonds. De uitwerking van het fonds is gestart in 2020. Via 
resultaatbestemming wordt overheveling van dit bedrag aangevraagd.  

Lagere toerekende organisatiekosten en diverse kleine verschillen verklaren de rest van het voordeel. 
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3.1.2 Programma Sociaal 

 

 

 

Het programma sociaal is opgedeeld in meerdere paragrafen. Na deze inleiding volgt de visie en een 
samenvatting van behaalde resultaten. In de daarop volgende paragrafen is de 
programmaverantwoording aan de hand van de ‘W-vragen’ op 3 niveaus uitgewerkt: 

1. Basisvoorzieningen 

Onder basisvoorzieningen  verstaan we alle voorzieningen voor inwoners die horen bij het normale 
leven:  de scholen en de kinderopvang, het verenigingsleven, de speel- en ontmoetingsplaatsen, 
(vrijwilligers-)werk, sport en cultuur. Inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente 
werken hierin samen. 

2. Basisondersteuning 

Met de basisondersteuning zorgen we voor een integrale aanpak van eventuele problemen voor 
inwoners op wijk en dorpsniveau waarbij we zo vroeg mogelijk signaleren, bijvoorbeeld in de sociale 
teams. Het resultaat daarvan moet zijn dat er minder zorg en minder zware zorg kan worden ingezet. 
Door intensief in te zetten op preventie zien we meer en pakken we meer op.  

3. Individuele ondersteuning en maatwerkvoorzieningen 

Kwetsbare inwoners moeten de zekerheid hebben dat de gemeente er is wanneer zij het niet op 
eigen kracht en met hulp van hun sociale omgeving redden. Voor deze inwoners willen we een 
degelijk sociaal vangnet realiseren: ondersteuning op maat en zo dichtbij mogelijk. We zetten de 
hulp en ondersteuning in waarbij de verschillende onderdelen zoals Jeugd, WMO en Participatie 
elkaar aanvullen en versterken. Samen met de inwoner ontstaat dan een plan dat uitdaagt om 
toekomstgericht aan de slag te gaan. 

De slotparagraaf gaat over wat het heeft gekost. 
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Visie  

De afgelopen jaren lag de focus voor de gemeente Midden-Groningen op het realiseren van het 
Kompas 2016 en het samensmelten van de drie voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
Menterwolde en Slochteren tot één organisatie. In het bijzonder lag de sociale focus op het 
volwaardig meedoen in de samenleving door alle inwoners. In 2019 werd met betrekking tot het 
laatste een belangrijke stap gezet met het vaststellen van de strategische visie sociaal domein 
Midden-Groningen: ‘Sociale veerkracht in de praktijk’. 

De strategische visie gaat uit van zelfredzaamheid, het benutten van de eigen mogelijkheden. Als 
het eigen netwerk, familie, vrienden en kennissen, dat niet kan, dan kan de gemeente zorg en 
ondersteuning bieden. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke en beleidsmatige verplichtingen. 
De strategische visie is uitgewerkt in 8 opdrachten. In 2019 is een eerste stap naar realisatie gezet 
door het instellen en bijeenroepen van de stuurgroep strategische visie.  

Voor realisatie van de strategische visie is financiering vanuit het NPG nodig. Om dat te realiseren is 
vanaf medio 2019 aansluiting gezocht bij de ontwerpteams en het tot stand komen van het strategisch 
kader “Hart voor Midden-Groningen” zoals dat in december 2019 is vastgesteld. Het strategisch kader 
moet voor de zomer van 2020 leiden tot een lokaal programmaplan. De intentie is om de strategische 
visie op te nemen in één van de ambities van het programmaplan. Hiermede is dan een (gedeeltelijke) 
financiering van de strategische visie geborgd. 

Inzet voor 2019 was om uit te komen met de rijksmiddelen voor de Wmo 2015, de Jeugdzorg en 
participatie. Een goede sturing was noodzakelijk om de uitgaven en de inkomsten in evenwicht te 
houden. Helaas kon ook in 2019 dat evenwicht niet bereikt worden, waardoor bezuinigingsvoorstellen 
nodig waren. Vooral op gebied van jeugd waren de tekorten een landelijk beeld. De gemeente is 
uitgenodigd voor deelname aan een zogeheten diepteonderzoek van KPMG “Inzicht in de besteding 
jeugdhulpmiddelen”. De uitkomsten hiervan zijn begin 2020 bekend. 

Met de invoering van de Wvggz  in 2020 en de Veranderopgave Inburgering in 2021 ziet ook deze 
gemeente zich de komende jaren geplaatst voor nieuwe uitdagingen in het sociaal domein. Met de 
decentralisaties in 2015 en het niet uit kunnen komen met de rijkmiddelen in het achterhoofd, is het 
de vraag of de gemeente wel kan uitkomen met de uitvoering van deze nieuwe uitdagingen. Een 
goede integrale sturing in het sociaal domein is daarom meer dan gewenst. Dit bereiken we door 
implementatie van de strategische visie. 

Samenvatting  

We schetsen in deze samenvatting een aantal belangrijke resultaten in zowel positieve als negatieve 
zin per onderdeel binnen het sociaal domein.  

Onderwijs 

Binnen het onderdeel onderwijs is het leerlingenvervoer in 2019 beter verlopen dat het verslagjaar 
2018. Er is wel een verschil in verslagjaar als schooljaar. Momenteel, schooljaar 2019 – 2020, maken 
320 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer. 

Er is een onderwijsproject “Economic Board Groningen” gestart waarvoor alle schoolbesturen zich 
hebben aangemeld. 

Welzijn 

In 2019 zijn de steunpunten vrijwilligerswerk samengevoegd in een nieuwe Vrijwilligerscentrale 
Midden-Groningen. Er is aandacht besteed aan het werven van nieuwe vrijwilligers. Ook in Midden-
Groningen willen steeds minder mensen vrijwilligerswerk doen. Er wordt gezocht naar nieuwe 
vormen. Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar reguliere arbeid.  

Sociale teams 

De instroom aan nieuwe meldingen was in 2019 iets hoger dan in 2018. Daarnaast stond 2019 in het 
teken van bezuinigingen en de doorontwikkeling van de sociale teams. Dit heeft geleid tot meer 
overleg en meer uitgaan van eigen kracht. Een opdracht die ook onderdeel uitmaakt van de 
strategische visie in het sociaal domein. 
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Jeugdhulp 

Met de sociale teams is uitvoering gegeven aan het Implementatieplan Sturing Uitgaven Jeugd. De 
aanpak van de 300 gezinnen was daarin het speerpunt. We zijn er in geslaagd om de vraag naar 
jeugdhulp goed aan te sluiten bij de echte vraag van gezinnen en kinderen van 0 tot 18 jaar. Er is 
nauwelijks sprake van een wachtlijst, we hebben een beeld van het hoge zorggebruik en er is een 
dekkend aanbod van jeugdhulp gerealiseerd. 

WMO 

De sociale teams hebben een belangrijke rol in het toekennen van een maatwerkvoorziening. Voor 
het verbeteren van de kwaliteit is in 2019 ingezet op de zogeheten “omgekeerde toets”, te kijken 
naar wat echt nodig is. 

Bijstand 

Door een verbetering van het arbeidsmarktperspectief daalde vanaf juni 2019 het aantal mensen dat 
een beroep moest doen op een uitkering van 1831 (op 1-1-19) naar 1764 (op 31-12-19). De gemeente 
Midden-Groningen kent voor de aanvragen een gemiddelde doorlooptijd van 35 dagen. Dat is 
beduidend lager dan de wettelijke termijn van 56 dagen.  

Bijzondere bijstand 

Het aantal mensen dat een beroep moest doen op de bijzondere bijstand, steeg in 2019. Mede 
daardoor zijn ook de uitgaven gestegen. Nog meer mensen zijn aangewezen op een bewindvoerder 
en een inkomenstoeslag voor meerjarige minima. Daarbij maken we de kanttekening dat deze 
gemeente een ruimhartig beleid kent en meer per inwoner uitgeeft dan het landelijke gemiddelde. 

Re-integratie 

BWRI is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Midden-Groningen voor de Participatiewet, de 
afspraakbanen, de Wsw en beschut werk. In 2019 heeft BWRI de in 2018 ingezette specialistische 
inzet en aandacht rondom specifieke doelgroepen doorontwikkeld. De taakstelling beschut werk is 
volledig gerealiseerd. 

Gemeentelijke Kredietbank 

Het aantal klanten bij de Kredietbank daalde licht van 928 naar 918. In 2019 is proefgedraaid met de 
pilot “Stressvrij”, gebaseerd op de methode “Mobility-Mentoring”. Een vervolg op deze pilot is 
opgenomen in de strategische visie Sociaal Domein. Ter voorbereiding op nieuwe wetgeving 
(toevoeging aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) is proef gedraaid met een pilot ’Vroeg 
erop af’ (bij binnenkomende signalen van betalingsachterstanden bij mensen op bezoek gaan en 
aangeven dat we ons zorgen maken). We onderzoeken de mogelijkheden om dit in 2020 een vervolg 
te geven.  

Basisvoorzieningen 

Doelstellingen en activiteiten 
1) Onderwijs 
2) Welzijn 
3) Jeugd 
4) WMO 

 

1) Onderwijs 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• De gemeente Midden-Groningen heeft het 
volgende onderwijsaanbod: kinderopvang, 
peuteropvang, basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs. We willen kwalitatief goed en 
toekomstbestendig onderwijs. We willen de 
inwoners van onze gemeente gelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden en een 
optimaal opleidingsniveau geven om hen 

      Openbaar onderwijs  

• We hebben overleg gevoerd met de 
schoolbesturen voor het openbaar onderwijs 
en kennis genomen van de jaarstukken. 

• In verband met de bestuurlijke crisis bij 
OPOS heeft de gemeente met (G)MR en 
bestuur van OPOS intensief overleg gevoerd 
en maatregelen genomen om  te voorzien in 
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voor te bereiden op vervolgonderwijs of de 
arbeidsmarkt.  

 

• We hebben de verantwoordelijkheid voor 
goede randvoorwaarden voor het onderwijs. 
Dat doen we door uitvoering te geven aan 
de volgende wettelijke taken:  

 

- het voorzien in voldoende openbaar 
onderwijs; 

- onderwijshuisvesting; 

- leerlingenvervoer; 

- de handhaving van de kwaliteit van de 
kinderopvang; 

- het bieden van peuteropvang; 

- bestrijding van onderwijsachterstanden 
via vroeg- en voorschoolse educatie;   

- leerplicht / Voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten. 

een bestuur om voortgang te borgen en rust 
te brengen. Er is een nieuwe voorzitter voor 
de raad van toezicht geworven en benoemd. 
 
Leerlingenvervoer 

• Momenteel (6 februari 2020) maken 320 
leerlingen gebruik van het 
leerlingenvervoer. 251 maken gebruik van 
het aangepast vervoer (taxibus), 39 van 
eigen vervoer, 17 van het openbaar vervoer, 
12 van een combinatie aangepast vervoer en 
eigen vervoer en 1 van een combinatie 
aangepast vervoer en openbaar vervoer. 
Vorig jaar (9 juni 2019) maakten eveneens 
320 leerlingen gebruik van het 
leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen in 
het aangepast vervoer is licht gedaald, daar 
staat een stijging van het aantal leerlingen 
in het eigen vervoer en de combinatie 
aangepast vervoer/eigen vervoer 
tegenover. 

 
IKC beleid  

• Het opstellen van beleid voor kindcentra en 
de samenwerking hierin is belegd bij de 
partners (scholen en kinderopvangcentra) in 
het kindcentrum of brede school. De 
ondersteuning hiervoor is onderdeel van het 
scholenprogramma. Daarnaast stellen wij 
een aantal randvoorwaarden waarbinnen de 
(inhoudelijke) samenwerking  vorm moet 
krijgen. De partners in de nieuwe 
kindcentra hebben inhoudelijke 
samenwerkingsafspraken gemaakt.    

 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

• Ten behoeve van een doorgaande 
ontwikkeling hebben we in een werkgroep 
met vertegenwoordigers uit het onderwijs 
en de kinderopvang afspraken gemaakt over 
de overdracht van gegevens van 
peuteropvang naar de basisschool. Dit heeft 
geleid tot een concreet protocol en 
stappenplan waarin staat hoe de overdracht 
van kind gegevens is geregeld en welke 
informatie er wordt overgedragen. Het 
protocol wordt in 2020 vastgesteld en 
ingevoerd.   

• We hebben subsidies verstrekt aan 6 VVE 
aanbieders voor de uitvoering van VVE 
plekken. Er hebben in 2019 229 kinderen 
tussen 2 en 4 jaar deelgenomen aan VVE en 
401 kinderen aan reguliere peuteropvang. 

• Daarnaast hebben we subsidie verstrekt ten 
behoeve van taalstimuleringsactiviteiten 
door de bibliotheek en andere partners 
zoals Noorderpoort en Humanitas. De 
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volgende activiteiten zijn hiermee 
georganiseerd: 

- Voorleesactiviteiten op 13 VVE locaties 

- Boekstart 0-2 jr, ca. 450 kinderen 

- Boekenpret 0-6 jr, ca 1900 kinderen 

- Bibliotheek op school, ca 1200 kinderen 

- Voorleescoach consultatiebureau 

- Voorbereiden van nieuwkomerskinderen 
op basisonderwijs, ca. 20-30 kinderen 
per jaar. 

- Uitvoering samenschool op 1 locatie 

In 2020 gaan we resultaatafspraken 
invoeren om de resultaten van VVE (los van 
deelname) beter te kunnen meten. 

• De doelgroep-definitie voor de VVE 
doelgroep is verbreed en de afspraken met 
de GGD over de toeleiding van kinderen met 
een achterstand zijn hierop aangepast. Dit 
moet leiden tot een groei in deelname aan 
Voor- en Vroegschoolse Educatie. 

 
Handhaving kinderopvang 

• Alle kinderopvanglocaties en 
gastouderbureaus zijn in 2019 door GGD 
Groningen geïnspecteerd zoals de Wet 
kinderopvang voorschrijft. Daarnaast zijn 20 
van de 145 gastouders steekproefsgewijs 
geïnspecteerd. 
 
Leerplicht / voorkomen voortijdig 
schoolverlaten 

• Het jongerenteam van BWRI voert de 
leerplichtwet uit en zet in op het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 
We verantwoorden de inzet hiervan bij het 
onderdeel jongeren werk- en leerloket.   

 
Onderwijsproject Economic Board 
Groningen 

• Alle schoolbesturen hebben zich aangemeld 
voor dit project. Per school wordt lessen 
gegeven in programmering, mediawijsheid, 
internetveiligheid en robotica. Hierbij zit 
elke school in een ander fase. Van 
oriënterend tot daadwerkelijk uitvoering 
van de activiteiten.  

 
Overschrijdingsregeling 

• Alle openbare schoolbesturen zijn 
verzelfstandigd zodat de 
overschrijdingsuitkering niet meer van  
toepassing is vanaf het jaar 2018.  

• Er liep in 2019 nog wel een gerechtelijke 
procedure tegen de vaststelling van de 
overschrijdingsuitkering 2006-2010 door de 
voormalige gemeente Hoogezand-
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Sappemeer. De Raad van State heeft 
geoordeeld dat deze volledig juist is 
vastgesteld. Hiermee hebben we geen risico 
meer dat we een bedrag moeten nabetalen 
aan het bijzonder basisonderwijs. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 
 
Leerlingenvervoer 

• Publiek Vervoer, Connexxion en gemeenten hebben verbeteringen doorgevoerd waardoor de start 
van het leerlingenvervoer in 2019 beter is verlopen dan in 2018. 

Voor- en vroegschoolse educatie 

• De kwaliteitscriteria  voor VVE zijn aangescherpt om de effectiviteit van VVE te vergroten.  Deze 
wijzigingen zijn verwerkt in de nadere regels peuteropvang en VVE. 

• We versterken de ondersteuning van Jonge kinderen en de samenwerking met ouders en 
jeugdgezondheidszorg door een pedagogisch coach in te zetten. Deze is ook beschikbaar voor de 
basisschool als dit voor een goede overdracht noodzakelijk is.  

• Er is uitvoering gegeven aan het project VVE thuis. Hieraan hebben 3 locaties deelgenomen en 
per groep circa 7 deelnemers. Dit betekent een deelname van circa 50% van de VVE groepen waar 
dit wordt aangeboden. Uit evaluatieoverleg met de deelnemende groepen blijkt dat de eerste 
ervaringen positief zijn.  

• Het wordt met ingang van augustus 2020 wettelijk verplicht om 16 uur VVE aan te bieden. Er is 

in 2019 bij de VVE aanbieders een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en 
knelpunten. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we in 2020 een besluit nemen over de 
wijze waarop we deze verplichting willen organiseren en bekostigen. 

• We hebben in een werkgroep met vertegenwoordigers van onderwijs en peuteropvang  afspraken 
gemaakt over het meten van de effecten van VVE. Deze worden in 2020 geïmplementeerd. 

Handhaving kinderopvang 

• Wij hebben zeven locaties voor kinderopvang gehandhaafd vanwege geconstateerde 
overtredingen. In één geval hebben wij informeel gehandhaafd met een waarschuwing. In totaal 
hebben wij zeven lasten onder dwangsom opgelegd en zeven aanwijzingen gegeven. Eén 
aanwijzing betreft nog een voornemen. In drie gevallen loopt het handhavingstraject nog. 

Overschrijdingsregeling 

• De VCO Midden- en Oost-Groningen  (Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs) kon niet 
instemmen met de vaststelling van de overschrijdingsuitkering over het jaar 2006-2010. De 
Rechtbank Groningen heeft de VCOMG eerder  deels in het gelijk gesteld. Daarop heeft de 
gemeente hoger beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft in het jaar 
2019 uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld.   

 
2) Welzijn 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• Door begeleiding vanuit het algemeen 
maatschappelijk werk en het opbouwwerk 
(vanuit de sociale teams) worden de 
leefomstandigheden van onze bewoners 
verbeterd. We richten ons hierbij zowel op 
het algemeen welbevinden van de bewoners 
zelf, maar ook op het meer gezamenlijk 
dragen van verantwoordelijkheden 
(zelfredzaamheid, eigen kracht, zelfregie). 

• Na evaluatie van de sociale teams is onder 
andere besloten het opbouwwerk buiten de 
sociale teams te stationeren. Het 
opbouwwerk zet samen met de 
gebiedsregisseurs van de gemeente in op 
het versterken van de samenlevingsopbouw. 
Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd om 
elkaar te leren kennen, te informeren en 
zaken op elkaar af te stemmen. Kwartier 
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Dit moet weer onderdeel zijn van onze 
samenleving. 

 
 

Ouderenbeleid. 

• We willen ervoor zorgen dat ouderen zich 
zo lang mogelijk zelfstandig op eigen 
kracht kunnen redden in de samenleving en 
in staat zijn maatschappelijk te 

participeren. 
 

Vrijwilligersbeleid 

• We stimuleren de goede samenwerking 
tussen de verschillende steunpunten van de 
drie voormalige gemeenten Hoogezand-
Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. 

• De sociale teams en de maatschappelijke 
organisaties werken goed samen aan het 
verbeteren van de leefomstandigheden van 
onze bewoners. De samenlevingsopbouw 
richt zich op het meer gezamenlijk dragen 
van verantwoordelijkheden, zoals 
zelfredzaamheid, eigen kracht en zelfregie. 

• Het vrijwilligerswerk staat op de 
gemeentelijke agenda. We willen de 
onderlinge samenwerking tussen de 
verschillende maatschappelijke organisaties 
verder versterken. Met het versterken van 
het vrijwilligerswerk willen we als 
gemeente een bijdrage leveren aan een 
inclusieve  samenleving voor en door 
bewoners. De professionals ondersteunen 
minder maar faciliteren meer de bewoners 
in het zelf kunnen oplossen van problemen. 
Voor een aantal mensen geldt dat zij meer 
ondersteuning nodig heeft. 
Vrijwilligersorganisaties  moeten proberen 
meer vrijwilligers in te zetten om een aantal 
maatschappelijke problemen op te kunnen 
lossen. Of om hieraan mee te kunnen blijven 
werken. 

• We geven meer aandacht aan het  
bemiddelen van nieuwkomers en kwetsbare 
vrijwilligers. 

heeft op dit moment drie opbouwwerkers in 
dienst. Er is nog 1 vacature voor een 
opbouwwerker.  

 
 

• Verwezen wordt naar “Wat hebben we er 
voor gedaan?” 
 

 
 

 
 

• In 2019 zijn de steunpunten samengevoegd 
in een nieuwe Vrijwilligerscentrale Midden-
Groningen. Daar valt ook het MAC in 
Muntendam nu onder. Er is ingezet op het 
werven van vrijwilligers voor diverse 
organisaties. In 2019 zijn 145 vrijwilligers 
bemiddeld naar organisaties. Steeds minder 
mensen willen vrijwilligerswerk doen. Dat 
komt enerzijds door het extra lang 
doorwerken en anderzijds door het zelf 
willen invullen van de vrije tijd. Daarnaast 
wordt vaak genoemd dat de overheid teveel 
taken op het bordje van vrijwilligers wil 
leggen. Mensen hebben dan het gevoel dat 
zij het werk van professionals moeten 
overnemen. 

• De vrijwilligerscentrale heeft verder 
aandacht besteed aan het werven van 
nieuwe vrijwilligers door nieuwe vormen te 
bedenken en daarover mee te denken met 
organisaties. De samenwerking tussen 
professionals en vrijwilligers wordt 
gestimuleerd. Dat gaat op dit moment nog 
niet zoals het hoort. Vrijwilligers kunnen 
heel veel zaken oplossen die nu op het 
bordje van professionals liggen. Daarom 
moet die samenwerking meer vorm en 
inhoud krijgen.  

• De Vrijwilligerscentrale besteedt aandacht 
aan het integreren van nieuwkomers in onze 
samenleving. In samenwerking met de 
maatschappelijke activeerders wordt dit 
onderwerp opgepakt. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• In 2019 is een start gemaakt met het proces om een beleidsplan Ouderen te maken voor de 
komende jaren. Er is een werkgroep ingesteld met daarin 9 bewoners/ouderen. De werkgroep 
voor het beleidsplan Ouderen is zo samengesteld dat vanuit elke voormalige gemeente 3 
bewoners deelnemen. Met deze werkgroep willen we er voor zorgen dat de mensen van de 
(ouderen)organisaties elkaar leren kennen en kunnen meedenken over de inhoud van het op te 
stellen beleidsplan. De werkgroep is in 2019 vier keer bij elkaar geweest. Een groot deel van 
deze bijeenkomsten is gebruikt voor het voorbereiden van de informatieavond van de 
gemeenteraad over ouderen. Deze is gehouden op 10 december 2019. 

 

3) Jeugd 
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Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We bieden jongeren een podium om een 
stem te hebben binnen het jongerenbeleid. 
Het jongerenbeleid geven we vorm met 
jongeren in plaats van voor jongeren. 
 

• Er zijn twee groepen jongeren binnen onze 
gemeente die activiteiten organiseren en 
willen meedenken over de invulling van 
beleid. De jongerenparticipatiegroep (JPG) 
en Jong Goud Slochteren. JPG heeft in het 
voorjaar een eigen onderzoek onder 
jongeren gepresenteerd over online pesten. 
De aanbevelingen voor voorlichting zijn 
opgepakt door de GGD. 

• Het jongerenwerk is aan het onderzoeken of 
er in het gebied Menterwolde ook jongeren 
zijn die gezamenlijk willen meedenken over 
het gemeentelijk beleid en het organiseren 
van activiteiten. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• We hebben vanuit de gemeente de JongerenTop 2019 ondersteund. De ideeën die vanuit de 
jongeren zijn gekomen, worden nu uitgerold binnen de gemeenten. Onze gemeente pakt samen 
met AJC  het idee op om een jeugdraad te vormen. Daarnaast koppelen we jongeren voor andere 
ideeën aan medewerkers binnen onze organisatie, zoals bij het  project tegen zwerfafval. 

• Jongeren zijn bevraagd vanuit een onderzoek over het jeugdbeleid. 32 jongeren hebben de 
vragenlijst beantwoord. De aanbevelingen worden besproken met het jongerenwerk, die de 
verbinder is tussen de jongeren en de gemeente. 

 

4) WMO 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen een dementievriendelijke 
gemeente zijn, een inclusieve en 
toegankelijke samenleving waarin iedereen 
een plek heeft en kan meedoen naar 
vermogen.  
 

 
 
 

 

• Met het ratificeren van het VN verdrag voor  
mensen met een beperking is 
toegankelijkheid de norm. We zijn verplicht 
om alle gebouwen met een publieke functie 
en de openbare ruimte toegankelijk te 
maken voor iedereen. Daarmee komt de 
inclusieve samenleving een stap dichterbij. 

• Mantelzorgers voelen zich gesteund en 
gewaardeerd. Zij dragen wezenlijk bij aan 
de ondersteuning van inwoners met een 
beperking. 

• Wonen met Zorg heeft onze bijzondere 
aandacht. De inzet is erop gericht om 
inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
te laten wonen op een veilige en prettige 
manier. Dit gaat dan bijvoorbeeld om 
voldoende en geschikt woningaanbod 

• De nieuwe gemeente is dementievriendelijk 
vanuit het predicaat van de voormalige 
gemeente Hoogezand-Sappemeer. Om dit 
predicaat te kunnen behouden zijn er drie 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 
en zijn collega’s van het Contactplein 
voorgelicht en geschoold. Ook is een 
bredere werkgroep actief om ervoor te 
zorgen dat meer publiciteit wordt besteed 
aan dit onderwerp. 

• We weten of de stemlocaties voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen. En wat er nodig is 
aan aanpassingen wanneer dat niet het 
geval is. 
 

 
 

 
 
 

 

• Samen met zorgaanbieders en woning 
coöperaties hebben we in kaart gebracht 
welke voorwaarden noodzakelijk zijn om 
uitstroom van mensen uit Beschermd Wonen 
te bevorderen. 
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realiseren, een aanpak gericht op 
huisvesting van kwetsbare inwoners 
(beschermd wonen), samenwerking tussen 
sociale teams en corporaties op het gebied 
van voorkomen van huisuitzettingen.  

• De pilot voorzieningenwijzer is  afgerond en 
81 mensen zijn bezocht. Er is een gemiddeld 
voordeel voor deze deelnemers behaald van 
€ 500,- op jaarbasis. 
 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

VN verdrag  

• We hebben een 0-meting van alle stemlocaties in de gemeente laten uitvoeren (door Ongehinderd 
te Eindhoven). De uitkomsten van de link zijn hier gepubliceerd: 
https://app.ongehinderd.nl/Spots/Search?cityName=Midden-Groningen&municipalityid=332 

Wonen met Zorg  

• We voeren gesprekken met initiatiefnemers over het toevoegen van nieuwe woonzorgconcepten 
en proberen die waar mogelijk en nodig te stimuleren en te ondersteunen.  

• We werken met samenwerkingspartijen in een kernteam  om een nieuwe invulling van het 
Olderloug in Slochteren tot stand te brengen.  

• We zijn in overleg gegaan over de vraag of en hoe we een aanpak als die van de 
voorzieningenwijzer in onze gemeente kunnen inbedden. Dat loopt nog. 

Basisondersteuning 

Doelstellingen en activiteiten 

1) Sociale teams 

2) Gezondheidszorg 

3) Jeugd 

4) WMO 

1) Sociale Teams 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• De sociale teams worden door onze 
inwoners ervaren als bondgenoten bij het 
oplossen van  vraagstukken en het weer de 
regie krijgen op het leven. De sociale teams 
zijn laagdrempelig waar inwoners terecht 
kunnen voor informatie, advies en 
ondersteuning bij problemen op het gebied 
van opvoeden & veilig opgroeien, 
zelfstandig thuis blijven wonen en 
(maatschappelijke) participatie. Vanuit de 
sociale teams worden inwoners ondersteund 
bij het vinden van een passende oplossing 
op basis van maatwerk. Inwoners ervaren de 
sociale teams als betrouwbaar omdat ze 
doen wat ze zeggen en een weg vinden in 
het omgaan met soms tegenstrijdige 
belangen. 

• De instroom aan nieuwe meldingen in 2019 
was 3727. Dit is een kleine stijging ten 
opzichte van voorgaande jaren (3623 in 2018 
en 3683 in 2017). Het aantal crisismeldingen 
van 26 is stabiel (in 2018 was dit 27). We 
menen dat dit een gevolg is van duidelijke 
communicatie naar partners waardoor 
duidelijker is welke casuïstiek waar thuis 
hoort. 

• Binnen de casussen zien we een hoge score 
op de problematieken: geestelijke 
gezondheid, huishouden/zelfzorg, fysieke 
gezondheid en mobiliteit. 

• Voor de cijfers van jeugd en Wmo verwijzen 
we naar het deel maatwerkvoorzieningen. 

 
 
 
 
 
 

https://app.ongehinderd.nl/Spots/Search?cityName=Midden-Groningen&municipalityid=332
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Soort melding Totaal 
Sociaal 
Team 
Menterwolde 

Sociaal 
Team 
Oost 

Sociaal 
Team 
Slochteren 

Sociaal 
Team 
West 

Sociaal 
Team 
Zuid 

Niet toe 
te 
wijzen 

- - - 70 8 34 6 10 9 3 

crisis 26 2 9 3 7 3 2 

informatie/advies 111 12 26 9 22 13 29 

overlast 31 6 7 4 8 4 2 

zorg en 
ondersteuning 

3489 553 1124 518 800 399 95 

Totaal 3727 581 1200 540 847 428 131 

 
 

Soort melder  Totaal 
Sociaal  
Team 
Menterwolde 

Sociaal 
Team  
Oost 

Sociaal  
Team 
Slochteren 

Sociaal 
Team 
West 

Sociaal 
Team  
Zuid 

Niet toe 
te 
wijzen 

burger over 
andere 
burger 

924 147 254 174 214 106 29 

burger over 
zichzelf 

1310 215 376 179 315 176 49 

huisarts 42 8 4 12 12 2 4 

politie 20 2 8 6 4 0 0 

professional 1384 209 551 150 294 133 47 

school 20 0 4 4 4 6 2 

veilig thuis 6 0 1 1 0 4 0 

Woningcorp-
oratie 

21 0 2 14 4 1 0 

Totaal 3727 581 1200 540 847 428 131 

 
 

Binnenkomst 
melding 

 Totaal 
Sociaal  
Team 
Menterwolde 

Sociaal 
Team 
Oost 

Sociaal 
Team 
Slochteren 

Sociaal 
Team 
West 

Sociaal 
Team 
Zuid 

 Niet 
toe te 
wijzen 

face-to-face 331 48 105 38 89 39 12 

- - - 169 43 54 19 31 14 8 

per telefoon 2624 416 808 384 597 328 91 

schriftelijk/e-mail 603 74 233 99 130 47 20 

Totaal 3727 581 1200 540 847 428 131 

 
NB: Vergelijkende cijfers over eerdere jaren zijn binnen het programma Sociaal in een aantal gevallen nog niet beschikbaar. 
Het aggregeren van de cijfers van de voormalige gemeenten is erg lastig. Verder zijn we bezig met een kwaliteitsslag om 
cijfers adequater te maken waardoor tevens de vergelijkbaarheid onder druk komt te staan. 
 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Veel tijd en inzet is gegaan naar het realiseren van de bezuinigingstaakstelling jeugd van 2 
miljoen in 2019 en de bezuinigingstaakstelling op het personeel van de sociale teams van 
€ 500.000,- (per 1 januari 2020). Er is vanuit de sociale teams een ombuiging gerealiseerd van 
ongeveer 1,6 miljoen in de uitgaven jeugd en de teams zijn op 1 januari 2020 gestart met  een 
kleinere formatie om de personele taakstelling te realiseren.  
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• In 2019 is ook een start gemaakt met de doorontwikkeling van de sociale teams en de 
transformatie. Een paar voorbeelden: 

- Minder gedwongen maatregelen door het organiseren van zogenaamde beschermtafels. Een 
overleg met ouders, eventueel het kind, mensen waarvan de ouders vinden dat ze ook aan deze 
tafel moeten zitten, eventuele hulpverleners van het gezin, de Raad voor de Kinderbescherming 
en de casemanager jeugd. De laatste organiseert de beschermtafel. 

- Er is een zorgnetwerk-overleg gestart met verschillende ketenpartners (onder andere politie, 
Fact Lentis, Fact VNN, woningcorporaties, GKB) om elkaar regelmatig te ontmoeten en afspraken 
te maken over het voorkomen van problematische huurachterstanden. Deze verbeterde 
(keten)samenwerking is een goede basis voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ met ingang 
van 2020.  

- Er is meer gebruik gemaakt van Eigen Kracht conferenties met mooie (eerste) resultaten. Zo is 
de rust in een straat weer teruggekeerd na een eigen kracht conferentie en het aanwijzen van 
een bewoner als tussenpersoon. 

 

2) Gezondheidszorg 

 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen de gezondheidsverschillen tussen 
bevolkingsgroepen verkleinen en zorgen 
voor een gezonde leefstijl.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• We zorgen als gemeente voor de 
basisvoorwaarden voor een gezonde fysieke 
en sociale leefomgeving. Burgers kunnen 
zelf invloed uitoefenen op hun sociale en 
fysieke omgeving. 

 

• We streven er naar dat de GGD meer 
aansluit op de ontwikkelingen binnen de 
gemeente en er meer ruimte is voor een 
duidelijke regierol van de gemeente. 
 
 
 

 
 

• Over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is 
in de decembercirculaires van 2017 
aangekondigd dat het wettelijk verankerd 
wordt in de Wet publieke gezondheid (Wpg). 
Met deze wetswijziging wordt een deel van 
de uitvoering onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeenten 
gebracht. De uitvoering blijft bij de GGD.  

 

• Er is een actieve samenwerking met diverse 
maatschappelijke partners om het 
gezondheidsniveau in de gemeente te 
verhogen en gezondheidsverschillen tussen 
bevolkingsgroepen te verkleinen. De 
gezondheidsaanpak bestaat uit een brede 
set aan maatregelen en interventies voor 
mensen uit verschillende 
bevolkingsgroepen. De aanpak sluit aan op 
het Nationaal Preventieakkoord, inclusief 
de thema’s overgewicht, alcohol en roken.  

 

• Via de Gezond in de Stad (GIDS) 
subsidieregeling hebben we diverse 
gezondheidsinitiatieven van bewoners en 
organisaties, zoals stoelyoga voor ouderen 
en het opzetten van een beweegtuin, 
gestimuleerd en helpen realiseren.  

• In 2019 is in nauwe samenwerking met de 
GGD en andere gemeenten de 
verzelfstandiging van de GGD voorbereid. 
Met de GGD als zelfstandige organisatie is er 
een duidelijkere rolverdeling tussen de GGD 
en onze gemeente. De verzelfstandiging van 
de GGD treedt in werking op 1 januari 2020. 
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• De gemeente monitort binnen het eigen 
bomenbeheer de omvang van de 
aanwezigheid van de eikenprocessierups 
(EPR). De bomen hebben geen last van de 
EPR, maar dit kan voor mensen wel een 
gezondheidsrisico vormen. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• We hebben samen met maatschappelijke partners onze gezondheidsaanpak verder ontwikkeld en 
uitgebouwd. In de aanpak staan de concepten positieve gezondheid en preventie centraal. Zo 
ondersteunen we in het kader van Gezonde School meerdere scholen om te komen tot een 
structurele aanpak van gezondheidsbevordering. Scholen kunnen hierbij zelf aangeven aan welke 
gezondheidsthema’s zij prioriteit geven. Daarnaast zijn er diverse nieuwe initiatieven opgezet, 
zoals de Rookvrije Generatie wat gericht is op het beschermen van kinderen tegen de gevolgen 
van tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. 

• In het afgelopen jaar is er bovendien nauw samengewerkt met onder andere de GGD, 
zorgverzekeraar Menzis, en andere gemeenten op het gebied van preventie en positieve 
gezondheid. Zo zijn de eerste stappen gezet om toe te werken naar een regionaal 
gezondheidsakkoord, zodat de deelnemende partijen elkaars aanpak kunnen versterken. 
 

3) Jeugd 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen voorkomen dat vraagstukken 
problemen worden. Opvoed- en 
opgroeivraag- stukken worden vroegtijdig 
gesignaleerd en aangepakt. We willen een 
versterking van het opvoedklimaat. 
 

 
 

 

• De eigen kracht en verantwoordelijkheid 
van het gezin en de sociale omgeving staat 
centraal bij de individuele hulp en de 
vormgeving van de jeugdzorg. We willen de 
ondersteuning in de directe omgeving van 
de ouders en jeugdigen organiseren. We 
willen dat ook complexe problematiek op 
deze wijze kan worden aangepakt 

 

 

 

 

• Voor ouders en jeugdigen is de toegang naar 
ondersteuning laagdrempelig in de wijk 
aanwezig. Vanuit de basisondersteuning en 
sociale teams krijgen kinderen en gezinnen 
ondersteuning en zorg op maat.  

 

 

 

 

 

• Er hebben 30 gezinnen met in totaal 40 
kinderen gebruik gemaakt van een 
kinderopvang plaats op basis van sociaal 
medische indicatie. In 2019 is voor 17 
gezinnen de indicatie beëindigd (26 
kinderen). Er zijn 13 aanvragen gedaan, 
waarbij men tot een andere oplossing is 
gekomen dan de sociaal medische indicatie. 

 

• We hebben met het onderwijs  afspraken 
gemaakt over een betere afstemming van 
ondersteuning van kinderen met een 
hulpvraag.  

• Het benutten van de eigenkracht en het 
inzetten van het sociale netwerk komt 
steeds centraler te staan in de 
gezinsplannen. Dat heeft geleid tot een 
daling van het aantal kinderen met 
geïndiceerde jeugdhulp met de sociale 
teams als verwijzer. 

 

• Er is in de vorm van de uitvoering van de 
Taskforce thuiszitters intensief 
samengewerkt tussen de sociale teams, 
leerplicht en JGZ met het Aletta Jacobs om 
schooluitval te voorkomen en vroegtijdig 
zorg en ondersteuning met elkaar af te 
stemmen. 

• We hebben uitvoering gegeven aan het 
project vroegtijdig versterken (zie 
onderwijs).  
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• Met het CJG/JGZ voor informatie en advies 
en daarin de jeugdgezondheidszorg 
voorkomen we dat kleine vraagstukken 
uitgroeien tot ernstige problemen. Het 
jeugdhulpaanbod en de werkwijze sluiten 
aan bij de behoefte van jeugdigen, ouders 
en medeopvoeders. Zij dragen bij aan de 
vorm en inhoud van het aanbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vanuit het programma 'Kans voor de 
Veenkoloniën' is het project 'Goede Start' 
opgezet: een samenwerking tussen 
verloskundigen, kraamzorg en JGZ. Ook 
binnen Midden-Groningen geven we hier 
uitvoering aan. Dit zorgt voor goede 
samenwerking rondom zwangeren met 
hulpvragen en passende inzet op deze 
vragen.  
 

• Er zijn in 2019 vier Ondersteuners Jeugd en 
Gezin actief binnen onze gemeente. 
Daarmee is 74% van onze 
huisartsenpraktijken gedekt. Cijfers laten 
zien dat bijna 80% van de casuïstiek wordt 
afgehandeld door de OJG-er. Bij de 
evaluaties met de betrokken partijen wordt 
aangegeven dat de huisartsen nagenoeg alle 
jongeren naar de OJG-er verwijzen, voordat 
er een verwijzing naar een specialist wordt 
gedaan. De samenwerking tussen de 
huisartsen en OJG-ers verloopt goed. En de 
sociale teams en de OJG-ers weten elkaar 
ook steeds beter te vinden. 

• In 2019 is met  526 kinderen en/of ouders 
gesproken. 375 vragen zijn in eigen 
organisatie afgehandeld en 111 zijn 
doorverwezen naar 1e of 2de lijn. 

• Vanuit de JGZ zijn 20 trajecten Stevig 
Ouderschap ingezet en 30 trajecten 
Pedagogische Gezinsondersteuning. Dit is 
laagdrempelige ondersteuning voor jonge 
ouders. 

 

• Op basis van risicofactoren screenen 
verloskundigen en kraamzorg, waarbij 
risicogezinnen worden gemeld (met 
toestemming) bij de telefonische advisering 
van de GGD. Na een prenataal huisbezoek 
wordt gekeken of het sociaal team 
betrokken zou moeten worden. Op deze 
manier worden signalen vroegtijdig 
opgepakt. 

• In 2019 zijn in dit kader 32 prenatale 
huisbezoeken afgelegd. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Wij hebben Stichting Kwartier Zorg en Welzijn als belangrijkste opdrachtnemer gesubsidieerd 
voor de vormgeving van het casemanagement jeugd en toegang. Gemeentelijke organisatie en 
sociale teams hebben vorm en inhoud gegeven aan de doelstellingen uit het Implementatieplan 
Jeugd. In dat kader is de ondersteuningsstructuur voor de sociale teams versterkt. Daarbij  is de 
ontwikkelde werkwijze van de aanpak van de 300 gezinnen algemeen geworden. Als onderdeel 
van de bezuinigingen hebben wij stichting  Kwartier Zorg en Welzijn verzocht zich voor te 
bereiden op een daling van het subsidiebudget. In goed overleg proberen we de effecten daarvan 
zo goed mogelijk op te vangen. 

• De sociale teams slagen er steeds beter in om samen met ouders en jeugdigen de ondersteuning 
vorm te geven en te zorgen voor maatwerk. 

• In 2019 is gestart met het Preventief Platform. Een casuïstiekoverleg waarbij verloskundigen, 
kraamzorg, JGZ en sociaal team zijn vertegenwoordigd. Dit leidt tot betere samenwerking 
rondom jonge gezinnen.  

• Op 1 januari 2019 is de inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger gestart. Dit heeft geleid tot 28 
gesprekken, waarvan 89% vrijwillig heeft gekozen voor passende anticonceptie en de overige 11% 
nog geen besluit heeft genomen. Binnen de Groningse en Drentse Veenkoloniën zijn 69 
professionals getraind als aandachtsfunctionaris Nu Niet Zwanger voor hun eigen organisatie. 
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• We hebben ouders en jeugdigen hun mening gevraagd over de kwaliteit en de tevredenheid van 
de geleverde hulp en ondersteuning met  het cliëntervaringsonderzoek. Het 
cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Zorgfocuz. Helaas was er 
weinig respons van jeugdigen (31 reacties). Het merendeel van diegenen die gereageerd hebben 
is tevreden over de ontvangen hulp (88%). De respons van de ouders lag iets hoger (56 reacties) 
en ook hier is het merendeel van de respondenten tevreden (90%). 

• We hebben de eerste aanzet gedaan voor het bouwen van een lokale coalitie Kansrijke Start 
Midden-Groningen vanuit de bestaande samenwerking. 

 

4) WMO 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen dat er voldoende algemene 
voorzieningen zijn met een passend aanbod 
voor onze inwoners. 
 

• Inloop GGZ: ongeveer 40 mensen maken op 
wekelijkse basis gebruik van de voorziening. 
Zij vinden daar een plek voor een luisterend 
oor en activering.  

• De computerbank heeft gemiddeld  65 
deelnemers op wekelijkse basis voor diverse 
activiteiten, zoals creatieve activiteiten, 
computercursus, helpdesk. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• We subsidiëren de bestaande algemene voorzieningen. We zijn daarnaast in gesprek met 
potentiele partners voor het opstarten van nieuwe algemene voorzieningen, waaronder mogelijk 
dagbesteding voor de doelgroep ouderen. 

• Ook voor de Wmo is een onderzoek uitgevoerd door Zorgfocuz (zie hierboven onder Jeugd). Het 
gemiddelde cijfer op de vraag hoe tevreden men is over de ontvangen zorg/ondersteuning is een 
8.09. Het merendeel van de ondervraagde personen is tevreden en geeft de ontvangen 
zorg/ondersteuning een 6 of hoger. Dit blijkt ook uit aanvullende vragen over de gemeten 
tevredenheid voor specifieke voorzieningen. 

Individuele ondersteuning en maatwerkvoorzieningen 

Doelstellingen en activiteiten 

1) Jeugd 

2) WMO 

3) Uitkeringen bijstand 

4) Minima- en armoedebeleid 

5) Re-integratie 

6) Re- integratie Wsw en beschut werk 

7) Jongeren werk- en leerloket 

8) Participatie en integratie nieuwkomers 

9) Sociale activering en vrijwilligerswerk 

10) Volwasseneneducatie 

11) GKB 

12) Taalhuis 

 

1) Jeugd 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We krijgen steeds meer greep op de  
uitgaven voor de jeugdhulp. De stijging in 
de uitgaven hebben we omgezet in een 

• De sociale teams zijn er in geslaagd om de 
jeugdhulp goed aan te laten sluiten bij de 
echte vraag van gezinnen en jeugdigen. We 
hebben op maandelijkse basis inzicht in 
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daling. Voor extra activiteiten hebben we 
aanvullende inkomsten aangeboord.  
 

 

• Het beheersen van de uitgaven gaat niet ten 
koste van goede hulp voor kinderen en 
gezinnen. Hulp wordt effectief en efficiënt 
ingekocht en ingezet in goed overleg met 
ouders en jeugdigen en medeopvoeders.  
 
 

 

• We hebben zicht op de oorzaken van het 
hoge zorggebruik. Dat stelt ons in staat 
gerichter effectieve interventies te 
ontwikkelen. De effecten daarvan kunnen 
we monitoren aan de hand van een 
dashboard jeugdhulp. 

• Voor zorgvragen is er voldoende en 
kwalitatief goed aanbod beschikbaar. Er is 
een laagdrempelige en deskundige toegang. 
De ingezette hulp draag effectief bij aan het 
oplossen van de opvoed- en 
opgroeivraagstuk.  

• Samen met de andere gemeenten, 
jeugdhulpaanbieders en ketenpartners 
werken we aan het realiseren van de 
transformatie. Hierdoor komt de  
transformatie van de jeugdhulp merkbaar 
op gang. 

deze ontwikkelingen door ons dashboard. De 
samenwerking met de huisartsen gaat 
steeds beter. 

• We hebben zonder noemenswaardige 
wachtlijsten alle zorgvragen doorgeleid 
naar jeugdhulp. Het aantal kinderen met 
jeugdhulp is licht gedaald ten opzichte van 
2018 van 2045 naar 2016 kinderen, net als 
de gemiddelde kosten per kind: van 
€ 16.000 naar € 14.000 (indicatiewaarde). 
Het aantal klachten en bezwaren is stabiel.   

• We hebben een beeld van het hoge 
zorggebruik. We zijn in staat om 
afwijkingen zoals een stijging van de 
gedwongen jeugdhulp tijdig te signaleren. 
Op basis daarvan hebben we onze 
regiefunctie versterkt.  

• We hebben een dekkend aanbod van 
jeugdhulp gerealiseerd. Door het systeem 
van ‘Ópen House’ hebben ouders en 
jeugdigen de aanbieder kunnen vinden die 
het beste bij hun vraag past. 

 

• We hebben samen met andere gemeenten 
en ketenpartners een 
programmaorganisatie gerealiseerd die 
uitvoering geeft aan de transformatie 
agenda. In de loop van het jaar is de 
uitvoering gestart van de Transformatie 
Agenda. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• We hebben samen met de sociale teams uitvoering gegeven aan het Implementatieplan Sturing 
Uitgaven Jeugd. De aanpak van de 300 gezinnen vormde daarbij een speerpunt. Met de sociale 
teams zoeken we naar wegen om het getransformeerde werken vorm te geven. Dat is een traject 
van vallen en opstaan. We proberen daar de ruimte voor te vinden wat een hele uitdaging is 
wanneer we gelijktijdig moeten omgaan met bezuinigingen. Om meer sturing te krijgen op de 
uitgaven hebben we de samenwerking met de huisartsen verder versterkt door verder te gaan 
met de inzet van de ondersteuner Jeugd en Gezin.  

• Dit jaar hebben we voor 2016 kinderen en gezinnen jeugdhulp ingezet. Het aantal zorgtrajecten 
bedroeg 4692. We hebben een intensief traject ingezet om de uitgaven en de trends zo actueel 
mogelijk te monitoren. Daarvoor maken we gebruik van Power BI. Hiermee monitoren we 
maandelijks de uitgaven en de trends. Wanneer zich significante ontwikkelingen voordeden 
hebben we deze geduid, intern of in overleg met de sociale teams of ketenpartners. Relevante 
informatie hebben we gebruikt om de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.  

• We hebben in 2018 onderzoek uitgevoerd en meegedaan aan de landelijke benchmark van 
Significant. De resultaten hebben we gebruikt om een analyse te maken van de oorzaken van het 
hoge zorggebruik. Deze informatie gebruiken we om de werkwijze te verbeteren. Dit heeft onder 
meer geleid tot een nieuwe ondersteuningsstructuur voor de sociale teams. We zijn in overleg 
gegaan met de Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming) om de stijgende kosten van de 
gedwongen jeugdhulp te duiden en bij te sturen.   

• Met de andere gemeenten in Groningen hebben we via de RIGG de jeugdhulp ingekocht. 
Halfjaarlijks houden we het aanbod tegen het licht en passen het aan op basis van de vraag. Waar 
nodig hebben we individuele jeugdhulptrajecten ingekocht. Door de Open House inkoop kunnen 
ouders en jeugdigen zelf bepalen welke aanbieder het beste bij hen past. 
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• In het voorjaar van dit jaar zijn we met de andere gemeenten aan de slag gegaan met de opbouw 
van een programmaorganisatie voor de uitvoering van de gezamenlijke transformatie agenda. We 
hebben op alle niveaus een bijdrage geleverd aan de organisatie en de uitvoering. Wij hebben 
de aanpak van de 300 gezinnen, onderzoeksmethodiek en de ontwikkeling van algemene 
voorzieningen aangedragen als transformatieprojecten voor de agenda. 

 

2) WMO 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We bieden waar nodig 
maatwerkvoorzieningen aan (kwetsbare) 
inwoners. Voor de Wmo gaat het dan 
bijvoorbeeld om: woonvoorzieningen, 
vervoersvoorzieningen, hulp bij het 
huishouden, dagbesteding en individuele 
begeleiding.  

 
 

• We blijven uitvoering geven aan de 
samenwerking die we in het kader van 
bestuurlijk aanbesteden in de Wmo hebben 
opgebouwd met aanbieders van zorg en 
ondersteuning. We houden toezicht op 
kwaliteit en rechtmatigheid van de 
ingezette ondersteuning en handhaven op 
passende wijze als dat nodig blijkt. 
 

• We hebben de kwaliteit en omvang van het 
casemanagement in de sociale teams verder 
versterkt. Hierdoor zijn we in staat om nog 
beter maatwerk te leveren. Dat komt onder 
andere tot uiting in een daling van het 
aantal PGB’s. 

 
 

 
 
Beschermd wonen en opvang 

• Beschermd wonen is bedoeld voor inwoners 
met psychische of psychosociale problemen, 
die niet in staat zijn zich op eigen kracht te 
handhaven in de samenleving. 
Maatschappelijke opvang is bedoeld voor 
inwoners die door allerlei omstandigheden 
dak- en thuisloos zijn geraakt. Onder 
aanvoering van de centrumgemeente 
bereiden de Groninger gemeenten zich 
samen voor op de verdere decentralisatie 
van deze taak in 2020. Dan wordt elke 
gemeente zelf verantwoordelijk voor de 
taak beschermd wonen en opvang, als 
onderdeel van de Wmo. Deze taak staat niet 
op zichzelf. Er is een duidelijke en 
belangrijke verbinding met 
wijkmanagement/opbouwwerk, jeugdzorg, 
OGGz, aanpak personen verward gedrag en 
wonen. 

• Het aantal inwoners dat gebruik maakt van 
maatwerkvoorzieningen op basis van ZIN: 

 

Maatwerk Aantal 
2019 

Aantal 
2018 

HH 1828 1506 

begeleiding  840 691 

dagbesteding 340 362 

 

• Het contract liep in 2019 door. Dit betekent 
dat we regelmatig contact hebben gehad 
met onze zorgaanbieders. We hebben 1 
bijeenkomst georganiseerd in het kader van 
de invoering van de Wet arbeidsmarkt in 
balans (WAB). 

 

 

 

• Ook in 2019 hebben we geïnvesteerd in de 
kwaliteit van  de casemanagers. De afname 
van het aantal PGB’s is afgevlakt. Het aantal 
PGB’s is: 

 

Maatwerk Aantal 
2019 

Aantal 
2018 

HH 49 48 

begeleiding 151 146 

dagbesteding 34 40 

 

• In nauwe samenwerking tussen de Groninger 
gemeenten en onder aanvoering van het 
Programmateam Beschermd wonen en 
Opvang is het eigen Groninger financieel 
verdeelmodel ontwikkeld, in voorbereiding 
op de decentralisatie Beschermd wonen en 
opvang.  

• In het kader van de aanpak personen 
verward gedrag hebben we onze aandacht 
gericht op de invoering van de nieuwe Wet 
verplichte GGZ (Wvggz). 

• We hebben een lokale werkwijze 
vastgesteld voor de uitvoering van de Wvggz 
vanuit onze sociale teams en in nauwe 
samenwerking met ketenpartners (Lentis, 
VNN, politie, Openbaar Ministerie). 
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 • We hebben met de andere Groninger 
gemeenten en ketenpartners regionale 
afspraken gemaakt voor de implementatie 
en uitvoering van de Wvggz. 

• In het kader van OGGz/Maatschappelijke 
opvang is het project Mien Stee in 
Hoogezand succesvol afgerond: inwoners 
die dakloos zijn geraakt, hebben binnen dit 
project toegewerkt naar weer zelfstandig 
wonen. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• De sociale teams hebben een belangrijke rol in het toekennen van de maatwerkvoorzieningen. 
Casemanagers gaan in gesprek met inwoners die zich bij het sociale team melden en komen, na 
eerst te hebben gekeken naar andere mogelijkheden, tot een beschikking. Om de kwaliteit te 
borgen en te verbeteren hebben alle leden van de sociale teams samen met BWRI de cursus 
“omgekeerde toets” gevolgd. In deze methode wordt geïntegreerd en over de wetten heen 
gekeken naar wat nodig is. En of dat past binnen de grondwaarden van de diverse wetten. 

Beschermd wonen: 

• We hebben kennis en expertise vanuit beleid, financiën en juridische zaken ingezet voor de 
uitwerking van het Groninger financiële verdeelmodel voor Beschermd wonen en opvang; 

• We hebben een intensief traject gevolgd met de sociale teams en ketenpartners om de lokale 
werkwijze voor de uitvoering van de Wvggz te ontwikkelen. Daarnaast hebben we nauw samen 
gewerkt met de andere Groninger gemeenten, het OM en de GGZ zorgaanbieders om goede 
regionale afspraken te maken.  

• Vanuit beleid, gebiedsregie en opbouwwerk is nauw samengewerkt met de initiatiefnemers van 
het project Mien Stee, stichting Terwille en Groningerhuis, om het project met en voor de 
deelnemers en de buurt goed te laten verlopen. 

 

3) Uitkeringen bijstand 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen een  inclusieve 
samenleving waarin iedereen 
meetelt en we laten niemand aan de 
kant staan. De focus is erop gericht 
dat iedereen financieel in zijn eigen 
behoefte kan voorzien, maar 
wanneer dat niet kan verstrekken 
we een inkomensvoorziening voor 
zolang het nodig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Na een aanvankelijke stijging daalde vanaf juni het 
aantal mensen dat een beroep moest doen op een 
bijstandsuitkering. De daling van het aantal 
bijstandsuitkeringen is het gevolg van een 
verbeterd arbeidsmarktperspectief. Vooral de 
instroom nam hierdoor fors af. De uitstroom was 67 
hoger dan de instroom waardoor het aantal 
uitkeringen daalde van 1831 (op 1-1) tot 1764 (op 
31-12). Daarnaast zijn er een aantal mensen aan het 
werk gegaan met een loonkostensubsidie (101 
mensen met loonkostensubsidie op 31-12). Met de 
ingezette daling van bijstandsuitkeringen volgt 
Midden-Groningen de landelijke trend.  

• Zie voor de uitstroom het onderdeel re-integratie.  
 
Tabel aantal uitkering per 31-12 

 2019 2018 2017 2016 2015 

aantal 
uitkeringen 
op 31-12 

1.764 1.831 1.904 1.866 1.760 
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• We verstrekken tijdig en rechtmatig 
een inkomensvoorziening. Hierbij 
hebben we dienstverlening hoog in 
het vaandel staan en zoeken we de 
samenwerking met de sociale 
teams. We nemen een besluit over 
een uitkeringsaanvraag binnen de 
wettelijke termijn en verstrekken 
28 dagen nadat de aanvraag is 
gedaan een voorschot van 90% van 
de bijstandsnorm. 

 
 

• De gemiddelde doorlooptijd van 35 ligt ruim onder 
de wettelijke termijn van 56 dagen. In 
werkelijkheid is onze doorlooptijd nog korter omdat 
niet alle aanvragen compleet ingeleverd worden. 
De aanvrager krijgt dan nog een periode de kans om 
de noodzakelijke gegevens alsnog in te leveren. Dit 
schort de doorlooptijd op maar ons systeem blijft 
wel doortellen waardoor de doorlooptijd hoger lijkt 
dan het in werkelijkheid is.  

 
Tabel doorlooptijd 

 2019 2018 2017 2016 2015 

aantal 
kalenderdagen 

35 34,5 36 36 35 
 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Voor het gedeelte uitstroom zie het onderdeel ‘re-integratie’. Direct na ontvangst van een 
aanvraag wordt samen met de werkcoaches en het werkgeversteam bekeken of er werk voor de 
aanvrager is in plaats van een bijstandsuitkering. Daarnaast screent het aanvraagteam zorgvuldig 
op de rechtmatigheid van een aanvraag en of aanspraak gemaakt kan worden op een andere 
voorziening dan de bijstand. Daar waar dat nodig is werkt het aanvraagteam volgens het principe 
van de omgekeerde toets. Hierdoor wordt integraal samengewerkt met diverse disciplines binnen 
het gemeentelijk apparaat (WMO, Jeugd en Sociale Teams).  

• Iedere aanvrager wordt persoonlijk gesproken. De aanvrager wordt gewezen op de mogelijkheden 
(bijvoorbeeld het minimabeleid, collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand) en de 
verplichtingen die verbonden zijn aan de bijstand. Daarnaast wordt gescreend of de klant 
mogelijk baat heeft bij een afspraak met de Kredietbank. Omdat iedere klant wordt gesproken 
is het voor de aanvrager duidelijker welke formulieren ingeleverd moeten worden om het recht 
op een uitkering te kunnen beoordelen. 

 

4) Minima- en armoedebeleid 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen dat inwoners van jong tot 
oud in Midden-Groningen kunnen 
meedoen in de samenleving en dat 
kinderen niet in hun ontwikkeling 
beperkt worden vanwege financiële 
tekorten. We willen tweedeling 
voorkomen en kinderen de kansen 
bieden waardoor zij de spiraal van 
armoede en maatschappelijke 
kwetsbaarheid kunnen doorbreken. 
Het is belangrijk dat alle kinderen en 
jongeren hun talenten kunnen 
ontwikkelen en gelijke kansen hebben 
op levensvervulling en 
zelfontplooiing.  
 

• We hebben aandacht en zorg voor 
inwoners die leven in armoede en 
bieden financiële ondersteuning. 
Hierbij richten we ons in het 
bijzonder op kinderen, want we 
willen dat alle kinderen kunnen 
deelnemen aan gewone activiteiten 

Minima- en armoedebeleid 

• Mensen met een  inkomen tot 125% van het sociaal 
minimum konden meedoen aan sociale, sportieve 
en culturele activiteiten via de webwinkel van het 
Meedoenfonds.   

• We hebben 90% van de kinderen die opgroeien in 
een gezin met een laag inkomen bereikt en 30% 
van de volwassenen met een laag inkomen.  

• Mensen die langdurig rond moeten komen van een 
inkomen op bijstandsniveau konden aanspraak 
maken op de individuele inkomenstoeslag.  

• Mensen met een laag inkomen die door bijzondere 
omstandigheden hogere kosten hebben, konden 
een beroep doen op de bijzondere bijstand. 

• Kinderen waarvan de ouders minder financiële 
armslag hadden, kregen financiële ondersteuning 
via het kindpakket, de regeling schoolkosten 
voortgezet onderwijs en het maatwerkbudget.  

• We hebben samen met maatschappelijke 
organisaties binnen het Armoedepact gewerkt aan 
het bestrijden van armoede.  
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met andere kinderen, zoals een 
verjaardag vieren, meegaan naar de 
film of winkelen. 
 

 

Bijzondere bijstand 

• Het aantal mensen dat aangewezen was op 
bijzondere bijstand is ook dit jaar weer 
toegenomen. De uitgaven bijzondere bijstand 
waren in 2019 weer hoger dan het jaar daarvoor. 
De toename van bijstand voor de kosten van 
bewindvoerders en de inkomenstoeslag stegen 
verder in 2019. Net als in de voorafgaande jaren 
bleek dat weer meer mensen in onze gemeente 
aangewezen waren op een bewindvoerder en op 
een inkomenstoeslag voor meerjarige minima.  

 

 2018 2019 verschil 

bewindvoerders 1.028.235 1.131.166 102.931 

individuele 
inkomenstoeslag 

449.599 500.466 50.867 

Zorgverzekering 

• Ook in 2019 konden inwoners gebruik maken van 
de CAZ. In 2019 en 2020 bedraagt de 
inkomensgrens 125% van het sociaal minimum, in 
2021 wordt deze teruggebracht naar 115%. Het 
aantal deelnemers aan de verzekering is gestegen 
van 1.630 op 1 januari 2018 naar 1.757 op 1 januari 
2019. Vervolgens is het aantal deelnemers gedaald 
naar 1.702 op 1 januari 2020. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• We hebben via de webwinkel uitvoering gegeven aan de minimaregelingen voor volwassenen en 
kinderen van het Meedoen Fonds Midden-Groningen. Hiermee hebben we 1413 kinderen bereikt 
en 2164 volwassenen.  

• We hebben het maatwerkbudget ingezet voor kinderen die opgroeien in armoede. Dit budget 
zetten we in voor bijzondere situaties waar de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn. 
In 2019 hebben 32 gezinnen een vergoeding ontvangen uit het maatwerkbudget. De vergoedingen 
zijn verstrekt voor opleidingskosten, speciaal zwemonderwijs en vervoer. 

• De armoederegisseur faciliteerde het Armoedepact. De samenwerking binnen het Armoedepact 
heeft geleid tot de volgende initiatieven in 2019: project moeders voor moeders waarbij moeders 
met een laag inkomen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen en het 
kinderfietsenplan waarbij kinderen van 5 tot 12 jaar een fiets kunnen krijgen.  

• We verstrekten subsidies aan kledingbank Maxima, Stichting Urgente Noden, Voedselbank, 
Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.  

• We zijn samen met 4 andere Nederlandse gemeenten geselecteerd voor deelname aan een 
wetenschappelijk onderzoek voor een effectieve armoedeaanpak, geïnitieerd door het rijk. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de Wageningen Universiteit en het Radboud UMC Nijmegen. De 
werktitel van het onderzoek luidt: ‘minder armoedestress, meer gezondheid en meer 
participatie’. Vanuit dit onderzoek kunnen we experimenteren met nieuwe interventies. Het 
onderzoek heeft een looptijd van 3 jaar.  

• We leveren een bijdrage aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar 
intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Het onderzoek moet leiden tot oplossingen om 
de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.  

• In de Veenkoloniën is door verschillende maatschappelijke organisaties een breed offensief 
gestart om overerfbare armoede te begrijpen en te bestrijden. Het offensief heet Alliantie van 
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Kracht. De alliantie bestaat uit welzijnsorganisaties, GGD, GGZ, woningbouwcorporaties, 
zorginstellingen en gemeenten in de Veenkoloniën. Vanuit de alliantie wordt kennis uitgewisseld 
en worden effectieve werkwijzen gedeeld. 

• De kwaliteit van uitvoering van de bijzondere bijstand is hoog en het minimateam heeft veel 
aandacht voor maatwerk. Dit betekent dat het geld terecht komt bij de mensen die dit echt 
nodig hebben.  Midden-Groningen voert een succesvol ruimhartig beleid en betaalt ongeveer 50% 
per inwoner meer aan bijzondere bijstand  dan gemiddeld in het land. 

• We bieden in samenwerking met Menzis een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering 
(CAZ) aan. Met deze verzekering dragen we bij in de ziektekosten voor mensen met een laag 
inkomen en zorgen we dat deze kosten voorspelbaarder zijn. 

 

5) Re-integratie 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We ondersteunen inwoners bij het vinden 
en behouden van werk. Als werk (nog) niet 
tot de mogelijkheden behoort, is 
participatie het doel. We laten niemand aan 
de kant staan, omdat werken en 
economische zelfstandigheid de beste 
manieren zijn om maatschappelijk te 
participeren. 

• We willen er zijn voor alle inwoners die niet 
meedoen op de arbeidsmarkt en een beroep 
moeten doen op de Participatiewet. We 
bieden perspectief en ondersteuning en 
laten zoveel mogelijk mensen uitstromen 
naar, bij voorkeur, regulier werk. We halen 
onze taakstelling voor wat betreft beschut 
werk en plaatsen zoveel mogelijk mensen 
uit de doelgroep op een afspraakbaan. We 
proberen de uitkeringsduur zo kort mogelijk 
te houden en richten ons voor wat betreft 
een effectieve uitstroom op de doelgroep 
met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. 
Voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar 
is, worden andere vormen van 
ondersteuning geboden. 

 
 

Begeleiding naar werk 

• In 2019 heeft BWRI de in 2018 ingezette 
specialistische inzet en aandacht rondom 
specifieke doelgroepen doorontwikkeld.   

 
 
 
Taakstelling afspraakbanen 

• Er zijn landelijk geen streefgetallen 
vastgesteld voor gemeenten over de 
afspraakbanen.  Uitgangspunt is dat we in 
gezamenlijkheid binnen de 
arbeidsmarktregio aantallen realiseren. De 
monitoring van de realisatie van de 
afspraakbanen wordt binnen de 
arbeidsmarkt gedaan door WerkinZicht en 
landelijk door het UWV. Binnen de 
arbeidsmarktregio realiseerden we in 2019 
(evenals in de voorafgaande 4 jaren) in 
gezamenlijkheid meer dan de gestelde 
streefcijfers. Eind juni 2019 was er sprake 
van 3290 afspraakbanen. Dat waren er 1100 
meer dan het streefcijfer voor eind 2019 
(2155). Van de 1925 banen met een 
dienstverband zijn er 1609 in de marktsector 
en 316 in de overheidssector.  

• Het aantal detacheringen/afspraakbanen 
binnen de arbeidsmarktregio is verminderd  
door veranderingen in de registratie bij 
gemeenten als gevolg van de gemeentelijke 
herindelingen.  

• Het realiseren van afspraakbanen voor de 
nieuwe doelgroep wordt zowel door de 
werkcoaches als het werkgeversteam van 
BWRI gedaan. Hierbij is er  speciale 
aandacht voor het plaatsen van  jongeren 
die vanuit het praktijkonderwijs en het 
voortgezet speciale onderwijs komen en die 
rechtstreeks geplaatst worden in het 
doelgroepenregister. Werkgevers zijn 
positief over het instrument afspraakbaan 
en werken samen met BWRI om dit te 
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realiseren. Helaas zien we ook in 2019 dat 
werkgevers maar mondjesmaat iemand met 
een arbeidsbeperking een vast 
dienstverband aanbieden. Op 31 december 
2019 was er sprake van 81 afspraakbanen 
voor inwoners van Midden-Groningen. Ter 
vergelijking  waren dit er 53 in 2018. 

 
 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• BWRI heeft binnen haar bedrijfsvoering specifieke en specialistische aandacht voor de mensen 
die richting arbeidsmarkt begeleid moeten worden. Daarnaast is in 2019 veel aandacht gegaan 
naar de nieuwe doelgroep onder de Participatiewet (afspraakbanen en beschut werk) en de 
statushouders die een beroep deden op een bijstandsuitkering. Alle bijstandsgerechtigde hebben 
een Plan van Aanpak waarin de afspraken staan ten aanzien van de re-integratie en 
arbeidsverplichtingen.  

• In 2019 waren de cliënten op grond van onderstaande tabel ingedeeld. In de tabel hieronder zijn 
gemiddelden op jaarbasis weergegeven.  

 
Aantal personen met een lopend traject 

Traject  2018 2019 

Ontheffing  562 545 

Ontheffing/rust  86 28 

Regie  661 605 

Route Arbeidsontwikkeling  439 416 

Route Jongeren  247 226 

Route Werk  410 291 

Zelfstandigen  0 3 

• Bij aanvraag van een uitkering wordt een zogenoemd “poortwachtersgesprek” gehouden; dit is 
een directe toeleiding naar openstaande vacatures en/of naar het werkgeversteam wanneer de 
afstand tot de arbeidsmarkt kort is. 

• In 2019 is het aantal beëindigingen van uitkeringen naar werk gesteld op 275. Dit was een 
optimistische prognose op grond van de toenemende economie. Desondanks is de verwachte 
uitstroom lager. Ondanks het feit dat het aantal openstaande vacatures toe is genomen zien we 
dat deze steeds moeilijker vervulbaar zijn door mismatch (opleidingsniveau sluit niet goed, 
kennisveroudering, geografisch). BWRI probeert zoveel mogelijk werkzoekenden met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt te scholen en hen duurzaam op weg te helpen. Hiervoor wordt 
gebruikt gemaakt van de kansen die het ’1000 banenplan’ biedt.  

 
Tabel: in 2019 zijn er 218 mensen uitgestroomd naar betaald werk. Dit is het hoogste aantal 
ten opzichte van de voorafgaande jaren. 

 2015 2016  2017 2018 2019 

Arbeid dienstbetrekking  137 195 145 212 218 

Norm uitstroom  200 200 200 200 275 

Verschil   - 63 -5 - 55 + 12 -57 

• Vanaf september 2018 is BWRI in eigen huis gestart met een eigen opleidingscentrum (OMG) voor 
de techniek. BWRI speelt hiermee in op de vraag van bedrijven in de arbeidsregio om meer 
geschoold personeel in de elektrotechniek. Het opleidingscentrum heeft een regionale functie.  
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Tabel resultaten OMG:  

 Aantal  
Cursisten  

Resultaat Status  

Groep 
1  

5 5 naar duurzaam werk Afgerond 

Groep 
2  

7 
6 mensen geplaatst op stage  met insteek regulier 
werk 

Nog bezig 

Groep 
3  

8 Bezig in de 1ste periode van opleiding (3 mnd) 
Begonnen feb. 
2020 

 

 

6) Re-integratie Wsw en beschut werk 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen dat mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking die alleen onder aangepaste 
omstandigheden kunnen werken  onderdeel 
zijn van onze maatschappij en we geven 
inwoners die onder de Wsw vallen een 
werkplek en bestaansinkomen. 
 

Re-integratie Wsw 

• De uitvoering van de Wsw is voor inwoners 
van voormalige gemeente Menterwolde 
ondergebracht bij de gemeenschappelijke 
regeling Wedeka in Oost-Groningen. De Wsw 
voor inwoners van de voormalige gemeenten 
Slochteren en Hoogezand-Sappemeer is 
uitgevoerd door BWRI.   

• Volgens de verwachting op basis van de 
begroting is er sprake van een negatief 
exploitatieresultaat. Dit nadelig resultaat is 
in hoofdzaak een gevolg van een negatief 
subsidieresultaat op grond van de 
bezuinigingen op de Rijksbijdrage WSW. In 
2019 komen we uit op een tekort van 
€ 648.623,00. Dit is € 1.234.945,00 
positiever dan begroot.  Dit positieve 
resultaat ten opzichte van de begroting 
wordt veroorzaakt door positieve resultaten 
in de bedrijfsvoering en een hogere Wsw 
subsidie. Het exploitatietekort wordt 
gefinancierd uit de algemene middelen.  

• In de meerjarenraming 2019 tot en met 2021 
van BWRI wordt rekening gehouden met een 
verdere toename van de synergievoordelen 
en besparingen. Vanaf 2020 stopt de 
jaarlijkse verlaging van de Rijksbijdrage 
voor de Wsw.  

 
Beschut werk  

• Vanaf 1 januari 2017 zijn we als gemeente 
verplicht om beschutte werkplekken aan te 
bieden. De staatssecretaris heeft hier ook 
per gemeente een taakstelling opgelegd. 
Voor Midden-Groningen was deze 
taakstelling in 2019 in totaal 29 
werkplekken. Dit aantal is gerealiseerd door 
BWRI.  

• Op 31-12-2019 staan er 25 mensen op de 
wachtlijst voor een beschutte werkplek.  
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Wat hebben we er voor gedaan? 

• We voeren een arbeidsgerichte aanpak, dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk mensen die in 
Wsw-verband werken willen detacheren. In 2019 zien we een verdere stagnering van deze cijfers 
omdat er geen instroom meer is binnen de Wsw en de huidige detachering het hoogst haalbare is 
binnen de groep. Ook zien we geen stijging meer gezien de samenstelling van het huidige Wsw-
bestand werknemers.  

• Het werkgeversteam is in 2019 ingezet voor zowel de Wsw-ers en bijstandsgerechtigden. De 
resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Trajecten Aantal 2019 Aantal 2018 

Traject aanmeldingen  263 318 

Traject beëindigingen  255 246 

   

Succesvolle trajecten  251 234 

Waarvan regulier werk 193 122 

 

• BWRI werkbedrijf heeft uitvoering gegeven aan de Wsw binnen de eigen infrastructuur, op locatie 
en door detachering van mensen bij externe bedrijven.  

• De resultaten beschut werk zijn in onderstaande tabel als gemiddelden op jaarbasis  
weergegeven.  

 

Aantal personen   

Proefplaatsing  14 

Beschutte werkplek  24 

Toegekende indicatie  48 

Aangevraagde indicatie   4 

 

• Voor de uitvoering van beschut werk heeft BWRI in haar bedrijfsvoering de processen ingericht. 
Er is hierbij sprake van een nauwe samenwerking en taakverdeling tussen re-integratie en het 
Wsw werkbedrijf om de kwetsbare doelgroep goed te begeleiden en te plaatsen. Bij de verplichte 
taakstelling door het Rijk was reeds duidelijk dat beschut werk mogelijk zou kunnen leiden tot 
extra kosten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat enerzijds de loonwaarde veel hoger 
uitvalt dan de verwachting was bij de start van de Particiatiewet. Destijds was de aanname dat 
de loonwaarde 30% zou zijn, dit is in werkelijkheid veel hoger. Anderzijds is de productiviteit van 
de beschutte werknemer lager dan van de gemiddelde Wsw-er. Met als gevolg dat beschut werk 
in 2019 een negatief resultaat heeft van € 23.000,-. 

 
7) Jongeren werk- en leerloket 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen dat zoveel mogelijk jongeren 
scholing volgen omdat onderwijs een 
essentiële voorwaarde is voor een positieve 
maatschappelijke ontwikkeling. Zonder 
voldoende scholing is de kans op werk klein 
en het economisch perspectief weinig 
rooskleurig. Inzet op leerplicht en scholing 
vergroot de kansen van jongeren op werk. 
Investering in jongeren heeft een groot 
maatschappelijk en ook financieel 
rendement. 

• We willen schooluitval zoveel mogelijk 
voorkomen en willen dat zoveel mogelijk 
jongeren een startkwalificatie hebben. We 
richten ons niet alleen op de toeleiding van 

• We hebben uitvoering gegeven aan  de 
leerplicht en de kwalificatieplicht om 
schooluitval te voorkomen.  

 
 
 
 
 
 
 

 

• We hebben ondersteuning geboden aan 
jongeren tussen de 16 en 27 jaar die de 
school dreigden of hebben verlaten zonder 
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jongeren naar school, maar ook op de 
toeleiding van jongeren naar (BBL) banen 
en zo nodig naar hulpverleningstrajecten. 
Alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar die 
een beroep doen op een 
Participatiewetuitkering hebben een 
passend trajectplan, worden ondersteund 
tijdens de vier weken zoektijd en 
begeleiden we richting werk, reguliere 
scholing, een afspraakbaan of een 
beschutte werkplek. Zoveel mogelijk wordt 
voorkomen dat er jongeren tussen wal en 
schip terecht komen. 

 
 

startkwalificatie. Zij kregen een passend 
traject richting onderwijs, werk en/ of zorg. 

• Hieronder de resultaten van de 
ondersteuning in 2019:  
 

Resultaat ondersteuning  

Regulier werk 117 

Beschut werk  3 

Opleiding; een aantal 
jongeren zitten nog op 
school maar worden 
ondersteund om te 
voorkomen dat zij de school 
verlaten zonder 
startkwalificatie.   145 

Hulpverleningstraject 13 

Dagbesteding  2 

Verhuisd 29 

 

• Het aantal nieuwe voortijdige 
schoolverlaters in het schooljaar 2018/ 2019 
is 101. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• De leerplicht heeft in totaal 253 verzuimmeldingen behandeld. Het ging om leerlingen die niet 
ingeschreven stonden bij een school óf voor langere tijd ongeoorloofd afwezig waren óf om 
verzuim waarbij ouders hun kinderen zonder toestemming buiten de schoolvakanties om thuis 
hielden. Het verzuim is beëindigd, indien nodig is een proces-verbaal opgemaakt tegen de ouders. 
Voor 8 leerlingen gold dat er aan het begin van het schooljaar nog geen passende oplossing was 
gevonden. Zij stonden nog niet ingeschreven bij een school.  

• We hebben intensief contact met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de scholen en 
de sociale teams zodat we in een vroeg stadium problematiek signaleren en oppakken. Dit 
voorkomt dat jongeren uiteindelijk uitvallen op school. 

• We hebben de aanpak Thuiszitters. Jongeren die tijdelijk niet of maar gedeeltelijk onderwijs 
kunnen volgen, krijgen ondersteuning. Hierbij wordt gekeken hoe terugkeer naar school mogelijk 
is en waar de jongere het beste onderwijs kan volgen. Dit doen we samen met het sociaal team, 
het samenwerkingsverband passend onderwijs, Elker, Reik en Renn4.  

• We hebben intensief contact met de praktijkschool en het voortgezet onderwijs zodat we de 
uitstromende jongeren goed kunnen begeleiden naar een passend vervolgtraject.  

• We participeren binnen de RMC-regio samen met de gemeente Groningen en de gemeente 

Westerkwartier. We bepalen samen de speerpunten van ons beleid en verdelen de regionale RMC- 
gelden.  

• We hebben bij het BWRI samen met Noorderpoort een regulier onderwijstraject gestart voor  
jongeren die om verschillende redenen niet in staat zijn om op het reguliere onderwijs hun 
startkwalificatie te halen. Jongeren kunnen met de zogenaamde route Rubicon alsnog een MBO 
2 diploma halen.  

• Jongeren die een beroep deden op een Participatiewet-uitkering kregen ondersteuning. Inzet 
was het volgen van een opleiding waar mogelijk. Als dat niet mogelijk was zijn jongeren begeleid 
richting betaald werk, beschut werk, hulpverlening of dagbesteding.  

•  
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8) Participatie en integratie nieuwkomers 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen dat vergunninghouders actief 
meedoen in de samenleving, dat zij de regie 
nemen over hun leven, zodanig dat zij zo 
snel mogelijk onafhankelijk worden van een 
bijstandsuitkering.  
 

• We hebben binnen het project ‘Meer doen 
met Nieuwkomers’ 148 nieuwkomers 
begeleid bij hun integratie en participatie. 
De begeleiding heeft geleid tot de volgende 
resultaten 

Resultaat Aantal 
personen 

Betaald werk 21 

Vervolgstudie 16 

Participatie naast 
inburgering 

96 

Zorgtraject 15 

• We hebben maatschappelijke begeleiding 
geboden aan nieuwkomers die zich 
vestigden in onze gemeente. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• BWRI bood nieuwkomers in het project ‘Meer doen met nieuwkomers’ intensieve begeleiding bij 

hun integratie en participatie. Hier begonnen we al mee in de periode dat zij een 
inburgeringscursus volgden. Alle inzet was erop gericht om de talenten en mogelijkheden van 
nieuwkomers zo goed mogelijk te benutten. De ondersteuning kon bestaan uit extra taallessen 
of taalstage, begeleiding naar betaald werk, een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk. Jonge 
nieuwkomers werden zoveel mogelijk begeleid richting een vervolgstudie.  

• We hebben een subsidie aan Humanitas verstrekt voor de eerste opvang en maatschappelijke 
begeleiding van statushouders en nieuwkomers.  

• We hebben in 2019 30 asielstatushouders die in onze gemeente kwamen wonen, getraind in de 
Introductietraining ‘Thuis in Midden-Groningen’. 

• Humanitas heeft in 4 bijeenkomsten les gegeven over Nederlandse waarden, gezondheidszorg en 
administratie bijhouden. Aansluitend hebben de deelnemers de Participatieverklaring 
ondertekend. We hebben in 2019 ook aan 18 gezinsmigranten een workshop over belangrijke 
Nederlandse kernwaarden aangeboden. Ook deze deelnemers hebben de Participatieverklaring 
ondertekend.  

• We hebben in het jaar 2019 42 statushouders gehuisvest. We hebben minder statushouders 
gehuisvest dan de door ons opgelegde taakstelling van het rijk. Dit kwam omdat er te weinig 
vergunninghouders waren. Opvangorganisatie COA kon hierdoor niet genoeg vergunninghouders 
aan de gemeente koppelen om de taakstelling te halen. 

• We hebben een aanvraag ingediend bij het ministerie van SZW. In het kader van invoering van de 
nieuwe inburgeringswet (voorzien medio 2021) beproeft SZW nieuwe onderdelen in de wet. Wij 
hebben de pilot Z-route (Zelfredzaamheid) toegewezen gekregen.  

• We hebben samen met andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio voorbereidingen getroffen 
om de naar verwachting per 1 juli 2021 ingaande inburgeringswet uit te voeren. 

 

9) Sociale activering en vrijwilligerswerk 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen inzet op met name de groep 
mensen die een grote afstand heeft tot de 
arbeidsmarkt. Dit moet bij voorkeur leiden 
tot een traject richting arbeidsmarkt en als 
dit niet tot de mogelijkheden behoort ,tot 

• Voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt is ingezet op activering door 
de werkcoaches van BWRI binnen de Sociale 
Teams. Binnen elk sociaal team werkt een 
medewerker van BWRI. Het aandachtsveld 
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een toeleiding richting maatschappelijk 
nuttige activiteiten. 
 

van deze medewerkers is 3-voudig; 
voorliggende voorzieningen/inkomen, re-
integratie en maatschappelijke participatie. 
Alle cliënten die een ontheffing hebben 
worden jaarlijks gesproken en met hen 
wordt gekeken of er behoefte is aan een 
activeringstraject en/of vrijwilligerswerk. 
Hierbij is altijd sprake van maatwerk. 
Activering is bedoeld als mogelijke opstap 
naar een re-integratietraject. Als dit niet 
mogelijk blijkt, dan wordt ingezet op 
maatschappelijke activering in 
samenwerking met de maatschappelijke 
activeerders bij de sociale teams. Zowel de 
maatschappelijk activeerders als de 
werkcoaches van BWRI binnen de sociale 
teams verwijzen en begeleiden ook richting 
vrijwilligerswerk.  

• In 2019 hebben we  geen enkele keer een 
tegenprestatie opgelegd omdat er sprake 
was van mantelzorg en/of  van 
vrijwilligerswerk.   

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Bij aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft de werkcoach bij elk intakegesprek beoordeeld of 
iemand aan de slag kon in het kader van de arbeidsverplichtingen. Zo niet dan kwam de 
“tegenprestatie naar vermogen” in beeld waarbij er altijd sprake was van maatwerk.  De mensen 
die in 2019 in de uitkering kwamen en die niet aan de slag konden richting arbeidsmarkt waren 
allemaal al actief als vrijwilliger e/o mantelzorger. Als dit het geval is hoeft er geen 
tegensprestatie naar vermogen te worden geleverd. 

 

10) Volwasseneneducatie 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen onderwijs aanbieden aan 
volwassenen die een bijstandsuitkering 
ontvangen om hen zo te ondersteunen op 
het gebied van scholing (vooral taal) met als 
doel om zo economische zelfstandigheid te 
verkrijgen en het aantal 
uitkeringsgerechtigden te verminderen. 

 

• De volwasseneneducatie is in 2019 ingezet 
voor mensen met een bijstandsuitkering. 
Hiermee konden mensen werken aan hun 
taal-, reken-, of digitale vaardigheden 
zodat hun arbeidsmarktkansen toenamen. 
Er hebben 283 personen gebruik gemaakt 
van de volwasseneneducatie. De doelgroep 
bestond vooral uit bijstandsgerechtigde 
anderstaligen die al langer in Nederland 
wonen. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Sinds 2015 is de gemeente Groningen de regiegemeente voor de volwasseneneducatie. Het totale 
budget voor de arbeidsmarktregio wordt onder regie van de gemeente Groningen ingezet en 
verantwoord richting het rijk. 

• We hebben een Regionaal Educatieplan afgesloten met het Noorderpoort. Hierin zijn afspraken 
gemaakt over de inzet van het budget van Midden-Groningen. Het cursusaanbod is afgestemd 
met de werkcoaches van BWRI.  

• Er is ingezet op toegankelijkheid van de volwasseneneducatie. Mensen uit de voormalige 
gemeente Menterwolde konden lessen volgen bij het Noorderpoort, locatie Veendam.  
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• Een deel van het budget voor de volwasseneneducatie is ingezet voor de financiering van de 
taalhuiscoördinator van het Taalhuis. 

 

11) Gemeentelijke Kredietbank 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen er zijn voor de inwoners die 
advies en/of informatie willen hebben over 
hun financiën, inwoners die moeite hebben 
met het regelen van hun financiële zaken en 
voor mensen die problematische schulden 
hebben en daar zelf niet meer uitkomen. 
Daarnaast zetten we ons in voor preventie. 
Preventie heeft als belangrijkste 
doelstellingen: tegengaan van 
generatiearmoede, vroeg signalering, 
financiële bewustwording vanaf de 
basisschool en het weg werken van de 
‘drempel’ naar de kredietbank. We denken 
hiermee de toename van schulden te 
doorbreken en de armoede problematiek in 
onze gemeente te kunnen verminderen.  

 
 

• Door een intensief nazorg traject  willen we 
voorkomen dat mensen na uitstroom bij de 
kredietbank te maken krijgen met recidive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het project Stressvrij wil met een 
innovatieve en nieuwe vorm van begeleiding 
inwoners met problemen op meerdere 
leefgebieden ondersteunen. De methodiek 
‘Mobility-Mentoring’ sluit daar 100% bij aan. 

 
 

• In 2019 had de kredietbank 918 klanten (928 
klanten in 2018). 

• De kredietbank bood 730 inwoners 
budgetbeheer aan en 177 inwoners hebben 
we met een schuldregeling geholpen. In 
2019 zijn er 33 wsnp aanvragen ingediend. 
In 2019 liepen er 248 sociale leningen. De 
aanvragen liepen terug van 126 in 2018 naar 
93 aanvragen in 2019.  

• In 2019 hebben we 120 adviesgesprekken 
gevoerd (2018 waren dit 103 gesprekken) 
waarvan ongeveer 24 klanten daadwerkelijk 
een aanvraag schuldhulpverlening hebben 
ingediend en 5 een sociale lening. In totaal 
hebben we in 2019 284 nieuwe aanvragen 
voor schuldhulpverlening ontvangen (2018 
waren dit 297). 

 

• De kredietbank levert maatwerk. Onze 
doelstelling is dat klanten financieel 
zelfstandig blijven of worden. Daar waar dat 
niet mogelijk blijkt te zijn blijven wij 
budgetbeheer aanbieden. Om te bereiken 
dat een klant weer zijn eigen administratie 
kan beheren wordt er regelmatig gekozen 
voor de inzet van een budgettraining. Er zijn 
ook klanten die prima hun eigen financiën 
kunnen beheren en daarmee hebben we dan 
een paar maanden na beëindiging van de 
dienstverlening nog telefonisch contact, 
met de vraag, hoe het gaat?  Naast een 
budgettraining en/of telefonisch contact 
kunnen wij ook kiezen voor de inzet van een 
budgetcoach. 
 

• 4 sociaal werkers van het sociaal team in 
Menterwolde hebben in 2019 mogen 
proefdraaien met de instrumenten van 
‘Mobility-Mentoring’: de brug naar 
zelfstandigheid1, de doel- actieplannen en 
het geven van waarderingen. 

• De resultaten laten zien dat de methode 
impact heeft. Er wordt vooral vooruitgang 
geboekt op het domein financiën.  

• Betrokken inwoners geven aan dat zij het als 
prettig ervaren en dan met name het 
gebruik van de brug. Het biedt overzicht, 
structuur en duidelijkheid. 

 
1 Stappen om te komen tot economische zelfredzaamheid, vertaald uit Engels door Platform31 
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• In de strategische visie en de NPG 
voorstellen is de methodiek Mobility-
Mentoring meegenomen als gewenste 
werkwijze in het sociaal domein. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• In 2019 zien wij dat de woningcorporaties meer gebruik maken van de mogelijkheid om 
vroegtijdig een adviesgesprek aan te vragen. Zo kan een adviesgesprek ingezet worden bij 
dreigende huurachterstand, maar ook bij andere signalen die kunnen leiden tot huurachterstand.  

• In 2019 hebben we bijna 1000 bezoekers van de life-style beurs in Hoogezand verteld wat de 
kredietbank kan betekenen voor de inwoners van de gemeente MG. 

• In 2019  heeft de kredietbank meerdere presentaties en workshops verzorgd. Waaronder 2 
presentaties  bij de sociale teams van Midden-Groningen en 6 workshops bij het UWV voor 
arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches. 

• Naast lokale samenwerking hebben wij ook provinciaal de samenwerking gezocht en blijven dat 
doen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Rijksdienst voor het wegverkeer(RDW). 
Daar is nu een afdeling die onze schuldhulpverleners rechtstreeks kunnen benaderen voor 
problemen bij de vervoermiddelen registratie. 

• 31 basisscholen in de gemeente hebben een vorm van financiële educatie ontvangen. Voor de 
bovenbouw was dat het armoede en rijkspel. Voor de onderbouw verstrekken we een boek en 
worden de kinderen uitgenodigd om een toneelstuk over sparen en geld bij te wonen. Met deze 
activiteiten hebben wij 1097 leerlingen bereikt. Het dr. Aletta Jacobs College, Rehoboth en 
Eemsdelta hebben in 2019 deelgenomen aan het programma ‘Discussiëren kun je leren’. Tijdens 
dit programma gingen leerlingen met elkaar in discussie aan de hand van diverse stellingen over 
de gevolgen van armoede en de waarde van geld. Hiermee hebben wij ongeveer 350 leerlingen 
bereikt. 

• In de wijk geeft Stichting Knip budgettrainingen aan volwassen, daar hebben in 2019 34 inwoners 
aan deelgenomen. 

 

EXTRA voor de toekomstige wetswijziging Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening 
2020/2021 

 

• We hebben in 2019 een eerste pilot gedraaid met een ‘vroeg erop af’, een 
vroegsignaleringmethode. We hebben 30 huisbezoeken uitgevoerd. Inwoners waarvan wij wisten 
dat ze schulden hebben en niet bij de kredietbank bekend zijn, hebben we bezocht. Deze eerste 
pilot heeft weer voldoende vervolgvragen opgeleverd op basis waarvan we in 2020 een tweede 
‘vroeg erop af’ pilot gaan doen. 

• Op basis van een lijst met inwoners die schulden hebben bij de zorgverzekeraar zijn onze 
preventiespecialisten erop af gegaan. Ze hebben aangebeld met de mededeling dat ze zich 
zorgen maken en graag mee willen denken over een oplossing. Dit heeft er in de meeste gevallen 
toe geleid dat ze aan de keukentafel hebben gezeten. In een tweede pilot zal meer worden 
ingezoomd op het vervolg. Gaan de inwoners nu ook daadwerkelijk iets ondernemen richting 
bijvoorbeeld een kredietbank. De opbrengsten en ervaringen van deze pilots zijn voor ons van 
belang om ons klaar te stomen voor de ophanden zijnde wetswijziging van 2021. Dan zal de wet 
op de gemeentelijke schuldregeling hoogstwaarschijnlijk de gemeente verplicht stellen iets te 
gaan doen aan vroegsignalering. Wat is nog niet helder gedefinieerd. 

 

12) Taalhuis 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen laaggeletterdheid terugdringen 
en voorkomen. In Midden-Groningen zijn 

• Via het project Taal voor Thuis, in 
samenwerking met Samenleren hebben 60 
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naar schatting 5900 mensen laaggeletterd. 
We spreken van laaggeletterdheid als 
iemand onvoldoende kan lezen, schrijven, 
rekenen en omgaan met alledaagse 
technologie. Dit belemmert mensen bij het 
dagelijkse functioneren. Als mensen hierin 
ondersteund worden kan dit leiden tot een 
enorme verandering: uit onderzoek blijkt 
dat dit mensen gelukkiger en sociaal 
actiever maakt. 

ouders van basisschoolleerlingen een traject 
rondom taal gevolgd. Hiervan is bijna 90% 
NT1. Het project loopt door in 2020 via 
Samenleren.  
 

 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• In 2019 hebben we structureel overleg gehad met de bibliotheek, Noorderpoort, Humanitas, 
Kwartier Zorg en Welzijn en Stichting Lezen en Schrijven over de aanpak van laaggeletterdheid. 

• Voor het project Taal voor Thuis/Samenleren is de verbinding gezocht met het basisonderwijs. 
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Wat heeft dit gekost? 

Kosten en baten programma Sociaal 

 
 
Analyse verschillen ‘Sociaal’                                                            Voordeel € 847.714 
 
Inkomensregelingen                                                                          Nadeel € 1.173.000 

De Participatiewet, de  Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
Werknemers (IOAW) en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)  geven inkomensondersteuning aan mensen die zelf (nog) niet, door middel van 
werk, in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De bijzondere bijstand geeft een vergoeding voor 
noodzakelijke kosten die niet uit de bijstandsnorm betaald kunnen worden. Het Meedoen fonds stelt 
mensen in staat om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.  
 
Lasten                                                                                           Nadeel € 410.000 

Debiteuren           

In verband met een verdere doorvoering van efficiëntie maatregelen is de nadruk nog meer op 
preventie komen te liggen. Mede hierdoor is het totaal bedrag aan uitstaande debiteuren verminderd 
met € 430.000. Dit is als nadeel verwerkt in de exploitatie, maar hier staat een onttrekking uit de 
voorziening dubieuze debiteuren van € 375.000 tegenover. Per saldo ontstaat er een last van € 55.000 
in de exploitatie. 

 

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019

realisatie 

2019

Verschil

2019

Lasten

Inkomensregelingen 34.874.831 35.715.088 35.441.752 35.851.490 -409.738 N 

(Werk)Participatie 18.295.067 19.620.172 19.099.699 17.067.324 2.032.375 V 

Burgerparticipatie 2.582.451 2.575.158 2.448.786 2.243.244 205.542 V 

WMO (oude taken) 5.726.649 5.166.423 6.478.923 6.759.292 -280.369 N 

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken) 13.304.283 12.510.407 13.709.395 13.755.867 -46.472 N 

Accommodaties 1.664.640 1.486.586 1.647.298 1.289.869 357.429 V 

Jeugd 28.858.212 26.499.171 29.332.204 29.123.518 208.686 V 

Onderwijs 7.004.773 8.307.170 9.240.048 8.072.480 1.167.568 V 

Totaal lasten 112.310.905 111.880.175 117.398.105 114.163.084 3.235.021 V 

Baten

Inkomensregelingen 31.898.593 30.101.610 29.501.610 28.737.977 -763.633 N 

(Werk)Participatie 4.035.308 4.150.000 4.053.040 2.956.214 -1.096.826 N 

Burgerparticipatie 79.140 95.000 95.000 76.425 -18.575 N 

WMO (oude taken) 846.410 514.000 514.000 660.828 146.828 V 

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken) 1.000.372 712.269 915.511 1.126.700 211.189 V 

Accommodaties 169.481 51.807 82.437 99.609 17.172 V 

Jeugd 319.859 312.905 140.905 324.050 183.145 V 

Onderwijs 1.633.751 2.119.595 3.022.202 1.955.596 -1.066.606 N 

Totaal baten 39.982.913 38.057.186 38.324.705 35.937.398 -2.387.307 N 

Saldo voor bestemming -72.327.992 -73.822.989 -79.073.400 -78.225.686 847.714 V 

Mutatie reserves

stortingen 946.883 2.783.083 2.783.083 2.783.083 0    

onttrekkingen 2.541.205 1.075.841 1.368.765 1.368.765 0    

Totaal mutatie reserves 1.594.322 -1.707.242 -1.414.318 -1.414.318 0    

Saldo na bestemming -70.733.670 -75.530.231 -80.487.718 -79.640.004 847.714 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil

bedragen in euro
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Participatiewet    

Door de verbeterde economische omstandigheden in 2019 en een toename in de werkgelegenheid, 
deden minder mensen een beroep op bijstand. Hierdoor zijn minder uitkeringen verstrekt dan 
begroot. Dit levert een voordeel op van € 167.000. 

De ingeboekte bezuiniging van € 400.000 kon dit jaar niet volledig op dit budget gehaald worden. Dit 
is verklaarbaar want deze bezuiniging betreft de verwachte opbrengst gebaseerd op een volledig 
kalenderjaar. Het project om de bezuiniging te realiseren kon niet eerder starten dan na de 
besluitvorming van de raad en het vergde ook nog wat voorbereidingstijd. Het project startte daarom 
in de zomer van 2019. De resultaten van het project zijn prima. Er zijn 6 uitkeringen meer beëindigd 
in 2019 dan in 2018 in verband met werk en dat betekent een besparing van € 87.000 op de 
uitkeringslasten. Het project Handhaving heeft € 107.000 opgeleverd. Hierin zijn niet meegenomen 
de eventuele bezuinigingen op de bijzondere bijstand en de bezuinigingen door het starten of 
uitbreiden van parttime werk. 

Het restant van de bezuiniging € 206.000 wordt gedekt uit de gerealiseerde meer opbrengsten van 
het werkbedrijf. (zie ook de toelichting daar) 

In de eerste maanden van 2019 liep het bestand van uitkeringsgerechtigden fors op. Vanaf de tweede 
helft van het jaar slaagden we erin om een forse daling te realiseren. Eind april waren er nog 1.860 
mensen aangewezen op een bijstandsuitkering en eind december waren dit er nog maar 1.764. Het 
goede resultaat in de tweede helft van het jaar werd teniet gedaan door de toename in de eerste 
helft van het jaar.  

Bijzondere bijstand        

Net als in de voorafgaande jaren bleek dat er weer meer mensen in onze gemeente aangewezen zijn 
op een bewindvoerder en op een inkomenstoeslag. De maatschappij wordt voor veel mensen te 
ingewikkeld waardoor een toenemend aantal mensen aangewezen zijn op een bewindvoerder. Dit is 
nodig omdat vaak sprake is van een forse schuldenproblematiek. Dit is een landelijk tendens. De 
inkomenstoeslag is bestemd voor mensen die langdurig een minimum uitkering hebben. Er zijn meer 
mensen die meerjarig afhankelijk zijn van een minimum uitkering. Een substantieel deel van de 
mensen die aangewezen zijn op bijstand zijn ouder dan 50 jaar en zonder recente werkervaring. 
Deze mensen hebben het lastig op de arbeidsmarkt waardoor de kansen op verbetering van hun 
situatie klein is. Als ze 3 jaar een minimum inkomen hebben bestaat jaarlijks recht op een 
inkomenstoeslag. De uitgaven zijn hierdoor in 2019 € 197.000 hoger dan begroot. 

IAOZ uitkeringen  

De uitkeringslasten voor de Ioaz-uitkeringen minus ontvangsten zijn € 149.000 hoger dan het begroot 
bedrag. Ioaz is een onderdeel van de Buiguitkeringen en in de onderverdeling van de Buigbegroting 
is hiervoor een te laag bedrag opgenomen. De onderverdeling is historisch gegroeid omdat één van 
de gemeenten die is samengevoegd tot Midden-Groningen de Ioaz niet apart had begroot.  De 
begroting 2020 is hierop aangepast.  

Overige bedrijfsvoering   

Er is een positief resultaat op de bedrijfsvoering van € 196.000 t.o.v. de begroting. Het positief 
resultaat in de bedrijfsvoering wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het team Inkomen en 
Voorzieningen uit een mix van oudere en jongeren medewerkers bestaat. De begroting is gebaseerd 
op het max van de functieschaal. De jongere medewerkers zitten niet in het max van de 
functieschaal.  
 
Baten                                                                                                        Nadeel € 763.000 

BUIG 

Voor het betalen van bijstandsuitkeringen ontvangt de gemeente een Buigbudget van het Rijk. In 
april 2019 werd door het ministerie van SOZAWE een nader voorlopig buigbudget bekend gemaakt 
dat € 1.200.000 lager was dan het op 1 oktober 2018 door de minister vastgesteld voorlopig budget. 
Het rijksbudget is lager vastgesteld in verband met een gunstiger economische prognose waardoor 
naar verwachting minder mensen een beroep zouden doen op de bijstand.  
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De begroting is tijdens de Najaarsnota gecorrigeerd met € 600.000 naar € 27.400.000 en € 600.000 is 
opgenomen in de risico paragraaf. Op 1 oktober 2019 werd het definitief buigbudget voor 2019 
vastgesteld op € 27.034.000. Het nadelig verschil ten op zichtte van de in de najaarsnota bijgestelde 
begroting is € 366.000. 

Ontvangst debiteuren 

In de begroting was voor Ontvangsten debiteuren een bedrag van € 800.000 opgenomen. De 
Buigontvangsten waren daadwerkelijk € 560.000. Bij verhaal en terugvordering is de gemeente 
afhankelijk van incidentele successen zoals, verrekeningen met andere uitkeringen of 
beslagmogelijkheden op buitenlands onroerend goed. De incidentele successen waren in 2019 
minimaal. Bovendien is het bedrag aan uitstaand saldo afgenomen. Dit levert tezamen een nadeel 
op van € 240.000. 

Participatiewet zelfstandigen 

Maandelijks worden voorschotten verstrekt door het ministerie. Door middel van de SISA 
verantwoording wordt het werkelijke bedrag bepaald. Vervolgens vind er een afrekening plaats. 

In 2019 heeft een afrekening BBZ van het ministerie van SZW  2016 en 2017 plaatsgevonden. Dit 
levert een nadelig saldo op van € 100.000.   

Overige baten 

Betreft diverse baten die tegenvallen € 51.000. 

 
(Werk)participatie                  Voordeel € 935.000 
 
Lasten                    Voordeel € 2.032.000 

SW resultaat 

Het SW-bedrijf heeft een operationeel resultaat, dat bestaat uit kosten en opbrengsten die voort 
komen uit de activiteiten van het werkbedrijf. Hiermee wordt het subsidietekort (deels) 
gecompenseerd. Een deel van de activiteiten betreft echter werkzaamheden die het werkbedrijf 
voor de gemeente heeft uitgevoerd. Deze ‘opbrengsten’ van het werkbedrijf zijn in de begroting ook 
als baten opgenomen (ca. € 1.200.000). In de realisatie zijn deze echter als negatieve lasten (het is 
in feite een vergoeding voor inzet van medewerkers) verantwoord. Zowel aan de baten als aan de 
lastenkant is dus € 1.200.000 ‘te veel’ begroot (resultaatneutraal). 

Het totale resultaat van het Werkbedrijf in 2019 ten opzichte van de actuele begroting bedraagt    
€ 775.000 voordelig. De bezuinigingsopgaaf van € 300.000 is gerealiseerd binnen het operationele 
resultaat. Het operationele resultaat is € 375.000 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk de 
lagere loonkosten van ambtelijk personeel en lagere bedrijfskosten. De loonkosten van SW personeel 
zijn in 2019 € 400.000 lager dan begroot.  

Wedeka 

In de mei- en septembercirculaire van 2019 is de Rijksbijdrage WSW en daarmee de SW-subsidie per 
saldo verhoogd. Midden-Groningen maakt gebruik van de dienstverlening  Wedeka. Een verhoging van 
de rijksbijdrage Wsw wordt 1 op 1 doorgezet aan Wedeka. De afdracht van de gemeente aan Wedeka 
is hierdoor evenredig verhoogd.  De lasten zijn hierdoor € 180.000 hoger uitgevallen. 

Re-integratie  

Het team re-integratie is in 2019 begonnen met de indeling van bijstandsgerechtigden in 4 groepen 
op basis van de kansen op de arbeidsmarkt. Hiermee is voorgesorteerd op het nieuwe re-
integratiebeleid vanaf 2020 waarbij met name wordt ingezet op scholingstrajecten richting kansrijke 
beroepen. Hierdoor werd een aanzienlijk deel van de traject- en scholingskosten gefinancierd vanuit 
het 1000-banenplan, Kansrijke beroepen en het Opleidingscentrum MG. Dit heeft ertoe geleid dat de 
deelnemerskosten in 2019 beduidend lager waren. Daarnaast is dus een aanzienlijk deel van de kosten 
vanuit andere financieringsbronnen vergoed. En daar waar er kosten waren gefinancierd uit het re-
integratiebudget is een deel van deze kosten alsnog gefinancierd uit het 1000-banenplan. 
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De werkelijke kosten voor re-integratie vielen mede hierdoor € 220.000 lager uit dan begroot. Deze 
(financiële) ontwikkelingen hebben geleid tot de ambitie een bezuiniging te realiseren van € 150.000 
euro op de deelnemerskosten in de jaren 2020-2023, door de raad geaccordeerd.   
 
Baten                      Nadeel € 1.097.000 

Aan de batenkant bestaat het verschil t.o.v. de begroting geheel uit de ‘te veel’ begrote        
€ 1.200.000. 

1000 banenplan    

Voor het 1000 banenplan heeft de gemeente subsidie ontvangen. Deze zijn niet geraamd en levert 
hier een voordeel op van € 103.000. 
 
Burgerparticipatie                  Voordeel € 187.000 
 
Lasten                       Voordeel € 206.000 

Meer doen met Nieuwkomers  

Op het incidentele budget van het project 'meer doen met nieuwkomers' is in 2019 een resultaat 
behaald van € 70.000.  Dit komt omdat we in het jaar 2019 extra middelen van het rijk hebben 
ontvangen voor de ondersteuning van nieuwkomers bij hun re-integratie.  

De financiering van het project 'meer doen met nieuwkomers' liep tot 1 januari 2020. Om het project 
ook in 2020 te kunnen continueren heeft de raad bij de vaststelling van het re-integratiebeleid 
besloten om de extra middelen uit 2019 over te hevelen naar 2020. Het ging om een 
overhevelingsbedrag van € 50.000. Verder is er een positief resultaat van € 20.000 gehaald doordat 
de salariskosten lager uitvielen. 

De uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening bedragen € 120.000 minder dan begroot. Dit kan 
verklaard worden doordat is gebleken dat er in 2018 te veel subsidie is verstrekt en dit in 2019 is 
teruggevorderd. Daarnaast zijn minder loonkosten toegerekend aan maatschappelijke 
dienstverlening, doordat er minder loonkosten zijn gemaakt door de medewerkers die voor dit 
product hebben gewerkt. Als derde is er minder subsidie toegekend dan begroot, de begroting was 
te ruim voor dit onderdeel. Wel zijn alle subsidies toegekend die aangevraagd zijn en voldeden aan 
de eisen voor subsidieverstrekking. 
 
Wmo oude taken                     Nadeel € 133.000 
 
Lasten                        Nadeel €  280.000 

Per 1 januari 2019 is de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen voor iedereen gelijk ongeacht het inkomen 
of de draagkracht. Door de invoering van dit (vaste) abonnementstarief zijn de kosten Wmo 
huishoudelijke hulp (HH) gestegen ten opzichte van onze laatste inschatting bij de Najaarsnota 2019, 
met bijna € 249.000, omdat er in het laatste kwartaal nog meer mensen gebruik hebben gemaakt van 
Wmo HH. Het restant is te verklaren door een stijging van de kosten Wmo vervoer en 
woonvoorzieningen en een daling van de kosten voor het verstrekken van rolstoelen. 
 
Baten                      Voordeel € 147.000 

Per 1 januari 2019  is de eigen bijdrage Wmo Huishoudelijke hulp (HH) voor iedereen gelijk ongeacht 
het inkomen of de draagkracht. Door de invoering van dit (vaste) abonnementstarief ad € 17,50 zijn 
er meer mensen die gebruik hebben gemaakt van de voorziening Wmo HH. Bij de Najaarsnota 2019 
was het nog lastig inschatten wat de nieuwe tarifering voor effect had op de eigen bijdrage Wmo HH. 
De ontvangsten eigen bijdrage HH zijn gestegen. 
 
WMO Sociaal domein (nieuwe taken)                          Voordeel € 165.000 
     
Lasten                   Nadeel € 46.000 

Binnen dit product zijn er grote financiële verschuivingen waar te nemen tussen circa € 420.000 
minder aan organisatorische kosten, maar daar en tegen lopen de kosten voor Wmo 
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maatwerkvoorzieningen op met circa € 460.000. De groei in de Wmo maatwerkvoorzieningen zien wij 
als een trend die zich doorzet in de komende jaren als er geen interventie plaatsvindt. De stijgende 
trend in de maatwerkvoorzieningen ontstaat doordat gebruikers van deze voorzieningen langer 
zelfstandig thuis moeten blijven wonen en daarbij vanuit de Wmo ondersteuning bij ontvangen. 
Daarnaast zijn er middelen over die bestemd waren voor GGZ-activiteiten. 

 
Baten          Voordeel € 211.000 

De baten Beschermd Wonen zijn circa € 180.000 meer dan begroot. Gebleken is dat de prognose voor 
regio Groningen te voorzichtig is ingeschat. Het verschil zit in de geraamde verzilvering en de totale 
indicatiewaarde die achteraf bezien te voorzichtig is ingeschat door centrum gemeente Groningen. 
Ook was in de prognose een extra post opgenomen omdat het prognosesysteem de groei in de loop 
van de maand niet meetelde. Voorzichtigheidshalve is in de prognose toen een marge aangehouden 
bovenop de indicatiewaarde. Het blijkt nu dat deze marge niet nodig is geweest. De jaarrekening 
Beschermd Wonen regio Groningen valt hierdoor lager uit dan geprognosticeerd. Voor Midden-
Groningen betekent dit een voordeel van circa € 180.000. 

 
Accommodaties                  Voordeel € 375.000 
 
Lasten                      Voordeel € 357.000 

Er is een voordeel binnen dit product op de toegerekende organisatorische kosten van ruim € 100.000. 
Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met extra kapitaallasten voor het MFA Meeden van 
ruim € 80.000. Deze kapitaallasten starten pas na afronding van het project. Ook op de overige 
kapitaallasten is een voordeel gerealiseerd van € 90.000. Ook is op basis van nieuwe afspraken minder 
subsidie verstrekt aan een dorpshuis, wat resulteert in een voordeel op dit product van € 50.000. 
Diverse overige verschillen leiden tot een nadeel van € 37.000. 
 
Jeugd                    Voordeel € 392.000  
 
Lasten                     Voordeel €  209.000 

De lasten voor het product Jeugd vallen € 209.000 lager uit dan begroot. Dit saldo is te verklaren 
doordat uiteindelijk de jeugdzorg-uitgaven voor Zorg-in-natura (ZIN) € 251.000 hoger uitvallen dan 
begroot. Met name de sociale teams zijn er in geslaagd om sturing te krijgen op de uitgaven jeugdhulp 
blijkt. De sociale teams hebben ruim 18% minder budget aan jeugdhulp ingezet ten opzichte van 
2018. Daarmee was de taakstelling van € 2 mln. bijna gerealiseerd. Dat effect wordt in belangrijke 
mate teniet gedaan door een stijging van de kosten van jeugdhulp in het kader van de 
jeugdbescherming. Op dit zorgaanbod heeft de gemeente geen sturende invloed. Daarentegen vallen 
de PGB-kosten voor de Jeugd voor € 393.000 lager uit dan begroot, dit komt doordat de zorgvraag 
vaker wordt geïndiceerd via de ZIN. 

De algemene en preventieve jeugdzorgkosten vallen € 223.000 lager uit dan begroot. Daarentegen 
vallen de uitvoeringskosten in totaal € 92.000 hoger uit dan begroot. Dit is met name te verklaren 
doordat er meer loonkosten worden toegerekend aan dit product Jeugd. Ook zijn er € 68.000 minder 
kosten van de GGD toegerekend aan het product Jeugd.  

Voor het programma ‘Gezond en Sociaal’ is in dit laatste jaar ruim € 146.000 meer uitgegeven dan 
begroot. Dit laatste jaar is gebruikt om de einddoelstellingen van het project te realiseren. Hierdoor 
zijn er, zoals is vermeld in de jaarrekening 2018, meer uitgaven gedaan dan begroot bij dit project. 
Naar verwachting zal de definitieve afrekening met FNO plaatsvinden in 2020. 
 
Baten                      Voordeel € 183.000 

De baten voor het product Jeugd vallen € 183.000 hoger uit dan begroot. Dit saldo is te verklaren 
doordat er meer middelen zijn ingezet van het programma ‘Gezond en Sociaal’. Deze extra inzet 
dient als dekking voor de extra activiteiten die zijn ingezet om dit programma tot een goed einde te 
brengen. Naast de extra ingezette middelen voor het programma ‘Gezond en Sociaal’ hebben we 
middelen ontvangen vanuit een tweetal subsidies ten behoeve van de Jeugd.  
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Onderwijs                   Voordeel € 101.000 
 
Lasten                   Voordeel € 1.168.000 

Er is € 962.000 minder uitgegeven aan Onderwijsachterstandenbeleid dan begroot, hier staat voor 
hetzelfde bedrag aan minder inkomsten tegenover. Dit betreft gelabelde middelen vanuit het Rijk, 
die aan onderwijsachterstanden besteed dienen te worden en ook als zodanig verantwoord. Het niet 
gebruikte deel van 2019 wordt ingezet in 2020 om het onderwijs te ondersteunen. 

Het gebruik van de volledig gesubsidieerde peuteropvang valt € 115.000 lager uit dan verwacht. Dit 
preventieve programma is een aanvulling op de middelen voor onderwijsachterstanden. De volledig 
gesubsidieerde peuteropvang is voor jonge kinderen uit een kostganger-gezin of waar beide ouders 
niet werken. Door deze kinderen deel te laten nemen aan peuteropvang wordt geprobeerd om taal- 
en onderwijsachterstanden te voorkomen.  

Het nadeel van € 90.000 op de uitgaven van leerlingenvervoer kan worden verklaard doordat er meer 
gebruik is gemaakt van leerlingenvervoer dan verwacht. Daarnaast zijn er ruim € 60.000 minder 
loonkosten doorberekend aan het product onderwijs.  
 
Baten                      Nadeel € 1.067.000 

Er is € 962.000 minder ontvangen aan Onderwijsachterstandenbeleid dan begroot. Met deze lagere 
ontvangst van het Rijk is rekening gehouden bij de uitgaven.  

De lagere baten komen doordat de afspraken met st. Ultiem met terugwerkende kracht zijn ingevuld 
conform het raadsbesluit voor de verzelfstandiging. Tegenover deze bate staat dat we minder kosten 
hebben gemaakt aan de gebouwen die bij st. Ultiem in beheer waren. Per saldo valt dat tegen elkaar 
weg. Bij de lasten onderhuisvesting zie je niet één op één hetzelfde voordeel omdat daar sprake was 
van schade en extra installatiewerk door het uitvallen van een CV. 
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3.1.3 Programma Economie 

 
 
 

 
 
Visie 

Het programma Economie bestaat uit de programmaonderdelen Omgevingswet, Economie, 
Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Verkeer.  

Omgevingswet 

De  Implementatie van de Omgevingswet  is de komende jaren een belangrijke wetgevingsopgave 
voor Midden-Groningen. Bij de omgevingswet staat de initiatiefnemer centraal. Van de gemeenten 
wordt daarbij een faciliterende rol verwacht. Dit gedachtengoed sluit aan bij de gedachte van het 
Kompas.  

De opgave is programma-overstijgend: naast het fysieke en het economische domein zijn er tal van 
raakvlakken met de andere programma’s, bijvoorbeeld programma’s waar leefbaarheid en 
gezondheid aan de orde komen.  

Economie 

Midden-Groningen biedt na de stad Groningen de meeste werkgelegenheid in onze provincie. We 
willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor bedrijven om te ondernemen en voor inwoners en 
forensen om in te werken en te wonen. Toeristische bedrijven en bestedingen zijn een belangrijke 
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economische factor. We zijn trots op onze gemeente. Naast stedelijke kwaliteit biedt onze regio een 
prachtig buitengebied voor rust en vermaak. 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeling gaat over de manier waarop we met de ruimte omgaan en de rol die we 
daar als lokale overheid bij innemen. De komende jaren staat ons op ruimtelijk gebied een aantal 
grote uitdagingen te wachten. Door de wereldwijde crisis is de markt voor woningen, bedrijven en 
andersoortige ruimtelijke plannen veranderd. Initiatieven en projecten komen meer van ‘onderop’ 
en wij zijn als gemeente vaker medespeler en facilitator van ruimtelijke ontwikkelingen. Zoals 
afgesproken in het coalitieakkoord zijn we deze rol meer gaan aannemen en omarmen. Daarnaast 
zien we dat het landschap verandert door de energietransitie. Ook de aardbevingen missen hun 
uitwerking op de gebouwde omgeving en het erfgoed niet. We willen goed voorbereid zijn op deze 
opgaves.   

Er is op dit moment geen integraal landschapsbeleid in Midden-Groningen. Bij het opstellen van een 
Omgevingsvisie, een onderdeel van de omgevingswet, zal ook het landschap als aspect worden 
meegenomen. Het uitgangspunt daarbij is het  behoud van de verschillende landschappen binnen de 
gemeente. Het openbaar groen is een wezenlijk onderdeel van het landschap in Midden-Groningen. 
Het steunt voor een groot deel op de structuren van het landschap, onderstreept de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied en bouwt er op voort, binnen en buiten de bebouwde 
kommen. Bij ruimtelijke initiatieven wordt rekening gehouden met de kwaliteiten van het landschap. 
Met name in het buitengebied wordt de landschappelijke inpasbaarheid meegenomen bij 
bijvoorbeeld uitbreiding van agrarische bedrijven en nieuwe ontwikkelingen als zonneparken. 

Het Rijk en de Provincie bieden kaders waarbinnen er mogelijkheden zijn voor agrarische 
ontwikkelingen zoals schaalvergroting en verduurzaming. Midden-Groningen kent nog geen 
landbouwbeleid waardoor we afhankelijk zijn van het vigerend beleid van het Rijk en de Provincie. 
Aangaande schaalvergroting passen we een maatwerkmethode toe en ten aanzien van verduurzaming 
wordt ondersteund met als basis het vigerend rijksbeleid duurzame energie. 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid raakt aan vele facetten van de samenleving. We kijken naar duurzaamheid vanuit een 
brede scope. We benaderen duurzaamheid vanuit de volgende invalshoeken: duurzame samenleving, 
duurzame energievoorziening, duurzaam landschap en klimaat, duurzaam wonen, duurzaam 
ondernemen, circulaire economie en een duurzame gemeentelijke organisatie. 

Verkeer 

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor bedrijven, instellingen en inwoners. We richten ons op 
het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente, nu en in de toekomst, voor de verschillende 
vervoersmiddelen zoals auto, fiets en openbaar vervoer. Specifiek is er aandacht voor de 
bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden zoals stadscentra en bedrijventerreinen. Het 
organiseren van een doelmatige parkeersituatie valt hier ook onder.  

De komende jaren worden in Groningen twee grote projecten uitgevoerd: de ombouw van de 
zuidelijke ringweg en het hoofdstation. De effecten hiervan, zoals langdurige stremmingen en 
omleidingen, gaan wij in Midden-Groningen merken. 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is een belangrijk speerpunt van Midden-
Groningen waarbij de overlast van verkeer op de omgeving wordt beperkt. Ook het bevorderen van 
duurzame mobiliteit valt hieronder, onder andere het faciliteren van fietsverkeer en openbaar 
vervoer als alternatief voor de auto. 

 

Doelstellingen en activiteiten 

1) Omgevingswet 

2) Economie 

3) Ruimtelijke ontwikkeling 

4) Duurzaamheid 

5) Verkeer 
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1) Omgevingswet 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We hebben de Omgevingswet 
geïmplementeerd binnen de daarvoor 
geldende wettelijke termijnen. 

• Na besluitvorming van het programmaplan 
inclusief bijlagen starten we in 2020 met de 
implementatie van de Omgevingswet binnen 
Midden-Groningen. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

In 2019 heeft het programmateam Omgevingswet een programmaplan Omgevingswet inclusief 
deelprojectplannen opgesteld. Deze ligt eind maart 2020 voor ter besluitvorming. Medio maart 2020 
is bekend geworden dat de Omgevingswet niet in werking zal treden op 1 januari 2021. Wanneer de 
wet wel in werking zal treden is op dit moment nog niet duidelijk. De programmagroep gaat gewoon 
zoals gepland verder met de voorbereidingen voor de implementatie.  

 

 

 

2) Economie 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen de werkgelegenheid in Midden-
Groningen versterken door bedrijvigheid en 
land- en tuinbouw in de gemeente te 
stimuleren. We richten ons hierbij op het 
direct en indirect faciliteren van grote en 
kleine ondernemingen. We faciliteren 
bedrijven die hier willen uitbreiden, of zich 
hier willen vestigen.  

 

 

 

 

 

• We streven naar een situatie op de 
arbeidsmarkt waarbij het aanbod van arbeid 
zo goed mogelijk aansluit op de vraag. 

 

 

 

 

 

 

 

• We willen recreatie en toerisme in Midden-
Groningen behouden en waar mogelijk 
versterken, samen met onze 
recreatiebedrijven en andere organisaties. 

 
 
 
 
 

• De invloed die we als gemeente op het 
economische klimaat hebben, is ook in 2019 
goed ingezet. We ontvangen vele aanvragen 
voor uitbreiding en er is een groeiende 
informatievraag van bedrijven naar 
vestigingsmogelijkheden. Ook vernemen we 
krapte op de arbeidsmarkt. Het Regionaal 
Ondernemings Instituut is ingezet om 
professionele hulp in het ondernemerschap 
te bieden, ook bij startende ondernemers. 
Het gemeentebestuur heeft regelmatig 
middels een bezoek, een bloemetje of 
media-aandacht haar waardering aan het 
bedrijfsleven getoond. 

• De vraag naar personeel is dusdanig hoog dat 
er tekorten op de arbeidsmarkt zijn ontstaan. 
Vanuit BWRI zijn in totaal 251 mensen 
bemiddeld naar werk, waarvan 58 via 
werkervaringsplekken, proefplaatsingen, 
BBL/BOL en afspraakbanen.  Onderdeel van 
het BWRI is het Opleidingscentrum Midden-
Groningen, waarin samen met (technische- 
en bouw-) bedrijven mensen worden opgeleid 
voor een specifieke baan binnen hun bedrijf. 
Dit initiatief is uitgebreid naar een Werk in 
Zicht project. 

• Er zijn twee themabijeenkomsten 
georganiseerd om ondernemers met elkaar te 
laten kennismaken. Daarnaast lopen er nu 
twee projecten ‘Bloei op in Midden-
Groningen’ en ‘Jachthaven Martenshoek’. 
Ondernemers zijn hiermee samen aan de slag 
gegaan. De recreatievisie is in concept klaar. 
De verwachting is dat deze voor de 
zomervakantie definitief klaar is. 
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• We ondersteunen en stimuleren 
bedrijvigheid voor detailhandel en horeca 
om het niveau hiervan te behouden of te 
versterken. 

• In 2019 was er veelvuldig contact  met 
bedrijven, organisaties en verenigingen op 
het gebied van detailhandel. Hierdoor 
konden we goede contacten leggen en 
ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen.  

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Er zijn in 2019 zes nieuwsbrieven voor het bedrijfsleven verspreid. In maart is een grote 
netwerkavond georganiseerd, in februari een informatiebijeenkomst met Omgevingsdienst 
Groningen. In november boden we de ondernemers uit onze gemeente wederom de mogelijkheid 
om zich te presenteren op het plein ‘Midden-Groningen’ op de Promotiedagen in Martiniplaza. 

• Er zijn informatieverzoeken van ondernemers beantwoord. Ook hebben we ondernemers begeleid 
bij ruimtelijke procedures. 

• De goed uitgeruste bedrijventerreinen bieden voldoende ruimte voor verschillende categorieën 
bedrijvigheid.  

• In verschillende situaties is gesproken met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en 
de Economic Board Groningen (EBG) over locatievraagstukken van bedrijven. Ondernemers zijn 
gewezen op de verschillende subsidieloketten van Economic Board Groningen en Leader.  

• Er is structureel overleg tussen Economische zaken en het werkgeversteam van de BWRI. Dit 
leidde tot verschillende matches tussen vraag en aanbod van personeel bij bedrijven. Zowel EZ 
als de BWRI zijn betrokken bij het Innovatiefestival Midden-Groningen, georganiseerd door het 
Aletta Jacobs College en Biblionet Hoogezand, in samenwerking met de gemeente. Daarmee 
hebben 500 leerlingen kennis gemaakt en gewerkt met techniek en innovatie.  Ongeveer 30 lokale 
bedrijven verzorgden tijdens het innovatiefestival bedrijfsbezoeken en een ‘challenge’ voor de 
leerlingen om mee aan de slag te gaan. In december is de challenge afgesloten met een festival.  

• Het BWRI heeft in 2019 3 banenmarkten georganiseerd en heeft tweewekelijks spreekuren met 
uitzendbureaus voor werkzoekenden gehouden. Daarnaast biedt het BWRI tweemaal in de week 
een mobiliteitscentrum, waarin groepsgewijs met klanten wordt gesproken. Ook ontwikkelt BWRI 
een buddyproject (coachingstraject voor werkzoekenden). Daarnaast is BWRI strategisch partner 
voor bedrijven. 

• Het platform detailhandel Midden-Groningen is een overlegstructuur tussen de verschillende 
winkeliersverenigingen, de gemeente en MKB-Noord. Het platform kwam in 2019 5 keer bijeen 
om kennis en ervaringen te delen.  

• In 2019 is in samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren de detailhandelsvisie en 
uitvoeringsagenda Midden-Groningen tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft deze op 19 
december 2019 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda is een aantal actiepunten opgenomen waar 
gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren ieder een verantwoordelijkheid in hebben. De 
uitvoering hiervan start in 2020. 

• Er zijn verschillende netwerkgesprekken gevoerd met stakeholders op het gebied van recreatie 
en toerisme. In februari en november 2019 zijn themadagen georganiseerd voor vakgebied 
recreatie en toerisme. De eerste  themamiddag is in samenwerking met Marketing Midden 
Groningen en Economic Board Groningen georganiseerd. De themadag in november is in 
samenwerking met Marketing Midden-Groningen en bureau ‘Gave dingen doen’ georganiseerd. 
Uit de laatste themadag zijn in ieder geval twee initiatieven ontstaan die verder worden 
uitgewerkt door de ondernemers. Daarnaast worden er met behulp van subsidies een wandelpad 
in Hellum en Steendam gerealiseerd en krijgt Kiel-windeweer steigers ter bevordering van de 
vaarrecreatie. Samen met de gemeenten Tynaarlo en Groningen en met recreatieondernemers 
werken we aan een toerismevisie voor het Zuidlaardermeergebied. 

 

 
3) Ruimtelijke ontwikkeling 
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Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• De ruimtelijke ontwikkeling draagt bij aan 
een aantrekkelijke en leefbare gemeente 
waar het goed wonen, werken en recreëren 
is. We koesteren de ruimtelijke kwaliteit 
van het landschap en de openbare ruimte 
met veel groen en openheid.  

• De ruimtelijke ontwikkeling stimuleert en 
faciliteert duurzaamheid. 

• Samen met inwoners, bedrijven en 
instellingen zorgen we dat kansrijke en 
waardevolle ruimtelijke projecten en 
initiatieven van de grond kunnen komen of 
worden voortgezet. 

• Er zijn stappen gezet op verschillende 
terreinen, zoals het ontwikkelen van een 
woonvisie en de verdere uitwerking van het 
project Bedrijvig en Leefbaar. Verder wordt 
gewerkt aan een visie op zonneparken en 
actualisering van beleid en 
bestemmingsplannen. 

• Door te kiezen voor inbreiding, met name in 
Hoogezand, ontstaan duurzamere 
woonvormen die minder ruimte vragen en 
minder mobiliteit creëren. Het 
verzamelbestemmingsplan blijkt een goed 
instrument te zijn. Eén is inmiddels 
vastgesteld, de volgende is in procedure. 

 

Gorecht-West 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• In september 2010 zijn we begonnen met 
het opstellen van een plan voor de fysieke 
wijkvernieuwing van Gorecht-West in 
Hoogezand. We willen samen met Lefier het 
totale wijkplan Gorecht-West realiseren 
volgens de eerder genomen besluiten. 

• In 2019 heeft Lefier de woningen in fase 3 
gesloopt en is begonnen met de (nieuw)bouw 
van fase 3. Ook is een start gemaakt met het 
stedenbouwkundig- en inrichtingsplan van 
fase 4 en 5. De verwachting dat dit maart 
2020 wordt afgerond. In de zomer van 2020 
wordt een start gemaakt met de sloop van de 
woningen in fase 4. 

 

Woonvisie 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• Begin 2019 wordt naar verwachting de 
woonvisie vastgesteld, een visie op 
hoofdlijnen. Deze wordt daarna uitgewerkt 
in plannen per wijk, buurt of dorp of thema. 
Met deze woonvisie zetten we in op vitale 
wijken en dorpen. We willen voorkomen dat 
er nieuwe rotte kiezen ontstaan. Ook willen 
we zorgen dat bewoners langer in hun eigen 
huis en in hun eigen buurt of dorp kunnen 
wonen.  

• We willen achterstanden in wijken 
aanpakken zodat particuliere eigenaren en 
huurders in goede en aantrekkelijke 
woningen wonen. 

• We willen de vraag van (toekomstige) 
inwoners kennen, hun woonwensen in beeld 
hebben en zorgen voor een passend 
woningaanbod.    

• In 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 
Nieuw Midden-Groningen 2019-2028 
vastgesteld, inclusief de uitvoeringsagenda 
2019. 

• Wij hebben met corporaties en hun 
huurdersorganisaties prestatieafspraken voor 
2020 gemaakt. Onder andere over de 
ontwikkeling van de huurvoorraad. 

• De Regio Groningen-Assen heeft een 
woningmarktonderzoek uitgevoerd. 

 

 
 
 
 
 

Kerkstraat Noordelijk deel 
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Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We zetten ons al een aantal jaren in voor de 
ontwikkeling van het Stadshart Noordelijk 
deel en de Kerkstraat in Hoogezand. Er zijn 
in dat gebied lege plekken ontstaan en veel 
panden zijn in slechte staat van onderhoud. 
Dit zorgt voor een beeld van verpaupering 
en daardoor een verslechtering van de 
leefbaarheid in dat deel van Hoogezand. 
Daarnaast is de Kerkstraat en omgeving ook 
de toegang tot het Stadshart. We zijn 
gestart met de plannen om hier met een 
integrale aanpak tot vernieuwing te komen. 
Daarbij is onder meer aandacht voor de 
ruimtelijke kwaliteit, het verkeer, wonen 
en duurzaamheid. 

• Het bestemmingsplan Stadshart-Tussenhof-
Hoogezand is vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan maakt de bouw van ruim 
150 woningen mogelijk ten zuiden van het 
spoor. 

• Het Beeldkwaliteitsplan Stadshart Hoogezand 
is vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan geldt 
voor het gehele Stadshart. 

• De bouw van ca 120 grondgebonden woningen 
en appartementen is eind 2019 gestart. 

• We bouwen diverse categorieën woningen: 
sociale huur, zowel grondgebonden als 
appartementen, vrije sector huur 
appartementen voor senioren en  vrije sector 
koopappartementen. 

• Alle gebouwde woningen zijn gasloos. 

• Aan de oostkant van de Kerkstraat, direct ten 
zuiden van het spoor bevindt zich een kavel 
van de gemeente. Hiervoor is het 
voorontwerp-bestemmingsplan doorlopen en 
het ontwerpbestemmingsplan in procedure 
gebracht, om de bouw van een 
appartementengebouw mogelijk te maken. 

 

Omgevingsdienst 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We constateren een enorme toename van 
sloopmeldingen en sanering van 
asbestdaken. De toename was in 2019 
zodanig dat de ODG niet voldoende 
deskundige medewerkers had om de 
meldingen in Midden-Groningen te kunnen 
verwerken. Daarom is een risicogerichte 
benadering gekozen, waarbij saneringen 
met een laag risico niet altijd meer fysiek 
bezocht worden. Ondanks deze aanpak 
moest in 2019 een meerwerkopdracht 
worden verstrekt. 

• Bovenop de 80 reeds aangewezen 
gemeentelijke monumenten worden in de 
loop van 2018 en 2019 circa 120 extra 
gemeentelijke monumenten in Midden-
Groningen aangewezen. Ter bescherming 
van de monumenten is een 
monumentenvergunning vereist om 
ingrepen te mogen doen. 

• In Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek zijn 
verschillende bedrijventerreinen waarop 
zware bedrijven zijn gevestigd met veel 
geluidhinder. Om uiteenlopende redenen, 
zoals overschrijding van de vergunde 
geluidniveaus door de bedrijven, maar ook 
verouderde bestemmingsplannen waar door 
woningen op te korte afstand van de 

• Door toenemende druk op de landelijke 
wetgever vanuit diverse hoeken is de 
verplichte asbestsanering uitgesteld. Dit zien 
we vanaf eind 2019 terug in het dalende 
aantal aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

• De procedures rondom het aanwijzen van 
monumenten zijn nagenoeg afgerond. De 
ODG speelt hierin een adviserende rol.  

 

 

 

 

• Een paar grote overlast veroorzakende 
bedrijven worden regelmatig gecontroleerd 
en daar waar nodig vindt handhaving plaats. 
Gestreefd wordt om het woongenot binnen 
de geldende wettelijke kaders zo optimaal 
mogelijk te maken.  

 

 



 72 

bedrijven liggen, wordt het woongenot van 
inwoners geschaad.  

• De laatste twee jaar is in de omgeving van 
de stations in Hoogezand een trend 
zichtbaar dat meer interesse ontstaat voor 
woningsplitsing of kamerverhuur in 
bestaande gebouwen. We verwachten dat 
deze trend zich in 2019 en de jaren daarna 
versnelt. Omdat verhuurders niet altijd een 
omgevingsvergunning vragen voordat zij het 
gebouw gebruiken voor kamerverhuur, 
onttrekt dit zich nu soms aan het zicht van 
de toezichthouders van de 
Omgevingsdienst. 

 

• Kamerverhuur en splitsing van woningen 
blijft een probleem. Hierop wordt nog geen 
actieve aanpak gehanteerd in verband met 
capaciteit en budget. Vanuit de 
Veiligheidsregio Groningen worden panden 
waar 5 of meer kamers aanwezig zijn 
regelmatig gecontroleerd op brandveiligheid. 

 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Nieuwe initiatieven zijn zorgvuldig afgewogen en waar mogelijk gefaciliteerd. 

• De actualisatie en harmonisatie van beleid en bestemmingsplannen vergt veel inzet. In 2019 is 
het ruimtelijk beleid geharmoniseerd. Een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied 
is hiervan een belangrijk onderdeel. Het voorontwerpbestemmingsplan zal in het voorjaar van 
2020 ter inzage worden gelegd.  

• Er is hard gewerkt aan het opstarten van het proces rondom de nieuwe welstandsnota die in 2020 
aan de raad wordt aangeboden. 

• We werken aan de voorbereiding voor de implementatie van de nieuwe omgevingswet. In 2019 
en 2020 werken we daarvoor een omgevingsvisie uit, met duidelijke samenhang tussen 
bijvoorbeeld wonen, werken en mobiliteit. Deze visie en de nieuwe wet geven de gemeente 
handvatten om makkelijker initiatieven uit de maatschappij te omarmen. 

• Provincie breed wordt gewerkt aan standaardisering van handhaving en risico’s op het 
aandachtsgebied milieu. Hierbij is de Omgevingsdienst ook actief betrokken. Daarnaast wordt 
gewerkt aan VTH-beleid voor de gemeente Midden-Groningen. Dit beleid geeft richting aan de 
wijze waarop de gemeente Midden-Groningen de VTH-taken uitvoert. 

• Met de inzet op bijvoorbeeld het Stadshart in Hoogezand kiest de gemeente voor inbreiding. 
Daarnaast gaan we vanuit het programma bedrijven en leefbaarheid aan de slag met een 
gezondere balans tussen bestaande bedrijfs- en woonlocaties. 

• Met het programma Vitale wijken en dorpen:  

- wij zijn gestart met de uitvoeringsagenda van de Woonvisie. Samen met de corporaties 
hebben wij de herstructurering van Gorecht-West en de invulling van het Stadshart (verder) 
opgepakt. 

- Voorkomen dat nieuwe rotte kiezen ontstaan en langer zelfstandig thuis wonen: wij 
verstrekken stimulerings- en verzilverleningen aan eigenaren-bewoners voor het 
onderhouden, verduurzamen en levensloopbestendig maken van hun huis. 

- Goede aantrekkelijke woningen: wij hebben in 2019 21 stimuleringsleningen verstrekt aan 
woningeigenaren. De stimuleringsleningen zijn vooral gebruikt voor het treffen van 
verduurzamingsmaatregelen.  

- Vraag van (toekomstige) inwoners: wij hebben geparticipeerd in het woonwensenonderzoek 
2019 van de Regio Groningen-Assen. Wij maken gebruik van het onderzoek om passende 
nieuwbouw te realiseren. 

• Er is een beleidsplan groen vastgesteld. 

• Er is een uitgangspuntennotitie Bedrijven en Leefbaarheid, Buitengebied en Welstandsnota 
vastgesteld. 
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• We hebben afspraken gemaakt op provinciaal niveau voor wat betreft handhaving.  

• Het inrichtingenbestand van alle bedrijven binnen de gemeente is op orde gebracht en we hebben 
alle milieudossiers gedigitaliseerd.  
 

4) Duurzaamheid 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen binnen het grondgebied van onze 
gemeente minimaal een evenredige 
bijdrage leveren aan de landelijke CO2-
reductie doelstellingen. 

• Liggend in een gaswinningsgebied willen we 
’van het gas af’ en een bijdrage leveren aan 
de energietransitie van fossiele bronnen 
naar duurzame bronnen.  

• Vanuit onze voorbeeldrol willen we als 
gemeentelijke organisatie onze bijdrage 
leveren aan de gemeentelijke CO2-
reductiedoelstelling als ook onze eigen 
bedrijfsvoering.  

• We willen daar waar mogelijk ook in 
bredere zin een bijdrage leveren aan een 
duurzame samenleving. 

• Wij hebben duurzaamheidsbeleid 
vastgesteld, inclusief de contouren van een 
uitvoeringsprogramma. Hiermee hebben we 
focus aangebracht binnen het 
duurzaamheidsbeleid van de gemeente 
Midden Groningen. 

 
 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Wij zijn continu bezig met de verduurzaming van ons eigen wagenpark, lantaarnpalen en ons 
gemeentelijk vastgoed. 

• We hebben een Plan van aanpak duurzame bedrijfsvoering opgesteld. 

• Wij hebben zonneparkenbeleid voor de gemeente Midden-Groningen vastgesteld. 

• Wij hebben met de corporaties afspraken gemaakt over de verduurzaming van het 
corporatiebezit. 

• Samen met de provincie, het waterschap en andere gemeenten in de provincie Groningen hebben 
we het proces opgestart om een concept-RES (regionale energie strategie) op te stellen. In de 
concept-RES wordt aangegeven hoe de gebouwde omgeving in de regio Groningen op termijn 
duurzaam wordt verwarmd en hoeveel duurzame elektriciteit in onze regio op land wordt 
geproduceerd. In de concept-RES presenteren we een bod aan het rijk. De boden van alle regio’s 
in Nederland tezamen moeten minimaal  voldoen aan de landelijke doelstellingen zoals 
opgenomen in het klimaatakkoord.  

• Wij zijn samen met woningcorporaties, ESKA en het waterbedrijf Groningen de tweede fase van 
het warmtenet in Gorecht-Noord aan het realiseren.  

• Wij helpen bedrijven in onze gemeente om energiebesparing te realiseren. De aanpak is een 
gebaseerd op faciliteren/voorlichting (in eerste instantie) en handhaving (in tweede instantie). 

• We werken nauw samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties bij projecten en bij de 
beleids- en planvorming.  

5) Verkeer 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We zijn een goed bereikbare en 
verkeersveilige gemeente. Zowel voor auto, 
fiets en openbaar vervoer, te water en te 
voet.  

• We hebben gewerkt aan verbetering van de 
doorstroming, verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid, openbaar 
vervoer en de parkeerbelasting in de 
openbare ruimte. 
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• Het aantal ernstige verkeersslachtoffers 
verminderen conform de landelijke en 
regionale verkeersveiligheidsdoelstellingen. 

• Het verbeteren van de doorstroming van het 
gemotoriseerde verkeer op locaties waar dit 
onvoldoende is. 

• Het stimuleren van het gebruik van de fiets 
en het openbaar vervoer.  

• Een geactualiseerd en geharmoniseerd 
gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid. 
 

• We hebben telcijfers intern gepubliceerd op 
een GIS-kaart.  

• We hebben het fiets- en wandelnetwerk 
gepromoot en versterkt door: deelname aan 
het projecten routebureau en door 
knooppunten en routes toe te voegen. 
Hiervoor is subsidie toegekend en is een start 
gemaakt met de realisatie. 

• Door actief overleg te voeren werken we aan 
het verbeteren van de veiligheid van de 
spoorwegovergangen. Voor het opheffen van 
de overweg aan de Parallelweg Hoogezand 
ligt een concreet voorstel. 

• Het aantal ernstige verkeersslachtoffers 
binnen de gemeentegrens is in 2019 gedaald 
ten opzichte van de voorgaande jaren (2017: 
91, 2018: 82, 2019: 81 slachtoffers). Echter 
is op gemeentelijke wegen het aantal 
slachtoffers niet gedaald (2017: 53, 2018: 52, 
2019: 66 slachtoffers). 

• Voor twee fietsoversteken (Kerkstraat en 
Rijksweg-west) hebben we € 300.000,- 
subsidie toegekend gekregen. 

 

• We hebben actief geparticipeerd in projecten en bestemmingsplannen gericht op doorstroming, 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en parkeren. Voorbeelden hiervan zijn N33, 
knooppunt A7 (Knijpsbrug e.o., Kerkstraat), nieuwbouwprojecten, Scholenprogramma en MFA’s 
(Multifunctionele Accommodaties). 

• Het facetbestemmingsplan parkeren is vastgesteld. Dit leidt tot een lagere parkeerbelasting in 
de openbare ruimte. Dat leidt weer tot een hogere bereikbaarheid. 

• We hebben de gefragmenteerde en verspreide telcijfers van de voorgaande gemeenten 
verzameld en centraal in een GIS-pakket gevisualiseerd, zodat  medewerkers die dat nodig 
hebben hier gebruik van kunnen maken, zoals onder andere projectleiders, Gebiedsregisseurs, 
beleidsmedewerker geluid. Daarnaast hebben we aanvullende telcijfers verzameld om het 
gefragmenteerde kaartbeeld beter inzichtelijk te krijgen. 

• We hebben samengewerkt met het Routebureau. Er zijn knooppunten en routes gerealiseerd in 
de gemeente. Voor het wandelpad in Hellum is een subsidie toegekend daarnaast is er een start 
gemaakt met het Steendammerommetje dat in 2020 wordt aangelegd. 

• Om de veiligheid van de spoorwegovergangen te verbeteren is uitgebreid overleg gevoerd met 
diverse belanghebbenden bij spoorwegovergangen. Voor de NABO (Niet Automatische Beveiligde 
Overweg) aan de Parallelweg ligt er een concreet voorstel voor het opheffen van de NABO. Voor 
het opheffen van twee NABO’s is de gemeente nog volop in overleg met Prorail, waterschap, 
provincie en Groninger Landschap. 

• Permanente verkeerseducatie voert de provincie Groningen voor ons uit via 
Verkeerswijzergroningen.nl.  

• Om de verkeersveiligheid te bevorderen, hebben we een aantal kleinschalige verkeerskundige  
maatregelen uitgevoerd. Daarnaast hebben we een aantal handhavingsverzoeken bij de politie 
ingediend. 

• Voor het SPV2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) is aan de provincie en het rijk inzichtelijk 
gemaakt wat de kosten zijn voor Midden-Groningen om SPV2030 uit te voeren. 

• Voor het project ‘Knijpsbrug e.o.’ is advies uitgebracht voor het bestemmingsplan A.B. 
Nobellaan. Daarnaast nemen we deel aan de stuurgroep en projectgroep. 
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• De provincie werkt aan de plannen voor de verdubbeling van de N33. Wij hebben een bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van deze plannen en we behartigen de belangen vanuit de 
gemeente zoals het maken van goede en veilige aansluitingen.  

• Voor het verbeteren van het openbaar vervoer hebben we geparticipeerd en een belangrijke 
bijdrage geleverd aan projecten zoals, de uitbreiding en nieuwe buslijn van Publiek Vervoer 
samen met vrijwilligers en het OV-bureau, HUB’s, uitbreiding verdubbeling parkeercapaciteit 
station Hoogezand-Sappemeer, zoeken naar alternatieven voor de sluiting van station 
Sappemeer-Oost.  

• Voor ontwikkelingen in de modaliteiten in de regio participeren we in overleggen en projecten 
met de Provincie Groningen, het VVB (Verkeers- en Vervoersberaad), Groningen Bereikbaar, 
Regio Groningen-Assen, OV-bureau, Wunderline, VVN (Veilig Verkeer Nederland), Politie Noord-
Nederland. 

• We hebben deelgenomen aan diverse workshops: ontwerpen voor de fiets, projecten 
routebureau, verkeer in krimpgebieden. Voor de enquête fietsgebruik van de fietsersbond 
hebben we publiciteit verzorgt door deze via onze mediakanalen te publiceren.  

• Het offertetraject voor het Gemeentelijk Mobiliteitsplan is gestart. 
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Wat heeft dit gekost? 

Kosten en baten programma Economie 

 
 
Analyse verschillen ‘Economie’                        Voordeel € 3.439.679 
 
Brandweer/openbare veiligheid             Voordeel € 1.329.000 
 
Lasten                   Voordeel € 6.750.000 

Binnen het product Openbare veiligheid is het programma Gevolgen Gaswinning en een deel van de 
projecten van het Nationaal Programma Groningen (NPG) ondergebracht. Daarover wordt in een 
aparte paragraaf gerapporteerd. Het NPG heeft per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat. 

De lagere lasten komen voornamelijk door de nog niet gerealiseerde uitgaven voor het fonds 
kwaliteitsimpuls Overschild (€ 4,35 miljoen) en voor de versterkingsopgave Batch 1588 
(€ 2,5 miljoen). Aan lasten is voor de uitvoering van de Batch 1588 in 2019 een bedrag begroot van 
€ 5,0 miljoen. De SNN verzorgt de afhandeling van de subsidieaanvragen en aan hen is in 2019 voor 
50% van de begrote kosten uitbetaald, € 2,5 miljoen. 
 
Baten                      Nadeel € 5.421.000 

Ter dekking van het fonds kwaliteitsimpuls Overschild was een baat van € 4,35 miljoen opgenomen 
in de begroting. Omdat uitvoering van de kwaliteitsimpuls Overschild niet in 2019 is gerealiseerd zijn 
de baten in 2019 achterwege gebleven.  

Voor een deel van de NPG bijdragen is € 2,1 miljoen aan baten geraamd onder dit product. De kosten 
over 2019 zijn € 0,5 miljoen. Het verschil van € 1,6 miljoen is op de balans geboekt als vooruit 
ontvangen voor dekking van de uitgaven in de jaren na 2019. 

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019

realisatie 

2019

Verschil

2019

Lasten

Brandweer / Openbare Veiligheid 6.154.455 4.088.320 16.644.200 9.894.539 6.749.661 V 

Economische ontwikkeling 5.249.439 5.121.965 6.738.838 6.929.910 -191.072 N 

Bedrijventerreinen 9.586.962 45.124 1.721.985 796.177 925.808 V 

Grondexploitaties 2.339.361 243.971 4.577.121 3.447.944 1.129.177 V 

Toerisme 346.352 343.843 383.194 280.205 102.989 V 

Openbaar vervoer 25.296 0 0 0 0    

Totaal lasten 23.701.865 9.843.223 30.065.338 21.348.776 8.716.562 V 

Baten

Brandweer / Openbare Veiligheid 621.572 836.326 10.581.206 5.160.579 -5.420.627 N 

Economische ontwikkeling 2.200.966 1.537.212 1.537.212 3.656.736 2.119.524 V 

Bedrijventerreinen 9.655.139 48.217 2.357.078 617.931 -1.739.147 N 

Grondexploitaties 2.227.807 128.690 4.439.429 3.280.233 -1.159.196 N 

Toerisme 230.606 257.000 257.000 301.615 44.615 V 

Openbaar vervoer 0 0 0 0 0    

Totaal baten 14.936.090 2.807.445 19.171.925 13.017.094 -6.154.831 N 

Saldo voor bestemming -8.765.774 -7.035.778 -10.893.413 -8.331.682 2.561.731 V 

Mutatie reserves

stortingen 400.000 0 965.348 0 965.348 V 

onttrekkingen 998.110 1.428 212.828 125.428 -87.400 N 

Totaal mutatie reserves 598.109 1.428 -752.520 125.428 877.948 V 

Saldo na bestemming -8.167.665 -7.034.350 -11.645.933 -8.206.254 3.439.679 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil

bedragen in euro
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Bij het programma Gevolgen Gaswinning zien we ca. € 500.000 meer baten dan begroot. Dit komt 
door een aanvullende bijdrage van de NCG op de Lumpsum-vergoeding en een hogere vergoeding 
voor de inzet in de regionale overleggen. 
 
Economische ontwikkeling              Voordeel € 1.929.000 
 
Baten                   Voordeel € 2.120.000 

De ontvangen leges voor bouwvergunningen zijn € 2.3 miljoen hoger dan begroot. Dit komt voor € 1.6 
miljoen door leges uit voorgaande jaren, die na een langer vergunningstraject in 2019 worden 
verantwoord. Dit ontstaat vooral doordat leges worden opgelegd in het jaar waarin een vergunning 
verstrekt wordt en voor een kleiner deel door vertraging in de afhandeling. Bij de leges uit 
voorgaande jaren betreft het in hoofdzaak zeven grotere projecten, waaronder twee zonneparken 
en het gemeentehuis in Hoogezand. De overige € 700.000 voordeel betreft leges van vergunningen in 
2019, die voornamelijk door 5 grote projecten ontstaan. Daarnaast is op dit product een nadeel van 
€ 200.000 zichtbaar doordat de ontvangen rente voor de verstrekte geldleningen woningbouw en SVN 
conform BBV richtlijnen verantwoord is op het taakveld Treasury. 
 
Bedrijventerreinen                     Nadeel € 813.000 
 
Lasten                      Voordeel € 926.000 

De BBV schrijft voor dat de baten en lasten verband houdende met de grondexploitaties in de 
exploitatie worden verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans worden 
gemuteerd. Per saldo hebben de lasten en baten door de doorboeking geen invloed op het saldo in 
de exploitatie. De grondexploitaties op bedrijventerreinen betreffen Rengerspark en 
Korenmolenweg. 

Het nadelig saldo van € 813.000 is hoofdzakelijk het gevolg van dat de geplande verkoop op 
Bedrijventerrein Westerbroek in 2019 vertraagd is naar 2020 (nadeel € 683.000), doordat de 
provinciale vergunningprocedure minder snel verliep dan gebruikelijk is. Tegen de vergunning is 
beroep aangetekend, waardoor de aktepassering over de jaarwisseling is getild. Bij het opstellen van 
de najaarsnota was de vertraging wel gemeld, maar was nog wel het uitgangspunt dat de verkoop in 
2019 zou plaatsvinden. Ook is de verwachte winstneming Rengerspark van € 47.000 niet genomen en 
is € 64.000 als boekverlies bedrijventerrein Schiereiland Foxhol opgenomen. Met deze (niet begrote) 
afboeking is de resterende boekwaarde van dit terrein gelijkgesteld aan de verkoopwaarde. Tevens 
is een perceel aan de Beneden Veensloot verkocht voor € 117.000, de boekwaarde van dit perceel 
van € 141.000 is volledig afgeboekt. Deze grondtransactie was niet begroot, nadeel € 24.000. 

 
Baten                      Nadeel € 1.739.000 

Zie toelichting lasten. 
 
Grondexploitaties                                                                                               Nadeel € 30.000 
 
Lasten                                                                                                            Voordeel € 1.129.000 

De BBV schrijft voor dat de baten en lasten verband houdende met de grondexploitaties in de 
exploitatie worden verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans worden 
gemuteerd. Per saldo hebben de lasten en baten door de doorboeking geen invloed op het saldo in 
de exploitatie. Hierdoor is het verschil in het saldo ten opzichte van de begroting 2019 nihil. 

De grondexploitaties betreffen Stadshart Hoogezand, IJsbaan, Julianapark, Verlengde Veenlaan, 
Tolweg en Burgemeester Venemastraat. Voor een uitgebreide toelichting op de grondexploitaties 
wordt verwezen naar de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020. 
 
Baten                                                                                                                Nadeel € 1.159.000 

Zie toelichting lasten. 
 
Toerisme                   Voordeel € 148.000 
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Lasten                      Voordeel € 103.000 

Lagere doorbelaste organisatiekosten en diverse kleine verschillen leiden tot een voordeel op dit 
product.  
 
Baten                        Voordeel € 45.000 

Toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf opgelegd op basis van het aantal gasten en 
overnachtingen. Het voordeel op dit product vindt zijn oorsprong in de aanslag over 2018 waarbij 
meer overnachtingen zijn geregistreerd dan begroot. Het jaar 2019 wordt afgerekend in 2020. 
Doordat op begrotingsbasis reeds rekening is gehouden met hogere opbrengsten, is de verwachting 
dat de baten toeristenbelasting 2020 conform begroting zullen zijn. 
 
Mutaties reserves                  Voordeel € 878.000 
 
Storting                     Voordeel € 965.000 

De begrote storting in de reserve van 0,97 miljoen euro betrof het deel van de NPG bijdragen voor 
Overschild dat niet in 2019 zou worden uitgegeven maar in 2020 en verder. Omdat de bijdrage 
rechtstreeks van het ministerie van EZK kwam mag conform richtlijnen BBV niet gestort worden in 
een reserve. In plaats daarvan is het deel dat niet uitgegeven is in 2019 opgenomen op de balans 
onder vooruitontvangen bedragen.  
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3.1.4 Programma Dienstverlening 

 
 

 

 
 
Visie 

In het vervolg op “Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen”, heeft 
de Stuurgroep Herindeling medio 2016 het Dienstverleningsconcept vastgesteld. De kern van dit 
Dienstverleningsconcept is dat onze inwoners, bedrijven en instellingen/organisaties altijd centraal 
staan in wat we als gemeente doen.  
 
Het programma heeft als doelstellingen  

- het organisatie brede klantbewustzijn te vergroten.  
- het vanuit een procesmatige benadering duidelijk positioneren van front- en backoffices 

binnen de gemeentelijke organisatie om de klantenvraag optimaal te kunnen beantwoorden. 
- het ontwikkelen en introduceren van instrumenten om de klanttevredenheid permanent te 

kunnen monitoren. 

Vooruitlopend op de programmatische aanpak is medio 2018 een Taskforce in het leven geroepen. 
Doel van deze Taskforce is zicht te krijgen op het aantal lopende casussen, deze te gebruiken om 
met direct betrokkenen inzicht te verkrijgen in de procesgang en daarmee organisatie breed het 
klantbewustzijn te vergroten en tot de eerste procesverbetervoorstellen te komen.  
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Naar verwachting zal het programma in het laatste kwartaal van 2019 organisatie breed starten. 
Hiertoe zal een programmateam geformeerd worden, bestaande uit een programmacoördinator, 
deelprojectleiders en projectleden. 

 

Doelstellingen en activiteiten 
1) van Buiten naar Binnen 
2) het Contactplein 
3) van Binnen naar Binnen (interne dienstverlening) 
4) E-dienstverlening (aan dienstverlening gerelateerde digitalisering) 
5) Project NGO BAZ-WOZ  

 

1) Van Buiten naar Binnen 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen uitstekende dienstverlening 
leveren op menselijke maat die aansluit bij 
de leefwereld van onze inwoners. We gaan 
uit van zelfredzaamheid, maar waar dit niet 
kan bieden wij een vangnet. 
 

 

• Het klantbewustzijn van alle teams is in 2019 
vergroot door een succesvol 
Hostmanshiptraject, waarbij alle teams een 
Hostmanshipdag aangeboden is. Voor ieder 
team is een apart scenario gemaakt.  

• Eind 2019 is een uitvoeringsplan programma 
Dienstverlening 2020 gemaakt. Hierin zijn de 
resultaten van de Hostmanship-sessies 
betrokken. Begin 2020 wordt dit 
uitvoeringsplan voorgelegd aan de 
portefeuillehouder.  

• Dienstverlening is in de organisatie geborgd 
door dit als integraal onderwerp op te nemen 
in de respectievelijke teamplannen voor 
2020.  

• Tweede helft 2019 is een uitvoeringsplan 
gemaakt voor een  
klantverwachtingenonderzoek  en een  
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) naar de 
dienstverlening van de gemeente Midden-
Groningen. Het onderzoek vindt in het eerste 
halfjaar van 2020 plaats. De uitkomsten 
worden vertaald naar acties die opgenomen 
worden in het uitvoeringsplan Programma 
Dienstverlening 2020. 

• Het mandaat van de klachtencoördinator is 
geformaliseerd in een DT advies. De 
klachtencoördinator is eind 2019 lid van het 
programmateam geworden. Het regieteam, 
waarin klachten gevolgd worden is onderdeel 
van het Programma Dienstverlening. 

• In het laatste kwartaal van 2019 is de overlap 
van de programma’s Dienstverlening, 
Organisatie-ontwikkeling en Omgevingswet 
en de mogelijkheid van samenwerking 
onderzocht. Samenwerking beoogt om de 
tijdsinvestering en de investering in geld voor 
de organisatie zo klein mogelijk te houden en 
elkaar op onderdelen te versterken door een 
goede planning. Op de onderwerpen van 
overlap is een uitvoeringsplan gemaakt.  
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• Een inventarisatie van de wensen vanaf 
medio 2021 (nieuwe gemeentehuis) ten 
aanzien van de openingstijden en de behoefte 
aan fysieke aanwezigheid van de gemeente 
op locaties maakt deel uit van het 
klantenverwachtingen en 
klanttevredenheidsonderzoek.  

 
 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Hoe weten we wanneer onze dienstverlening uitstekend is? Dat is vastgelegd in het 
uitvoeringsplan van het programma Dienstverlening. Het DT heeft daarvan het belang duidelijk 
gemaakt door Dienstverlening op te nemen als integraal thema in de teamjaarplannen. We 
hebben het klantbewustzijn vergroot door middel van een Hostmanshiptraject, door 
klachtafhandeling te formaliseren en door klanttevredenheids- en 
klantverwachtingenonderzoeken voor te bereiden. Naast bewustzijn vraagt goede 
dienstverlening ook vaardigheden. We werken daarom samen met het programma Organisatie-
ontwikkeling (O&O). 

 

2) Het Contactplein 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We zijn goed bereikbaar, toegankelijk en 
klantvriendelijk om onze dienstverlening te 
maken tot een positieve, persoonlijke 
ervaring voor onze ‘klanten’: inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. 

• Het Contactplein werkt volledig op 
afspraak, afhalen van documenten kan door 
inloop. Het huidige gemeentehuis in 
Hoogezand- Sappemeer is de centrale plek 
voor diensten van burgerzaken. De huidige 
gemeentehuizen in Slochteren en 
Muntendam worden vooralsnog elk voor 
maximaal 4 dagdelen per week ingezet 
(inclusief avondopenstellingen). 
Gemonitord wordt de mate waarin van deze 
diensten op deze locaties gebruik wordt 
gemaakt en op basis daarvan wordt verdere 
besluitvorming inzake het gebruik van de 
voormalige gemeentehuizen voorbereid. 

• Inwoners konden ook in 2019 een afspraak 
maken op een andere locatie. Hier is een paar 
keer gebruik van gemaakt. 

• In 2019 zijn WhatsApp en Makkelijk Melden 
toegevoegd als contactkanalen. 

• Door een bezuiniging op fte’s per januari 
2019 nam het servicelevel van de 
telefonische bereikbaarheid af tot gemiddeld 
73%. Het streven is 80%. Ook op de andere 
kanalen is de wachttijd iets opgelopen. (NB er 

zijn geen klachten gemeld ten gevolge van het iets 
teruglopen van het servicelevel.) 

• Het bezorgen van reisdocumenten is 
nagenoeg gestopt. Onderzoek wijst uit dat 
inwoners niet thuis willen blijven voor de 
bezorging. 

• In april 2019 is een Rekenkameronderzoek 
uitgevoerd naar de dienstverlening binnen 
Midden-Groningen. De overall conclusie was 
positief. Het Contactplein is toekomstproof 
en moet de dienstverlening op dit peil 
houden. De overgenomen aanbevelingen 
(6/8) zijn uitgevoerd of uitvoering is gepland.  

• Door teruglopend baliebezoek in Slochteren 
en Muntendam ten gevolge van het langer 
geldig blijven van reis- en 
verblijfdocumenten (van 5 naar 10 jaar) is op 
beide locaties een dagdeel 
burgerzakendienstverlening per week 
geschrapt. Wij monitoren de vraag en passen 
indien nodig de inzet aan. 

• Medio 2019 is een plan gemaakt voor de 
doorontwikkeling van het Contactplein op het 
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gebied van gespreksvoering en 
klantencontactkanalen.    

• In 2019 is een SPP gemaakt voor het 
Contactplein voor doorontwikkeling op de 
langere termijn, in lijn met de verwachtingen 
van de overheid.  

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Onze klantencontactkanalen zijn uitgebreid en je kunt kiezen waar je burgerzakentransacties 
met ons wilt doen. Meer en meer digitaal, maar ook op de burgerzakenlocatie van je keuze. We 
monitoren onze bereikbaarheid, de klanttevredenheid en klantbehoefte. Onze dienstverlening is 
onderzocht en positief beoordeeld door BMC.  

• Medewerkers ontwikkelen zich gestaag, conform het strategisch personeelsplan.  

 

3) Van Binnen naar Binnen 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen onze  stafmatige, 
ondersteunende en servicegerichte 
diensten ten behoeve van de interne 
klanten eenduidig toegankelijk maken. 

• Door onze interne dienstverlening te 
optimaliseren, door voor de interne klanten 
eenvoudig bereikbaar te zijn en hen te 
ontzorgen, kan er extra aandacht zijn vanuit 
ons primaire proces voor onze externe 
omgeving. We zijn ervan overtuigd dat een 
optimale interne dienstverlening onze 
klantvriendelijkheid naar buiten toe 
stimuleert. 

• Werkbezoek aan de helpdesk van gemeente 
Leeuwarden. 

• Er is een toekomstplan Facilitair gemaakt 
door een externe partij. Daarin worden 
aanbevelingen gedaan voor een 
toekomstbestendig team. Die aanbevelingen 
zijn opgenomen in een uitvoeringsplan voor 
2020 en 2021.  

• De dienstverlening van alle 
bedrijfsvoeringsteams is inzichtelijk 
gemaakt. 

• Er is in 2019 een begin gemaakt met een 
bedrijfsvoeringskalender die voor alle 
teams/medewerkers duidelijk maakt welke 
activiteiten er in de planning van de teams 
zitten voor het lopende jaar en wanneer die 
uitgevoerd kunnen worden.  

• De voorbereiding van een gezamenlijke balie 
en portaal  van automatisering, facilitair en 
gebouwenbeheer in het nieuwe 
gemeentehuis is ingezet. 

• Er is een deelproject Van adviseur naar 
Businesspartner opgezet.  

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• We hebben inspiratie opgedaan bij andere gemeenten. 

• Er is een toekomstplan Facilitair gemaakt. De aanbevelingen zijn opgenomen in een 
uitvoeringsplan voor 2020 en 2021.  

• De dienstverlening van alle bedrijfsvoeringsteams is inzichtelijk gemaakt. 

• Er is in 2019 een begin gemaakt met een bedrijfsvoeringskalender die voor alle teams/ 
medewerkers duidelijk maakt welke activiteiten er in de planning van de teams zitten voor het 
lopende jaar en wanneer die uitgevoerd kunnen worden.  

• De voorbereiding van een gezamenlijke balie en portaal  van automatisering, facilitair en 
gebouwenbeheer in het nieuwe gemeentehuis is ingezet.  

• Er is een deelproject Van adviseur naar Businesspartner opgezet. 
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4) E-dienstverlening (aan dienstverlening gerelateerde digitalisering) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• We willen digitalisering zo optimaal 
mogelijk inzetten om onze externe en 
interne dienstverlenings-doelstellingen te 
behalen. 

• Contactplein: In de eerste helft van 2019 is 
Midden-Groningen toegevoegd als gebruiker 
van de landelijke website Gevonden en 
Verloren. Hier melden inwoners en bezoekers 
hun vondst of verlies voor een snellere 
match.   

• Contactplein/Programma Dienstverlening: In 
het voorjaar van 2019 is I-Burgerzaken in 
gebruik genomen. I-Burgerzaken geeft 
burgers de mogelijkheid om hun gegevens te 
muteren en om transacties met de gemeente 
digitaal af te handelen. De invoering verloopt 
gefaseerd en gaat verder in de komende 
jaren. Hiermee is ook verder gewerkt aan de 
doelstelling van deelprogramma E-
dienstverlening om meer transacties digitaal 
aan te bieden. 

• Programma Dienstverlening: Op basis van de 
uitkomsten van het KTO worden in de eerste 
helft van 2020  scenario’s gemaakt met 
betrekking tot de dienstverlening vanaf 
medio 2021, als het nieuwe gemeentehuis in 
gebruik genomen is. Het onderzoek omvat 
bijvoorbeeld de wensen ten aanzien van de 
digitale mogelijkheden en de website. 

• Programma Dienstverlening/ICT visie op PIP 
en Mijnoverheid.nl: Mijnoverheid.nl wordt 
gebruikt bij Belastingen (WOZ). PIP en 
Mijnoverheid.nl hebben in 2019 in de ICT visie 
een lagere prioritering gekregen. Vóór 2022 
wordt een analyse gemaakt op basis waarvan 
in 2022 verder gegaan kan worden met deze 
ontwikkelingen.   

• Programma Dienstverlening/ deelprogramma 
E-democratie: Midden-Groningen heeft 
deelgenomen aan een proeftuin E-
democratie met behulp van een subsidie van 
VNG en BZK. Het platform Consul voor de 
digitale interactie tussen gemeenteraad en 
inwoners/organisaties is inmiddels ingericht 
en gereed om de eerste pilot uit te voeren in 
het eerste halfjaar van 2020. Via dit platform 
kunnen debat, ideeën, peilingen, plannen en 
zeggenschap over budgetten geregeld 
worden. Na de pilot en in relatie met onder 
andere bezuinigingen worden keuzes 
gemaakt met betrekking tot wat mogelijk is 
in 2020.     

• Programma Dienstverlening: Het plan Online 
in Midden-Groningen is eind 2019 gereed 
gekomen. Op basis daarvan en het KTO wordt 
in 2020 o.a. de nieuwe Top Taken website 
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ingericht. Daarnaast is het visiestuk Online 
Team klaar. Dit gaat over gebruik, beheer, 
onderhoud en organisatie van online kanalen.  

 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• Wij hebben in gebruik genomen: website Gevonden en Verloren, I-Burgerzaken.  

• Midden-Groningen heeft deelgenomen aan een proeftuin E-democratie met behulp van een 
subsidie van VNG en BZK.  

• Het platform Consul voor de digitale interactie tussen gemeenteraad en inwoners/organisaties is 
ingericht en gereed om de eerste pilot uit te voeren in het eerste halfjaar van 2020. 

• Het plan Online in Midden-Groningen is eind 2019 gereed gekomen. 

 

5) Project NGO BAG-WOZ 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• Met ingang van 1 januari 2022 is de 
gemeente verplicht de taxaties van 
woningen te doen op basis van de netto 
gebruiks-oppervlakte (NGO) uit de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG). Daarom moet deze oppervlakte 
worden gecontroleerd en geregistreerd 
volgens de Wet Waardering Onroerende 
Zaken (WOZ). Hiervoor is het project NGO 
BAG WOZ opgestart.  

• Indien een NGO niet correct is bepaald of de 
relatering aan het WOZ-deelobject niet 
goed is gelegd, zal dit extra bezwaren tegen 
de WOZ-beschikking met zich meebrengen. 

• In 2019 is van 91% van de woningen in de 
BAG de NGO gecontroleerd en aan de WOZ-
deelobjecten gerelateerd. We verwachten 
in 2020 100% van de woningen te hebben 
gecontroleerd. Hiermee liggen we voor op 
schema om per 1 januari 2022 de taxaties op 
basis van de NGO te verrichten. Volgens de 
waarderingskamer zijn we landelijk 
voorloper in deze ontwikkeling. Het project 
heeft als belangrijke bijvangst dat we de 
kwaliteit van onze basisadministraties BAG 
en WOZ verbeteren. 

• Doordat we voor op schema liggen kunnen 
we veel tijd besteden aan de kwaliteit van 
de onderliggende data. We verwachten dat 
dit in 2022 het aantal bezwaren over de 
nieuwe waarderingsmethodiek gaat 
beperken. 

 
 
Wat hebben we er voor gedaan? 

• In mei 2019 hebben we het project NGO opgestart. Het project hebben we gedraaid met externe 
inhuur. De uitgevoerde werkzaamheden zijn:  
- Controleren van de NGO in de BAG; 
- Relateren van de NGO aan de WOZ-deelobjecten; 
- Controleren van de geometrie in de BAG; 
- Controleren of de WOZ-administratie volledig is; 
- Verbeteringen aan zowel de BAG als de WOZ doorvoeren. 

Naar verwachting ronden we het project NGO in het najaar 2020 af. 
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Wat heeft dit gekost? 

Kosten en baten programma Dienstverlening 

 

Analyse verschillen ‘Dienstverlening’                     Nadeel € 42.973 
 
Burgerzaken                                                                                                  Voordeel € 100.000 
 
Lasten                                                                                                            Voordeel € 210.000 

Het voordeel ontstaat vooral door lagere inkoop van identiteitsdocumenten, totaal € 150.000. Door 
de verlenging van de geldigheidsduur is de uitgifte van identiteitsdocumenten in 2019 afgenomen. In 
de najaarsnota is dit per saldo aan de batenkant bijgesteld in de begroting. Het restant van de lagere 
lasten is € 60.000 en komt vooral door de lager dan begrote uitgaven bij de verkiezingen. 
 
Baten                                                                                                                  Nadeel € 110.000 

In 2019 zien we € 115.000 lagere baten bij de leges identiteitsdocumenten. Samen met de lagere 
kosten van € 150.000 is het effect op het totaal product per saldo € 35.000 voordeel ten opzichte van 
de bijgestelde begroting. De primaire begroting was bij de najaarsnota € 250.000 nadelig bijgesteld 
voor het effect van de langere geldigheidsduur. Per saldo is dat nadelig effect in 2019 met € 215.000 
minder nadelig gebleken. 
  

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019

realisatie 

2019

Verschil

2019

Lasten

Burgerzaken 1.581.296 1.572.017 1.757.737 1.547.230 210.507 V 

Basisregistratie vastgoed 826.247 962.525 1.083.325 1.112.581 -29.256 N 

Lokale omroep 26.750 26.750 26.750 36.275 -9.525 N 

Bestuurlijke samenwerking 2.588.380 129.700 1.749.178 1.823.554 -74.376 N 

Voorlichting 965.770 70.845 70.845 84.479 -13.634 N 

Totaal lasten 5.988.442 2.761.837 4.687.835 4.604.119 83.716 V 

Baten

Burgerzaken 1.095.249 1.134.779 884.779 773.362 -111.417 N 

Basisregistratie vastgoed 4.000 11.250 11.250 1.508 -9.742 N 

Lokale omroep 0 0 0 0 0    

Bestuurlijke samenwerking 92.393 0 0 0 0    

Voorlichting 5.764 10.500 10.500 4.970 -5.530 N 

Totaal baten 1.197.406 1.156.529 906.529 779.840 -126.689 N 

Saldo voor bestemming -4.791.036 -1.605.308 -3.781.306 -3.824.279 -42.973 N 

Mutatie reserves

stortingen 335.000 0 0 0 0    

onttrekkingen 0 0 163.000 163.000 0    

Totaal mutatie reserves -335.000 0 163.000 163.000 0    

Saldo na bestemming -5.126.036 -1.605.308 -3.618.306 -3.661.279 -42.973 N 

bedragen in euro

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
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3.1.5 Programma Bestuur en bedrijfsvoering  

 
 

 
 
Algemeen 

Onderstaande punten zijn als hoofdlijn opgenomen in de tekst van de programmabegroting 2019. 
Langs die lijn is ook de verantwoording tot stand gekomen, waarbij – eveneens in lijn van de begroting 
– wordt verwezen naar de verantwoording via de desbetreffende paragrafen. 

• korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting; 

• korte toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds; 

• toelichting op de budgetraming “Overhead”; 

• overzicht inzake de mutaties van de reserves. 

In de post “Overige baten en lasten” waren stelposten opgenomen, zoals: nominale ontwikkelingen 
voor loon- en prijscompensatie, vervangingsinvesteringen, frictiekosten herindeling, taakstelling 
Sociaal Domein alsmede een stelpost van € 1.000.000 aan te verwachten onderschrijdingen op de 
budgetten”. Deze stelposten zijn grotendeels betrokken bij actualisatie van de begroting ten 
behoeve van de voor- en najaarsnota en de ombuigingsvoorstellen.  

De in de begroting opgenomen financiële ruimte voor dekking van de structurele lasten van de 
centrale huisvesting is overeenkomstig het doel ingezet. 
 

Uitgangspunten samenstelling begroting 

Gehanteerde uitgangspunten voor het samenstellen van deze begroting waren: 

• De besluiten naar aanleiding van de Voorjaarsnota zijn verwerkt; 
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• De begroting 2019 wordt “beleidsarm” samengesteld. Het bestaande beleid wordt 
doorgetrokken; 

• Realistisch zicht op een Algemene reserve met een redelijke buffer; 

• Sluitende begroting 2019 alsmede het meerjarenperspectief tot en met 2022; 

Deze uitgangspunten hebben inmiddels hun vertaling gevonden in het nieuwe meerjarenperspectief 
van de begroting 2020-2023. Het beeld is daardoor zodanig veranderd dat uw raad op 9 april 2020 
aanvullende ombuigingsmaatregelen heeft vastgesteld. Het beeld van de jaarrekening 2019, 
bevestigt de noodzaak tot ombuigingen.  
 

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds 

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de oorspronkelijke begroting geraamd op basis 
van de meicirculaire 2018. Daarnaast wordt gedurende de periode 2019-2021 een 
frictiekostenvergoeding ontvangen in het kader van de herindeling. Deze vergoeding is budgettair 
neutraal in de begroting 2019-2021 verwerkt. 

De nadelige financiële consequenties van de septembercirculaire 2018 (€ 659.000) en de 
meicirculaire 2019 (€ 784.000) zijn betrokken bij de actualisatie van het financiële perspectief ten 
behoeve van de ombuigingen 2019 waarover uw raad op 11 juli 2019 een besluit heeft genomen.  

Belangrijkste oorzaak van deze nadelige ontwikkeling is een neerwaartse bijstelling van het accres 
en een hogere bijdrage voor het BTW compensatiefonds. 

Ook de financiële effecten van de septembercirculaire 2019 pakten voor de gemeenten negatief uit 
doordat het rijk het accres op basis van de miljoenennota nogmaals neerwaarts heeft bijgesteld. Het 
nadelige effect op het accres bedroeg voor onze gemeente circa € 796.000 en is betrokken bij de 
najaarsnota 2019.  

Via de mei en september circulaires heeft het rijk voor 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor 
onder andere het rijksvaccinatieprogramma,  maatschappelijke begeleiding, verhoging van het 
taalniveau van status houders, loon- en prijscompensatie sociaal domein en voor de tekorten op de 
jeugdzorg. 

Daarnaast heeft het rijk bij de decembercirculaire 2019 het rijk extra middelen beschikbaar gesteld 
voor uitvoering van taken op het gebied van: 

 

Deze taken kunnen niet meer in 2019 worden uitgevoerd, daarom wordt voorgesteld de middelen 
over te hevelen naar 2020. 

 

Algemene reserve 

Op 5 juli 2018 heeft de raad ingestemd met de “Herijking van de reserves en voorzieningen van 
Midden-Groningen De begrotingswijziging is in 2019 geeffectueerd. Het saldo van de algemene 
reserve is daardoor met ruim € 11,5 miljoen toegenomen. Door deze versterking van het “eigen 
vermogen” kon de algemene reserve, ondanks de aanwending van € 1 miljoen met betrekking tot de 
ombuigingen in het Sociaal Domein en  het geprognosticeerde totale tekort in de Najaarsnota 2019 
van € 6,2 miljoen op voldoende niveau blijven om  aan de weerstandsratio van minimaal 1 te blijven 
voldoen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 € 12.734.645. Het negatief 
jaarrekeningresultaat 2019 ad € 4.750.350 alsmede de voorgestelde overhevelingen en enige 
correcties op bestemmingsreserves met effect op de algemene reserve, totaal per saldo € 1.158.625 
worden in 2020 op de algemene reserve in mindering gebracht  

- energieloket 49.000

- raadsondersteuning Groningen 71.000

- gezondheidsgevolgen aardbevingen 460.000

- transitievisie warmte 202.000

- wijkaanpak 10.000

Totaal 792.000
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Lokale heffingen 

Het saldo van de lokale heffingen is bijna gelijk aan de begroting. Het saldo bestaat grotendeels uit 
een voordeel van € 400.000 meer OZB doordat de waardeontwikkeling hoger is geweest dan bij het 
vaststellen van de tarieven werd verwacht. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 210.000 
vanwege vermindering van de OZB vordering en een nadeel van € 140.000 vanwege de subsidie 
teruggave OZB aan verenigingen en stichtingen. Daarvoor was het budget onder overige baten en 
lasten geraamd, daar vormt dit een voordeel. Het restant bestaat uit hogere kosten bij bezwaren en 
proceskostenvergoedingen en lagere baten bij vergoedingen voor aanmaningen en dwangbevelen. 
 
Algemene uitkeringen uit het gemeentefonds  

Ten opzichte van de bijgestelde raming resteert op de algemene uitkering een nadelig verschil van 
€ 1.442.000. Dit tekort is ontstaan doordat in de bijgestelde raming van de algemene uitkering een 
bedrag van € 2.500.000 is opgenomen voor de versterkingsopgaaf batch 1588. De werkelijke 
ontvangst van de middelen versterkingsopgaaf is verantwoord op het programma Economie. Rekening 
houdende met deze afwijking resteert een hogere algemene uitkering van € 1.058.000. 

De hogere algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het voordelige effect 
van de decembercirculaire 2019 waarbij het Rijk o.a. extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor 
de uitvoering van eerdergenoemde taken. Deze taken kunnen niet meer in 2019 worden uitgevoerd, 
daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2020. Per saldo resteert een voordelig 
effect op de algemene uitkering van circa € 265.000. Dit voordelig effect is voornamelijk het gevolg 
van bijstelling van een aantal verdeelmaatstaven verrekeningen van voorgaande dienstjaren. 
 
Dividend 

De dividenden betreffen uitkeringen op ons aandelenbezit van Enexis BV en BNG-bank NV van 
respectievelijk € 98.500 en € 256.500. Er was een bedrag van € 355.000 begroot. 
 
Saldo financieringsfunctie 

Het saldo op de financieringsfunctie van de gemeente bedraagt € 257.000 voordelig. Dit  betreft een 
bedrag van € 2.780.002 doorbelaste rente naar andere producten (op basis van de boekwaarde van 
de vaste activa en grexen) van gemeente terwijl er € 2.825.270 was begroot, een bedrag van 
€ 2.755.343 betaalde rente terwijl er € 2.944.072 was begroot en tevens een bedrag van € 188.049 
ontvangen rente terwijl er € 75.000 was begroot. 

Overhead 

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten behoort in de begroting een 
overzicht te worden opgenomen van de overhead in de organisatie. In de programma’s worden de 
budgetten geraamd die uitsluitend te maken hebben met het primaire proces. Voor het samenstellen 
van de begroting 2018-2021 is, zoals in de begroting gemeld is, zo goed mogelijk deze lijn gevolgd. 
Zo goed mogelijk omdat de nieuwe organisatie van Midden-Groningen zich eerst nog moet settelen. 
Onderdeel daarvan is de labeling en toerekening van overhead.  

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019
realisatie 2019

Verschil

2019

Saldo lasten en baten

Lokale heffingen 13.845.525 14.914.288 14.821.422 14.808.055 -13.367 N 

Algemene uitkeringen 113.512.502 119.696.867 123.693.464 122.250.989 -1.442.475 N 

Dividend 311.160 265.000 355.000 354.916 -84 N 

Saldo financieringsfunctie -172.493 -76.215 -43.902 212.708 256.610 V 

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0    

Totaal 127.496.694 134.799.940 138.825.984 137.626.668 -1.199.316 N 

bedragen in euro

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil

Algemene dekkingsmiddelen
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Voor een toelichting op de cijfers wordt u verwezen naar de toelichtende tekst op dit programma 
onder het product Bestuursondersteuning. 

Vennootschapsbelasting 

De gemeente is niet aangemerkt als ondernemer door de Belastingdienst. Er wordt jaarlijks een toets 
uitgevoerd of er winst gemaakt wordt op niet-overheidstaken. Indien dit winstbedrag structureel is 
wordt de gemeente voor die betreffende activiteiten als ondernemer aangemerkt en vallen we 
daarvoor onder de vennootschapsbelasting. 

In 2018 is voorzichtigheidshalve een bedrag op de balans opgenomen als buffer. 

 

Onvoorzien 

In de oorspronkelijke begroting 2019 is een post onvoorzien opgenomen van € 138.016. Hiervan is bij 
de najaarsnota 2019 € 25.000 beschikbaar gesteld  voor het verwijderen van een schip in de haven 
van Martenshoek. Het resterende bedrag ad € 113.016 is vrijgevallen in het programma-resultaat. 

 

 
 

 

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019
realisatie 2019

Verschil

2019

Saldo lasten en baten

overhead -25.772.099 -25.438.875 -25.936.243 -26.951.983 -1.015.740 N 

Totaal -25.772.099 -25.438.875 -25.936.243 -26.951.983 -1.015.740 N 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil

bedragen in euro

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019
realisatie 2019

Verschil

2019

Saldo lasten en baten

heffing VPB -20.000 0 0 0 0    

Totaal -20.000 0 0 0 0    

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil

bedragen in euro

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019
realisatie 2019

Verschil

2019

Saldo lasten en baten

onvoorzien -49.096 -138.016 -113.016 0 113.016 V 

Totaal -49.096 -138.016 -113.016 0 113.016 V 

bedragen in euro

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
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Wat heeft dit gekost? 

Kosten en baten programma bestuur en bedrijfsvoering 

 
 
Analyse verschillen ‘Bestuur en bedrijfsvoering’              Nadeel € 8.174.896 
 
Bestuur                Voordeel € 1.110.000 
 
Lasten                     Voordeel €1.114.000 

De onderbesteding op het product bestuur wordt o.a. veroorzaakt door lagere kosten van voormalig 
personeel € 318.000. Daarnaast zijn op dit product ten onrechte uitgaven geraamd voor 
verzekeringen ad. € 235.000 en bestuursondersteuning ad. € 500.000. De uitgaven hiervoor zijn  aan 
te merken als apparaatskosten / overheadkosten en hadden bij een bijstelling van de begroting 
functioneel geraamd moeten worden.  

De uitgaven in verband met de lokale ombudsfunctie/bezwarencommissie zijn in 2019 circa € 61.000 
binnen de raming gebleven.  
 
Bestuursondersteuning  (overheadkosten)                Nadeel € 1.081.290 
 
Lasten                         Nadeel € 868.002 

De belangrijkste oorzaak van het nadeel is veroorzaakt door hogere kosten in de “overhead”. Deze 
hogere kosten moeten echter met een bedrag van € 401.000 worden gecorrigeerd, zijnde kosten van 
tijdelijke huisvesting die ten laste moeten komen van de “reserve Kielzog fase 2”. Deze correctie 
geschiedt via de resultaatbestemming (budgetoverhevelingen) van de jaarrekening 2019. Het restant 
te verklaren verschil bedraagt dus c.a. € 467.000. Op basis van de begrootte kosten aan overhead 
van afgerond € 25,9 miljoen is dat 1,8%. Dit percentage bestaat uit het saldo van onderstaande 
posten. 

Omschrijving 
realisatie 

2018

Primitief 

begroot 2019

Begroot na 

wijziging 2019

realisatie 

2019

Verschil

2019

Lasten

Bestuur 2.947.216 3.691.356 3.711.346 2.597.636 1.113.710 V 

Bestuursondersteuning 26.869.969 26.588.620 27.066.225 27.934.233 -868.008 N 

Belastingen 1.167.428 972.343 1.063.650 1.265.950 -202.300 N 

Treasury 211.127 2.969.425 118.902 -24.659 143.561 V 

Gemeentefonds 0 0 0 0 0    

Overige baten en lasten 949.383 6.973.377 3.989.732 1.518.917 2.470.815 V 

Totaal lasten 32.145.124 41.195.121 35.949.855 33.292.076 2.657.779 V 

Baten

Bestuur 0 3.695 3.695 365 -3.330 N 

Bestuursondersteuning 1.545.141 983.529 1.146.480 933.198 -213.282 N 

Belastingen 14.770.590 15.775.072 15.635.072 15.773.671 138.599 V 

Treasury 349.794 3.158.210 430.000 542.965 112.965 V 

Gemeentefonds 113.512.502 119.696.867 123.693.464 122.250.989 -1.442.475 N 

Overige baten en lasten 756.208 4.499.291 4.446.291 1.209.523 -3.236.768 N 

Totaal baten 130.934.235 144.116.664 145.355.002 140.710.711 -4.644.291 N 

Saldo voor bestemming 98.789.111 102.921.543 109.405.147 107.418.635 -1.986.512 N 

Mutatie reserves

stortingen 12.076.124 2.120.751 14.401.531 13.350.487 1.051.044 V 

onttrekkingen 16.087.188 5.578.735 21.811.960 14.572.533 -7.239.427 N 

Totaal mutatie reserves 4.011.064 3.457.984 7.410.429 1.222.046 -6.188.383 N 

Saldo na bestemming 102.800.175 106.379.527 116.815.576 108.640.680 -8.174.896 N 

bedragen in euro

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
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Toelichting lagere kosten: De afgelopen twee jaren is bij zowel de I- als de A-budgetten sprake van 
aanzienlijke onder uitputting van de budgetten. Dit is o.a. het gevolg van het later dan gepland 
uitvoeren van de projecten. Voor 2019 leidt dit tot een éénmalig voordeel van circa € 750.000. De 
lagere kosten aan Arbo-diensten vindt zijn oorzaak in een dubbele begrotingsraming. 

Toelichting hogere kosten: De overige P-lasten, niet zijnde salarissen en inhuur, zijn overschreden 
omdat aan de uitvoering van “Kompas” en de “Besturingsfilosofie” een groot belang wordt gehecht. 
Daarnaast worden hier de extra-kosten verantwoord van het reizen door de medewerk(st)ers naar en 
van de tijdelijke huisvestingslocaties. Verzekeringspremies welke onder de overhead vallen zijn ook 
zo verantwoord terwijl de budgetten decentraal in de begroting zijn opgenomen. Ten behoeve van 
de organisatie wordt gebruikt gemaakt van diensten van derden. Dit geldt met name voor het 
rechtmatigheidsvraagstuk bij de inhuur van personeel. Hier wordt gebruik gemaakt van 
“Groningenhuurtin.nl”. Naast vaste kosten wordt een bedrag per “vacature” in rekening gebracht. 
De hogere loonkosten zijn een gevolg van dat minder loonkosten direct aan producten/projecten 
konden worden toegerekend. De hogere kosten van representatie zijn een gevolg dat in de 
voorcalculatie het budget gebaseerd is op doortrekking van deze  post uit de begroting 2017 van de 
rechtsvoorgangers. De hogere kapitaallasten huisvesting zijn een gevolg van dat het benodigd budget 
elders in de begroting is verantwoord. 

 
Baten                         Nadeel € 213.282 

Het nadeel is in hoofdzaak een gevolg dat de raming aan inkomsten, van met name detacheringen 
waaronder boventalligen, is onderschreden.  
 
Belastingen                                                                                                          Nadeel € 63.000 
 
Lasten                                                                                                                  Nadeel € 202.000 

Dit komt voornamelijk door € 138.000 aan OZB die middels een subsidieregel aan verenigingen en 
instellingen is teruggegeven. Het budget daarvoor bedraagt € 140.000, maar staat niet onder dit 
product, maar als stelpost onder het product Overige baten en lasten. Bij dit product is dat een 
nadeel ten opzichte van de begroting, bij Overige baten en lasten is dat hetzelfde voordeel. 
 
Baten                                                                                                                Voordeel € 139.000 

Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde OZB is € 230.000 voordelig. Deze meeropbrengst 
ontstaat voor ruim € 400.000 doordat de gerealiseerde waardeontwikkeling hoger was dan bij het 
vaststellen van de tarieven in 2018 was geschat. De belastingcapaciteit was dus hoger en daarmee 
ontstaat een hogere opbrengst. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 210.000 vanwege 
vermindering van de OZB vordering. Het restant van het verschil met de begroting bestaat uit lagere 
baten bij vergoedingen voor aanmaningen en dwangbevelen. 
 
Gemeentefonds                  Nadeel € 1.442.000 
 
Baten                              Nadeel € 1.442.000 

Ten opzichte van de bijgestelde raming resteert op de algemene uitkering een nadelig verschil van 
€ 1.442.000. Dit tekort is ontstaan doordat in de bijgestelde raming van de algemene uitkering een 
bedrag van € 2.500.000 is opgenomen voor de versterkingsopgaaf batch 1588. De werkelijke 
ontvangst van de middelen versterkingsopgaaf is verantwoord op het programma Economie. Rekening 
houdende met deze afwijking resteert een hogere algemene uitkering van € 1.058.000. 

Lagere kosten Hoger kosten

Kapitaallasten automatisering € 446.000 Overige P-lasten, niet zijnde salarissen en inhuur € 455.000

Inhuur automatisering € 59.000 Verzekeringspremies € 128.000

Software etc € 245.000 Diensten derden (advisering) € 335.000

Arbo-diensten € 100.000 Toerekening loonkosten € 161.000

Representatiekosten € 76.000

Kapitaallasten huisvesting € 162.000

Totaal: € 850.000 Totaal: € 1.317.000
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De hogere algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het voordelige effect 
van de decembercirculaire 2019 waarbij het Rijk o.a. extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor 
eerdergenoemde nieuwe taken (energieloket, raadsondersteuning Groningen, gezondheidsgevolgen 
aardbevingen, transitievisie warmte en wijkaanpak, ad € 792.000). Deze extra middelen voor nieuwe 
taken kunnen niet meer in 2019 worden uitgevoerd daarom wordt voorgesteld de middelen over te 
hevelen naar 2020. Per saldo resteert een voordelig effect op de algemene uitkering van circa 
€ 265.000. Dit voordelig effect is voornamelijk het gevolg van bijstelling van een aantal 
verdeelmaatstaven verrekeningen van voorgaande dienstjaren. 
 
Overige baten en lasten                    Nadeel € 765.953 

Onder de overige baten en lasten worden ramingen opgenomen die o.a. betrekking hebben op 
stelposten, taakstellingen en nog niet bestemde uitgaven en inkomsten. Hierdoor fluctueren de 
ramingen en kunnen de werkelijke uitgaven op jaarbasis afwijken van de ramingen. 
 
Lasten                              Voordeel € 2.471.000  

Het voordeel aan de lasten kant bedraagt circa € 2,5 miljoen. Hierin begrepen zijn o.a. de extra 
middelen van in totaal € 2,1 miljoen, die voor het sociaal domein zijn ontvangen voor jeugdzorg en 
prijscompensatie. De werkelijke uitgaven hiervoor zijn verantwoord op het programma sociaal. 

Overige voordelige effecten gaan o.a. uit van lagere kosten voor WW-verplichtingen voor voormalig 
personeel (circa € 133.000) en het feit dat de compensatie van OZB voor sport en cultuurorganisaties 
betaald is op het product belastingen. De raming hiervoor van € 140.000 is opgenomen op het product 
overige baten en lasten.  

Daarnaast resteert er op de post onvoorziene uitgaven nog een bedrag van circa € 113.000. 
 
Baten                                 Nadeel € 3.237.000  

Het nadeel aan de batenkant bedraagt circa € 3,2 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de  
opgenomen raming van de bezuinigingstaakstellingen op basis van het raadsbesluit 11 juli 2019 en de 
bezuinigingsopdracht sociaal domein van circa € 2 miljoen en € 800.000 implementatieplan jeugd. 
De realisatie van deze taakstellingen is verantwoord op de betreffende producten. Nadere informatie 
over de gerealiseerde taakstellingen is opgenomen in de paragraaf taakstelling.   
 
Mutaties reserves                  Nadeel € 6.188.383 
 
Lasten en baten                                Nadeel € 6.188.000 

Het nadeel dat op het onderdeel mutaties reserves bedraagt circa € 6,2 miljoen en betreft in 
hoofdzaak het bij de najaarsnota geprognosticeerde resultaat voor het dienstjaar 2019.  Bij de 
najaarsnota is dit verwachte nadeel voorshands ten laste gebracht van de algemene reserve. 
Definitieve besluitvorming over het resultaat gebeurt bij de besluitvorming over het 
rekeningresultaat 2019. 
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3.1.6 Overzicht van baten en lasten 

 

Omschrijving realisatie 2018
Primitief begroot 

2019

Begroot na 

wijziging 2019
realisatie 2019

Verschil

2019

Lasten

algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 1.143.623 970.784 1.063.650 1.258.975 -195.325 N 

Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0    

Dividend 0 0 0 0 0    

Saldo financieringsfunctie 211.127 2.969.425 118.902 -24.659 143.561 V 

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0    

totaal algemene dekkingsmiddelen 1.354.750 3.940.209 1.182.552 1.234.316 -51.764 N 

Overhead 27.268.424 26.297.975 26.795.043 27.645.117 -850.074 N 

Heffing VPB 20.000 0 0 0 0    

Onvoorzien 49.096 138.016 113.016 0 113.016 V 

overige lasten per programma

Dorpen en wijken 34.755.193 37.633.411 39.013.383 40.102.258 -1.088.875 N 

Sociaal 112.310.905 111.880.175 117.398.105 114.163.084 3.235.021 V 

Economie 23.701.865 9.843.223 30.065.338 21.348.776 8.716.562 V 

Dienstverlening 5.022.672 2.690.992 4.616.990 4.519.640 97.350 V 

Bestuur en bedrijfsvoering 4.418.624 10.889.766 7.930.089 4.497.123 3.432.966 V 

Totaal lasten 208.901.528 203.313.767 227.114.516 213.510.313 13.604.203 V 

Baten

algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 14.989.148 15.885.072 15.885.072 16.067.030 181.958 V 

Algemene uitkeringen 113.512.502 119.696.867 123.693.464 122.250.989 -1.442.475 N 

Dividend 311.160 265.000 355.000 354.916 -84 N 

Saldo financieringsfunctie 38.634 2.893.210 75.000 188.049 113.049 V 

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0    

totaal algemene dekkingsmiddelen 128.851.444 138.740.149 140.008.536 138.860.984 -1.147.552 N 

Overhead 1.496.325 859.100 858.800 693.134 -165.666 N 

Heffing VPB 0 0 0 0 0    

Onvoorzien 0 0 0 0 0    

overige lasten per programma

Dorpen en wijken 15.905.125 15.417.028 17.918.019 18.378.994 460.975 V 

Sociaal 39.982.913 38.057.186 38.324.705 35.937.398 -2.387.307 N 

Economie 14.705.484 2.557.445 18.921.925 12.723.735 -6.198.190 N 

Dienstverlening 1.191.642 1.146.029 896.029 774.870 -121.159 N 

Bestuur en bedrijfsvoering 822.836 4.777.915 4.748.166 1.454.922 -3.293.244 N 

Totaal baten 202.955.770 201.554.852 221.676.180 208.824.037 -12.852.143 N 

Saldo voor bestemming -5.945.758 -1.758.915 -5.438.336 -4.686.276 752.060 V 

Mutatie reserves

stortingen

Dorpen en wijken 92.793 0 0 11.946 -11.946 N 

Sociaal 946.883 2.783.083 2.783.083 2.783.083 0    

Economie 400.000 0 965.348 0 965.348 V 

Dienstverlening 335.000 0 0 0 0    

Bestuur en bedrijfsvoering 12.076.124 2.120.751 14.401.531 13.350.487 1.051.044 V 

Totaal stortingen 13.850.800 4.903.834 18.149.962 16.145.516 2.004.446 V 

onttrekkingen

Dorpen en wijken 275.665 6.745 31.745 31.745 0    

Sociaal 2.541.205 1.075.841 1.368.765 1.368.765 0    

Economie 998.110 1.428 212.828 125.428 -87.400 N 

Dienstverlening 0 0 163.000 163.000 0    

Bestuur en bedrijfsvoering 16.087.188 5.578.735 21.811.960 14.572.533 -7.239.427 N 

Totaal onttrekkingen 19.902.167 6.662.749 23.588.298 16.261.471 -7.326.827 N 

Totaal mutatie reserves 6.051.367 1.758.915 5.438.336 115.955 -5.322.381 N 

Saldo na bestemming 105.609 0 0 -4.570.322 -4.570.322 N 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil

bedragen in euro
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3.2 Overzicht beleidsindicatoren 

 

 

De gegevens worden van www.waarstaatjegemeente.nl gehaald. Deze cijfers zijn een 
momentopname. Hierdoor is het mogelijk dat enkele cijfers zijn achterhaald. Op 
www.waarstaatjegemeente.nl staan de meest recente cijfers.   
 

  

Programma 1: Dorpen en wijken
Naam indicator Eenheid M-G Nederland Peiljaar

Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 82 132 2019

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,9 2,2 2018

Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 4,7 4,8 2018

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 1,7 2,5 2018

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Aantal per 1.000 inwoners 5,3 5,4 2018

Niet sporters % 57,9% 48,7% 2016

Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 195 178 2017

Hernieuwbare elektriciteit % 4,4% 16,8% 2017

Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 1,5 9,2 2019

Programma 2: Sociaal
Naam Indicator Eenheid M-G Nederland Peiljaar

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,5 1,9 2018

Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 31 23 2018

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,9% 1,9% 2018

Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 579,4 792,1 2019

Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen 1,00% 1,00% 2018

Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 8,00% 7,00% 2018

Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbev. t.o.v. van de beroepsbev. 64,1% 67,8% 2018

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 3,00% 2,00% 2018

Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 470,1 381,7 t/m juni 2019

Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar 1009,6 305,2 t/m juni 2018

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 12,9 10 t/m juni 2019

Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 1,5% 1,1% t/m juni 2019

Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4% 0,3% t/m juni 2019

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 450 610 t/m juni 2019

Demografische druk % 74,8% 69,8% 2019

Programma 3: Economie
Naam Indicator Eenheid M-G Nederland Peiljaar

Functiemenging % 44,4% 53,2% 2019

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 116,8 151,3 2019

Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering
Naam Indicator Eenheid M-G Nederland Peiljaar

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 168 248 2019

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s 693 669 2019

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s 723 739 2019

Formatie Fte per 1.000 inwoners 9,0 - 2019

Bezetting Fte per 1.000 inwoners 9,0 - 2019

Apparaatskosten Kosten per inwoner 458,29€              - 2019

Externe inhuur Kosten als % van tot. loonsom + tot. kosten inhuur extern 18,1% - 2019

Overhead % van totale lasten 11,8% - 2019

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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3.3 Paragrafen 

3.3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering 

 

Algemeen 

In 2019 werd zichtbaar dat er spanning stond op enerzijds het verder op orde krijgen van de 
basisdienstverlening- en bedrijfsvoering en anderzijds de wens om de ambities van Midden-Groningen 
te verwezenlijken. Dat zorgde niet alleen voor spanning in het primaire proces maar ook bij de 
ondersteunende bedrijfsvoering. De werkdruk die in 2018 al werd gevoeld op (onder meer) het gebied 
van human resource management, financieel beheer & beleid en planning & control was in 2019 
vrijwel onverminderd aanwezig. De ziektepercentages in 2019 laten zien dat deze werkdruk ook heeft 
geleid tot ongezonde situaties. Het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar de psychosociale 
arbeidsbelasting onder medewerkers, naar de oorzaken voor dit verzuim, geeft handvatten om het 
ziekteverzuim weer naar een normaal niveau terug te brengen. 

Human resource management 

Het HRM-beleid in de organisatie is gebaseerd op de volgende pijlers: 

1.  Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in relatie tot zelforganiserende teams 

2. De strategische personeelsplanning 

3. De implementatie van E-HRM 

4. Het “huis op orde” (Regelingen updaten en voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving) 

5. Werkgeversimago en arbeidscommunicatie. 
 
Ontwikkeling van teams en professionals 

De ambtelijke organisatie zit nog volop in de groei naar het voor Midden-Groningen gewenste niveau. 
Deze groei vertoont een gestage stijgende lijn met hier en daar ook de nodige groeistuipen. De 
ontwikkeling van teams en professionals wordt voor het grootste deel vorm gegeven en uitgevoerd 
binnen het Programma Organisatieontwikkeling. Via directie- en teamleidersbijeenkomsten worden 
deze ontwikkeling ingevuld en vorm gegeven. De teamleiders gaan daarop met hun teams werken 
aan de doorvertaling naar het werken binnen de teams.  

In 2019  zijn de zogenaamde Kompas-gesprekken geïmplementeerd in de organisatie.  In deze 
gesprekken hebben de medewerker en de teamleider het over de ontwikkeling van de medewerker 
en het team en over wat er nodig is om deze ontwikkeling verder vorm te geven. De daarin 
afgesproken stappen worden door de werkgever gefaciliteerd. 

Inrichten mobiliteitsbeleid 

Mobiliteit in het ambtelijk apparaat is een speerpunt van het HRM-beleid. Doelstelling is om de juiste 
persoon op het juiste moment op de juiste functie of taken te hebben. In 2019 is gestart met het 
vormgeven van dit mobiliteitsbeleid. Hoofddoelstellingen hierin zijn het inrichten van een Strategisch 
Personeelsplanning (SPP) en een (digitale) mobiliteitscentrum.  In 2019 is gewerkt aan het goed 
helder krijgen van contouren van deze twee instrumenten. Deze hebben nu zodanig vorm gekregen 
dat verder gewerkt kan worden aan de in de begroting opgenomen  realisatie in 2020. 

In de dagelijkse praktijk zijn, vooruitlopend op de verdere implementatie van het mobiliteitsbeleid,  
individuele mobiliteitstrajecten met een aantal medewerkers in gang gezet en uitgevoerd.  

Leren en ontwikkelen 

In 2019 is gewerkt aan een plan “Leren en ontwikkelen”. Dit plan is de basis voor het opleiden, 
trainen en coachten van de medewerkers. Afronding en besluitvorming zal in de eerste helft 2020 
zijn. 

Werkdruk en ziekteverzuim 
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Het ziekteverzuim over 2019 bedraagt 8,5% (ter vergelijking: in 2018 was dit 6,7%). Deze zorgelijke 
ontwikkeling heeft geleid naar een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting onder medewerkers 
naar de oorzaken voor dit verzuim. Op basis van deze onderzoeksresultaten is een plan van aanpak 
gemaakt om het ziekteverzuim naar een normaal niveau terug te brengen. Daarnaast zijn de 
teamleiders op verschillende vlakken ondersteund in de aanpak van ziekteverzuim: onder andere 
assistentie bij verzuimmanager, sociaal medisch overleg, training verzuimgesprekken en bila’s met 
de HR adviseurs. Verder zijn er in 2019 een groot aantal risico inventarisaties en evaluaties 
uitgevoerd. Als vervolg daarop zijn er plannen van aanpak opgesteld. De RI&E’s hebben een 
belangrijke preventieve functie. 

Waarderingsbeleid 

Het beloningsbeleid voor de ambtelijke organisatie is in 2019 geharmoniseerd en gemoderniseerd. 
Daarbij is de term “beloningsbeleid” ingewisseld voor de term “waarderingsbeleid”, omdat dit meer 
recht doet aan hoe de werkgever zijn relatie met de medewerkers ziet. Het nieuwe 
waarderingsbeleid is geënt op de organisatievisie. Het bestaat uit een systematiek van waarderen op 
basis van resultaten, die de resultante zijn van resultaatafspraken tussen directie, teamleider en 
teamleden. De voortgang wordt gevolgd via gesprekken tussen medewerker en teamleider. In het 
beleid is opgenomen dat de waardering niet alleen middels het salaris gaat, maar dat er ook andere 
(incidentele) waarderingsvormen nodig zijn. De periodieken zijn hiermee vervangen door procentuele 
verhogingen. Het waarderingsbeleid is uniek voor de gemeentelijke sector. Daarvoor is een 
dispensatie verkregen van het Landelijke Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). In 
2020 wordt gewerkt aan de verdere implementatie van dit beleid. 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 

Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren van kracht geworden. In 2019 
is gewerkt aan de implementatie van deze wet in onze organisatie. Daarbij zijn de aanstellingen 
vervangen door arbeidsovereenkomsten, is er een personeelshandboek gekomen, is de bezwaar- en 
beroepsprocedure conform het bestuursrecht afgeschaft en heeft het overleg met de 
werknemersvertegenwoordiging vorm gekregen in een Lokaal Overleg. 

E-HRM 

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor een personeels- en salarissysteem. Daarbij is het bieden 
van meer mogelijkheden tot digitale zelfredzaamheid van managers en medewerkers en minder 
papier een belangrijk criterium geweest. Het nieuwe systeem voldoet nu meer aan de uitgangspunten 
van E-HRM en is ingericht op de verdere digitalisering van de personeels- en salarisadministratie.  

Informatisering en automatisering 

In 2019 is de in 2016 opgestelde I&A-visie geactualiseerd. In de visie zijn actuele vraagstukken 
opgenomen zoals de mate van tevredenheid van onze burgers over onze (digitale) dienstverlening, 
de effecten van de decentralisaties op de benodigde informatievoorziening, hoe en in welke mate 
gaan we in de cloud werken, hoe gaat het met zaakgericht en digitaal werken? 

Het gebruik van mobiele devices, clouddiensten, apps, social media, domotica, big data, smart city 
toepassingen en de beschikbaarheid van breedband-internet verandert in een rap tempo de manier 
waarop burgers en overheid met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. In deze 
ontwikkelingen en processen spelen informatievoorziening en ICT een belangrijke rol. Al deze 
ontwikkelingen roepen de vraag op hoe lokale overheden kunnen omgaan met snelle en continue 
veranderingen. Een krachtige informatievoorziening is daarin een strategisch middel. 

In de nieuwe I&A-visie worden voor de komende paar jaar de trends en de voor onze gemeente 
relevante ICT-ontwikkelingen geschetst.  

De meeste I&A vernieuwingen worden aangestuurd door het programma ICT. Dit programma is in 
2018 gestart. Het programma ICT heeft de volgende doelen: 

De strategische ICT-activiteiten in samenhang oppakken zodat ICT een fundamentele bijdrage levert 
aan de ambities van Midden-Groningen op meerdere terreinen: Kompas, dienstverlening, 
organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. 

Het opleveren van uitgewerkte kaders waaraan een groot aantal ICT-ontwikkelingen opgehangen kan 
worden. 
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Binnen het programma ICT is een belangrijk onderdeel de projectportfolio. Een projectportfolio is 
een overzicht van alle gewenste en noodzakelijke veranderingen die moeten worden doorgevoerd op 
I&A-gebied. De directie van de gemeente is eigenaar van het veranderportfolio. Het opstellen, 
plannen en bijsturen van de ICT-portfolio maakt het mogelijk om prioriteiten te stellen en keuzes te 
maken op basis van de schaarse middelen (mensen, geld en verandercapaciteit).  

Wat hebben we bereikt? 

Programma ICT 

Inzicht in de te uit te voeren aanbestedingen in de vorm van een aanbestedingskalender voor de 
periode 2019-2021.  

Inzicht in hoe we verder gaan met het zaaksysteem waarbij ervoor gekozen is het zaaksysteem 
opnieuw aan te besteden en het beperkter in te zetten dan tot nog toe. 

ICT-projecten die zijn afgerond in 2019: 

• Electronisch factureren (eFacturering). 

• Een nieuw burgerzakensysteem iBurgerzaken waarmee selfservice voor burgers mogelijk is. 

• Een klantenportaal voor de Gemeentelijke Kredietbank Midden-Groningen, waarmee de 
zelfredzaamheid en de zelfservice van de GKB-klanten aanzienlijk wordt vergroot. 

• Een Webshop Meedoen fonds bij de BWRI, waarmee minima klanten met het jaarlijks 
toegekende budget diverse diensten/producten kunnen afnemen zoals lidmaatschap aan een 
vereniging, schoolkosten, lessen, culturele activiteiten.  

• Digitalisering van WMO-dossiers.  

• Aanbestedingen belastingsysteem, werkplekken en mobiele telefoons, multifunctionele 
printers. 

• Uitrol van mobiele werkplekken met als doel tijd- en plaats-onafhankelijk te werken voor de 
medewerkers. 

ICT-projecten die zijn gestart in 2019: 

• Digitalisering van milieudossiers. 

• Digitalisering van BWRI-dossiers. 

• Aanbesteding zaaksysteem en regiesysteem voor de sociale teams. 

• Migratie naar een Office-omgeving. 

• Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI): We nemen binnen een landelijke 
aanbesteding deel aan één perceel van GGI-Veilig, namelijk Siem/Soc (beveiligingssoftware 
en dienstverlening.  

• Verder gaan we participeren in het landelijke GGI Netwerk omdat in een rap tempo landelijke 
voorzieningen over dit netwerk gaan. 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

I&A-visie 2020-2023 

De nieuwe I&A-visie is ontwikkeld in de periode mei-december 2019. Er is voor gekozen als framework 
voor de I&A-visie gebruik te maken van een voorbeeld I&A-beleidsplan dat door een adviesbureau al 
een aantal jaar aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld en jaarlijks wordt geüpdatet met nieuwe 
ontwikkelingen. Daarnaast  is gebruik gemaakt van bestaande (visie)documenten van andere 
domeinen zoals organisatieontwikkeling en dienstverlening, en input van programma Omgevingswet.  

De visie is uitgewerkt langs 6 sporen: 

• Spoor 1. Doorontwikkeling  dienstverleningsconcept: Eén van de belangrijkste taken van de 
gemeente is het leveren van diensten en producten aan haar inwoners. 

• Spoor 2. Regievoering en ketensamenwerking: Gemeenten werken steeds meer samen in ketens 
en samenwerkingsverbanden. Het gaat over de regievoering op alle betrokken ketenpartners. 

• Spoor 3. De datagedreven gemeente: Dit spoor gaat over de gegevens die de gemeente creëert, 
gebruikt en over de toepassingen waarvoor die gegevens gebruikt kunnen worden. 

• Spoor 4. Doorontwikkeling bedrijfsvoering: Spoor 4 behandelt de gewenste bedrijfsvoering van 
de flexibele en innovatieve gemeente. Digitalisering staat daarbij centraal. 
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• Spoor 5. De basis op orde: Een aantal basisvoorwaarden, zoals informatieveiligheid, privacy, het 
werken onder architectuur, en het in control zijn  van de I&A-processen worden besproken in 
spoor 5. 

• Spoor 6. Doorontwikkeling van de informatiefunctie: Welk effect hebben de ontwikkelingen van 
de sporen 1 t/m 5 op de inrichting en functies van ICT en informatievoorziening. 

De sporen zijn uitgewerkt met een groot aantal betrokkenen uit de organisatie  en met de 
portefeuillehouder I&A. Binnen het programma ICT zijn de projecten gepland, geprioriteerd en 
gemonitord.  

Facilitaire zaken 

Vastgoed 
De medewerkers van onze organisatie waren in 2019 gehuisvest in de drie voormalige 
gemeentehuizen. In 2019 is het voormalige gemeentehuis in Hoogezand gesloopt en is er gestart met 
de nieuwbouw van het nieuwe gemeentehuis, Dit wordt onderdeel van het gebouw Het Kielzog. Het 
wordt ingericht naar het principe Activiteit Gericht Werken. 
De planning is dat de nieuwbouw eind 2020 gereed is. Tijdens het bouwproces zijn de medewerkers, 
naast de huisvesting in het gemeentehuis in Muntendam en Slochteren, gehuisvest in het tijdelijk 
gehuurde Rabobank-gebouw. Tevens is het gebouw van de ABN/AMRO (tegenover het bestaande 
gemeentehuis) tijdelijk gehuurd ten behoeve van het contactplein. In 2019 zijn de plannen voor de 
realisatie van centrale huisvesting voor BWRI verder opgepakt.  

Beheer en onderhoud gebouwen 

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen heeft in 2019 plaatsgevonden op basis van de in 2018 
opgestelde Meer Jaren Onderhouds Plannen (MJOP’s). Naast dat op basis van deze MJOP’s planmatig 
en efficiënt onderhoud is uitgevoerd, zijn er vanuit dit MJOP voor de gemeentelijke begroting de 
benodigde onderhoudsbudgetten aangeleverd. Naast deze reguliere onderhoudswerkzaamheden is er 
vanuit het team ook een bijdrage geleverd aan diverse nieuwbouw projecten die in 2019 in uitvoering 
waren. 

Strategie op gemeentelijke gebouwen 

De gemeente Midden-Groningen heeft nog geen geharmoniseerd vastgoedbeleid. In de drie 
voormalige gemeenten zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd bij vastgoedbeleid. 
In 2019 hebben we een eerste stap gemaakt met de verdere ontwikkeling van het vastgoedbeleid-  
en beheer voor de gemeente Midden-Groningen. Het doel daarin is goede en passende huisvesting 
voor het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. 

Planning & Control 

In 2019 hebben we, in het verlengde van de ontwikkelstap die we in 2018 met de nieuwe accountant 
hebben gezet, de controlepunten voor de geautomatiseerde controle-applicatie (Key Control 
Dashboard) uitgewerkt. Met deze applicatie kunnen we de controles over het jaar verspreiden. De 
applicatie wordt in 2020 verder ingericht.  

In 2019 zijn alle processen beschreven en zijn er met een aantal teams gesprekken gevoerd over 
risico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen. De 1e lijnscontrole is in 2019 belegd binnen 
de teams. Hierdoor kwam het team Concern Control langzaam maar zeker in de eigenlijke rol van 
onafhankelijke toetser. Door deze veranderde werkwijze hebben we pieken in de werkbelasting 
kunnen voorkomen en waren we in staat om per proces tijdiger te sturen op verbeteringen van de 
inrichting en op de werking van het proces. Dit heeft ten opzichte van 2018 geleid tot een veel 
positievere toonzetting in de door de accountant uitgebrachte managementletter.  

Voor de raad is de begroting een belangrijk instrument om haar kader stellende en controlerende rol 
uit te voeren. De kwaliteit van de teksten bepaalt of de begroting voor de raad in dat opzicht 
voldoende is. Om deze kwaliteitsslag voor de beleidsbegroting 2021 mogelijk te maken zijn we eind 
2019 gestart met een project dat moet leiden tot betere begrotingsteksten. Vanuit de raad nemen 
ook 2 leden deel aan dit project door zitting te hebben in de stuurgroep. 

Financiën 

Financieel beheer 
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In 2019 hebben we ons gericht op een verdere inrichting van het financiële pakket zodat hier door 
alle belanghebbenden zo optimaal mogelijk gebruik van gemaakt kan worden. Daarnaast hebben we 
geïnvesteerd in het verder opleiden van de medewerkers. Ook hebben we het mogelijk gemaakt om 
gebruik te maken van het elektronisch factureren. Het doel van elektronisch factureren ofwel e-
factureren is de huidige verwerking van facturen te automatiseren en het verwerkingsproces te 
optimaliseren conform afgesproken standaarden. Op deze manier werken ondernemers en 
gemeenten efficiënter.  

Financieel advies 

In 2019 hebben we een aantal vacatures kunnen invullen waardoor we afscheid hebben kunnen nemen 
van een deel van de ingehuurde krachten. Ook hebben we verder onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn voor het verder optimaliseren van het opstellen van een begroting en jaarrekening. Dit hebben 
we gedaan door een bezoek te brengen aan andere gemeenten en te kijken welke tools er worden 
gebruikt om dit proces te ondersteunen.. Daarnaast hebben we gezorgd voor de (financiële) 
ondersteuning van projecten bijvoorbeeld het scholenprogramma, aardbevingen en nieuwbouw 
gemeentehuis. 
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3.3.2 Paragraaf Lokale heffingen 

 

Inleiding   

Lokale heffingen verdelen we onder naar heffingen met gebonden en ongebonden bestedingen. 
Gebonden wil zeggen dat de uitgaven die we als gemeente doen, direct zijn te relateren aan de 
heffing, zoals dat het geval is bij afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Ongebonden wil zeggen 
dat er sprake is van een zuivere belasting, zonder direct aanwijsbare tegenprestatie. Hieronder valt 
bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelasting (ozb). 

Deze paragraaf geeft inzicht in de geraamde opbrengsten van de lokale heffingen, het beleidskader, 
de gehanteerde (financiële) uitgangspunten en de (lokale) lastendruk voor inwoners van Midden-
Groningen. Ook lichten we in het kort de kostendekkendheid en ons kwijtscheldingsbeleid toe. 

Beleidsuitgangspunten 

De raad van de gemeente Midden-Groningen heeft de meeste belastingverordeningen voor het jaar 
2019 vastgesteld op 20 december 2018. Sommige verordeningen, zoals de afvalstoffenheffing en 
rioolheffing, behielden hun geldigheid nog krachtens de Wet arhi (herindelingswetgeving). De 
besluiten zijn verwerkt in deze paragraaf.   

De gemeente Midden-Groningen kende in 2019 de volgende belastingen en rechten: 

• Onroerende zaakbelastingen (artikel 220, 220a t/m 220f, 220h van de Gemeentewet) 

• Rioolheffing (artikel 228a van de Gemeentewet) 

• Afvalstoffenheffing (artikel 15.33  van  de  Wet milieubeheer) 

• Reinigingsrecht (artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de   Gemeentewet) 

• Toeristenbelasting (artikel 224 van de Gemeentewet) 

• Lijkbezorgingsrechten (verschillende verordeningen voor de voormalige gemeenten; artikel 229 
eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet) 

• Leges (artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, 
tweede lid, en 7 van de Paspoortwet) 

• Liggelden (gebied ‘oud’ Menterwolde; artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de 
Gemeentewet) 

• Marktgelden (gebied ‘oud’ Hoogezand-Sappemeer; artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel a 
van de Gemeentewet) 

Ontwikkelingen / Actualiteit 

De noodzaak om te bezuinigen is een belangrijk element geweest bij de besluitvorming. Voor de ozb 
is gekozen voor een opbrengstverhoging van 5%, naast de trendmatige indexering van 1,4%.  

De belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van de overige heffingen: 

• De tarieven zijn geïndexeerd. 

• De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn opgelegd op basis van 100% kostendekking.  

Beleid lokale heffingen (tarieven) 

Onroerende zaakbelastingen (ozb, algemene belasting) 

Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen ozb. Is iemand zowel 
eigenaar als gebruiker van een niet-woning dan betaalt hij/zij beide belastingen. Belastingplichtig is 
degene die op 1 januari van het jaar als eigenaar/gebruiker geregistreerd staat. De ozb wordt betaald 
over de waarde die via de WOZ-beschikking is vastgesteld. Voor het belastingjaar 2019 geldt de 
waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2018 als heffingsmaatstaf. 



 101 

Het tarief van de ozb bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt 
voor: 

a. de gebruikersbelasting 0,3075%; 

b. de eigenarenbelasting; 

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1860%; 

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3844%. 

Rioolheffing (bestemmingsbelasting) 

In de gemeente Midden-Groningen wordt rioolheffing in rekening gebracht bij eigenaren van 
percelen. Belastingplicht ontstaat als er sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de 
gemeentelijke riolering. De peildatum daarvoor is, net als bij de ozb, 

1 januari van het jaar. 

Het tarief voor 2019 is gesteld op: 

• tarief per perceel van 50m2 of meer   € 190 

• tarief per perceel kleiner dan 50m2   €  25 

Afvalstoffenheffing (bestemmingsbelasting) 

Bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen 
en verwerken van huishoudelijk afval. Alle percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan, worden 
in de heffing betrokken. In Midden-Groningen wordt de afvalstoffenheffing na afloop van het jaar 
opgelegd.  

Het afvalbeleid is het afgelopen jaar geharmoniseerd. Dat heeft de raad op 25 april 2019 besloten 
met het vaststellen van de Afvalvisie. De geharmoniseerde verordening gaat echter pas in 2020 in. 
De aanslagen die in 2019 zijn opgelegd hadden nog betrekking op het belastingjaar 2018. 

De situatie in 2019 was als volgt: 

• Voor het grondgebied van de ‘oude’ gemeente Slochteren gold een tarief van € 206 voor een 
eenpersoonshuishouden en € 234 voor een meerpersoonshuishouden.  

• Voor de gebieden gelegen binnen de gemeentegrenzen van de ‘oude’ gemeenten Hoogezand-

Sappemeer en Menterwolde bleef gelden dat de afvalstoffenheffing  bestond uit een deel 
vastrecht voor een bedrag van €150, aangevuld met een bedrag per lediging. De hoogte van het 
bedrag per lediging was afhankelijk van het inzamelmiddel:  

o Tarief voor een container van 240 liter € 7,00 
o Tarief voor een container van 140 liter € 4,20 
o Tarief voor een afvalzak van 60 liter (ondergrondse container) € 1,75 
o Tarief voor een afvalzak van 30 liter (ondergrondse container) € 0,90 

Kwijtscheldingsbeleid 

Het kwijtscheldingsbeleid voor Midden-Groningen is op 22 maart 2018 vastgelegd in de Regeling 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De gemeente vult de regeling, binnen de wettelijke 
kaders, zo ruim mogelijk in. Het normbedrag waarmee gerekend wordt is het toegestane maximum 
van 100% van de bijstandsnorm. Ondernemers met een laag inkomen zijn niet uitgesloten van 
kwijtschelding en voor ouderen en voor alleenstaande, werkende ouders hebben we de meest 
gunstige regeling gekozen. 

Kwijtschelding kan verleend worden voor de ozb, de rioolheffing en voor de afvalstoffenheffing, 
zowel vastrecht als een aantal afvalledigingen.  

In onderstaande tabel staan de bedragen van de kwijtscheldingen die in 2019 zijn toegekend: 
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De Afvalstoffenheffing wordt achteraf opgelegd, dus in 2020 over 2019. In de tabel staat de 
kwijtschelding die vooraf over 2019 is vastgesteld. Er volgen nog handmatige kwijtscheldingen, deze 
bedroegen over 2018 ca. € 50.000. Bij de Rioolheffing en de OZB zijn de bedragen bij de najaarsnota 
2019 naar beneden bijgesteld.  

Opbrengsten lokale heffingen 

Onroerende zaakbelasting 

De realisatie onroerende zaakbelasting in bovenstaande tabel bestaat uit de over 2019 opgelegde 
kohieren. Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde OZB is € 0,4 miljoen voordelig (3% meer 
dan begroot). Deze meeropbrengst ontstaat doordat de verwachte waardeontwikkeling bij het 
vaststellen van het tarief lager was geschat dan uiteindelijk realiteit werd. De belastingcapaciteit 
was dus hoger en daarmee een hogere opbrengst. 

Rioolheffing 

In de tabel staan de baten van de opgelegde rioolheffing die betrekking heeft op 2019. Deze is 
nagenoeg gelijk aan de geraamde heffing. Deze baat is hoger dan die bij het product Riolering is 
verantwoord omdat daar een vermindering vanuit een bezwaar over 2014 is meegenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvalstoffenheffing 210.000€                 210.000€                228.121€             -18.121€         

Rioolheffing 161.840€                 21.840€                  21.389€               451€                

OZB 178.160€                 18.160€                  13.088€               5.072€             

Totaal 550.000€                 250.000€                262.598€             -12.598€         

Kwijtscheldingen Begroot 2019
Begroot 2019 na 

wijziging
Realisatie 2019 Verschil

Onroerende zaakbelasting woningen Eigenaren 8.216.726€           8.216.726€           8.465.003€           248.277€              

Onroerende zaakbelasting niet woningen - Eigenaren 4.197.131€           4.197.131€           4.397.749€           200.618€              

Onroerende zaakbelasting niet woningen - Gebruikers 3.066.215€           3.066.215€           3.056.196€           -10.019€               

Rioolheffing 5.441.190€           5.441.190€           5.541.995€           100.805€              

Afva ls toffenheffing 6.368.870€           6.368.870€           6.438.343€           69.473€                

Reinigingsrechten / Bedri jfsafva l 258.853€              258.853€              156.173€              -102.680€             

Toeris tenbelasting 250.000€              250.000€              250.000€              -€                      

Begraafrechten 210.000€              210.000€              241.641€              31.641€                

Leges 2.471.210€           2.221.210€           3.080.539€           859.329€              

Marktgelden 12.600€                12.600€                9.366€                  -3.234€                 

Totaal 30.492.795€         30.242.795€         31.637.005€         1.394.210€           

Onderdeel Begroot 2019
Begroot 2019 na 

wijziging
Realisatie 2019 Verschil
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Kostendekkendheid van de rioolheffing 

 

Het voordelig saldo van de € 5,2 miljoen opbrengst minus € 4,3 miljoen netto kosten bedraagt € 0,9 
miljoen. Dit voordelig saldo op het product riolering dient als dekking voor de kosten die volgens de 
BBV mogen worden toegerekend. Dat zijn de kosten van overhead, kwijtschelding en perceptiekosten 
en de BTW op kosten en investeringen. 

Door de lagere BTW op investeringen is in 2019 meer gestort in de egalisatievoorziening 
Rioolheffingen. De lagere BTW op investeringen komt doordat minder investeringen zijn uitgevoerd 
dan gepland in 2019. Deze worden alsnog in 2020 uitgevoerd.  

Afvalstoffenheffing 

Aan Afvalstoffenheffing is in 2019 € 70.000 meer ontvangen dan begroot.  

Het totaal van de baten minus de lasten van het product Afval vormt in 2019 een voordelig saldo van 
€ 1,4 miljoen. Hierin zit een klein deel Bedrijfsafval: € 27.000 nadelig. De rest van het voordelig 
saldo dient als dekking voor de kosten die volgens de BBV mogen worden toegerekend.  

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 

 

Kosten taakveld 7.3  Afva l  *) **) 6.355.361€           7.202.777€           6.265.651€           

Inkomsten taakveld excl . heffingen ***) -1.100.261€          -1.903.651€          -1.247.491€          

Netto kosten taakveld 7.3 Afval 5.255.100€           5.299.126€           5.018.160€           

Overhead (3% taakveld 0.4, max. € 350.000) 350.000€              350.000€              350.000€              

Kwi jtschelding 210.000€              210.000€              228.121€              

Perceptiekosten 46.000€                46.000€                90.356€                

BTW op kosten en investeringen 564.162€              564.162€              751.706€              

Totale kosten 6.425.262€           6.469.288€           6.438.343€           

Opbrengst afvalstoffenheffingen -6.368.870€          -6.368.870€          -6.438.343€          

Dekkingspercentage 99% 98% 100%

* incl. storting egalisatievoorziening Afvalstoffenheff. -€                                  -€                                  101.007€                      

**) excl. bedrijfsafval lasten 264.481€                      251.390€                      183.867€                      

***) excl. bedrijfsafval baten -258.853€                    -258.853€                    -156.711€                    

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing Begroot 2019
Begroot 2019 na 

wijziging
Realisatie 2019
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Leges 

De voor 2019 ontvangen leges zijn € 0,86 miljoen hoger dan geraamd. De grootste afwijking betreft 
de extra opbrengsten bij de omgevingsvergunningen, totaal € 0,78 miljoen meer dan begroot. Dit 
betreft incidentele meeropbrengsten bij 5 grotere projecten van Tennet, Provincie Groningen, 
Lefier, AJC en NAM. In 2019 is een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. 
Daaruit bleek dat de kostendekkendheid voor 2019 en 2020 op 96% respectievelijk 95,8% uit kwam. 

Lokale lastendruk 

Een overzicht van de woonlasten in de gemeente Midden-Groningen ten opzichte van de gemeenten 
in de Provincie Groningen staat in onderstaande tabel. 

 
 

 

 

  

Gemiddelde van a l le gemeenten binnen de provincie Groningen 809€                  

Duurste gemeente binnen de provincie Groningen 874€                  

Goedkoopste gemeente binnen de provincie Groningen 678€                  

Midden-Groningen 732€                  

*) bron: Coelo gemeentelijke woonlasten gemiddelde WOZ-waarde

Woonlasten huishouden* 2019
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3.3.3 Paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing  

Inleiding 

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de risico’s die een gemeente loopt 
weergegeven en gekeken of er voldoende capaciteit is om deze risico’s op te vangen, mochten ze 
optreden. Deze paragaaf geeft op hoofdlijnen de actuele stand van het weerstandsvermogen en de 
risico’s van de gemeente Midden-Groningen weer. 

De nieuwe kadernota “Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen” is vastgesteld in de 
raadsvergadering van 27 februari 2020. Omdat de werkzaamheden met betrekking tot de 
samenstelling van de jaarrekening 2019 aanvang hebben genomen voor de vaststelling van de nieuwe 
kadernota is de systematiek van de samenstelling van de begroting 2019 aangehouden.   

De paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst zullen de kaders worden geschetst. Onder andere 
wat is weerstandsvermogen en wat is weerstandscapaciteit. Daarna wordt ingegaan op 
risicomanagement, benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen en de daaruit voortvloeiende 
weerstandscapaciteit. 

Risico’s versus onzekerheden  

Het is van belang dat het duidelijk is wanneer iets als risico kan worden geïdentificeerd. Daarom zal 
er een duidelijk begrippenkader moeten zijn. Wat zijn “risico”, wat zijn “onzekerheden” en wat 
wordt verstaan onder “aandachtspunten”.  In onderstaande tabel is het onderscheid te zien. 

Omschrijving Tijd Effect 

Risico Niet kwantificeerbaar Kwantificeerbaar 

Onzekerheid Kwantificeerbaar Niet kwantificeerbar 

Zekerheid Kwantificeerbaar Kwantificeerbaar 

Aandachtspunt Niet kwantificeerbaar Niet kwantificeerbaar 

Tabel 1 : Risico kwalificatie 

Weerstandsvermogen vs. Weerstandscapaciteit 

Weerstandsvermogen is het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. De 
beschikbare weerstandscapaciteit zijn de onderdelen die door het BBV zijn aangewezen als mogelijke 
bronnen van weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit zijn de risico’s waarvoor geen 
maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële 
positie.  

In de navolgende figuur zien we de schematische weergave van de componenten die onder de 
benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit vallen. 

Risicomanagement 

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

 
 

Identificeren & Classificeren 

Het identificeren van een gebeurtenis als risico kan worden gedaan aan de hand van de criteria die 
te vinden zijn in tabel 1. Hiermee kan bepaalt worden of een gebeurtenis een risico, onzekerheid, 
zekerheid of aandachtspunt is.  Het classificeren van de risico’s is bedoeld om na te gaan of een 
risico in de invloedssfeer ligt van de gemeente of juist niet. Zogenoemde interne en externe risico’s. 

Kwantificeren 
Is een gebeurtenis eenmaal als risico geïdentificeerd en geclassificeerd dan zal deze gekwantificeerd 
moeten worden. Dit gebeurt via de volgende structuur: het effect/gevolg van risico maal de kans van 
optreden. Structurele risico’s worden in de berekening maal twee gedaan (huidig jaar en opvolgend 
jaar). Incidentele risico’s keer één. De totale som van risico’s inclusief de correctie is gelijk aan de 
benodigde weerstandscapaciteit. 

Sturen en Beheersen 

Er zijn verschillende opties voor het sturen en beheersen van risico’s. De maatregelen die genomen 
kunnen worden zijn de volgende: accepteren, verminderen, vermijden, overdragen en delen.  

Beschikbare weerstandscapaciteit 

In de tabel 2 hieronder is de berekening gemaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit. 
Onvoorzien wordt niet meegenomen aangezien dit bedrag vaak in het begrotingsjaar wordt 
aangewend voor niet begrote kosten, niet zijnde risico’s. Voor de berekening van de onbenutte 
belastingcapaciteit moet een vergelijk worden gemaakt tussen het percentage redelijk peil voor 
toelating tot artikel 12 (genoemd in de meicirculaire 2018) en de berekening voor Midden-Groningen. 
Daarnaast wordt voor de onbenutte belastingcapaciteit gekeken naar de kostendekkenheid van 
Afvalstoffenheffing (ASH) en Rioolheffingen (RIO). Zowel voor de ASH als RIO geldt een tarief op basis 
van 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis.  

Uit berekening blijkt dat de berekening voor het bepalen van het redelijk peil voor Midden-Groningen 
uitkomt op 0,2394. In de meicirculaire 2018 is het redelijk peil voor het jaar 2019 vastgesteld op 
0,1905. 

De hogere uitkomst voor Midden-Groningen geeft aan dat er geen sprake is van onbenutte 
belastingcapaciteit. 
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Tabel 2 Weerstandscapaciteit 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Kijken we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, dan kunnen we concluderen 
dat de risico’s die gemitigeerd zijn, niet meer opgenomen hoeven te worden in de risicoparagraaf 
(BBV artikel 11). In het geval van de maatregel ‘accepteren’ moeten deze uiteraard wel opgenomen 
worden in de risicoparagraaf. In het geval dat een risico voor een gedeelte gemitigeerd is, zal het 
restant risico opgenomen moeten worden in de risico paragraaf. Het totale bedrag aan risico’s is € 
6.393.350  (zie tabel 3 voor een totaaloverzicht van de risico’s). Daarvan uitgaande bedraagt de ratio 
van het weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit) 
voor Midden-Groningen afgerond 2,0. 

Overzicht risico’s 

Aan de hand van een lijst met mogelijke onderwerpen zijn de grootste risico’s voor de gemeente in 
beeld gebracht. De risico’s zijn nu beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten zoals hiervoor 
benoemd. 

 

Tabel 3 Risico overzicht, d.d. 31-12-2019 

Capaciteit Bedrag 1-1-19 Bedrag

en mutatie 2019 31-12-2019

A Algemene reserve 3.100.056 12.734.644

Mutatie 2019

parkeergelden 140.000

herijking R&V '18 11.584.880

ombuigingen Jeugd -1.000.000

kwaliteitsimpuls -500.000

overheveling jr '18 -590.292

B Belastingcapaciteit 0

C Onvoorzien 0

D Totaal 12.734.644

1 Grex IJsbaan € 250.000 I € 250.000 35% € 87.500

2 Grex Hoogezand Noord € 372.000 I € 372.000 25% € 93.000

3 Grex Burg. Venemastraat € 250.000 I € 250.000 50% € 125.000

4 Grex Verl.Veenlaan/Molenstreek verkoop € 360.000 I € 360.000 25% € 90.000

5 Grex Korenmolenweg € 404.000 I € 404.000 40% € 161.600

6 MVA De Vosholen deelplan II € 1.885.000 I € 1.885.000 25% € 471.250

7 Sociaal Domein : Jeugd € 1.000.000 I € 1.000.000 50% € 500.000

8 Gewaarborgde geldleningen € 1.800.000 I € 1.800.000 10% € 180.000

9 Renterisico € 320.000 S € 640.000 10% € 64.000

10 BTW € 1.020.000 I € 1.020.000 25% € 255.000

11 BTW € 340.000 S € 680.000 25% € 170.000

12 BTW Compensatiefonds € 931.000 s € 1.862.000 25% € 465.500

13 Reserves en voorzieningen € 106.000 S € 212.000 25% € 53.000

14 Aardbevingen € 1.000.000 I € 1.000.000 10% € 100.000

15 Aardbevingen € 250.000 S € 500.000 10% € 50.000

16 WOZ bezwaren € 170.000 I € 170.000 50% € 85.000

17 Beroepzaak onderwijs € 1.250.000 I € 1.250.000 25% € 312.500

18 Effecten gasbesluit 2030 PM S PM 50% PM

19 Ombuigingen/taakstellingen ex Jeugd € 7.400.000 S € 14.800.000 10% € 1.480.000

20 Algemene uitkering € 500.000 S € 1.000.000 25% € 250.000

21 Veiligheidsregio Groningen € 1.400.000 I € 1.400.000 100% € 1.400.000

Totaal € 6.393.350

RisicobedragRisico
Maximaal 

risico
S/I Effect Kans
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Toelichting: 

 
1.Grondexploitaties(1 t/m 5) 

De risico’s zijn ontleend aan de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 (MPG’20). De MPG’20 is 
vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2020. De risico’s bestaan uit tegenvallende 
verkoopopbrengsten en wijziging van de markt. Waar de risico’s kunnen worden afgedekt door 
winstpotentie is het risico op “nul” gesteld. Dit is overeenkomstig de risicoanalyse zoals vermeld in 
de paragraaf Grondbeleid. Op de onderdelen 1,2 en 5 wijkt het risicobedrag af van de paragraaf 
Grondbeleid. Reden daarvan is dat in de paragraaf Weerstandsvermogen gerekend wordt met één 
kanspercentage per exploitatie en in de paragraaf Grondbeleid met meerdere kanspercentages. Het 
totaalrisico bedraagt in beide paragrafen € 557.000. 

6. MVA De Vosholen, deelplan II  

Het risico is gebaseerd op de boekwaarde ultimo 2019 onder handhaving van het bestaande risico-
percentage. 

7. Sociaal Domein  

Op 17 oktober 2019 is tijdens de raadsvergadering een tweede pakket aan ombuigingsvoorstellen 
vastgesteld. Ditmaal betreft het een pakket aan maatregelen voor de domeinen Wmo en Jeugd van 
in totaal € 2,4 miljoen in 2020, oplopend naar structureel € 2,5 miljoen vanaf 2021. Nu er invulling 
wordt gegeven aan de taakstelling kan het risico in vergelijk met de jaarrekening 2018 naar beneden 
worden bijgesteld, namelijk van € 2,5 naar € 1 miljoen. Het percentage is gehandhaafd op 50%. 

8. Gewaarborgde leningen  

De borg van een uitstaande gegarandeerde geldlening is mede afhankelijk van de marktontwikkeling 
van de onderliggende grond en afhankelijk van het voortgezet gebruik van de grond. Daar rekening 
mee houdende wordt een risico voorzien bij één van de uitstaande garanties. 

9. Renterisico  

Renterisico bestaat onder meer bij een toekomstige financieringsbehoefte waarvan de lasten nog 
niet of deels zijn afgedekt. In het meerjarenperspectief (begroting 2020) wordt uitgegaan van het 
aantrekken van € 61.000.000 in de periode 2020 tot en met 2023. De verwachting is dat in 2020 en 
latere jaren de rente op de kapitaalmarkt zal stijgen.  

10 en 11 BTW  

De risico’s hebben zowel een incidentele als structurele component. Incidenteel zal het gaan over 
een afzonderlijke transactie, structureel over de wijze van inrichting van de BTW-administratie. 

12. BTW compensatiefonds 

Afrekening van het BTW-compensatiefonds vindt jaarlijks achteraf plaats. 

13. Reserves en voorzieningen  

Op 5 juli 2018 heeft de raad besloten tot herijking van de reserves en voorzieningen. Met de 
begrotingswijziging van de Voorjaarsnota 2019 is dit besluit geeffectueerd. In totaliteit is 
€ 11.584.880 toegevoegd aan de Algemene reserve. De noodzaak tot verbetering van de 
begrotingspositie (ombuigingen 2019-2023) legt een druk op de reserves & voorzieningen. 

14 en 15 Aardbevingen  

Uitgegaan wordt dat de kosten ten gevolge van de aardgaswinning voor 100% een budgettair neutraal 
effect hebben in de begroting. 

16. WOZ-bezwaren  

In de opbrengstberekening OZB is rekening gehouden met verlaging van de opgelegde kohieren 
vanwege bezwaren. Het risico bestaat dat de raming te laag is aangehouden. 

17. Beroepszaak onderwijs  
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Tegen de 5-jaarlijkse afrekening 2006-2010 van de kosten van het openbaar primair onderwijs 
liep een beroepszaak. De Raad van State heeft uitspraak gedaan. Daarmee rekening houdende en 
vervolgprocedures voor de 5-jaarlijkse afrekening over de periode 2011-2015 en de gebroken periode 
2016-2017 (verzelfstandiging openbaar primair onderwijs) is het risico, ten opzichte van de 
jaarrekening 2018 verlaagd van € 2.175.000 naar € 1.250.000 waardoor het risicobedrag daalt van 
€ 543.750 naar € 312.500. 

18. Effecten gasbesluit 2030  

Het Kabinet wil dat de gaswinning in Groningen uiterlijk 2030 is gestopt. Onduidelijk is wat de 
neven-effecten zijn voor de gemeente Midden-Groningen. 

19. Ombuigingen / taakstellingen exclusief ombuigingen Jeugd  

Met de aanvullende ombuigingen, waartoe in 2020, is besloten ligt er een omvangrijk pakket aan 
maatregelen die moeten worden uitgevoerd. Het risico dat ombuigingen/taakstellingen niet (volgens 
de planning) worden behaald is realistisch. 

20. Algemene uitkering  

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de september- en 
decembercirculaire 2019. Onzekerheid over eventuele consequenties van de herijking van het 
gemeentefonds (uitstel tot 2022) en de gevolgen van de maatregelen door het Rijk met betrekking 
tot Covid-19 houden en risico in voor de ontwikkeling van het –fonds en daarmee de uitkering aan de 
gemeenten. 

21. Veiligheidsregio Groningen 

De gemeente Midden-Groningen is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Groningen (VRG). De gemeente Midden-Groningen betaald jaarlijks een reguliere bijdrage aan de 
VRG. Deze bijdrage is in de meerjarenbegroting van de gemeente verwerkt. De VRG heeft zich, op 
basis van de recente ontwikkelingen en de BBV, genoodzaakt gezien in de jaarrekening 2019 een 
voorziening van ongeveer € 15,2 miljoen te treffen inzake de kosten van de Regeling FLO-
overgangsrecht 75% netto garantie (FLO2018). Het eigen vermogen van VRG wordt daardoor sterk 
negatief (ongeveer € 10,3 miljoen). Zoals wettelijk geregeld moeten de deelnemende gemeente 
tekorten in de GR opvangen. Op 19 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van VRG de 
meerjarenbegroting 2020-2023 goedgekeurd en daarmee ook reeds € 4,2 miljoen van de FLO-
kosten/voorziening gedekt. In het najaar van 2020 zal VRG, in samenwerking met de deelnemende 
gemeenten en in overleg met de Provincie Groningen, een plan uitwerken om het negatieve eigen 
vermogen op te lossen. Op basis van de huidige inschatting bedraagt het risico voor onze gemeente 
ongeveer € 800.000 tot € 1.400.000 afhankelijk van de wijze waarop het eigen vermogen van de VRG 
en de reeds in 2020-2023 geraamde bijdragen worden meegenomen. 

Financiële kengetallen 

Het doel van het opnemen van de kengetallen is om de raad een betere onderbouwing te geven over 
het oordeel van het structureel en reëel sluitend zijn van de begroting.  

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte 
van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en 
de aflossingen op de exploitatie. 

De gecorrigeerde netto schuldquote: Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen 
wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto 
schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld 
gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. 
De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is 
gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte 
leningen worden opgenomen. 

Het Solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen.   

De Grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) 
baten.  
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De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte 
een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de 
baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.  

De Belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde. 

 

Uit dit overzicht blijkt dat de netto schuldquote is gestegen ten opzichte van de begroting. Dit wordt 
veroorzaakt door de ontvangen NPG- en Batch1588-gelden. 

Uit dit overzicht blijkt tevens dat de solvabiliteitsratio is gedaald ten opzichte van 2018 en de raming 
2019. Dit heeft als oorzaak dat het eigen vermogen van de gemeente is gedaald ten opzichte van 
2018 en het geraamde bedrag van 2019. 

Daarnaast is de structurele exploitatieruimte ten opzichte van de begroting lager. Dit betekent dat 
de structurele baten lager zijn dan de structurele lasten.  
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3.3.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen  

 

Inleiding 

Midden-Groningen heeft ongeveer 16 vierkante kilometer aan openbare ruimte in beheer. In deze 
openbare ruimte vinden allerlei activiteiten plaats zoals wonen, werken, vervoer en recreatie. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een groot aantal kapitaalgoederen zoals wegen, rioleringen, 
civiele kunstwerken, water, openbaar groen en gebouwen.  

Gemeentelijke programmadoelen kunnen nauwelijks worden gerealiseerd zonder kapitaalgoederen. 
Zo zijn water, wegen en bruggen onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling en leveren 
straatlantaarns en de inrichting van het openbaar groen een belangrijke bijdrage aan de sociale 
veiligheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze openbare ruimte en de daarin 
aanwezige kapitaalgoederen.  

Onderhoud van de kapitaalgoederen is belangrijk, omdat door minder of slecht onderhoud de 
kapitaalgoederen minder lang meegaan en eerder moeten worden vervangen, waardoor de gemeente 
per saldo duurder uit is. Uiteindelijk kan dat zelfs tot ontwrichting van de samenleving leiden 
wanneer bijvoorbeeld de rioolinstallaties niet meer functioneren of civieltechnische kunstwerken 
niet meer veilig zijn. 

Ambitie 

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen worden toekomstbestendig en efficiënt uitgevoerd en 
voldoen aan maatschappelijke en wettelijke eisen. Het onderhoud en beheer zijn zodanig dat de 
kapitaalgoederen kunnen bijdragen aan de programmadoelen: een aantrekkelijke, leefbare en 
toekomstbestendige leefomgeving voor de samenleving.  

Doelstellingen 

We streven naar: 

• Het in standhouden van een adequaat wegenstelsel en bijbehorende openbare verlichting; 

• Een goed beheer van de afvalwaterketen en het oppervlaktewater. Een goed beheer van de 
kwantiteit van grond-, hemel- en oppervlaktewater; 

• Zodanig onderhoud van civieltechnische kunstwerken, dat de veiligheid van de omgeving en 
gebruikers is gewaarborgd; 

• Het openbaar groen zodanig te beheren dat het, als onderdeel van de openbare ruimte, een 
optimale bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de gemeente en aan zijn functie als drager 
van de ecologie; 

• Efficiënt en toekomstbestendig onderhoud van gebouwen, waarbij een veilige en 
gebruiksvriendelijke inzet van de gemeentelijke gebouwen wordt gewaarborgd; 

• Realisatie van een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke 
en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Inzet 

Beheer en onderhoud 

We hebben nagenoeg alle kapitaalgoederen van Midden-Groningen in beeld. De volgende stap is het 
gewenste onderhoud gaan vaststellen. We willen op alle terreinen werken met geïntegreerde 
beheerplannen. Hierin nemen we onderhoudsniveaus op voor de diverse onderdelen (woonstraten, 
fietspaden, voetpaden, parkeerterreinen etc.). Op basis hiervan maken we meerjarige 
beheerplannen inclusief een financiële paragraaf die het mogelijk maakt meerjarige 
onderhoudsplannen op te stellen. Uitgangspunt is dat aanleg en onderhoud van kapitaalgoederen 
afgestemd wordt op de functie en de verwachte levensduur van het betreffende kapitaalgoed en de 
opvattingen daarover ten aanzien van de sociaal maatschappelijke impact.  
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In 2019 zijn in het kader van de harmonisatie diverse beleidsplannen voorbereid, opgesteld en 
vastgesteld. Het geharmoniseerde beleid gaat in per 1-1-2020. De voorbereidingen hiervoor zijn al 
gestart. Ook hebben we het beheerpakket Obsurv ingericht om ons areaal digitaal te kunnen 
ontsluiten. 
 
Wegen 

In 2019 is het beleidsplan wegen (asfalt, verhardingen, halfverhardingen) opgesteld en vastgesteld. 
Op basis hiervan worden de benodigde beheerplannen opgesteld. We hebben de droogteschade aan 
wegen verder in kaart gebracht en we zijn gestart met een onderzoek naar de effecten op onze 
wegen. We hebben een bestek opgesteld om de eerste schade te verhelpen met de middelen die ons 
hiervoor per 2020 ter beschikking zijn gesteld.  
 
Riool 

In 2019 is het afvalwaterbeleidsplan vastgesteld. We geven uitvoering aan het Afvalwaterketenplan. 
Om de stijging van de kosten van riolering, zuivering en drinkwater te verlagen, om tot een betere 
kwaliteit van dienstverlening te komen en om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen, 
nemen we deel aan de clustersamenwerking waterketenbeheer. 
 
Water  

We koppelen hemelwater af op zowel openbaar als particulier terrein. Uiterlijk in 2020 moet conform 
de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie het klimaatbestendig inrichten onderdeel zijn van het beleid 
en handelen van de gemeente Midden-Groningen.  

We hebben een stresstest uitgevoerd op de onderdelen overstroming, hitte, droogte en 
wateroverlast. De resultaten worden in 2020 besproken met de raad. 
 
Civieltechnische kunstwerken 

De civieltechnische kunstwerken zijn in beeld. In 2019 is het beheersplan verder ontwikkeld en is 
gestart met het uitvoeren van onderhoud en renovatie van bruggen.  
 
Openbaar groen 

In 2019 is het beleidsplan groen vastgesteld. Het is van belang om het onderhoudsniveau van het 
openbaar groen af te stemmen op de onderhoudsniveaus van de andere kapitaalgoederen geënt op 
het integrale doel voor de openbare ruimte: schoon, heel, veilig en leefbaar. Bij het onderhoud, 
beheer en (her)inrichting stemmen we wanneer nodig af met andere disciplines zoals sport en 
beweging, speelruimtebeleid etc.  
 
Speelvoorzieningen 

In 2019 is het beleidsplan Buitenspeelruimte vastgesteld. Speelvoorzieningen moeten veilig zijn 
volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Hierbij geldt voor nieuwe toestellen dat 
deze van een certificaat moeten zijn voorzien. Om te beoordelen of de speeltoestellen veilig zijn, 
vindt jaarlijks een veiligheidsinspectie plaats waarbij de speelplaats, het toestel en de speelzone 
worden gekeurd.  
 
Gebouwen 

Het onderhoud aan de gemeentelijke panden willen wij uitvoeren aan de hand van het meerjaren 
onderhoudsplan en op basis van een onderhoudsvoorziening. In het vastgoedplan moeten de 
(financiële) prestaties van het vastgoed inzichtelijk worden gemaakt. Deze prestaties moeten daarna 
jaarlijks worden geactualiseerd. Door voortdurend te sturen op verlaging van de onderhoudskosten 
en het verhogen van de inkomsten wordt het rendement geoptimaliseerd. Met de invulling van 
accommodatiebeleid willen we inspelen op de veranderende behoefte ten aanzien van 
maatschappelijk vastgoed. Tegelijk met het ontwikkelen van accommodatiebeleid trachten wij om, 
naast het financiële rendement, ook maatschappelijk rendement in een nog te bepalen vorm tot 
uitdrukking te brengen. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan het maken van gefundeerde 
beleidskeuzes in het maatschappelijk vastgoed.  
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De rekenkamer van Midden-Groningen heeft een rapport voor het gemeentelijk vastgoed en 
vastgoedbeleid opgesteld. Het rapport biedt aanknopingspunten voor de vervolgstappen. De 
aanbevelingen zijn voor het overgrote deel overgenomen en worden uitgevoerd. 

Als een gevolg van het voorgaande, onderzoeken we op diverse plekken de mogelijkheid om 
bestaande functies onder te brengen in nieuwe locaties. Er zijn mogelijkheden hiervoor bij de 
ontwikkelingen van de nieuwe kindcentra en ook bij nieuwe ontwikkelingen van maatschappelijk 
vastgoed die in eigendom zijn van de samenleving. 
 
Financieel overzicht 

In de programmabegroting zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks en groot onderhoud. In 
onderstaand overzicht zijn de budgetten na begrotingswijzigingen en de werkelijke uitgaven 
weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de verschillende programma’s.  
 

Onderdeel dagelijks 
en groot onderhoud 

Begroot 2019 
na wijziging 

Realisatie 2019 Saldo 

Openbare verlichting € 900.614 € 609.991 € 290.623 

Verkeersveiligheid € 74.052 € 32.288 € 41.764 

Wegen € 2.680.435 € 2.760.039 -€ 79.604 

Bruggen, tunnels en 
duikers 

€ 132.495 € 161.059 -€ 28.564 

Water € 58.757 € 43.883 € 14.874 

Groen € 2.631.783 € 3.391.523 -€ 759.740 

Speelplaatsen € 64.863 € 64.468 € 395 

Riolering € 1.722.223 € 1.649.709 € 72.514 

Gebouwen € 1.815.590 € 1.849.429 -€ 33.839 

Totaal € 10.080.812 € 10.562.389 -€ 481.577 
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3.3.5 Paragraaf Financiering  

De paragraaf financiering wil de organisatie en het beheer van de geldmiddelen en alle risico’s die 
de gemeente daarbij loopt, in beeld brengen. Kern van de zaak is het beheersen van de risico’s. 

Inleiding 

In deze paragraaf rapporteren wij over het gevoerde treasurybeleid, de beheersing van de financiële 
risico’s en de ontwikkeling op het gebied van rente en financiering. Treasury is het besturen en 
beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de geldstromen, de financiële 
posities en de hieraan verbonden risico.  

Uit de financieringsparagraaf moet blijken dat: 

• De uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient; 

• Aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan; 

• Het beheer prudent en risicomijdend is. 

De treasuryfunctie is daarmee ondersteunend aan de uitvoering van de programma’s. 

De risicobeheersing richt zich op renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. De 
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) bepaalt de vereisten ten aanzien 
van de kredietwaardigheid van financiële instellingen. 

Wettelijk kader 

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke 
kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd 
en voor het laatst in 2013 is gewijzigd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. 
De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf 
in begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan 
de lagere overheden de verplichting oplegt financiële risico’s op treasurygebied te beheersen. In het 
treasurystatuut zijn binnen de mogelijkheden van de wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor 
de uitvoering van de treasuryfunctie bij de gemeenten.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2018 het “Treasurystatuut 2018 
gemeente Midden-Groningen” vastgesteld. 

Financieringsbeleid 

Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe 
financieringsmiddelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, 
oftewel eigen vermogen en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de 
opgenomen langlopende geldleningen en kortlopende middelen (o.a. rekening-courant geld en 
kasgeldleningen), oftewel het vreemd vermogen. Op het moment dat de uitgaven worden gedekt 
door inzet van reserves vindt een substitutie plaats van eigen vermogen naar vreemd vermogen. We 
werken vanuit totaalfinanciering. Kenmerkend daarvan is dat er geen één-op-één relatie wordt 
gelegd tussen een investering en financiering, maar dat wordt gekeken naar de totale 
financieringsbehoefte. Het systeem van totaalfinanciering maakt optimale benutting van externe 
financieringsbronnen mogelijk. We proberen leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken 
en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. 

 
Vermogenspositie langlopende leningen 

In onderstaande tabel is het verloop van de langlopende vaste geldleningen over het jaar 2019 
weergegeven afgezet tegen de raming. 
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Ten opzichte van de begrotingsraming is € 30 miljoen meer aangetrokken en € 20 miljoen meer 
afgelost. Dit is een gevolg van dat de begroting 2019 in september 2018 is samengesteld en de 
mutaties – zie volgende tabel – niet hebben geleid tot een tussentijdse wijziging van de balans. In 
2019 zijn 2 nieuwe leningen aangetrokken. De eerste betrof een lening van € 15  miljoen voor een 
periode van 1 jaar en 2 dagen en  de tweede van € 25 miljoen voor de duur van 25 jaar. De eerste 
lening heeft de structuur van een kasgeldlening, met een gering zelfs negatief rentepercentage, maar 
door de duur van 2 dagen langer dan 1 jaar wordt dit als een vaste geldlening beschouwd. De 
negatieve rente is voordelig voor het saldo van de treasury. De lening is aangegaan voor aflossing van 
een bestaande identieke –lening die in 2018 is aangetrokken (€ 8 miljoen). De tweede nieuwe 
geldlening van € 25 miljoen is eind december 2019 aangetrokken en gebruikt voor aflossing van een 
bestaande lening van € 20 miljoen en het restant voor financiering van lopende investeringen, zoals 
Kielzog fase 2 en het scholenprogramma.   

De hogere aflossing van € 20 miljoen ten opzichte van de begrotingsraming is eveneens een gevolg 
van dat mutaties in de leningportefeuille die zich voordoen na de samenstelling van de begroting 
(september 2018) niet leiden tot een tussentijdse aanpassing van de balans. Het betrof een aflossing 
van een geldlening die eind 2018 is aangetrokken. 

In 2019 zijn de volgende vaste geldleningen aangetrokken: 

 
 

Vermogenspositie kortlopende geldleningen 

Liquiditeitenbeheer is het beheren, reguleren en besturen van de inkomende en uitgaande 
geldstromen en de effecten daarvan op de rekening-courantsaldi. In onze (gewijzigde)overeenkomst 
(8 november  2018) financiële dienstverlening met de BNG kunnen we tot € 10.000.000 rood staan in 
rekening-courant tegen een gunstig rentepercentage.  

Door het opstellen van een meerjarige prognose van de liquiditeit, die gebaseerd is op de 
meerjarenbegroting (inclusief de meerjarige investeringsplanning), proberen we liquiditeitenrisico’s 
zoveel mogelijk te beperken. We maken voor een begrotingsjaar een prognose van de uitgaven en 
inkomsten die verband houden met de exploitatie, grondexploitatie en investeringen. Lopende het 
begrotingsjaar wordt deze prognose geactualiseerd. 

Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 

De rente op de geldmarkt (kredieten voor maximaal een jaar) vertoonde de laatste jaren een dalende 
tendens. In 2019 is een (korte) langlopende geldlening – zie hiervoor - aangetrokken tegen een 
negatieve rente. Verder is er een langlopende geldlening aangetrokken met een looptijd van 25 jaar 
tegen een zeer gunstige rente. De verwachting is dat in 2020 en latere jaren de rente op de geldmarkt 
zich uit de min zal werken, maar niet extreem zal stijgen. Onzekerheid over het verloop van het 
Coronavirus en de moeilijk in te schatten gevolgen voor de economie 
zorgen er voor dat de rente op de kapitaalmarkt in maart 2020 in beweging is gekomen. De rente op 
de kapitaalmarkt (kredieten langer dan een jaar) heeft evenals de rente op de geldmarkt een sterke 
stijging laten zien.  

Risicobeheersing 

De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasury-beleid zijn de renterisico’s, 
kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente geen leveranciers en 
afnemers kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s niet aanwezig. Blijven over de rente- , 
krediet- en liquiditeitenrisico’s. 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld om op de korte termijn het 
renterisico te beheersen. De risico’s zijn groot door mogelijke fluctuaties op de geldmarkt. 
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Onder de vlottende schuld vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar. De limiet is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,5% van de omvang van de primaire 
begroting. De limiet is het maximale bedrag dat met kortlopende leningen mag worden gefinancierd. 

De liquiditeitspositie heeft betrekking op de financiering met een rentetypische looptijd van korter 
dan een jaar. 

De liquiditeitspositie is het saldo van (a) de vlottende of korte schulden, zoals schulden in rekening-
courant en in bewaring zijnde kasgelden van derden en (b) de vlottende middelen zoals kasgelden 
en tegoeden in rekening-courant. De liquiditeitspositie heeft betrekking op de gehele gemeente, 
alsmede op de gemeentelijke kredietbank en op diensten zoals het grondbedrijf, exclusief interne 
schuldverhoudingen.  

De gemiddelde liquiditeitspositie van de drie kwartaalmaanden wordt getoetst aan het bedrag van 
de kasgeldlimiet. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de 
kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de gemeente de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan 
de toezichthouder (de provincie), met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. 
 

 

Voor 2019 is het begrotingstotaal van de primaire begroting € 208 mln., dus is de toegestane 
kasgeldlimiet €17,7 mln.  

De conclusie is dat de gemeente in 2019 ruim heeft voldaan aan de kasgeldlimiet. 

Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 

De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd 
langer dan of gelijk aan een jaar. Van renterisico is sprake als er onzekerheid bestaat rond 
toekomstige renteniveaus. Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor: 

• Bij variabel rentende leningen; 

• Indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is; 

• Bij naderende renteaanpassingen van leningen. 

Het doel van de renterisiconorm is om op de lange termijn niet afhankelijk te zijn van het renteniveau 
in een bepaald jaar. Met de norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare 
lichamen en levert een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op 
de kapitaalmarkt. Jaarlijks mogen de renterisico’s niet hoger zijn dan 20% van het lastentotaal van 
de begroting bij aanvang van het boekjaar. 
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De conclusie is dat de gemeente heeft voldaan aan de normstelling omtrent het renterisico. 

Voor wat betreft de ontwikkeling van het renterisico in de jaren 2020-2023 is onderstaand overzicht 
opgesteld, hetgeen overeenkomstig is aan hetgeen in de begroting 2020 is opgenomen. 

 

Kredietrisico’s 

Kredietrisicobeheer kunnen we omschrijven als het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de 
mogelijkheid van een waardedaling van onze vorderingen als gevolg van insolventie of deficit van 
tegenpartijen. 

Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het Treasurystatuut slechts plaatsvinden voor de 
uitvoering van een publieke taak. 

Het kredietrisico bij de leningen aan woningbouwcorporaties is zeer gering, doordat ze zijn 
aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), welke garant staat voor deze 
leningen. 

Gewaarborgde geldleningen 

 

Rentetoerekening 

Het renteschema geeft een overzicht van de rentebedragen die in 2019 zijn verantwoord en de wijze 
waarop deze zijn toegerekend. 

In de programmabegroting 2019 is uitgegaan van een interne rentevoet van 1,5%. Hiermee worden 
de rentelasten toegerekend aan de programma’s op basis van de boekwaarde van de investeringen 
(vaste activa en grexen) per 1 januari. 

Het renteresultaat op het taakveld treasury bedraagt € 212.708 voordelig. Dit betreft een hogere 
doorbelasting van rente naar andere taakvelden. Het begrote percentage bedraagt 1,50 % en het 

Borgstelling door: Geldgever: Betreft:

 Oorspronkelijk 

bedrag 

 Percentage 

gemeentelijke 

garantstelling 

 Beginsaldo

31-12-2018 Opnames Aflossingen

 Eindsaldo

 31-12-2019 Spaarsaldo

 Waarvan door 

de gemeente 

gewaarborgd 

Gem. Midden-Groningen St. Dr. Aletta Jacobs College

Staat der Nederlanden Herfinanciering 2012 16.150.000€           100% 12.920.000€         538.333€            12.381.667€       -€                        12.381.667€           

Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 1 750.000€                 100% 454.545€               90.911€              363.634€             -€                        363.634€                 

Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 2 602.250€                 100% 602.250€        602.250€             -€                        602.250€                 

St. Waarborgfonds Sport / Gem.  Midden-

Groningen

Rabobank Tennisvereniging Siddeburen - uitbreiding 

tenniscomplex 30.000€                   50% 3.000€                   2.000€                1.000€                  -€                        500€                         

Rabobank

LTC "de Kalkwijck" Hoogezand - tennishal 

met kantine 450.000€                 50% 125.625€               125.625€            -€                           -€                              

Gem. Midden-Groningen BNG-BANK Stichting Exploitatie Maatschappij 

Golfbaan Duurswold 1.775.000€             100% 1.775.000€           1.775.000€         -€                        1.775.000€             

Gem. Midden-Groningen Gem. Midden-Groningen

N.V. Groninger Monumentenfonds - 

Historische scheepswerf te Sappemeer 200.000€                 100% 200.000€               200.000€             -€                        200.000€                 

SVN / Gem. Midden-Groningen Diverse geldgevers Saldo 2018 - Totaal 2.008.573€           

SVN Diverse geldgevers Stimuleringsleningen - diverse personen 510.620€                 0% 370.570€             -€                        -€                              

SVN / Gem. Midden-Groningen Diverse geldgevers Startersleningen - diverse personen 2.611.631€             0% en 50% 2.155.235€         -€                        266.436€                 

St. Waarborgfonds Sociale  Woningbouw Diverse geldgevers Woonstichting Groninger Huis 98.535.000€           0% 90.649.000€         2.002.000€     92.651.000€       -€                        -€                              

Diverse geldgevers St. Lefier 182.219.000€        0% 156.574.000€      2.421.000€        154.153.000€     -€                        -€                              

Diverse geldgevers Woonzorg Nederland 8.961.000€             0% 6.368.000€           269.000€            6.099.000€         -€                        -€                              

St. Waarborgfonds Eigen Woningen Diverse geldgevers Diverse personen 0% 95.000.000€         4.000.000€     99.000.000€       -€                        -€                              

(Nationale Hypotheek Garantie)
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gerealiseerde percentage bedraagt 1,37 %. Daarmee valt het resultaat binnen de maximaal 
toegestane afwijking van 0,50%, tussen begroting en realisatie. 

Het aan de grexen toegerekende rentepercentage bedraagt 2%. Dit is gebaseerd op het gemiddelde 
werkelijk betaalde rente op het vreemde vermogen, gecorrigeerd voor het eigen vermogensdeel van 
de balans. Op nacalculatiebasis is het percentage 1,85% en valt daarmee tevens binnen de toegestane 
marge van 0,5% afwijking. 

Hieronder is de huidige rentetoerekening van 2019 opgenomen. 

 

Schatkistbankieren 

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment 
is de gemeente verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. 

Dit betekent dat overtollige gelden niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen 
worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang 
er geen sprake is van een toezichtrelatie, om zodoende een beter rendement te halen dan bij de 
schatkist. De schatkist biedt geen leen- of roodstand faciliteiten aan. De deelname van decentrale 
overheden aan het schatkistbankieren, draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve 
sector, waardoor de externe financieringsbehoefte van het Rijk minder wordt. Dit vertaalt zich in 
een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het 
begrotingstotaal. Dit houdt voor Midden-Groningen in dat er ongeveer € 1.500.000 in de gemeentekas 
mag blijven voordat tot schatkistbankieren moet worden overgegaan. Over het dagelijkse saldo wordt 
de daggeldrente vergoed. 

Ontwikkelingen 

In 2018 heeft het ministerie van Financiën het artikel 12 ‘kasbeheer’ van de begroting van het 
departement doorgelicht. Deze doorlichting fungeerde ook als basis voor de evaluatie van de 
wijziging van de Wet Fido uit 2013. Deze wijziging verplicht decentrale overheden sinds dat moment 
om overtollige liquide middelen in de schatkist aan te houden. Directe aanleiding voor dit instellen 
van het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden was de destijds te hoge EMU-schuld 
van Nederland. Met de wijziging van de wet werd het verlagen van de EMU-schuld naar een prudent 
niveau bespoedigd en kon Nederland eerder de buitensporige tekortprocedure van de Europese 

Renteschema 2019

Externe rentelasten over de korte en lange financiering 2.755.342,51

Externe rentebaten over de korte en lange financiering -188.049,30

Saldo rentelasten en rentebaten 2.567.293,21

Doorbelaste rente naar de grondexploitatie o.b.v. 2% -/- 332.881,44

Doorbelaste rente o.b.v. afwijkend percentage -/- 29.135,04

Doorbelaste rente aan projectfinanciering naar taakvelden -/- n.v.t.

Rentebaat van doorverstrekte leningen in het kader van

projectfinanciering naar taakvelden +/+ n.v.t.

362.016,48

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 2.205.276,73

Rente over eigen vermogen +/+ n.v.t.

Rente over voorzieningen +/+ n.v.t. n.v.t.

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente Last 2.205.276,73

 

De aan taakvelden toegerekende rente (omslagrente 1,5%) Bate 2.417.985,12

Renteresultaat op het taakveld treasury (Bate > Last) -212.708,39

(voordeel)

Aan taakvelden toegerekende rente 2.205.276,73

Vaste activa boekwaarde 1-1-2019 161.321.952,54

Gemiddelde rente - werkelijk % 1,37

Keuze omslag rente (o.b.v. de begroting 2019) % 1,50



 119 

Commissie verlaten. De economische crisis rechtvaardigde destijds deze ingreep in de autonomie van 
de decentrale overheden. 

De VNG heeft op 16 mei 2019 de staatssecretaris van Financiën verzocht om het beleid met betrekking 
tot het schatkistbankieren te wijzigen. Redenen zijn: aan de doelstelling van het schatkistbankieren 
wordt momenteel voldaan. Zelfs zonder het verplicht schatkistbankieren bedraagt het percentage 
qua aandeel van de decentrale overheden in de overheidsschuld eind 2018 53,7% van het bbp en komt 
deze schuld eind 2019 op 50,4% van het bbp. Dat is ruim onder de Europese grenswaarde voor een te 
hoge EMU-schuld van 60% van het bpp. 
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3.3.6 Paragraaf Verbonden partijen 

Inleiding 

In deze paragraaf zijn voor de gemeente Midden-Groningen de verbonden partijen opgenomen. De 
regels van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) vereisen dat er inzicht is welke verbonden 
partijen er zijn voor de gemeente, en wat het bestuurlijk en financieel belang is van de gemeente in 
de verbonden partij. Het BBV schrijft ook voor dat er een beleidskader aanwezig moet zijn ten 
aanzien van verbonden partijen.  

Het BBV definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, 
waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De verbonden partij moet een 
zelfstandige organisatie zijn. 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 van 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. 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 ook als verbonden partijen opgenomen moeten worden.  

Verbonden partijen 

In de tabel ‘Verbonden partijen gemeente Midden-Groningen’ is een overzicht te vinden van de 
verbonden partijen. Deze lijst is onderverdeeld naar rechtsvorm zoals voorgeschreven door het BBV. 
De belangrijkste risico’s die spelen bij de verbonden partijen zijn als volgt:  

• 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.  

• Voor de verbonden partij de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold, zijn er 
aanzienlijke risico’s voor de gemeente. De gemeente staat garant voor € 1,8 miljoen. 

Hierna volgt een lijst met verbonden partijen van de gemeente Midden-Groningen: 

GR = Gemeenschappelijke regeling 

NV = Naamloze vennootschap 

BV = Besloten vennootschap 

OL = Openbaar lichaam 
 

Nr. Naam Rechtsvorm 

1 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en 
Zuidoost Groningen (SOZOG) 

GR 

2 Veiligheidsregio GR 

3 Omgevingsdienst Groningen GR 

4 Publieke Gezondheid & Zorg Groningen GR 

5 Werkvoorzieningsschap WeDeKa bedrijven GR 

6 Publiek Vervoer Groningen Drenthe GR bedrijfsvoeringsorg. 

7 Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio OL 

8 Bank Nederlandse Gemeenten NV 

9 NV Waterbedrijf Groningen NV 
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10 Enexis Holding NV 

11 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 

12 Verkoop Vennootschap BV 

13 Cross Border Leases BV 

14 Vorderingen op Enexis BV 

15 CSV Amsterdam BV 

16 Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek BV 

17 BWR personeel BV 

18 BWR Werkt BV 

19 Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold Stichting 

20 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vereniging 

21 Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) Vereniging 

22 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Convenant* 

 

 

 

Informatie per verbonden partijen 

Naast het overzicht van de verbonden partijen eist het BBV ook dat er per verbonden partij 

informatie wordt opgenomen om meer inzicht en grip te krijgen op de verbonden partijen. 

Hieronder is per verbonden partij de vereiste informatie opgenomen zover deze informatie 

beschikbaar is. 

 

 
 

 
 

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen - 

Stadskanaal

Het SOZOG heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het 

gebied van de afvalstoffenverwijdering.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in algemeen bestuur

Specificering P.Verschuren

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

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 5172 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 5172 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 37.628

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 € 0

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen

Samen werken aan veiligheid in Groningen.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering A. Hoogendoorn

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 3.850.222

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 3.850.222

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 5.439.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 22.059.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 NB

Na vaststelling van de jaarstukken 2018 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 2.8 miljoen

en de benodigde weerstandscapaciteit is € 1,5 miljoen. De ratio weerstandsvermogen komt uit op

1,85. Dit ratio is hoger dan de voorgestelde 1,4. Dit komt voort uit de gewijzigde systematiek.

Voordat dit leidt tot een aanpassing in de weerstandscapaciteit dient eerst de nieuwe systematiek

beproefd te worden.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat
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Gemeenschappelijke regeling  Omgevingsdienst Groningen - Veendam

Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO, enWM Woningwet.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering JJ. Boersma

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 3.146.060

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 3.146.060

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 2.943.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 2.524.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 NB

In de begroting 2020 heeft de ODG in haar risico-analyse de risico's benoemd en gekwantificeerd. De totale omvang van 

de risico's zijn € 587.500. Deze kunnen worden opgevangen door de begrote beschikbare weerstandscapaciteit van € 

705.000.

In het Algemeen Bestuur van de ODG zal op 10 oktober 2019 een principebesluit worden genomen over de nieuwe vorm 

van financiering. Vanuit Midden-Groningen wordt deelgenomen aan de werkgroep om een nieuw financieringsmodel 

(outputfinanciering) nader vorm te geven. Hierbij wordt gedacht aan betalen op productniveau (outputfinanciering) op 

basis van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) met daarin vastgestelde kengetallen en kostprijzen. Op basis van de 

uitkomst van de werkgroep en de vergadering van het AB op 10 oktober 2019 wordt een beeld verkregen over de 

mogelijke financiële gevolgen van deze andere wijze van financieren.

De voorwaarde voor afrekening op basis van productniveau is dat de rapportages beter moeten zijn. De ODG werkt hier 

sinds 2017 aan en verbetert de kwaliteit van tussentijdse rapportages stapsgewijs. Hiervoor worden regelmatig 

gesprekken gevoerd met de ODG. 

In nauw overleg met de deelnemers en de ODG worden de basistaken helder vastgelegd. Daarnaast speelt de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2021. 

Risico's

Ontwikkelingen

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Gemeenschappelijke regeling  Publieke Gezondheid & Zorg Groningen – Groningen

Namens de 20 Groninger gemeenten worden taken uitgevoerd op het gebied van collectieve preventie en publieke 

gezondheid voor alle inwoners van de provincie Groningen.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering P.Verschuren

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 1.650.070

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 1.650.070

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 1.917.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 1.146.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 33.307.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 34.046.000

werkelijke omvang 2019 NB

De risico's zijn niet gekoppeld aan de GR zelf, maar vooral verbonden aan de kosten van de jeugdhulp. Zie ook de 

behandeling van de Jaarstukken in de raad en raadsbrieven in 2019 hierover.
Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven -  Stadskanaal

Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van voormalige gemeente Menterwolde.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering DB Peter Verschuren en AB Peter Verschuren en Jan Jakob Boersma

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 483.603

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 483.603

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 1.445.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 751.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 10.887.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 9.950.000

werkelijke omvang 2019 NB

De voornaamste oorzaak van de verliezen is de voortdurend dalende rijkssubsidie bij stijgende

loonlasten. Daarnaast is er sprake van een autonome daling van het aantal medewerkers, een

proces dat nog is versneld door groepsdetacheringen, met name in de groen- en post

werkzaamheden. De verdienmogelijkheden in de productie nemen hierdoor af. Wedeka zal een nieuwe koers gaan 

varen, dit neemt in eerste aanleg extra kosten met zich mee. De komende jaren zullen de tekorten toe blijven nemen. 

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat
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Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Uitvoeren contractmanagement en ontwikkeling en innovatie van publiek vervoer in Groningen en Drenthe

Omschrijving bestuurlijk belang Geen zitting in bestuur

Specificering Perceel Oost-Groningen wordt in bestuur vertegenwoordigd door wethouder Brongers (Stadskanaal)

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 43.458 (regulier), € 31.181 (incidenteel)

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 43.458 (regulier), € 31.181 (incidenteel)

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 11.016

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 11.016

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang 2019 € 6.723

Publiek Vervoer heeft over het jaar 2018 een incidenteel tekort gerealiseerd van € 532.602. Ons aandeel hierin is € 31.181 

De GR verwacht voor 2019 en verder geen tekorten. Om het risico op een toekomstige overschrijding te verkleinen heeft 

de GR een bestemmingsreserve van € 50.000 opgenomen. In 2020 zal de gemeentelijke bijdrage aan de GR 

bedrijfsvoeringsorganisatie worden geïndexeerd. Onze bijdrage is dat jaar € 44.892 (in vergelijking met € 43.458 in 2018 en 

2019).

Resultaat

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio – Bad Nieuweschans

De regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers bevorderen, stimuleren, ondersteunen 

en coördineren op groot aantal gebieden. 

Omschrijving bestuurlijk belang Lid van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Specificering
J. Borg (DB en AB) (A. Hoogendoorn is in 2019 teruggetreden)

J.J. Boersma (AB)

Omschrijving financieel belang Bijdrage

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 6.780

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 6.780

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 465.791

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 3.679.415

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats

Risico's

Resultaat

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. 

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering E.Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2019 89.973 aandelen. 

werkelijke omvang per 31-12-2019 89.973 aandelen. 

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 4.991.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 132.518.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Resultaat

Risico's

Vreemd vermogen

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen

Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P.Verschuren

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2019 27 aandelen.

werkelijke omvang per 31-12-2019 27 aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 75.526.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 134.155.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang
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N.V. Enexis Holding -  ‘s-Hertogenbosch

Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over elektriciteit en gas, tegen 

aanvaardbare aansluit- en transporttarieven en het kunnen aansluiten van duurzame opgewekte energie op het 

elektriciteitsnet.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P. Verschuren

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2019 142.116 aandelen

werkelijke omvang per 31-12-2019 142.116 aandelen

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 4.024.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 3.691.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Resultaat

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

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

PBE is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: borging publiek belang 

kerncentrale Borssele.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P. Verschuren

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2019 -

werkelijke omvang per 31-12-2019 -

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 1.605.524

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 1.595.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 22.928

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang 2019 -€ 30.000

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale 

aandelenkapitaal van in totaal € 1,5 miljoen. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal 

kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de 

verkoop van Essent zijn opgericht.

Resultaat

Vreemd vermogen

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Risico's

Financieel belang

Eigen vermogen

B.V. Verkoop Vennootschap - ‘s-Hertogenbosch

Verkoop Vennootschap is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van Essent voortkomen: 

eventuele garantieclaims voeren tegen RWE en beheer van General Escrow Fonds.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2019 -

werkelijke omvang per 31-12-2019 -

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 112.694

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 5.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 56.904

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang 2019 -€ 50.000

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van 

het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van in totaal € 20.000. De verwachting is dat de vennootschap 

in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere 

vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

B.V. Cross Border Leases vennootschap - ‘s-Hertogenbosch

CBL is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van Essent voortkomen: vertegenwoordigen van 

verkopende aandeelhouders als medebeheerder van het CBL Escrow Fonds.

Omschrijving bestuurlijk belang
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2019 -

werkelijke omvang per 31-12-2019 -

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 137.536

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 90.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 21.460

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang 2019 -€ 25.000

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 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 in totaal € 20.000. De verwachting is dat de 

vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of

zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang
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B.V. Vorderingen op Enexis  - ‘s-Hertogenbosch

Vorderingen op Enexis is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van Essent voortkomen: 

verstrekken van een lening (€ 1,8 miljard) om verkoop van energienetten door Essent aan Enexis te faciliteren.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2019 -

werkelijke omvang per 31-12-2019 -

werkelijke omvang per 01-01-2019 -€ 2.034

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 356.324.180

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang 2019 -€ 15.000

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 van de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het 

nominale aandelenkapitaal van in totaal € 20.000. De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden 

ontbonden na de aflossing van de 4e Tranche op 30 september 2019.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

B.V. CSV Amsterdam - ‘s-Hertogenbosch

CSV Amsterdam is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: eventuele schade- 

en garantieclaimprocedures te voeren. 

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2019 -

werkelijke omvang per 31-12-2019 -

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 748.894

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 530.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 68.083

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang 2019 -€ 150.000

Momenteel is het risico op de escrow-rekening afgenomen tot € 8 miljoen (waarvan € 5,4 miljoen gerealiseerd). 

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot € 20.000. De 

verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

B.V. Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek - Zuidbroek

Ontwikkeling bedrijventerrein.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering J.Borg

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2019 40 aandelen.

werkelijke omvang per 31-12-2019 40 aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 1.012.814

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 912.489

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 1.393.764

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 1.398.827

werkelijke omvang 2019 -€ 100.325

De ontwikkelingsmaatschappij moet de derde termijn van € 1,1 miljoen nog aan de gemeente voldoen. De 

betaling is gekoppeld aan de levering van 5,3 ha bestemd bedrijventerrein, hetgeen  nu nog niet het geval is. Met 

de eigenaar van de grond is overeenstemming bereikt over aankoop van de grond. Het college neemt binnenkort 

een definitief besluit.

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

B.V. BWR Personeel 

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

Omschrijving bestuurlijk belang Lid directie

Specificering Dhr. T. van de Poel directeur van BWR Personeel B.V.

Omschrijving financieel belang Aandelen

werkelijke omvang per 01-01-2019 100%

werkelijke omvang per 31-12-2019 100%

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 18.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 18.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang 2019 € 0

Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Personeel B.V. Er moet in 2020 een keuze gemaakt 

worden of BWR Personeel B.V. ingezet gaat worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen
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B.V. BWR Werkt! 

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.

Omschrijving bestuurlijk belang Lid directie

Specificering  T. van de Poel directeur van BWR Werkt! B.V.

Omschrijving financieel belang Aandelen

werkelijke omvang per 01-01-2019 100%

werkelijke omvang per 31-12-2019 100%

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 100.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 100.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 0

werkelijke omvang 2019 € 0

Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Werkt! B.V. Er moet in 2020 een keuze gemaakt 

worden of BWR Personeel B.V. ingezet gaat worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.

Bestuurlijk belang

Risico's

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Vereniging Nederlandse Gemeenten – Den Haag

Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken. Tevens afspraken maken 

met andere overheden over arbeidsvoorwaardenbeleid en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten aangaan met 

werknemersorganisaties. 

Omschrijving bestuurlijk belang Dagelijks bestuur en algemeen bestuur worden gekozen door de aangesloten gemeenten. 

Specificering Gemeenten hebben geen directe zitting in algemeen bestuur of dagelijks bestuur.

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 82.993

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 82.993

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 61.975.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 78.875.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer

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

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur (Algemene Leden Vergadering).

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 47.543

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 47.543

werkelijke omvang per 01-01-2019 NB

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 NB

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 € 0

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam

Het stimuleren van de vrijetijdseconomie door het mogelijk maken van de initiele aanleg, het exploiteren en 

onderhouden van een golfbaan te Steendam.

Omschrijving bestuurlijk belang Het realiseren en borgen van het openbaar belang.

Specificering E.Drenth

Omschrijving financieel belang Garantstelling voor lening van de stichting bij de BNG.

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 1.775.000

werkelijke omvang per 31-12-2019 € 1.775.000

werkelijke omvang per 01-01-2019 NB

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 NB

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 NB

In augustus 2017 is een vaststellingsovereenkomst getekend waarbij alle gronden onder de golfbaan in handen 

zijn gekomen van de gemeente. De statuten van de stichting zijn aangepast en het bestuur van de stichting 

bestaat uit één persoon (voorgedragen vanuit de gemeente). De gemeente staat nog steeds garant voor de 

lening die de stichting heeft afgesloten bij de BNG, deze lening is in mei 2019 verlengd voor een bedrag van € 

1.775.000,-. De garantstelling voor de lening heeft m.b.t. de gemeentelijke begroting impact op het 

weerstandsvermogen voor een bedrag van € 187.500,-.

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen
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Vrijwillige samenwerking Regiovisie Groningen-Assen 2030 – Groningen

Regio Groningen-Assen investeert in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. 

Omschrijving bestuurlijk belang

Zitting in dagelijks bestuur en stuurgroep. Midden-Groningen binnen de regiovisie Groningen-Assen nadrukkelijk 

aan de orde stellen dat Midden-Groningen gebaat is bij een beter evenwicht op sociaaleconomisch terrein. De 

Regiovisie zal herijkt gaan worden en dan zal de inbreng vanuit Midden-Groningen met name gericht zijn op het 

verwezenlijken van dat betere evenwicht.

Specificering J. van Schie en J.Borg

Omschrijving financieel belang Bijdrage.

werkelijke omvang per 01-01-2019 Bijdrage vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.

werkelijke omvang per 31-12-2019 Bijdrage vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 9.537.367

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang per 01-01-2019 € 3.106.122

werkelijke omvang per 31-12-2019 NB

werkelijke omvang 2019 € 357.614

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Het jaar 2019 stond in het teken van de evaluatie en actualisatie van de Regiovisie Groningen - Assen. Inmiddels is 

ons de actualisatie aangeboden en hebben wij die in het College aan de orde gehad en heeft ook uw Raad zich daar 

over gebogen. Het raadsvoorstel voorzag in verlenging van de bijdrage aan de Regiovisie tot en met 2025, waarbij het 

bedrag hetzelfde is als in het verleden het gezamenlijke bedrag van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer 

en Slochteren.  In de voorbereiding van die actualisatie hebben we ons vooral ook laten leiden door de denklijnen in de 

notitie Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg naar meer evenwicht. 

Wat betreft de langere termijn hebben we aangedrongen op een fundamentele herijking van de regiovisie. Als we naar 

andere regio’s kijken, bijvoorbeeld die rond Zwolle, die van Arnhem/Nijmegen of die rond Eindhoven, dan zijn al die 

regio’s bezig piketpalen naar de toekomst te zetten. Allen hebben de intentie om via samenwerking een belangrijke 

slagen in de eigen ontwikkeling te maken, niet alleen naar Den Haag toe maar ook naar Brussel. Naar onze mening 

mag onze regio in die ontwikkeling niet achter blijven. Sterker, gecombineerd met de mogelijkheden van het NPG 

liggen hier de nodige kansen. 

In juni 2020 zal de actualisatie definitief vastgesteld worden na verwerking van  de zienswijzen van raden en staten. 

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Ontwikkelingen

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen
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3.3.7 Paragraaf Grondbeleid  

Inleiding 

Het gemeentelijk grondbeleid is in 2019 herschreven in een nieuwe Nota Duurzaam Grondbeleid 2019-
2024. De basis voor het nieuwe grondbeleid vormt de Woonvisie van de gemeente die begin 2019 door 
de raad is vastgesteld. Volgens deze visie is een grote diversiteit aan woonvormen en ingrepen in de 
fysieke leefomgeving nodig om de woonkwaliteit te verbeteren. In de nieuwe nota is hier uitwerking 
aan gegeven en welke grondbeleidsvormen passend zijn. De gemeente Midden-Groningen voert 
situationeel grondbeleid in overeenstemming met haar doelen en ambities. Zij sluit geen 
grondbeleidsvorm op voorhand uit. 

Herziening 

Alle lopende grondexploitaties (bouwgrond in exploitatie) worden jaarlijks herzien en bij de 
jaarafsluiting geëvalueerd. Er zijn twee uitkomsten mogelijk. Als de exploitatie zich conform 
verwachting gedraagt, dan volstaat het om de gepleegde uitgaven en ontvangen inkomsten 
(boekwaarde) te verwerken, de begroting te indexeren en vervolgens de exploitatie conform vast te 
stellen. Als blijkt dat de ontwikkelingen structureel afwijken van de begroting, dan is het tijd om de 
bakens te verzetten en de exploitatie een nieuw perspectief te geven door het programma, uitvoering 
of prijsniveaus binnen het kader van het vastgestelde bestemmingsplan aan te passen aan de 
feitelijke omstandigheden. In dat geval wordt u expliciet verzocht om instemming te geven aan de 
gewijzigde grondexploitatie bij het vaststellen van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 
2020. 

De exploitatie van Stadscentrum Noord in Hoogezand is deels planologisch geëffectueerd en wordt 
geactualiseerd bij het aanbieden van de MPG 2020. 

De exploitatie van de Gouden Driehoek in Zuidbroek is geprivatiseerd en heeft geen actieve rol vanuit 
de gemeente anders dan de gronden tijdig te verwerven en door te leveren. Hier ligt geen 
gemeentelijke grondexploitatie aan ten grondslag. 

Winst en verlies 

Het beheersen van de financiën rondom grondexploitaties is geregeld in het BBV2. Volgens deze 
voorschriften moet een verlies worden voorzien als deze wordt verwacht en de winst worden 
genomen als deze is gerealiseerd op basis van de voortgang van de grondexploitatie3. 

Dit jaar blijkt dat de verschillen ten opzichte van vorig jaar beperkt zijn. Het saldo van verliezen en 
winsten op basis van de MPG 2020 ten opzichte van de MPG 2019 is licht positief: € 4.093. 

Gebruikte rekenparameters 

Door de begroting van kosten en opbrengsten in de tijd uit te zetten over de looptijd van het plan 
moeten de kosten en opbrengsten jaarlijks verhoogd worden met de inflatie. De rente die betaald 
wordt is afhankelijk van het jaarlijkse saldo dat voor elk jaar berekend wordt. De waarde aan het 
einde van de looptijd wordt teruggerekend naar vandaag. Daardoor worden exploitaties met 
verschillende looptijden onderling goed vergelijkbaar. 

De parameters waarmee gerekend worden zijn: 
1) Index 2019: 3% ; 
2) Jaarlijkse kostenstijging 2020 e.v.: 2% per jaar; 
3) Opbrengstenstijging 0% per jaar; 
4) Rekenrente 2% per jaar; 
5) Terug rekenen naar de waarde van heden (contante waarde) is 2% per jaar. 

 

 
2 Besluit begroting en verantwoording  provincies en gemeenten 
3 Volgens de “POC”- methode: na aftrek van project specifieke risico’s wordt een percentage winst 
genomen op het geprognosticeerde resultaat van het % gemaakte kosten maal het % gerealiseerde 
opbrengsten. 
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De index over 2019 is 3% en is gebaseerd op de ontwikkeling van de GWW (Grond, weg en waterbouw) 
index over 2019. De jaarlijkse kostenstijging voor 2020 en verder  is gelijk aan het streefpercentage 
van de Europese Centrale Bank voor de Europese Kerninflatie. Aangenomen wordt dat dit beleid de 
komende tijd gehandhaafd blijft, in ieder geval ligt de inflatie feitelijk ook dicht bij deze waarde. 

De opbrengstenstijging is nihil omdat de prijzen in de regio Midden Groningen, mede gelet op de 
aardbevingsproblematiek met dito bouwkostenstijging, onder druk blijven staan. Normaliter lopen 
de opbrengsten qua inflatie in de pas met de kosteninflatie, echter gaan wij daar in dit geval 
voorzichtigheidshalve niet van uit. Hierbij past de opmerking dat opbrengsten na 10 jaar op grond 
van regelgeving niet geïndiceerd mogen worden. Dit is het geval in de exploitatie van het 
bedrijventerrein Rengerspark. 

De rente van 2% is gebaseerd op de daadwerkelijke betaalde rente over het vreemd vermogen van 
de gemeente Midden Groningen. Er is geen sprake van projectfinancieringen met afwijkende 
rentevoeten. 

De berekening naar de waarde van heden vindt plaats tegen de wettelijk voorgeschreven 
disconteringsvoet van 2%, zijnde het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese 
Centrale Bank voor inflatie binnen de Eurozone. 

Exploitaties 

IJsbaan – Sappemeer 

In 2019 zijn 12 twee-onder-één-kap en 3 vrijstaande kavels verkocht. Het nog te realiseren 
programma per 1-1-2020 bestaat in totaal uit 55 woningen: 10 rijwoningen, 22 twee-onder-een 
kapwoningen en 23 vrijstaande woningen. Voor de 10 rijwoningen is een koopovereenkomst 
afgesloten met Vitavert. Deze koopovereenkomst is verlengd tot maart 2020. De verwachting is dat 
de gronden in 2020 overgaan. Op twee vrije kavels is een optieovereenkomst gesloten. 

Het resultaat van de exploitatie verslechtert met € 110.718 door inflatie en hogere OZB lasten dan 
geraamd.  In de begroting is rekening gehouden met een verslechtering van € 54.785, per saldo is 
€ 55.933 aan de verliesvoorziening toegevoegd. De stand van de verliesvoorziening per eind 2019 
komt hiermee op € 3.925.973. 

Julianapark - Hoogezand 

In 2019 zijn drie kavels verkocht. Dit loopt iets achter op de raming voor  2019. De verwachting is 
dat eind 2021 alle kavels zijn verkocht en dat de grondexploitatie afgesloten kan worden. Voor 3 van 
de 8 nog te realiseren kavels is een koopovereenkomst afgesloten. Deze kavels zullen naar 
verwachting in 2020 passeren. Voor de overige 5 kavels is een optieovereenkomst afgesloten. De 
verwachting is dat deze in 2020 en 2021 overgaan in een koopovereenkomst en passeren. Op deze 
exploitatie is eind 2019 € 30.000  winst genomen (was begroot € 26.000) 

Stadshart ( Noordelijk deel) - Hoogezand 

De ontwikkeling van het Stadshart Noordelijk deel en de Kerkstraat in Hoogezand betreft de aanpak 
van de lege plekken in dit gebied, de verpaupering en de verslechtering van de leefbaarheid in dat 
deel van Hoogezand. Daarnaast is de Kerkstraat en omgeving ook de entree tot het 
Stadshart/Centrum. Inmiddels zijn de plannen om hier met een integrale aanpak tot vernieuwing te 
komen in uitvoering. Daarbij is onder meer aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, het verkeer, 
wonen en duurzaamheid.  

Het bestemmingsplan Stadshart-Tussenhof-Hoogezand is vastgesteld in 2019. Dit bestemmingsplan 
maakt de bouw van ruim 150 woningen mogelijk ten zuiden van het spoor. Het Beeldkwaliteitsplan 
Stadshart Hoogezand is tevens in 2019 vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan geldt voor het gehele 
Stadshart. De bouw van ca. 120 grondgebonden woningen en appartementen is eind 2019 gestart. Er 
worden diverse categorieën woningen gebouwd: sociale huur zowel grondgebonden als 
appartementen, vrije sector huur appartementen voor senioren en vrije sector koopappartementen. 
Alle nieuwbouw woningen zijn gasloos. Aan de oostkant van de Kerkstraat, direct ten zuiden van het 
spoor bevindt zich een kavel van de gemeente waarvoor het voorontwerp-bestemmingsplan is 
doorlopen en het ontwerp-bestemmingsplan in procedure is gebracht om de bouw van een 
appartementengebouw mogelijk te maken. 
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Tolweg – Muntendam 

De verkopen verlopen voorspoedig. In 2019 zijn 4 twee-onder-één-kap en 4 vrijstaande woningen 
verkocht. Er zijn nog 44 woningen te realiseren van de 161. Op deze exploitatie is eind 2019 € 102.000  
winst genomen (was begroot € 77.000). 

In fase 2, gebied 2, moet de openbare ruimte nog volledig aangelegd worden. Voor dit deel van fase 
2 geldt dat nog een bestemmingsplan vastgesteld moet worden. Voor het traject tot vaststellen van 
een bestemmingsplan wordt ongeveer 2 jaar ingepland.  De looptijd van de grondexploitatie is tot 
en met 2025. 

Verlengde Veenlaan – Slochteren 

Begin 2019 is een kavel verkocht. In 2018 is vooruitlopend op de herijking van deze grondexploitatie 
een extra voorziening getroffen. Met deze extra storting is rekening gehouden met een sterke 
verdunning van het plan. In het afgelopen jaar is in overleg met betrokkenen een nieuw plan voor 20 
woningen in verschillende woonvormen gemaakt, wat ondersteund wordt door marktonderzoek. De 
verwachting is dat in het eerste halfjaar van 2020 een definitief plan is vastgesteld en de verkoop 
van kavels en de verdere ontwikkeling van het plan is doorgestart. In de herijking is de uitgeefbare 
oppervlakte aangepast en is het verkooptempo gematigd.   

Door iets hogere inflatie en extra kosten OZB loopt het voorziene tekort op met € 2.977. Hiermee 
komt de stand van de verliesvoorziening eind 2019 uit op € 2.206.118. 

Burgemeester Venemastraat - Meeden 

Dit plan betreft 6 vrije kavels. In 2019 zijn geen kavels verkocht. Met de MPG 2019 zijn de kavels met 
2/3 afgeprijsd waarmee de opbrengsten meer marktconform zijn geworden, dit heeft nog niet geleid 
tot afname in de markt. Door hogere OZB lasten en verlenging van de looptijd met een jaar loopt het 
voorziene tekort daarmee op met € 14.414 naar € 174.340.  

Rengerspark - Kolham 

Dit plan is in 2018 overgenomen uit de samenwerking met Groningen. In 2019 zijn geen kavels 
verkocht. De grondexploitatie Rengerspark is winstgevend en heeft een looptijd tot en met 2039.  
Om de ontwikkeling van McDonalds mogelijk te maken is een planprocedure gestart voor een 
functiewijziging. Het gaat om de meest oostelijk gelegen kavels in fase 4. Deze procedure zal 
waarschijnlijk in 2020 afgerond zijn. Er is 1 koopovereenkomst afgesloten. De verwachting is dat 
deze eind 2020/begin 2021 zal passeren. Er zijn op dit moment 7 opties op Bedrijvenpark Rengers 
verstrekt. 

Korenmolenweg – Slochteren 

Bij de entree van Slochteren ligt nog 8.210 m2 bedrijventerrein te wachten op een koper. Het is goed 
om deze voorraad te hebben. De looptijd blijft ongewijzigd. Er is 1 optie verstrekt op een deel van 
de kavel naast HUBO. Op basis van de uitkomst van de grondexploitatie in de MPG 2020 is € 1.384 
aan de verliesvoorziening toegevoegd, hiermee komt de stand van de verliesvoorziening per eind 
2019 op € 242.496. 

Overige 

Gouden Driehoek 

De gemeente heeft nog een vordering van € 1.219.661 openstaan op Dura Vermeer bv. In de 
overeenkomst is bepaald dat zij de laatste termijn van € 1,2 miljoen betaalt na levering van de grond 
en herziening van het bestemmingsplan.  

De betaling is afhankelijk van de verwerving en levering van de resterende 5,3 ha. De aankoop 
daarvan zal in 2020 plaatsvinden. In 2014 is door onzekerheid van de vordering een voorziening 
getroffen van € 609.000. Deze verliesvoorziening valt vrij door de zekerheid van betaling van de 
laatste termijn. Deze vrijval wordt benut voor dekking van het aankoopbedrag van de resterende 5,3 
ha. 

Sanering Stadshart Hoogezand 

Voor de dekking van de saneringskosten in het stadshart is € 568.000 in de voorziening Stadshart 
overgebleven. In 2019 hebben enkele saneringen plaatsgevonden ten zuiden en noorden van het 
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spoor. De saneringskosten maken geen onderdeel uit van de grondexploitatie Stadshart Hoogezand. 
In 2019 waren de saneringskosten afgerond € 181.000, dit is ten laste van de voorziening geboekt. 
Het resterende deel van de voorziening van € 387.000 wordt ingezet voor de resterende saneringen 
binnen Stadshart Hoogezand.  

Schiereiland Foxhol 

Het schiereiland Foxhol is een kleinschalig bedrijventerrein dat is gerealiseerd ten tijde van de 
revitalisering van de bedrijventerreinen Foxhol en Martenshoek. In 2019 is een kavel verkocht. Op 
dit bedrijventerrein zijn nog twee kavels beschikbaar voor verkoop. Op een kavel loopt een optie. 
Op basis van de beschikbare te verkopen 3.855 m2 per 31 december 2019 met een marktwaarde van 
€ 35 per m2 moest op de boekwaarde € 64.000 afgeboekt worden. Dit was niet begroot. 

Winkelpark 

De gronden zijn in het verleden aangekocht voor de ontwikkeling van een winkelpark. Visser Vastgoed 
heeft een deel daarvan aangekocht. Op dit deel hebben zich een aantal winkels gevestigd. De 
resterende aangrenzende gronden zijn eigendom van de gemeente. Deels bouwrijp en deels niet. De 
afgelopen jaren vonden geen ontwikkelingen plaats op de gronden die in eigendom zijn van de 
gemeente. 

Perceel Rengers 

Dit perceel is het resterende deel van een perceel (totaal 3.898 m2) dat in 2013 door voormalig 
gemeente Slochteren is aangekocht voor een bedrag van € 140.328. De kavel maakt geen deel uit van 
de grondexploitatie Rengerspark. In 2016 is 2.283 m2 verkocht. Het resterende deel is verkocht in 
2019.  

Financieel 

Hieronder volgt de financiële toelichting op de lopende grondexploitaties van de gemeente Midden-
Groningen. 

 

Het totaal van de af te dekken verliezen en te nemen winsten in de MPG 2020 is over 2019 € 4.093 
voordelig. In de begroting 2019 was rekening gehouden met een voordeel van € 95.215. Het nadelig 
verschil van € 91.122 is het gevolg van inflatie en aangepaste hogere kosten OZB op de bouwrijpe 
gronden, waardoor er meer in de verliesvoorzieningen gestort moet worden. Daarnaast is voor 
Rengerspark in 2019 geen winst genomen, hiervoor was € 47.000 geraamd. Dit komt doordat de 
Commissie-BBV in de loop van 2019 heeft aangegeven dat bij het tussentijds verantwoorden van winst 
het noodzakelijk is dat voldoende zekerheid moet bestaan over het (verwachte) resultaat van de 
grondexploitatie. Om dit principe te waarborgen wordt bij het plan Rengerspark anders omgegaan 
met tussentijdse winstneming. In dit geval zal er geen winst genomen worden tot de looptijd van het 
plan 10 jaar of korter is. Bij de winstgevende plannen gaat het om verschoven winstneming, niet om 

Resultaten 2019 op basis van de MPG 2020

Grondexploitatie

Verlies-

mutaties

Winst-

mutaties Totalen

Julianapark -€                           -30.000€             -30.000€                 

Stadshart Hoogezand -€                           -€                          -€                              

IJsbaan 110.718€              -€                          110.718€                

Tolweg -€                           -102.000€           -102.000€               

Burg. Venemastraat 14.414€                -€                          14.414€                   

Verlengde Veenlaan 2.977€                  -€                          2.977€                     

Rengerspark -€                           -€                          -€                              

Korenmolenweg -202€                    -€                          -202€                       

Totaal 127.907€              -132.000€           -4.093€                   

Begroot 2019 54.785€                -150.000€           -95.215€                 

Verschil t.o.v. begroting -73.122€              -18.000€             -91.122€                 
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een slechter resultaat van het plan. Geraamde winstnemingen zijn zeer gevoelig voor kleine 
aanpassingen in een plan. Daarom zijn (grote) afwijkingen tussen begrote en werkelijke 
winstnemingen geen uitzondering. Zie verderop bij winstnemingen het verloop per grondexploitatie. 

 

Het totaalbedrag aan voorzieningen voor de grondexploitaties is afgenomen met € 53.169 tot 
€ 6.934.265. Dit is inclusief de onttrekking van € 181.076 uit de saneringsvoorziening voor het 
stadshart. Deze saneringsvoorziening is voor dekking van saneringskosten in het stadshart van 
Hoogezand maar maakt financieel geen onderdeel uit van de grondexploitatie Stadshart Hoogezand. 
Exclusief de onttrekking uit de voorziening Sanering Stadshart Hoogezand zijn de verliezen op 
contante waarde per 1-1-2020 van de lopende grondexploitaties met € 127.907 toegenomen naar 
totaal € 6.547.341. Dit betreft grotendeels de storting in de verliesvoorziening IJsbaan vanwege 
inflatie en aangepaste hogere OZB lasten. In vergelijking met IJsbaan is de storting in de 
verliesvoorziening Verlengde Veenlaan aanzienlijk lager. Door lagere civiele kosten door 
aanpassingen binnen het plan is de inflatie grotendeels gecompenseerd. 

 

In bovenstaand overzicht staan de boekwaarden van de grondexploitaties aan het begin en einde van 
het boekjaar 2019. Ten opzichte van de jaarrekening 2018 is het complex Stadshart Hoogezand 
hieraan toegevoegd. Dit complex was in 2018 nog onderdeel van de materiële vaste activa. 

Uit het overzicht blijkt dat de boekwaarde van het totaal van de bouwgronden in exploitatie is 
afgenomen van € 17.177.518 (Jaarrekening 2018 € 17.059.583 + boekwaarde Stadshart Hoogezand 
€ 117.935) naar € 15.190.904. In 2019 zijn per saldo meer inkomsten gegenereerd door verkoop van 
gronden. Tegenover het totaal geprognosticeerde negatieve resultaat van € 2.010.390 van de 
grondexploitaties, contant per 1-1-2020 € 2.484.460, staat een totaal aan verliesvoorzieningen (excl. 
voorziening Sanering Stadshart Hoogezand) van € 6.547.341. 

De  winstnemingen betreft het totaal van de genomen winstnemingen vanaf 2016 op Julianapark en 
Tolweg. In 2019 is totaal € 132.000 winst genomen. De winstnemingen maken geen onderdeel meer 
uit van de boekwaarden van de winstgevende grondexploitaties. Met ingang van 2019 worden deze 
separaat op de balans gerubriceerd onder Voorraden. Dit sluit meer aan op de 
winstnemingssystematiek en de berekening van de vpb. Het totaal van herrubricering winstnemingen 
van € 523.151 betreft de winstnemingen tot en met 2018.  

Winstnemingen 

Bij winstgevende plannen moet berekend worden of er sprake is van winstneming. De basis voor de 
berekening is de POC-methode, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van gereedheid van 
het plan. Aan de hand van het percentage nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten 

Voorzieningen grondexploitaties

Grondexploitatie 1-1-2019 mutaties 2019 31-12-2019
 IJsbaan -3.815.255€             -110.718€                -3.925.973€             
 Verlengde Veenlaan -2.203.141€             -2.977€                     -2.206.118€             
 Korenmolenweg -241.112€                202€                          -240.910€                
 Burg. Venemastraat -159.926€                -14.414€                   -174.340€                
 Sanering Stadshart Hz. -568.000€                181.076€                  -386.924€                

Totaal -6.987.434€             53.169€                    -6.934.265€             

Boekwaarden en mutaties totaal

Grondexploitatie

Boekwaarde 

1-1-19

Investe-

ringen

Inkomsten/ 

des-

investeringen

Herrubricering 

winstneming

Boekwaarde 

31-12-19 Eindwaarde

Contante 

waarde

Getroffen 

voorzieningen

Winstne-

mingen
 Julianapark 458.601€          38.146€        -219.445€        -146.273€          131.029€         -258.067€       -249.914€      -€                        176.273€  
 Stadshart Hoogezand 117.935€          383.725€      -841.000€        -€                         -339.341€       -17.068€         -15.156€        -€                        
 IJsbaan 7.186.452€      266.560€      -737.032€        -€                         6.715.980€     4.429.256€     3.925.973€    -3.925.973€     
 Tolweg 158.349€          33.123€        -479.572€        -376.878€          -664.978€       -1.264.572€   -1.122.904€  -€                        478.878€  
 Burg. Venemastraat 576.729€          13.395€        -€                       -€                         590.124€         196.336€        174.340€        -174.340€         
 Verlengde Veenlaan 3.609.005€      137.822€      -€                       -€                         3.746.827€     2.648.634€     2.206.118€    -2.206.118€     
 Rengerspark 3.903.029€      131.524€      -€                       -€                         4.034.553€     -3.974.771€   -2.674.907€  -€                        -€                
 Korenmolenweg 633.970€          19.654€        -€                       -€                         653.624€         250.642€        240.910€        -240.910€         
 Schiereiland Foxhol 287.147€          -€                   -152.222€        -€                         134.925€         -€                      -€                     -€                        
 Winkelpark 188.162€          -€                   -€                       -€                         188.162€         -€                      -€                     -€                        
 Perceel Rengers 58.140€            -€                   -58.140€          -€                         -€                      -€                      -€                     -€                        
 Sanering Stadshart Hz. -€                       -€                   -€                       -€                         -€                      -€                      -€                     -386.924€         

Totaal 17.177.518€    1.023.948€  -2.487.411€    -523.151€          15.190.904€   2.010.390€     2.484.460€    -6.934.265€     655.151€  



 133 

wordt het winstnemingspercentage op 1 januari van jaar 1 bepaald. Daarnaast wordt elk jaar de 
project specifieke risico’s voor het plan berekend. Door de totaal te nemen winst te verminderen 
met de risicoberekening en te vermenigvuldigen met het winstnemingspercentage, is de te nemen 
winst te berekenen. De winstnemingen worden separaat op de balans verantwoord onder Voorraden. 

 

Risico’s 

Van alle exploitaties is een algemeen risico benoemd van 10% over de kosten en zijn inschattingen 
gedaan van project specifieke risico’s. Als het risico groter is dan het exploitatieresultaat, dan is er 
een risico op een verlies. Het totaal aan risico’s bedraagt € 557.000. Dit risico wordt in aanmerking 
genomen bij het bepalen van het weerstandsvermogen van de gemeente. 

 

De volgende hoofdzaken liggen achter de risico’s: 

• IJsbaan: Extra parkeren nodig ten koste van uitgeefbaar; 

• Julianapark: Risico wordt gedekt met positief resultaat en verrekend in de winstneming; 

• Tolweg: Risico wordt gedekt met positief resultaat en verrekend in de winstneming; 

• Verlengde Veenlaan: Door verlaging van het niet bewezen verkooptempo moet (een deel) van de 
gronden afgewaardeerd worden; 

• Burgemeester Venemastraat: Door verlaging van het niet bewezen verkooptempo moet (een deel) 

van de gronden afgewaardeerd worden; 

• Rengerspark: Risico wordt gedekt met positief resultaat; 

• Korenmolenweg: Door verlaging van het niet bewezen verkooptempo moet een deel van de 
gronden afgewaardeerd worden. 

• Stadshart Hoogezand: vrijheid in programmering biedt kansen maar heeft ook risico’s. Negatieve 
effecten op opbrengsten en civiele kosten; 

  

Verloop winstnemingen

Grondexploitatie 2017 2018 subtotaal 2019 Totaal
 Julianapark € 134.000 € 12.273 € 146.273 € 30.000 € 176.273

 Tolweg € 164.000 € 212.878 € 376.878 € 102.000 € 478.878

 Rengerspark € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal 298.000€          225.151€      523.151€          132.000€           655.151€         

Projectspecifieke risico's per 

grondexploitatie

Risicobedrag (geen 

voorziening)

IJsbaan € 85.000

Julianapark € 0

Tolweg € 0

Verlengde Veenlaan € 90.000

Burgemeester Venemastraat € 125.000

Rengerspark € 0

Korenmolenweg € 163.000

Stadshart Hoogezand € 94.000

Af te dekken risico's (afgerond) € 557.000
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3.3.8 Paragraaf Bestuur  

Deze paragraaf beschrijft relevante ontwikkelingen in de uitvoering van het lokaal bestuur. Daarbij 
gaat het om het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie. Hoe werken we samen 
aan de kwaliteit van onze gemeenschap, vanuit de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? 

Interactieve beleidsvorming 

In 2019 heeft de raad verschillende onderwerpen opgepakt. Eerst organiseerde de raad 
beeldvormende avonden met inwoners. Daarna volgde de besluitvorming.  

• Er waren beeldvormende avonden over re-integratiebeleid, BWRI, armoedebeleid, ouderen en 
de welstandsnota. Deze avonden organiseerde de raad op verschillende locaties in de gemeente. 
In de Prokkelweek heeft de raad samen met de Zijlen een Prokkelraad gehouden.  

• De raad heeft onder andere werkbezoeken afgelegd naar: School als Wijk (een externe 
uitnodiging), de IBOR voor groenbeleid en naar Elker jeugdhulp & onderwijs. 

• Een aantal groepen 7 en 8 van basisscholen hebben het spel Democracity gespeeld in de 
raadszaal. Verschillende raadsleden waren hier bij. 

• De raad is op gezette tijden door het college bijgepraat in openbare informatiebijeenkomsten. 

• De de raad heeft in 2019  5 keer “Gast van de raad” georganiseerd. De raad nodigde inwoners uit 
om kennis te maken met raadsleden en burgemeester onder het genot van een maaltijd. Hierna 
konden de gasten de raadsvergadering bijwonen.  

• De raad heeft actief eventuele belanghebbenden uitgenodigd om de raads- en 
commissievergaderingen te komen bijwonen bij diverse agendapunten. 

Naast dit alles is de raad op intensieve wijze betrokken geweest bij de voorbereidingen van het 
Nationaal Programma Groningen. De raad heeft  sterk ingezet op het leveren van een bijdrage aan 
de Programmakaders voor het Nationaal Programma. En ook leverde de raad een bijdrage aan de 
vertaling naar de lokale programmakaders voor Midden-Groningen. De raad heeft hiervoor 
verschillende werkgroepen in het leven geroepen: de werkgroep Nationaal Programma Groningen, de 
werkgroep Omgevingsvisie, de werkgroep Huisvesting (voor de nieuwbouw van het gemeentehuis), 
een werkgroep voor het Sociaal Domein en een volggroep Dienstverlening. De werkgroep van buiten 
naar binnen is begin 2019 opgeheven. De initiatieven uit deze werkgroep (zoals Gast van de raad en 
het benaderen van basisscholen met Democracity) worden voortgezet.  

Passende vergaderstructuur en werkwijze voor de raad 

Op basis van deze uitgangspunten is, in lijn met de landelijke trend, gekozen voor het zogenaamde 
BOB-model. Het BOB-model is een driedeling in het proces. Hierbij wordt eerst beeldvormend 
informatie opgehaald, vervolgens wordt in de oordeelsvorming met de fracties gedebatteerd en 
tenslotte wordt besloten in een formele raadsvergadering. 

Sinds september 2018 zijn er standaard in week 1 en 2 van de maand 2 algemene raadscommissies, 
in week 3 een beeldvormende avond en tenslotte in week 4 de raadsvergadering. Deze indeling is 
werkbaar gebleken en daarom heeft de raad deze in 2019 voortgezet. 

Eind 2019 heeft er een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden met een enquête onder alle raads- en 
commissieleden. Deze evaluatie gaat over de werkwijze van de raad, de eigen rol en taken, de 
ondersteuning van de griffie, de rol van het college,  het verbeteren van de werkwijze en het 
aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. De resultaten hiervan zijn besproken op de 
Cultuurvormingsdag van de raad op 31 januari 2020. Op basis van de uitkomsten worden in 2020 
eventuele aanpassingen doorgevoerd in de vergaderstructuur en werkwijze .  

Rekenkamercommissie 

Op 1 januari 2018 heeft de raad van Midden-Groningen een rekenkamercommissie ingesteld. Deze 
rekenkamercommissie heeft als taak: het onderzoeken van de doelmatigheid, de doeltreffendheid 
en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Hiermee is de rekenkamercommissie een belangrijk 
instrument voor de controlerende taak van de raad.  
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Deze rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter en twee externe leden. De commissie 
is in januari 2018 ingesteld voor een periode van 2 jaar. In 2019 zijn de volgende onderzoeken aan 
de raad aangeboden: 

• Het onderzoek naar gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid;  

• Het onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening; 

• Het onderzoek naar de opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek ICT uit 2017. 

Verder zijn er twee quickscan onderzoeken uitgevoerd: 

• Het onderzoek naar de kostendekking van de rioolheffing; 

• Het onderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ (onroerende zaakbelasting). 

Deze beide laatste onderzoeken zijn aangeboden aan de raad ter bespreking in de raad(scommissie) 
van februari 2020. 

Verder heeft de rekenkamercommissie 3 keer een nieuwsbrief aan de raad uitgebracht, over de 
voortgang van de werkzaamheden. 

Ook heeft de rekenkamercommissie in het najaar een zelfevaluatie gehouden. Op basis hiervan is 
een evaluatiegesprek gevoerd met de auditcommissie. Bij het instellen van de rekenkamercommissie 
was dit al afgesproken. De benoeming van de leden was voor een periode van 2  jaar, tot 1 januari 
2020. Op basis van de evaluatie heeft de raad de huidige leden van de rekenkamercommissie opnieuw 
benoemd voor een periode van 2 jaar. In 2021 zal opnieuw een evaluatie plaatsvinden, op basis 
waarvan de definitieve rekenkamerfunctie wordt vormgegeven.   

Kwaliteit van besluitvorming 

We willen de kwaliteit van de besluitvorming verhogen, de inwoners hierbij meer betrekken en 
daarbij steeds meer gebruik maken van digitale middelen. De raad heeft een eigen omgeving op de 
gemeentelijke website in het kopje Bestuur. Ook is er een actueel raadsinformatiesysteem waarop 
de vergaderingen en de stukken van de openbare vergaderingen voor politiek en inwoners 
gemakkelijk toegankelijk zijn. Ook is geïnvesteerd in trainingen voor de voorzitters van de 
raadscommissies, om de kwaliteit van de debatten in de vergaderingen van de raad en commissies 
te verhogen.  Verder werken we met publieksvriendelijke samenvattingen van de besluiten en de 
besluitenlijsten. Een accurate griffie ondersteunt de raad hierbij. De griffie adviseert de raad 
proactief vanuit een onafhankelijk perspectief . Daarnaast is de griffie uiteraard ook de vraagbaak 
voor inwoners en andere belanghebbenden die in contact willen komen met de raad. 

Beleidsdocumenten 

• Het Kompas voor de gemeente Midden-Groningen, Samen kom je verder 

• Visie raad en ondersteuning raad Midden-Groningen 
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3.3.9 Paragraaf Gevolgen gaswinning inclusief zoutwinning  

Gevolgen gaswinning 

De gemeente Midden-Groningen ligt in het kerngebied van de gevolgen van de gaswinning. Deze 
gevolgen hebben grote invloed op de gemeenschap. Het vraagstuk rond de veiligheid voor de inwoners 
en de versterkingsopgave is van ongekende omvang en erg complex in zowel de uitvoering als in 
beleid. Het versterken heeft grote consequenties voor onze inwoners. De gemeente Midden-
Groningen wil er voor zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen overeind blijft, de kwaliteit van de 
scholen en de gebouwen goed is én blijft en de gemeente klaar is voor een mooie toekomst. De 
gemeente wil  een mooie plaats zijn en blijven voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zowel op het 
gebied van leefbaarheid, economie, erfgoed en cultuur. 

We hebben als gemeente geen ervaring met de aanpak van deze problematiek. Daardoor wordt ons 
werk op dit moment gekenmerkt door verkennen en experimenteren. 

Er zijn in het najaar van 2018 en in 2019 voorstellen gedaan door de regio om de zogenaamde 
“governance” rond de gaswinning te verbeteren. Dat heeft eerst geleid tot een beleidsregel 
versterken van de minister van EZK op 20 mei 2019. Later is dit omgewerkt naar een wetsvoorstel 
versterking Groningen. Dat wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting 
moet de wet in de loop van 2020 worden vastgesteld. Dan is de wetgeving rond de gevolgen van de 
gaswinning helder vastgelegd.  Voor onze gemeente is van groot belang dat onze portefeuillehouder 
zitting heeft in het VOG (VersterkingsOverleg Groningen) en het BOG (Bestuurlijk overleg Groningen), 
de belangrijkste besluitvormingsorganen van de versterking.  

De  uitvoering van de versterkingsprojecten in Overschild, Steendam en Tjuchem is gestart. Ook in 
andere dorpen wordt gewerkt aan een vervolg. Voor de versterking is in 2019 toegewerkt naar een 
nieuw plan van aanpak. Deze is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 klaar. Rond het 
zorgprogramma is brede instemming dat de doelstelling van het zorgprogramma de juiste is voor de 
regio.  

Doordat al lange tijd sprake is van onduidelijkheid in het dossier gevolgen gaswinning is het moeilijk 
de toekomst te begroten. Midden-Groningen weet wel goed waar zij zelf mensen en middelen inzet 
om de gevolgen van de gaswinning voor de inwoners te verzachten. We houden nauwlettend in de 
gaten of externe ontwikkelingen invloed hebben op de (financiële) positie van de gemeente. Er wordt 
onderhandeld over een ruimere financiële armslag voor de gemeenten. 

De programmabegroting voor 2020 maken wij voorlopig gelijk aan de meest actuele stand van zaken 
en plannen van 2019. Dat betekent dat wij uitgaan van extra kosten buiten de reguliere begroting 
om van ongeveer € 1,5 miljoen waarvoor de lumpsum-vergoeding vanuit het Rijk wordt ingezet om 
deze kosten op te vangen. We weten inmiddels uit ervaring dat dit budget te krap is en claimen het 
tekort bij het Rijk. 

 
Scholenprogramma 

De gemeente Midden-Groningen geeft uitvoering aan het convenant aardbevings- en 
toekomstbestendige scholenbouw Groningen. Dit convenant combineert het waarborgen van een 
veilige onderwijsomgeving met het realiseren van ’een sprong voorwaarts’ als het gaat om onderwijs 
in de gehele regio. Binnen de gemeente Midden-Groningen wordt op dit moment gewerkt aan 10 
nieuwbouwprojecten en 8 versterkingsprojecten. 

In het najaar van 2019 heeft de raad besloten tot het overnemen van de verantwoordelijkheid voor 
de versterkingsprojecten die ondergebracht waren bij het CVW. Door deze nieuwe rolverdeling zijn 
minder partijen betrokken bij de projecten en staat de gemeente aan het roer om samen met het 
onderwijsveld tot uitvoering van de projecten te komen. 

In samenwerking met de schoolbesturen en de medezeggenschapsraden, onderwijzers, ouders en 
kinderen van de scholen wordt door het team gevolgen gaswinning gewerkt aan het onderwijs voor 
de toekomst inclusief goede voorzieningen voor sport en bewegen.  

In de gemeentelijke organisatie zijn meer mensen aangetrokken om de toegenomen hoeveelheid 
werk in de uitvoering snel aan te kunnen pakken en de juiste financiële, juridische en projectmatige 
aanpak zoveel mogelijk te kunnen garanderen.  
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Gevolgen zoutwinning 

Om er voor te zorgen dat de gemeente Midden-Groningen alle mijnbouw gerelateerde activiteiten 
goed op elkaar kan afstemmen, is er door de directie en college voor gekozen de zoutwinning toe te 
voegen aan het programma gevolgen gaswinning. De gemeente Midden-Groningen volgt de 
ontwikkelingen rond de zoutwinning in Veendam kritisch. 

De gemeente Midden-Groningen verzet zich tegen uitbreiding en nieuwe zoutwinning, uit 
bezorgdheid om calamiteiten zoals in 2018.  

De Nedmag heeft aangekondigd nieuwe putten in gebruik te willen gaan nemen. Daarvoor hebben zij 
een vergunning aangevraagd bij het ministerie van EZK. De gemeente heeft bij EZK een negatief 
advies uitgebracht. Zodra de minister een ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag heeft 
opgesteld, kan de gemeente daarop haar zienswijze en eventuele bezwaren inbrengen. Het is niet 
goed te voorspellen wanneer dit besluit er ligt. 

Wat wilden we bereiken? 

• We zorgen er voor dat Midden-Groningen een aantrekkelijke gemeente blijft voor burgers, 
bedrijven en bezoekers. Dit doen we in goed overleg met collega overheden (rijk, NCG en 
provincie) en andere betrokken partijen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk contact met de 
inwoners en bedrijven om samen te bepalen hoe Midden-Groningen zich verder moet 
ontwikkelen. 

• We werken vanuit een visie op het gehele gebied. We willen een samenhangende aanpak van de 
gevolgen van de gaswinning, zodat Midden-Groningen nieuwe kansen kan benutten en gereed is 
voor de toekomst. Dat betekent dat we de leefbaarheid nu en in de toekomst in beeld willen 
hebben, economische kansen willen benutten en waar dat mogelijk is willen vernieuwen. Dit 
laten we hand in hand gaan met aandacht en zorg voor ons erfgoed en de prachtige omgeving. 

• De gemeente Midden-Groningen zet veiligheid voorop. Zowel voor haar inwoners, bedrijven als 
bezoekers. Daarnaast houdt de gemeente de menselijk maat in de gaten. De gemeente vindt dat 
de bewoners vaak veel te lang op oplossingen hebben moeten wachten. Midden-Groningen wil 
bondgenoot van de inwoners zijn in de ontwikkeling naar de toekomst. 

Wat doen we daar voor? 

• We organiseren de complexe vraagstukken rond de aardbevingsproblematiek in Midden-
Groningen door een programma gevolgen gaswinning op te zetten. Daarin proberen we 
samenhang te creëren tussen alle lopende projecten en vraagstukken op het gebied van 
aardbevingen, de gevolgen van schade, versterking van huizen en scholen, zorgvastgoed, 
infrastructuur, leefbaarheid enzovoorts. Vanuit deze samenhangende aanpak creëren we 
meerwaarde. 

• We zetten ons samen met de provincie en de collega ‘bevingsgemeenten’ in om alle 
werkzaamheden goed te verrichten. Er is gewerkt aan flexibiliteit in wet- en regelgeving om alle 
gevolgen van de gaswinning op te kunnen vangen. De kaders en randvoorwaarden voor de 
uitvoering moeten op meerdere plekken veranderen om onze dorpen en gemeenschappen ook 
over een paar jaar goed te laten functioneren. 

• Midden-Groningen luistert naar de wensen en geluiden van inwoners en bedrijven en zet zich in 
als bondgenoot. We zoeken de samenwerking op en willen gebruik maken van elkaars sterke 
punten. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen zijn en blijven partners in de uitvoering van 
het programma gevolgen gaswinning. Zo zorgen we samen voor een prettige toekomst. 

• We zorgen ervoor dat we op alle niveaus vertegenwoordigd zijn. We willen er zijn voor onze 
inwoners, lokale gemeenschappen en wijken. We willen met de regio samen optrekken en waar 
nodig landelijk aandacht vragen en oplossingen creëren. Zo zijn ook de provincie en het rijk onze 
partners in de uitvoering. We zetten ons in om van de versterking een succes te maken. De 
versterking zoals deze nu in Overschild het meest zichtbaar is, is van start gegaan in 2018 en 
loopt door tot zeker 5 jaar na de start. 

• In het najaar van 2016 is in de raden van Menterwolde, Slochteren en Hoogezand Sappemeer 
ingestemd met programmaplan huisvesting onderwijs 2016-2020. Voor uitvoering van deze 
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plannen is een programmaorganisatie opgezet die inmiddels voor de gemeente Midden-Groningen 
vrijwel alle projecten rond versterken en nieuwbouw beheert in de gemeente. De komende jaren 
werken we samen met de schoolbesturen aan uitvoering van dit plan. 

• De gemeente houdt de ontwikkeling rond de zoutwinning in Veendam nauwlettend in de gaten 
en onderhoudt contact met de toezichthouder en inwoners over de winningsplannen, 
vergunningsprocedures en voorgestelde veranderingen in de zoutwinning. 

• De gemeente adviseert over de winningsbesluiten van de minister van EZK 

Wat heeft dit gekost? 

De financiën van het programma Gevolgen Gaswinning zijn onderdeel van het product Openbare 
Veiligheid onder programma Economie. In onderstaand overzicht staan de baten en lasten zoals die 
in 2019 zijn ingezet voor het programma Gevolgen Gaswinning. 
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Paragraaf Nationaal Programma Groningen (lokaal programma) 

In 2018 hebben het rijk, de provincie en de gemeenten die getroffen zijn door de aardbevingen 
besloten met elkaar een zogenaamd Nationaal Programma Groningen op te zetten. Met dat Nationaal 
Programma willen rijk en regio bouwen aan de toekomst van Groningen én Nederland. De regio heeft 
veel ellende te verduren door de effecten van de gaswinning. Natuurlijk verdienen schadeherstel en 
versterking grote aandacht. Dat is voor onze inwoners van het grootste belang. Daarnaast is het ook 
van groot belang dat de regio en de inwoners weer een perspectief krijgen. Daar  is het Nationaal 
Programma Groningen voor opgezet. Het rijk heeft hiervoor een bedrag van € 1,15 miljard als 
startkapitaal gereserveerd. 

In oktober 2018 werd in dit kader een startdocument vastgesteld. In maart 2019 volgde de 
bestuursovereenkomst. De daaruit volgende uitwerkingsafspraken zijn neergelegd  in het document 
’Een programma dat groeit’. Beide documenten zijn in de gemeenteraad van Midden-Groningen aan 
de orde geweest. Het Nationaal Programma bestaat onder meer uit een aantal thematische 
programma’s (waar de provincie in eerste instantie voor verantwoordelijk is) en uit 7 lokale 
programma’s (één per gemeente). Op basis van deze overeenkomst kreeg onze gemeente € 15 
miljoen aan trekkingsrechten om daadwerkelijk van start te kunnen met onderwerpen die passen in 
het lokale programma. 

De bestuursovereenkomst en de uitwerkingsafspraken waren voor raden van de bevingsgemeenten 
en staten aanleiding om met elkaar grondig na te denken over de gewenste kaders voor het NPG. Via 
gezamenlijke sessies en via een eigen gemeentelijk traject heeft dat in het najaar tot de vaststelling 
van één Programmakader NPG geleid. In alle raden en in  Provinciale Staten heeft dat tot een gelijke 
besluitvorming geleid. 

Het Algemeen bestuur heeft in het najaar een besluit genomen over de financiële opbouw van het 
programma. De uitkomst daarvan is dat Midden-Groningen in eerste instantie € 47,5 miljoen 
beschikbaar heeft voor de invulling van het lokale programma, mits dat programma wordt 
goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van het NPG. Daarnaast is besloten dat er ook uitzicht 
bestaat op een tweede tranche van nog eens € 47,5 miljoen, na evaluatie. De verschillende 
gemeenteraden (ook die van Midden-Groningen) en Provinciale Staten hebben in december 2019 
ingestemd met deze financiële opbouw. 

Onze gemeente heeft er voor gekozen om eerst te werken aan de opzet van een integraal lokaal 
programma. Een structureel beter perspectief van Midden-Groningen in de regio vergt een grondige 
en integrale aanpak. Alleen zaken met een grote urgentie zijn bij het bureau van het NPG ingediend 
om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen. In juni 2019 heeft de gemeenteraad 
ingestemd met drie aanvragen: twee voor Overschild en één die het inrichten van een 
programmaorganisatie mogelijk maakt. In totaal gingen deze drie aanvragen over een bedrag van net 
iets meer dan € 2 miljoen. In het najaar van 2019 kwam daar nog een aanvraag bij voor sportzalen 
in Woldwijck en Gorecht (€ 3 miljoen). Daarmee is nog steeds een substantieel deel van de 
trekkingsrechten niet gebruikt.  

De eerste prioriteit ligt bij het vormgeven van het lokale programma. Ook de gemeenteraad denkt 
hierin mee en is gestart met een eigen werkgroep. Die werkgroep heeft het nodige voorwerk gedaan. 
Dit wordt nu meegenomen bij de verdere bouw van het programma. Voor de zomer van 2019 werd 
gewerkt aan de inrichting van de programmaorganisatie, inclusief het aantrekken van een externe 
programmamanager. Direct na de zomervakantie is deze organisatie van start gegaan. 

De programmamanager heeft twee opdrachten meegekregen: het maken van een lokaal strategisch 
kader en – op basis daarvan – het maken van een programmaplan. Volgens de planning is het 
strategisch kader in het vierde kwartaal van 2019 aan de raad aangeboden. De raad heeft unaniem 
ingestemd met het kader. Het hier op gebaseerde gemeentelijk programmaplan volgt medio 2020. 
Dit is wat later dan oorspronkelijk gepland. De inpassing van de opbrengsten van het traject 
“Toukomst” gaat meer tijd vergen. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor het goed verbinden 
van alle projecten met de lokale programma’s van de andere gemeenten en met de thematische 
programma’s van de provincie. Doordat Midden-Groningen er voor gekozen heeft om niet eerst alle 
energie te zetten op de invulling van de trekkingsrechten, is er sprake van verschillende tempi tussen 
de gemeenten. Midden-Groningen heeft de prioriteit gelegd bij het strategisch kader, daarin loopt 
de gemeente nu iets voor. Participatie van inwoners en ondernemers en de communicatie met hen, 
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zijn uitermate belangrijke aspecten in het traject op weg naar het lokale programma. Daar wordt 
veel aandacht en ruimte voor vrij gemaakt. 
 

Voornemens in 2019 Gerealiseerd  

Realisatie van het Programmakader NPG  De raad van Midden-Groningen heeft hiermee 
op 7 november 2019 ingestemd. 

Formulering van de financiële opbouw van het 
NPG 

De gemeenteraad heeft daarmee op 19 
december 2019 ingestemd. 

Opzetten van een de organisatie om te komen 
tot een lokaal programma 

Direct na de zomer 2019 is deze organisatie 
van start gegaan. De organisatie is voor het 
overgrote deel ’gevuld’ met eigen 
medewerkers en wordt aangestuurd door een 
externe programmamanager. 

De realisatie van een strategisch kader als 
eerste stap naar een lokaal NPG-programma 

De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 
het strategisch kader unaniem vastgesteld. 

In 2019 zijn bij het NPG een aantal 
subsidieaanvragen voor projecten gedaan. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht 
gegeven. 

Alle aanvragen zijn door het algemeen bestuur 
van het NPG of het college van GS 
gehonoreerd. 

 

 

Daarnaast krijgt de gemeente ook te maken met de effecten van twee gehonoreerde Provinciale 
aanvragen: Zorg Nabij en de Pilot Autonoom vervoer. 
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3.3.10 Paragraaf Taakstelling  

Deze paragraaf beschrijft relevante ontwikkelingen en voortgang van de genomen 
ombuigingsvoorstellen. De ombuigingsvoorstellen moeten leiden tot een stevige en solide financiële 
basis voor de komende jaren. Een gezonde financiële positie betekent dat de begroting en het 
meerjarenperspectief structureel sluitend zijn en de gemeente een algemene reserve heeft om 
risico’s en tegenvallers op te kunnen vangen. 

Er zijn ten tijde van het opstellen van de jaarrekening drie rondes ombuigingen vastgesteld door de 
gemeenteraad. Een vierde voorstel aan ombuigingen wordt voorbereid en ter besluitvorming 
aangeboden aan de Raad in het najaar van 2020. 

Bezuinigingstaakstelling Maatschappelijk Vastgoed 

In de begroting 2019 is een taakstelling voor maatschappelijk vastgoed opgenomen van € 300.000 in 
2019 en vanaf 2020 € 450.000 structureel. De taakstelling vloeit voort uit de kerntakendiscussie die 
destijds in de gemeente Hoogezand-Sappemeer is uitgevoerd.  

Omschrijving Begroting 
2019 

Jaarrekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Maatschappelijk 
Vastgoed 

€ 300.000 € 200.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 

Door beter contractbeheer en bijstelling huurcontracten wordt structureel € 200.000 meer aan 
huurbaten ontvangen. Dit structureel voordeel wordt ingezet ter realisatie van de taakstelling. Voor 
2019 resteert een niet gerealiseerde taakstelling van € 100.000.  

De resterende taakstelling vanaf 2020  bedraagt structureel € 250.000. Hier zal in 2020 nadere 
invulling aan worden gegeven. 

Ombuigen met Beleid 

Bij het opstellen van de begroting 2019-2022 liet het begrotingssaldo structureel een nadeel zien.  
Op 11 juli 2019 is tijdens de raadsvergadering een eerste pakket aan ombuigingsvoorstellen 
vastgesteld om te komen tot een structureel sluitende (meerjaren)begroting. Om dit te bereiken zijn 
diverse begrotingsuitgaven structureel verlaagd in 2019 en verder. Bij het opstellen van deze 
voorstellen zijn de beschikbare budgetten voor Wmo en Jeugd buiten beschouwing gebleven. De 
ombuigingen voor deze twee domeinen zijn later in 2019 voorgelegd aan de Raad. 
 

Omschrijving Begroting 
2019 

Jaarrekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Ombuigen 
met Beleid 

€ 3.615.833 € 3.122.000 € 7.043.133 € 7.910.800 € 7.935.032 

 

Uit het overzicht blijkt dat in 2019 van de begrote ombuigingsmaatregelen 2019 ad € 3.615.833 een 
bedrag van € 3.122.000 is gerealiseerd. Per saldo resteert een niet gerealiseerde taakstelling van € 
493.833, waarvan € 240.000 incidenteel over 2019 is gerealiseerd en € 253.833 niet is gerealiseerd. 
Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat: 

 

• De besparing van € 240.000 op het personeelskostenbudget, o.a. door het gedeeltelijk niet 
invullen van ontstane vacatures, is in 2019 niet gerealiseerd doordat besluitvorming hieromtrent 
halverwege het jaar plaatsgevonden. Er is wel een incidentele onderschrijding op het personele 
budget van deze omvang. 

• De verwachte besparing op het groenbudget van € 233.333 in 2019 niet is gerealiseerd als gevolg 
van het extra uitgaven in verband met het wegwerken van achterstanden in het groen onderhoud. 

• Van de  geraamde € 950.000 toerekening aan projecten (inclusief de aardbevingsprojecten) on 
totaal een bedrag van € 868.000 is gerealiseerd. Per saldo een nadeel van € 82.000. 
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• Binnen de beschikbare budgetten voor het bibliotheekwerk/ Biblionet naast de ingeboekte 
besparing van € 140.000 een aanvullende besparing mogelijk bleek van € 61.500. 

Naar verwachting worden de in 2019 niet (volledig) gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen met 
ingang van wel 2020 gerealiseerd. Het realiseren is in de grafiek hieronder in beeld gebracht per 
programma. 
 

 
NB: groen: gerealiseerd, paars: alternatief voorstel, rood: niet haalbaar 

 

Ombuigingen Sociaal Domein 

Op 17 oktober 2019 is tijdens de raadsvergadering een tweede pakket aan ombuigingsvoorstellen 
vastgesteld. Ditmaal betreft het een pakket aan maatregelen voor de domeinen Wmo en Jeugd van 
in totaal € 2,4 miljoen in 2020, oplopend naar structureel € 2,5 miljoen vanaf 2021.  

Omschrijving Begroting 
2019 

Jaarrekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Ombuigingen 
Jeugd en Wmo 

€ 0 € 0 € 2.414.500 € 2.458.000 € 2.458.000 

 

Acht van de door de raad gekozen maatregelen worden als simpel toepasbaar met geen tot weinig 
maatschappelijke impact beschouwd. De negen andere maatregelen hebben (meer) 
maatschappelijke impact. Aanvullend zijn 3 niet-bestede budgetten ingezet om de bezuiniging te 
realiseren. Inmiddels zijn 8 maatregelen doorgevoerd en 2 niet-bestede budgetten afgeraamd. 
Hiermee is 439.500 euro van de totale bezuinigingsopgave gerealiseerd. De overige maatregelen zijn 
in behandeling. 
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4. Jaarrekening 
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4.1 Overzicht van baten en lasten 

 

Omschrijving realisatie 2018
Primitief begroot 

2019

Begroot na 

wijziging 2019
realisatie 2019

Verschil

2019

Lasten

algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 1.143.623 970.784 1.063.650 1.258.975 -195.325 N 

Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0    

Dividend 0 0 0 0 0    

Saldo financieringsfunctie 211.127 2.969.425 118.902 -24.659 143.561 V 

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0    

totaal algemene dekkingsmiddelen 1.354.750 3.940.209 1.182.552 1.234.316 -51.764 N 

Overhead 27.268.424 26.297.975 26.795.043 27.645.117 -850.074 N 

Heffing VPB 20.000 0 0 0 0    

Onvoorzien 49.096 138.016 113.016 0 113.016 V 

overige lasten per programma

Dorpen en wijken 34.755.193 37.633.411 39.013.383 40.102.258 -1.088.875 N 

Sociaal 112.310.905 111.880.175 117.398.105 114.163.084 3.235.021 V 

Economie 23.701.865 9.843.223 30.065.338 21.348.776 8.716.562 V 

Dienstverlening 5.022.672 2.690.992 4.616.990 4.519.640 97.350 V 

Bestuur en bedrijfsvoering 4.418.624 10.889.766 7.930.089 4.497.123 3.432.966 V 

Totaal lasten 208.901.528 203.313.767 227.114.516 213.510.313 13.604.203 V 

Baten

algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 14.989.148 15.885.072 15.885.072 16.067.030 181.958 V 

Algemene uitkeringen 113.512.502 119.696.867 123.693.464 122.250.989 -1.442.475 N 

Dividend 311.160 265.000 355.000 354.916 -84 N 

Saldo financieringsfunctie 38.634 2.893.210 75.000 188.049 113.049 V 

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0    

totaal algemene dekkingsmiddelen 128.851.444 138.740.149 140.008.536 138.860.984 -1.147.552 N 

Overhead 1.496.325 859.100 858.800 693.134 -165.666 N 

Heffing VPB 0 0 0 0 0    

Onvoorzien 0 0 0 0 0    

overige lasten per programma

Dorpen en wijken 15.905.125 15.417.028 17.918.019 18.378.994 460.975 V 

Sociaal 39.982.913 38.057.186 38.324.705 35.937.398 -2.387.307 N 

Economie 14.705.484 2.557.445 18.921.925 12.723.735 -6.198.190 N 

Dienstverlening 1.191.642 1.146.029 896.029 774.870 -121.159 N 

Bestuur en bedrijfsvoering 822.836 4.777.915 4.748.166 1.454.922 -3.293.244 N 

Totaal baten 202.955.770 201.554.852 221.676.180 208.824.037 -12.852.143 N 

Saldo voor bestemming -5.945.758 -1.758.915 -5.438.336 -4.686.276 752.060 V 

Mutatie reserves

stortingen

Dorpen en wijken 92.793 0 0 11.946 -11.946 N 

Sociaal 946.883 2.783.083 2.783.083 2.783.083 0    

Economie 400.000 0 965.348 0 965.348 V 

Dienstverlening 335.000 0 0 0 0    

Bestuur en bedrijfsvoering 12.076.124 2.120.751 14.401.531 13.350.487 1.051.044 V 

Totaal stortingen 13.850.800 4.903.834 18.149.962 16.145.516 2.004.446 V 

onttrekkingen

Dorpen en wijken 275.665 6.745 31.745 31.745 0    

Sociaal 2.541.205 1.075.841 1.368.765 1.368.765 0    

Economie 998.110 1.428 212.828 125.428 -87.400 N 

Dienstverlening 0 0 163.000 163.000 0    

Bestuur en bedrijfsvoering 16.087.188 5.578.735 21.811.960 14.572.533 -7.239.427 N 

Totaal onttrekkingen 19.902.167 6.662.749 23.588.298 16.261.471 -7.326.827 N 

Totaal mutatie reserves 6.051.367 1.758.915 5.438.336 115.955 -5.322.381 N 

Saldo na bestemming 105.609 0 0 -4.570.322 -4.570.322 N 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil

bedragen in euro
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4.2 Toelichting op baten en lasten 

4.2.1 Analyse afwijkingen  

Onderstaand worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht. Deze afwijkingen 
worden voor de inzichtelijkheid toegelicht op het niveau van de verschillende producten per 
programma. 

Bij het samenstellen van de jaarrekening zijn tevens alle bestemmingsreserves en voorzieningen 
nagelopen op mogelijke ruimte ten behoeve van de algemene reserve. De (beperkte) resultaten 
hiervan zijn verwerkt in het jaarresultaat. 

Er een rapportagedrempel gehanteerd van € 200.000 of >10% van de omvang van afzonderlijk de 
baten en lasten per product. 

 

Analyse verschillen programma Dorpen en Wijken 

Het programma Dorpen en Wijken sluit op een saldo van € 640.000 negatief. Het grootste deel van 
de verklaring bestaat uit de hogere kosten van openbaar groen, te weten 1,4 miljoen meer dan 
begroot. Een deel deze overschrijding heeft geleid tot het voordeel bij BWRI werkbedrijf want die 
heeft meer opdrachten aangenomen. Evenwel kon hierdoor uitvoering worden gegeven aan het 
noodzakelijke calamiteitenbeheer op bomen alsmede het inlopen van achterstanden in het openbaar 
groen. Daarbij is gebleken dat de afstemming met beschikbare budgetten minder aandacht heeft 
gehad waardoor dus meer werk is uitgevoerd dan was gepland. Voordelige saldi zijn ontstaan door 
het nog niet te starten revolverend fonds ad € 250.000, de lagere kapitaallasten ad € 200.000 (late 
realisatie van investeringen), de afrekening van de grenscorrectie Meerstad van circa € 110.000, 
daarnaast zijn er nog kleinere verschillen binnen de kosten/opbrengsten afval en riool en kosten van 
energie.  

 

Analyse verschillen programma Sociaal 

Het programma Sociaal heeft een voordelig saldo van € 848.000. Voordelige saldi zijn onder andere 
gerealiseerd op de budgetten voor (werk)participatie, jeugd en wmo alsmede accommodaties en 
onderwijs. 

Het voordelig saldo voor (werk)participatie van € 936.000 is grotendeels een gevolg van het positief 
jaarresultaat 2019 van het Werkbedrijf van € 775.000  De budgetten voor jeugd en wmo zijn ten 
opzichte van de begrotingsraming onderschreden met € 423.000, hetgeen in hoofdzaak is veroorzaakt 
door lagere kosten van de Persoons Gebonden Budgetten. De budgetten voor accommodaties en 
onderwijs zijn onder meer door lagere kapitaallasten (latere oplevering MFA Meeden), andere 
toerekening interne kosten en minder gebruik van de volledig gesubsidieerde peuteropvang niet 
volledig benut (in totaal € 475.000). 

Daarentegen zijn de budgetten aan inkomensvoorzieningen ten opzichte van de begrotingsraming 
met ruim € 1 miljoen overschreden. Vaststelling door het Rijk van het Buigbudget 2019 heeft er toe 
geleid dat ten opzichte van de Najaarsnota 2019 een nadeel is ontstaan van € 366.000. Verder is er 
op de diverse sociale uitkeringen € 450.000 (Ioaz, bijzondere bijstand en participatiewet 
zelfstandigen) meer uitgegeven dan begroot. In de begroting 2019 was voor ontvangsten debiteuren 
een bedrag van € 800.000 geraamd, de realisatie is € 560.000. 

 
Analyse verschillen programma Economie  

Het programma Economie heeft een voordelig saldo van € 3.440.000. Dit bestaat uit hogere leges uit 
voorgaande jaren van 2 miljoen, alsmede lagere kosten dan begroot voor de uitvoering van het 
Nationaal Programma Groningen. Daarentegen is een voorgenomen verkoop van € 700.000 aan 
bedrijventerreinen (geen grex) niet in 2019 gerealiseerd maar in 2020.  
 

Analyse verschillen Dienstverlening 

Het programma Dienstverlening sluit op een tekort van €43.000. Dit bedrag valt binnen de 
rapportagemarge. 
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Analyse verschillen Bestuur en bedrijfsvoering 

Het programma Bestuur en bedrijfsvoering heeft een nadelig saldo van € 8.175.000. Dit komt omdat 
het geprognostiseerd nadelig saldo van 6,2 miljoen (primaire begroting + najaarsnota 2019) niet is 
verwerkt ( de aanwending algemene reserve). Tevens is een begrotingswijziging met betrekking tot 
het NPG onder algemene uitkeringen als inkomst opgenomen terwijl deze functioneel is verantwoord 
in het programma economie. Tot slot heeft de decembercirculaire een hogere uitkering opgeleverd 
van 1 miljoen. 
 
Ten slotte 

Voor een nadere onderbouwing van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie 
over 2019 verwijzen wij naar de behandeling van de raadsprogramma’s en de toelichting op de 
financiële cijfers. 

 

4.2.2 Overzicht aanwending onvoorzien 

De post onvoorzien is voor € 25.000 besteed aan het verwijderen van een schip in de haven 
Martenshoek. Het resterende bedrag ad € 113.016 is vrijgevallen in het programma-resultaat. 

 

  

Onvoorzien

Omschrijving realisatie 2018
Primitief begroot 

2019

Begroot na 

wijziging 2019
realisatie 2019

Verschil

2019

Saldo lasten en baten

onvoorzien -49.096 -138.016 -113.016 0 113.016 V 

Totaal -49.096 -138.016 -113.016 0 113.016 V 

bedragen in euro

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil



 148 

4.2.3 Overzicht incidentele baten en lasten per programma 

 

 

Incidentele baten en lasten Baten Lasten Toelichting

Dorpen en Wijken

Huur bibliotheek Zuidbroek 13.000€             Tijdelijke huur wegens verhuizing van de bibliotheek.

Projectleider visie ontwikkeling, energie en duurzaamheid 37.500€             Lasten m.b.t. het project "Opstellen beleid, visies en 

uitvoeringsplannen energie en duurzaamheid.

Projectleider energietransitie 75.000€             Inhuur projectleider voor het project "Energietransitie in de 

praktijk".

Overdracht Schildmaarweg en Heerenhuisweg 470.000€           Bijdrage is gerealiseerd.

Uitvoering onderhoud Schildmaarweg en Heerenhuisweg 375.123€           Onderhoud van beide wegen is uitgevoerd.

Afkoopsom onderhoud Steendammerbrug 117.400€           Brug is gerenoveerd en zelfbedienend gemaakt.

Afval: bijdrage Nedvang 260.380€           Diverse zaken om zwerfafval tegen te gaan.

Afval: project zwerfafval 221.485€           Diverse zaken om zwerfafval tegen te gaan.

Subtotaal: Dorpen en Wijken 847.780€           722.108€           

Sociaal

Burgerparticipatie, Meer doen met nieuwkomers 100.000€           Het volledige budget is besteed ter stimulering van de participatie 

en integratie van nieuwkomers binnen de gemeente.

Armoede- en schuldenbeleid 63.500€             Het college van B&W heeft in het collegevoorstel van 18/3/2019 

extra middelen Armoede en Schuldenbeleid beschikbaar gesteld ad 

€ 63.500 voor een periode van 4 jaar. Circa de helft van de middelen 

zijn benut in 2019 . Voorgesteld wordt om € 30.000 over te hevelen 

naar 2020.

Zorg Nabij 1.709€                1.709€                

Subtotaal: Sociaal 1.709€                165.209€           

Economie

Grondexploitatie (Tolweg en Julianapark) 84.500€             Dit betreft door de BBV verplichte tussentijdse winstneming bij 

winstgevende projecten.

Economische ontwikkeling omgevingswet 105.775€           Voor de implementatie van de omgevingswet is een programma 

ingericht.

Projecten economische en projectmatige ontwikkeling 150.000€           Inhuur 2 fte projectleider/-secretaris.

Grondbeleid: actualisatie 1x per 4 of 2 jaar 53.750€             Opstellen grondbeleid en grondprijzenbeleid en actualisatie na 4 

jaar door Sweco.

Bestemmingsplan buitengebied 100.000€           Opstellen en uitvoeren millieueffectrapportage. 

Ruimtelijke projecten (beneden Veensloot?) 50.000€             Afboeking i.v.m. lagere taxatiewaarde.

Ontwikkeling lokale agenda NPG 223.000€           223.000€           De rest van het budget van € 0,88 miljoen wordt in volgende jaren 

ingezet.

Dorpsproces Overschild NPG 184.014€           184.014€           De rest van het budget van € 1,07 miljoen wordt in volgende jaren 

ingezet.

Beleving en verhaal in Overschild NPG 17.505€             17.505€             De rest van het budget van € 0,12 miljoen wordt in de volgende jaren 

ingezet.

Uitvoering versterkingsopgaaf Overschild (batch 1588) 2.616.803€       2.616.803€       Betreft € 2,5 miljoen voorschot SNN voor afhandeling vergoeding 

versterking en bijkomende kosten. De rest van de ontvangen € 5,0 

miljoen wordt in volgende jaren ingezet.

Lumpsum gevolgen gaswinning 1.711.439€       1.711.439€       Betreft kosten en lumpsum vergoeding 2019 programma gevolgen 

gaswinning.

Vergoeding provincie inzet regionale overleggen gevolgen 

gaswinning

181.976€           181.976€           Betreft kosten en vergoeding 2019 inzet gemeentesecretaris, 

programmamanager en –secretaris .

Aanvullende pilots aardgasloze wijken NPG 34.459€             34.459€             De rest van het budget van € 6,0 miljoen wordt in de volgende jaren 

ingezet.

Luisterend oor NPG 31.731€             31.731€             De rest van het budget van € 0,14 miljoen wordt in de volgende jaren 

ingezet.

Bijdrage aandeel Oldambt windmolenpark 264.640€           Verrekening leges Windpark N33.

Planschade 270.000€           Uitgekeerde planschade als gevolg van een 

bestemmingsplanwijziging.

Subtotaal: Economie 5.085.427€       5.995.092€       

Diensverlening

Burgerzaken (verkiezingen) 150.000€           Extra lasten i.v.m. verkiezingen.

Subtotaal: Dienstverlening -€                    150.000€           

Bestuur en bedrijfsvoering

Algemene uitkering: Scholenprogramma aardbeving 2.653.399€       Extra uitkering ter ondersteuning van schoolgebouwen tegen 

aardbevingen.

Bedrijfsvoering: Personeel 200.000€           Extra formatie team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Algemene uitkering: Frictiekosten herindeling 1.691.973€       Frictiekosten vergoeding m.b.t. de herindeling.

Algemene uitkering: Decentralisatie uitkering schulden en 

armoede

99.212€             Extra uitkering i.v.m. werkzaamheden met betrekking tot schulden 

en armoede.

Beveiliging gebouwen 135.000€           Meerkosten beveiliging i.v.m. tijdelijke huisvesting.

ARBO/BHV 35.000€             Ten laste van de bijzondere personeelsbudgetten. Voor dit bedrag 

zijn de uren van het eigen personeel verhoogd.

Ziekteverzuim 20.000€             20.000€             Scholing om ziekteverzuim terug te dringen.
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Psycho sociale arbeidsbelasting 21.000€             Ten laste van de bijzondere personeelsbudgetten. HR heeft hiervoor 

ingehuurd.

Algemene uitkering: decentralisatie inburgering 70.000€             Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid 

heeft het kabinet voor 3 jaar middelen ter beschikking gesteld.

Algemene uitkering: armoede en schuldenbeleid 63.500€             De gemeente ontvangt in aanloop naar het nieuwe 

inburgeringsstelsel extra gelden om extra inspanningen te leveren 

om de huidige groep inburgeringsplichtige statushouders te 

ondersteunen en te activeren richting passend 

inburgeringsonderwijs. 

Agressieprotocol 35.000€             ten laste van de bijzondere personeelsbudgetten. HR heeft hiervoor 

ingehuurd

Achterstanden/harmonisatie omgevingskwaliteit 45.000€             Inhalen van achterstanden en harmonisatie van het beleid.

Treasury: dividend 90.000€             Hogere dividendopbrengsten dan geraamd.

Treasury: rentekosten -20.000€            Lagere rentekosten kortgeld.

Bedrijfsvoering: aanbesteding juridische ondersteuning 104.000€           Eenmalig i.v.m. hogere kosten voortkomend uit de aanbesteding. 

Lasten meerjarig meegenomen in de begroting.

Bedrijfsvoering: aanbesteding geneeskundige controle 58.000€             Eenmalig i.v.m. hogere kosten voortkomend uit de aanbesteding. 

Lasten meerjarig meegenomen in de begroting.

Bedrijfsvoering: bedrijfshulpverlening 35.000€             In 2019 als eenmalig opgevoerd, de kosten van BHV middelen zijn op 

basis ervaring jaarlijks hoger. Meerjarig meegenomen.

Subtotaal: Bestuur en Bedrijfsvoering 4.688.084€       668.000€           

Overige baten en lasten: stelposten

Algemene uitkering: Stelpost Frictiekosten herindeling 1.691.973€       De herindelingsvergoeding is in zijn geheel besteed.

Algemene uitkering: Stelpost decentralisatie uitkering 

schulden en armoede

99.212€             De baat voor de decentralisatie uitkering schulden en armoede is 

ingezet overeenkomstig het doel.

Extra milieucontroles geluidshinder

75.000€             Er zijn meer controles gedaan op het tegengaan van geluidshinder bij 

bedrijven.

Basis op orde 360.000€           Is onderdeel van de bijzondere personeelsbudgetten.

Te nemen maatregelen: Effect kwaliteitsimpuls organisatie 500.000€           Is onderdeel van de bijzondere personeelsbudgetten.

Subtotaal: overige baten en lasten stelposten -€                    2.726.185€       

Totale incidentele baten en lasten van de programma's 10.623.000€     10.426.594€     

Mutaties reserves incidenteel

Toevoeging reserve: Scholenprogramma aardbeving (progr. 

5)

2.653.399€       

Toevoeging reserve: Het Kielzog (progr. 5) 929.707€           

Onttrekking Algemene reserve: kwaliteitsimpuls organisatie 

(progr. 5)

500.000€           

Onttrekking Algemene reserve: Sociaal Domein (progr. 2) 1.014.403€       In de meicirculaire 2019 zijn de consequenties van de voorjaarsnota 

van het Rijk verwerkt. Op basis van de meicirculaire ontvangt MG 

minder uit het gemeentefonds omdat de accressen neerwaarts zijn 

bijgesteld en de financiering van het BTW compensatiefonds is 

gewijzigd. Daarnaast worden door het Rijk extra middelen 

beschikbaar gesteld voor o.a. jeugdhulp, maatschappelijke 

begeleiding, verhoging taalniveau statushouders en 

waterschapsverkiezingen. Tekort onttrokken uit Algemene Reserve.

Onttrekking reserve: achterstallig onderhoud kunstwerken 

(progr. 1)

25.000€             

Onttrekking reserve: GKB projecten (progr. 2) 156.000€           

Onttrekking reserve: verwijdering noodlokalen TheoThijssen 

(progr. 2)

50.000€             

Onttrekking reserve: inzet reserve ketelhuis voor KC 

Vosholen (progr. 2)

50.000€             

Onttrekking reserve: inzet reserve voor 1e inrichting 

TheoThijssen (progr. 2)

36.924€             

Onttrekking reserve: ondernemingsfonds (progr. 3) 100.000€           

Onttrekking reserve: duurzaamheid grex Ijsbaan (progr. 3) 24.000€             

Onttrekking reserve: Inhuur - verbeteren digitale 

dienstverlening (progr. 4)

63.000€             

Onttrekking reserve: Inhuur project NGO-WOZ taxaties 

(progr. 4)

100.000€           

Onttrekking reserve: Project E-dienstverlening (progr. 5) 75.000€             

Onttrekking reserve: tijdelijke huisvesting kielzog fase 2 

(progr. 5)

526.700€           

Onttrekking reserve: Huis van cultuur en bestuur extra 

beveiligingskosten (progr. 5)

50.000€             

Onttrekking reserve: sloopkosten kielzog fase 2 (progr. 5) 133.250€           

Onttrekking reserve: afboeking boekwaarde kielzog fase 2 

(progr. 5)

268.755€           

Onttrekking reserve: verhuiskosten kielzog fase 2 (progr. 5) 110.500€           

Subtotaal: mutaties reserves incidenteel 3.283.532€       3.583.106€       

Totale incidentele baten en lasten 13.906.532€     14.009.700€     
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4.2.4 Overzicht structurele toevoeging/onttrekkingen reserves 

 
 

 
  

Toevoeging aan de reserves

Raming 2019 

na wijziging

Waarvan 

structureel

Realisatie 

2019

Waarvan 

structureel

Programma 2. Sociaal

Egalisatiereserve herfinanciering AJC 129.684€            129.684€         129.684€    129.684€      

Toelichting: Deze reserve vloeit voort uit de 

herfinanciering van het schoolgebouw van het Dr. Aletta 

Jacobscollege. De jaarlijkse toevoeging aan de reserve is 

het saldo van rentebaten en rentelasten.

Programma 5. Bestuur en bedrijfsvoering

Toevoeging algemene reserve: opbrengsten 

parkeerplaatsen 140.000€            140.000€         140.000€    140.000€      

Toelichting: Dit betreft de opbrengsten va de 

parkeerplaatsen, los- en laadstroken van het 

winkelcentrum De Hooge Meeren.

Onttrekking aan de reserves

Raming 2019 

na wijziging

Waarvan 

structureel

Realisatie 

2019

Waarvan 

structureel

Programma 1. Dorpen en Wijken

Afschrijvingsreserves sportaccomodaties HS 3.685€                3.685€             3.685€         3.685€           

Afschrijvingsreserve Slochterhaven 3.060€                3.060€             3.060€         3.060€           

Programma 2. Sociaal

Afschrijvingsreserve sociale teams kerkstraat 38a 9.560€                9.560€             9.560€         9.560€           

Afschrijvingsreserve aanbouw kerkstraat 38a 4.843€                4.843€             4.843€         4.843€           

Afschrijvingsreserve uitbreiding scholen 11.648€              11.648€           11.648€       11.648€        

Afschrijvingsreserve huisvesting Rehoboth 39.337€              39.337€           39.337€       39.337€        

Afschrijvingsreserve kinderopvang 10.453€              10.453€           10.453€       10.453€        

Programma 3. Economie

Afschrijvingsreserve overkluizing 1.428€                1.428€             1.428€         1.428€           

Programma 5. Bestuur en bedrijfsvoering

Afschrijvingsreserve automatisering herindeling 20.460€              20.460€           -€             -€               

Afschrijvingsreserve informatisering herindeling 114.673€            114.673€         70.040€       70.040€        

Egalisatiereserve Meerstad 450.000€            450.000€         450.000€    450.000€      

Toelichting: De middelen in deze reserve dienen om de 

frictiekosten die voortkomen uit de grenscorrectie 

Meerstad te dekken.
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4.3 Balans 

Activa balans 

 
  

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 0 0 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 15.241 0 

Bijdrage activa in eigendom van derden 2.803.368 1.797.510 

2.818.609 1.797.510 

Materiële vaste activa

investeringen met een economisch nut 107.930.676 101.207.168 

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven23.071.524 23.347.478 

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 26.080.228 25.719.612 

157.082.428 150.274.258 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 517.042 441.402 

Kapitaalvertrekkingen aan overige verbonden partijen 21.637 155.493 

Leningen aan woningbouwcorporaties 2.197.196 2.226.324 

Leningen aan deelnemingen 0 2.839.344 

Leningen aan overige verbonden partijen 58.854 66.211 

Overige langlopende leningen 3.559.034 3.395.709 

6.353.764 9.124.483 

Totaal vaste activa 166.254.801 161.196.251

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen 34.456 34.456 

Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie 8.911.790 10.072.149 

Gereed product een handelsgoederen 0 0 

8.946.246 10.106.606 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jaar

Vorderingen op openbare lichamen 10.873.279 9.668.337 

Uitzettingen in ‘Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar 0 9.274.923 

Overige vorderingen 25.817.815 12.607.440 

36.691.094 31.550.700 

Liquide middelen

Banksaldi 1.002.654 1.984.647 

Kassaldi 35.424 33.560 

1.038.078 2.018.207 

Overlopende activa

Van overheidslichamen nog te ontvangen bijdragen:

- Europa 276.550 0 

- Het Rijk 1.021.117 927.373 

- Overige Nederlandse overheidslichamen 1.096.358 0 

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 13.930.178 11.931.593 

16.324.203 12.858.966 

Totaal vlottende activa 62.999.621 56.534.479

Totaal activa 229.254.422 217.730.730

31-12-2019 31-12-2018

bedragen in euro
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Passiva balans 

 

 

  

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 12.734.645 3.100.057 

Bestemmingsreserves 19.171.872 28.816.806 

Gerealiseerd resultaat -4.570.322 105.609 

27.336.195 32.022.472

Voorzieningen

Verplichtingen en verliesvoorzieningen 403.454 352.257 

Risicovoorzieningen 46.220 799.564 

Egalisatievoorzieningen 18.133.880 16.075.033 

Voorzieningen toekomstige investeringen 2.249.584 3.146.193 

Voorziening van derden verkregen middelen 550.719 550.719 

21.383.857 20.923.768

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen van:

          - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 131.296.015 126.638.243 

Waarborgsommen 0 0 

131.296.015 126.638.243

Totaal vaste passiva 180.016.067 179.584.483

Vlottende passiva

Vlottende schulden

Banksaldi 2.863 2.909 

Overige schulden 16.925.975 23.343.197 

16.928.838 23.346.106

Overlopende passiva

Van overheidslichamen vooruit ontvangen bedragen

- Europa 0 0 

- Het Rijk 8.044.334 104.549 

- Overige Nederlandse overheidslichamen 8.900.777 1.066.302 

Overige vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen 15.364.406 13.629.290 

32.309.517 14.800.141

Totaal vlottende passiva 49.238.355 38.146.247

Totaal passiva 229.254.422 217.730.730

31-12-2019 31-12-2018

bedragen in euro

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 31-12-2019 31-12-2018

Totaal gewaarborgde geldleningen 367.752.356€        366.077.743€      

Waarvan door de gemeente gewaarborgd 15.589.487€           13.939.048€         
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4.4 Toelichting balans 

4.4.1 Waarderingsgrondslagen 

Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Tevens is uitgangspunt de op 20 december 
2018 vastgestelde “Financiële verordening gemeente Midden-Groningen 2018” en de geactualiseerde 
“Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva 
2019”, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, is vastgesteld in de raadsvergadering 
19 december 2019. De daaruit voortvloeiende waarderingsgrondslagen voor het waarderen van 
bezittingen en schulden en het verantwoorden van kosten en baten staan hier vermeld. 

Algemene grondslagen voor opstellen 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 (overhead) 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 vorderingen (debiteuren) en voorraden (grondexploitaties)in mindering gebracht. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar gesteld wordt. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, 
overlopende verlofaanspraken en dergelijke. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de 
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken. 
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Vaste activa 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder 
aftrek van de ter zake ontvangen investeringsbijdragen van derden en verminderd met de 
waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs (inkoopprijs en de 
bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen 
en de overige directe kosten, verminderd met de ontvangen bijdragen van derden die in directe 
relatie staan met het actief. 

De activa die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, zijn gewaardeerd en worden afgeschreven volgens 
de toen geldende verordening 212 van de voormalige gemeenten Hoogezand, Slochteren en 
Menterwolde. De oude afschrijvingstermijnen zijn niet herzien en worden gehanteerd tot het einde 
van de afschrijvingstermijn. 

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Deze materiële vaste activa zijn naar de volgende 
categorieën in te delen: 

- Investeringen met een economisch nut. 
- Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 

kan worden geheven. 
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

 
Investeringen met een economisch nut. 

Deze investeringen 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.  

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven. 

Bij besluit van 25 juni 2013 is het 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 hierbij om  rioleringen, afval en begraafplaatsen. Deze 
overheveling heeft reeds voor 2017 al plaatsgevonden. 
 
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

Vanaf 2017 moeten infrastructurele werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen, bruggen, 
viaducten en parken worden geactiveerd. Deze activa worden dan geactiveerd onder aftrek van 
bijdragen van derden. 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bestaan uit: 

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 
- Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen 
- Kapitaalvertrekkingen aan overige verbonden partijen 
- Leningen aan openbare lichamen 
- Leningen aan woningbouwcorporaties 
- Leningen aan deelnemingen 
- Leningen aan overige verbonden partijen 
- Overige langlopende leningen 
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd >1 jaar 
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Op deelnemingen wordt niet afgeschreven. De waardering van de financiële vaste activa is gebaseerd 
op de verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs worden ze 
afgewaardeerd tegen marktwaarde. 

De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen 
wegens oninbaarheid. 
 

Vlottende activa 

Voorraden 

De voorraden, waaronder grond- en hulpstoffen, onderhanden werken (inclusief  bouwgronden in 
exploitatie) en gereed product en handelsgoederen, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Uitzondering hierop is wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Dan worden de voorraden gewaardeerd tegen  de marktwaarde. 

De termijn voor de duur van grondexploitaties is beperkt tot (voortschrijdend) maximaal 10 jaar. Van 
deze termijn kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. In voorkomende gevallen wordt de reden 
van afwijking toegelicht in de toelichting op de voorraden. Bij de grondexploitaties is 
rentevermeerdering over het geïnvesteerde vermogen van toepassing hetgeen op de betreffende 
producten tot uitdrukking wordt gebracht. Dat geldt eveneens voor de verrekeningen met eigen 
reserves en voorzieningen. 

Bij winstgevende grondexploitaties wordt op basis van de voortgang van de exploitatie tussentijds 
winst genomen volgens de door BBV voorgeschreven percentage of completion-methode (POC-
methode). 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 

De uitzettingen worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De uitzettingen 
met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden onderscheiden in: 

- Vorderingen op openbare lichamen. 
- Uitzettingen in ‘Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar. 
- Rekening-courantverhouding met het Rijk. 
- Overige vorderingen. 

Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de waarde van de 
vordering. 

Overlopende activa 

De overlopende activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 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. 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit bank- en kassaldi. Deze saldi worden opgenomen tegen nominale 
waarde.  
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Vaste passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is vermogen dat door de gemeente naar eigen inzicht kan worden besteed. Het 
eigen vermogen bestaat uit: 

- Algemene reserve. 
- Bestemmingsreserves. 
- Gerealiseerde resultaat. 

De algemene reserve en het gerealiseerde resultaat kunnen als buffervermogen beschouwd, 
hiermede kunnen verplichtingen worden nagekomen c.q. tegenvallers worden opgevangen, waarvoor 
geen of onvoldoende voorzieningen zijn gevormd. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd voor het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: 

Verplichtingen en verliezen, 

- Risico’s, 

- Egalisatie van lasten, 

- Toekomstige investering, 

- Van derden verkregen middelen 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

Onder deze schulden zijn alle door de gemeente aangegane schulden opgenomen met een looptijd 
van één jaar of langer. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde. 
 

Vlottende passiva 

Vlottende schulden 

De vlottende schulden bestaan uit schulden met een looptijd korter dan één jaar. De vlottende 
schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Overlopende passiva 

Overlopende passiva zijn verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd met een specifiek 
bestemmingsdoel en de overige vooruit ontvangen bedragen. Deze overlopende passiva wordt 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Sisa-verantwoording Participatiewet 

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten terwijl de Sisa-
verantwoording op kasbasis is. Voor de overlopende posten die verband houden met de 
Participatiewet hanteren we het kasstelsel. Voor de overige overlopende posten hanteren we het 
stelsel van baten en lasten. 
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4.4.2 Methode van afschrijving en afschrijvingstermijnen 

In de ‘Financiële verordening van de gemeente Midden-Groningen’ wordt verwezen naar de ‘Nota 
afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva’. In 
deze nota staat beschreven dat de gemeente Midden-Groningen de lineaire afschrijvingsmethode 
gebruikt. In afwijking hierop kan ook door middel van een raadsbesluit gekozen worden voor een 
annuïtaire afschrijvingsvorm, alleen indien het van belang wordt geacht de lasten gedurende de 
looptijd gelijk te houden. Met afschrijven wordt gestart op 1 januari van het eerstvolgende jaar na 
het gereed komen ofwel de aanschaf van de investering. Hieronder een overzicht van de maximale  
afschrijvingstermijnen van activa zoals deze ook staan beschreven in de Nota 
afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva. 

 

Omschrijving
Afschrijvings-

termijnen

Algemeen

Gronden en terreinen Niet afschrijven

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontw ikkeling * Niet activeren

Woonruimten en bedrijfsgebouwen

Woonruimten, 40 jaar 

Levensduurverlengend onderhoud w oonruimten 20 jaar

Gebouw en voor de eigen organisatie 40 jaar 

Parkeergarages 40 jaar 

Sport en jeugd-accommodaties 40 jaar 

Schoolgebouw en, w ijkcentra, multifunctionele centra en overige bedrijfsgebouw en (nieuw bouw ) 40 jaar 

Eerste inrichting bij nieuw bouw 20 jaar

Levensduurverlengend onderhoud gebouw en 20 jaar

Technische installaties gebouw en 15 jaar

Noodgebouw en 10 jaar

Meubilair en inventaris 10 jaar

Grond weg en waterbouwkundige werken

Riolering 40 jaar 

Bruggen 40 jaar 

Havens, kaden en beschoeiing 40 jaar 

Sloop- en grondw erkzaamheden 40 jaar 

Stalen damw anden 60 jaar

Beschoeiingen 20 jaar

Tunnel 40 jaar 

Busbanen 25 jaar

Viaduct 25 jaar

Sport en recreatievelden 20 jaar

Kunstgrasvelden 10 jaar

Parkeerterreinen 20 jaar

Rijbanen 30 jaar

Fietsbanen 15 jaar

Trottoirs 15 jaar

Groenvoorzieningen 15 jaar

Herinrichting straten en verbetering w oonomgeving 15 jaar

Speelvoorzieningen 10 jaar

Geluidsarm asfalt 10 jaar

Vervoermiddelen
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Vrachtw agens 8 jaar

Cirkelmaaiers, tractoren, heftrucks 8 jaar

Bestel- en personenauto's en aanhangw agens 10 jaar

Zijladers 6 jaar

Machine's apparaten en installaties

Openbare verlichting: armaturen 20 jaar

Openbare verlichting: masten/lantaarnpalen 40 jaar 

Verkeersinstallaties 15 jaar

Parkeerapparatuur 10 jaar

Automatisering (Infrastructuur)

Glasvezel 20 jaar

UTP bekabeling 15 jaar

Telefoon- en communicatiecentralescentrales 10 jaar

Digitalisering 7 jaar

Ondergrondse containers: binnenbak, en het registratiesysteem dat gekoppeld is aan het belastingysteem 10 jaar

Ondergrondse containers: betonnen buitenbak 20 jaar

Automatisering (Hardware)

Netw erk (Sw itches, WiFi, Firew all, Telew erken) 5 jaar

Netw erk ( Servers, Storage) 4 jaar

Thin client, beeldscherm, pc en laptop 5 jaar

Smartphone, tablet 3 jaar

Automatisering (Software)  

Softw are/implementaties 5 jaar

Overige

Kunstw erken zonder cultuur w aarde 5 jaar

Zonnecollectoren 10 jaar

Bijdragen aan activa in eigendom van derden > € 10.000,-
Afhankelijk soort 

investering

* Met uitzondering van het Centrumplan Menterw olde en De Vosholen fase 2, conform besluiten raad.
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4.4.3 Toelichting op activa  

Immateriële vaste activa 

 

Toelichting: 

De investeringen voor wat betreft kosten van onderzoek en ontwikkeling houden verband met De 
Vosholen – Fase 2 (€ 15.000) en het centrumplan Muntendam (€ 22.000). In de kosten van het 
centrumplan Muntendam is een Provinciale bijdrage ontvangen van eveneens (€ 22.000). 

Deze ontwikkelkosten zijn in afwijkingen van ons beleid middels een raadsbesluit geactiveerd om 
deze binnen 5 jaar in te brengen in een nog te openen grex. 

De bijdrage in een investering in eigendom van een derde betreft de bijdrage in de  kosten nieuwbouw 
praktijkschool Dr. Aletta Jacobs College (€ 1.549.000). 

De door de gemeente ontvangen bijdrage heeft betrekking op een bijdrage van de NAM. 

Materiële vaste activa 

 

MVA Bedrijfsgebouwen 

De investeringen hebben o.a. betrekking op: 
- Bouw Fase 2 Kielzog - Gemeentehuis (€ 4.477.000) 

Immateriële vaste activa X 1 euro

Omschrijving
Boekwaarde 

1/1
Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

Bijdragen van 

derden
Afwaarderingen

Boekwaarde 

31/12

iva: kn onderz. ontwikk. een bepaald actief 37.631 22.390 15.241

iva: bijdr. aan activa in eigend. derden 1.797.512 1.548.779 60.123 482.800 2.803.368

Totaal: 1.797.512 1.586.410 60.123 505.190 2.818.609

Materiële vaste activa X 1 euro

Omschrijving
Boekwaarde 

1/1
Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

Bijdragen van 

derden
Afwaarderingen

Boekwaarde 

31/12

MVA Bedrijfsgebouwen 79.220.271 16.842.415 3.643.940 7.635.594 257.080 84.526.072

MVA Gronden en terreinen 13.864.420 338.396 232.063 274.501 190.615 13.505.638

Voorziening Gouden Driehoek MW -609.830 -609.830 

MVA Grond/weg/waterbouwkundige werken 1.768.505 490.635 76.937 2.182.203

MVA Machines/apparaten/installaties 4.903.441 2.646.652 842.422 84.070 17.614 6.605.988

MVA Overig 316.977 10.436 114.006 65 213.342

MVA Vervoermiddelen 1.741.507 216.017 445.998 4.263 1.507.262

MVA Woonruimten 1.875 1.875

Subtotaal Invest. met economisch nut 101.207.167 20.544.551 5.357.242 7.998.427 465.373 107.930.676

MVA Bedrijfsgebouwen 42.239 3.438 38.800

MVA Gronden en terreinen 1.352 1.352

MVA Grond/weg/waterbouwkundige werken 22.492.463 839.418 1.255 21.651.789

MVA Machines/apparaten/installaties 209.031 22.161 186.870

MVA Overig 51.930 644.510 4.661 110.999 580.779

MVA Vervoermiddelen 550.463 209.891 89.097 59.324 611.932

Subtotaal: Invest. met economisch nut inc l. heffing 23.347.478 854.400 958.776 171.578 23.071.524

MVA Bedrijfsgebouwen 316.626 17.784 298.842

MVA Gronden en terreinen 4.661 1.165 3.495

MVA Grond/weg/waterbouwkundige werken 24.388.335 3.271.213 1.518.450 749.225 1.144.664 24.247.208

MVA Machines/apparaten/installaties 892.055 671.185 32.557 1.530.683

Subtotaal: Invest. met maatschappelijk nut 25.601.677 3.942.398 1.569.956 749.225 1.144.664 26.080.228

Totaal: 150.156.322 25.341.349 7.885.974 8.919.230 1.610.037 157.082.428

Toelichting:

Een herrubricering van een vijtal investeringen heeft ten opzichte van de eindbalans 2018 een verschuiving van de boekwaarden per 1-1-2019 tot gevolg met betrekking tot:

MVA Grond/weg/waterbouwkundige werken economisch nut en MVA Overige economisch nut voor een bedrag van € 5.653

MVA Vervoermiddelen economisch nut en MAV Vervoermiddelen economisch nut inclusief heffing voor een bedrag van € 4.203

MVA Grond/weg/waterbouwkundige werken maatschappelijk nut en MVA Machines/apparaten/installaties maatschappelijk nut voor een bedrag van € 142.851

Door het in exploitie nemen van de bouwgronden Stadscentrum noordelijk deel te Hoogezand heeft er, ten opzichte van de eindbalans 2018, een verschuiving van de boekwaarde per

1-1-2019 plaatsgevonden van MVA Grond/weg/waterbouwkundige werken naar Voorraden Onderhanden werken (incl. bouwgrond in exploitatie) voor een bedrag van € 117.935
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- Inrichting Fase 2 Kielzog - Gemeentehuis (€ 69.000) 
- Installaties diverse gemeentelijke gebouwen (€ 100.000) 
- Bouw kindcentrum Vosholen te Sappemeer (€ 4.763.000) 
- Installaties kindcentrum Vosholen te Sappemeer (€ 972.000) 
- Renovatie/aanbouw Menterne te Muntendam (€ 106.000) 
- Bouw MFC Meeden Tussen Baide Meulens (€ 232.000) 
- Voorbereiding programmaplan huisvesting onderwijs (€ 768.000) 
- Vervanging bodempanelen wedstrijdbad de Kalkwijck (€ 108.000) 
- Bouw kindcentrum te Slochteren (€ 3.040.000) 
- Installatie kindcentrum te Slochteren (€ 1.052.000) 
- Openbare ruimte kindcentrum te Slochteren (€ 541.000) 
- Tijdelijk huisvesting KC Vosholen te Sappemeer (€ 352.000) 
- Toekomstpakket Het Galjoen te Hoogezand (€ 198.000) 

De bijdragen van derden hebben betrekking op diverse partijen. 

De afwaarderingen hebben betrekking op het afboeken van de restant boekwaarden van het oude 
gemeentehuis te Hoogezand als gevolg van de sloop van dat gebouw. 

 
MVA Gronden en terreinen 

De investeringen hebben o.a. betrekking op: 
- Slochterhaven (€ 127.000) 
- Kielzog Fase 2 openbare ruimte (185.000) 

 

De bijdragen van derden hebben o.a. betrekking op: 
- Een bijdrage van de regio Groningen-Assen (€ 140.000) in de kosten Slochterhaven 
- Het inbrengen van grond in de grondexploitatie Stadscentrum Noord 2 – spoor zuidzijde (zie 

voorraden) ten gunste van de grondbank ontwikkeling Stadscentrum noordelijk deel 
Hoogezand (€ 135.000) 

De afwaarderingen hebben betrekking op het afboeken van boekwaarden van bedrijfsterreinen naar 
aanleiding van verkoop van kavels in combinatie met de actualisatie van de waarden van deze 
terreinen. 

MVA Grond weg en waterbouwkundige werken  

De investeringen hebben o.a. betrekking op: 

- Kindcentrum de Vosholen terreininrichting (€  261.000) 
- Buskeerlus Scharmer ( € 230.000) 

 
MVA Machines/apparaten en installaties 

De investeringen hebben o.a. betrekking op: 
- Installaties fase 2 Kielzog – Gemeentehuis (€ 1.435.000) 
- Diverse investeringen informatisering en automatisering (€ 772.000) 
- Investeringen BWRI (€ 79.000) 
- Investeringen IBOR; tractie middelen en klein materiaal afval (€ 348.000) 

De bijdragen van derden hebben o.a. betrekking op: 
- Machines BWRI (€ 49.000) 

 

De afwaarderingen hebben betrekking op het afboeken van de restant boekwaarden van het oude 
gemeentehuis te Hoogezand als gevolg van de sloop van dat gebouw 

 
MVA Vervoermiddelen 

De investeringen hebben o.a. betrekking op: 
- Uitbreiding/vervanging wagenpark IBOR en Facilitair (€ 216.000) 
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Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven. 

 
MVA Vervoermiddelen 

De investeringen hebben o.a. betrekking op: 
- Uitbreiding wagenpark IBOR; per saldo (€ 150.000). 

Het als bijdrage van derden vermelde bedrag betreft een interne administratieve verrekening 
waardoor de op twee investeringsnummers verantwoorde kosten van één ververvoermiddel in dit jaar 
ook op één rekeningnummer terecht zijn gekomen. 

MVA Overig 

De investeringen hebben o.a. betrekking op: 
- Afval 2019-2030 Containers en emmers GFT (€ 534.000) 
- Diverse investeringen zwerfvuil (€ 111.000) 

Investeringen met maatschappelijk nut 
 
MVA Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  

De investeringen hebben o.a. betrekking op 
- Gorecht-West Hoogezand fase 3 (€ 506.000) 
- Beheersplan wegenscenario 2 deel 3 Slochteren (€ 322.000) 
- Reconstructie-herinrichting WA Scholtenweg Zuidbroek (€ 521.000) 
- Vervanging remmingswerk Zwedenbrug (€ 348.000) 
- Gorecht-West Hoogezand fase 4 (€ 357.000) 
- Beheerplan wegen 2018 scenario 2 deel 4 (€ 1.031.000) 
- Renovatie brug Steendam incl. zelf bedienend maken (€ 187.000)  

De bijdragen van derden hebben o.a. betrekking op: 
- Onttrekking uit rioolfonds  Gorecht West Hoogezand fase 3 (€512.000) 
- Overheveling (administratieve bijdrage) van de boekwaarden 2018 van de afgeronde fase 2 

Gorecht West Hoogezand naar fase 3 (€ 40.000)    
- Bijdrage Waterschap Hunze en Aa’s renovatie brug Steendam (€ 187.000) 

De afwaarderingen hebben betrekking op het afboeken van de restant boekwaarden van de 
investeringen in Meerstad. Op basis van de nog op de balans staande bijdrage van de gemeente 
Groningen heeft de definitieve administratieve verwerking in 2019 plaatsgevonden. 
 
MVA Machines/apparaten en installaties  

De investeringen hebben o.a. betrekking op 
- Vervangingsplan Openbare verlichting 2018-2019 masten en armaturen (€ 652.000) 
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Financiële vaste activa 

 

Toelichting: 
 
FVA: Kapitaalverstrekking deelnemingen 

De investering van 24.800 betreft de aanvullende deelname in het kapitaal van de coöperatie 
SunBrouck U.A., ook wel aangeduid als “Zonnepark Sunbrouck”. 

De aflossing houdt verband met de van Enexis ontvangen aflossing van de aandeelhouderleningen, 
tranche D (€ 332.000). Met deze aflossing zijn deze leningen volledig afgelost. 

FVA: leningen overige verbonden partijen 

Als gevolg van een her rubriceringen is de deelname in “Zonnepark Sunbrouck” opgenomen bij het 
onderdeel fva: kapitaalverstrekking deelnemingen. Ten opzicht van de 2018 heeft ook een 
verschuiving van de boekwaarde per 31-12-2018 tot gevolg van € 49.600.  

FVA: leningen woningbouwcorporaties 

De ontvangen aflossing 2019 met betrekking tot twee, aan de woningbouwcorporatie Lefier 
verstrekte geldleningen bedraagt € 29.000. 

FVA: Overige langlopende leningen 

De investeringen hebben betrekking op: 

- De verstrekte kredieten door de Gemeentelijk Krediet Bank (GKB) (243.000). 

- Diverse rekening courant mutaties en mutaties met betrekking tot de diverse vorm van 
stimuleringsleningen door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) 
(€ 2.106.000). 

 
De bijdragen van derden hebben betrekking op: 

- De door de cliënten terug betaalde bedragen met betrekking tot de door de GKB verstrekte 
kredieten ( € 206.000) 

- Ontvangsten met betrekking tot de diverse stimuleringsleningen en rekening courant 
mutaties SVN ( € 2.019.000). Daarnaast is er in 2019 een uitstaand rekening courant saldo bij 
de SVN teruggevorderd door de gemeente (€ 2.550.000) 

Voorraden 

 

Omschrijving
Boekwaarde

1-1-2019
Investeringen Desinvesteringen Aflossing

Bijdragen van 

derden
Afwaarderingen

Boekwaarde

31-12-2019

fva: kap.verstr.deelnemingen 824.488 24.800 332.246 517.042

fva: kap.verstr.ov.verb.part 21.637 21.637

fva: lening woningb.corp 2.226.324 29.128 2.197.196

fva: lening ov.verb.part 166.211 2.452 4.905 158.854

Af: voorziening renteloze lening NNTTM -100.000 -100.000 

fva: lening ov.langl.leningen 5.985.821 2.349.270 4.776.057 3.559.034

Totaal 9.124.482 2.374.070 31.580 4.776.057 337.151 6.353.764

bedragen in euro

Omschrijving
Boekwaarde

1-1-2019
Investeringen Desinvesteringen Toevoegingen Onttrekkingen

Boekwaarde

31-12-2019

voorr.: ov.grond- en hulpstoffen 34.456 34.456 

Subtotaal ov.grond- en hulpstoffen 34.456 34.456 

voorr.: onderh.werk (incl.bouwgr in expl.) 17.177.518 1.202.656 3.189.270 15.190.904 

winstnemingen 655.151 655.151 

Voorzieningen grondexploitaties -6.987.434 128.109 181.278 -6.934.265 

Subtotaal: Onderh. Werken, bouwgr. in 

expl.
10.190.084 1.857.807 3.189.270 128.109 181.278 8.911.790 

Totaal: 10.224.540 1.857.807 3.189.270 128.109 181.278 8.946.246 

bedragen in euro
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Toelichting: 

De vermeerderingen hebben o.a. betrekking op: 
- Rengerspark (€ 132.000) 
- C43 IJsbaan (€ 267.000) 
- Stadscentrum Noordelijk deel (€ 384.000) 
- Veenlaan 108 (€ 138.000) 
- Tolweg Muntendam fase 2 winstneming 2019 (€ 325.000) 
- Winstnemingen Tolweg (€ 479.000) 
- Winstnemingen Julianapark (€ 176.000) 

De verminderingen hebben o.a. betrekking op: 
- de baten Restgronden (€ 88.000) 
- de baten IJsbaan naar Activa (€ 737.000) 
- de baten grondexploitatie Stadscentrum Noordelijk deel (€ 841.000) 
- de baten Julianapark (€ 219.000) 
- de baten Tolweg fase 1 naar Activa (€ 1.181.000) 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijk in de jaarrekening opgenomen  
paragraaf Grondbeleid. 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 

 

Toelichting: 

Hieronder volgt een verloopstaat van de verliesvoorzieningen die tot deze balanspost behoren: 

 
 

Liquide middelen 

 

Toelichting: 

Het drempelbedrag voor het kasgeldlimiet bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal van 
€208.000.000, te weten €1.560.000.   

Omschrijving
Boekwaarde

31-12-2019

Boekwaarde

31-12-2018

Vorderingen openbare lichamen 10.873.279 9.668.337

Subtotaal: Vorderingen op openbare lichamen 10.873.279 9.668.337

Uitzetting Rijksschatkist 9.274.923

Subtotaal: uitzettingen Rijksschatkist  < 1 jaar 9.274.923

Vorderingen Belasting 5.629.975 6.092.824

Vorderinen BWRI 6.478.819 6.873.338

Vorderingen GKB 9.750 14.542

Overige vorderingen 17.597.883 3.347.436

Voorziening dubieuze debiteuren -3.898.612 -3.720.701 

Subtotaal overige vorderingen 25.817.815 12.607.440

Totaal 36.691.094 31.550.700

Uitzettingen < 1 jaar boekwaarde 1/1 Toevoeging Onttrekking Vermindering Boekwaarde 31/12

Dubieuze debiteuren 496.999 107.024 -77.237 681.260

Dubieuze debiteuren sociale zaken 3.192.824 280.640 374.680 3.098.783

Gemeentelijke kredietbank 30.879 11.406 7.714 34.569

Totaal 3.720.701 399.070 382.394 -77.237 3.814.612

1.002.654€             1.984.647€        

35.424€                   33.560€              

1.038.078€             2.018.207€        

Omschrijving

Boekwaarde 

31/12/2019

Boekwaarde 

1/1/2019

Totaal

Banksaldi

Kassaldi
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Deze limiet is gedurende 2019 niet structureel overschreden.     
       

Overlopende activa 

 

 

Omschrijving Boekwaarde 31/12/19

Nog te ontvangen ESF subsidie 276.550€                                            

Subtotaal: te ontvangen van Europa 276.550€                                            

NCG 2015 80.600€                                              

NCG 2018 43.000€                                              

Nog te ontvangen herindeling-frictiekosten 222.996€                                            

Nog te ontvagen tekort Lumpsum Gevolgen gaswinning 397.000€                                            

Nog te ontvangen loonkostensubsidie 59.669€                                              

Nog te onvangen overige 217.852€                                            

Subtotaal: Nog te ontvangen van het Rijk 1.021.117€                                        

Nog te ontvangen Beschermd Wonen  €                                           887.635 

Nog te ontvangen Kavels Meeroevers II 208.723€                                            

Subtotaal: Nog te ontvangen van overige NL Overheidslichamen 1.096.358€                                        

te vorderen BTW/BCF en loonheffing BWRI 1.846.791€                                        

vooruitbetaalde facturen 1.235.516€                                        

nog te ontvangen afvalstoffen heffing 5.943.495€                                        

Nog te ontvangen Toeristenbelasting 250.000€                                            

Nog te ontvangen OEW-beleid rechtzaak scholen 286.757€                                            

Nog te ontvangen leges 2.100.000€                                        

Nog te ontvangen RIGG 1.603.244€                                        

Nog te ontvangen overige 664.375€                                            

Subtotaal: Overige vooruitbetaalde bedragen + nog te ontvangen bedragen 13.930.178€                                      

Totaal: 16.324.203€                                      
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4.4.4 Toelichting op passiva 

Eigen vermogen  

 

 

Omschrijving 
Boekwaarde stand 

31/12/2018
storting 2019 onttrekking 2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019

algemene reserve

algemene reserve (algemeen) 3.100.057 11.724.880 2.090.292 12.734.645

totaal algemene reserve 3.100.057 11.724.880 2.090.292 12.734.645

bestemmings reserves

vaarverbinding HS 2.417.993 2.417.993

Gorecht-West 125.721 125.721

bovenwijkse voorz. grondexpl. HS 205.484 205.484

Huisvesting onderwijs HS 293.474 36.924 256.550

overschrijdingsuitkering onderwijs HS 43.446 43.446

duurzaamheid ketelhuis De Vosholen HS 50.000 50.000

huisvesting AJC HS 3.040.519 3.040.519

herfinanciering AJC HS -112.413 129.684 17.271

egalisatie zwembad HS 171.896 171.896

monumentenzorg HS 99.792 99.792

"grote investeringen" HS 625.654 625.654

huis voor cultuur en bestuur HS 2.883.008 929.707 1.111.712 2.701.003

versterking scholen Menterwolde 577.623 577.623

financiële ruimte 2015 HS 85.000 85.000

financiële ruimte 2016 HS 768.068 437.568 330.500

scholenprogramma HS 3.893.489 2.653.399 6.546.888

financiële ruimte 2018 606.400 519.000 87.400

grootschalige projecten Menterwolde 973.858 973.858

beeldende kunst

onderhoud beeldende kunst 11.946 11.946

frictiekosten Wedeka Menterwolde 11.328 11.328

grote projecten Slochteren 4.249.588 4.249.588

Meerstad Slochteren 1.468.618 568.618 900.000

accommodatiefonds Slochteren 294.168 294.168

innovatie Slochteren 162.457 162.457

grenzeloos gunnen Slochteren 21.017 21.017

DU scholenprogramma Slochteren 2.592.162 2.592.162

financiële ruimte 2017 HS 292.778 292.778

leefbaarheidsgelden Menterwolde 129.500 89.500 219.000

afschrijvingsreserves

huisvesting Rehoboth HS 980.409 39.337 941.072

materialen gym.lok. '06 HS 3.713 3.713

uitbr.scholen / psz-subs.HS 423.091 97.983 325.108

stimulering.kinderopvang HS 264.816 10.453 254.363

bui.peuterbad CSVT VJN 07 HS 74.138 3.685 70.453

MFA Westerbroek HS 168.834 168.834

inrichting werkplekken HS 17.027 17.027

aanbouw Kerkstr. 38a HS 35.254 4.843 30.411

soc. team Kerkstraat 38a HS 80.240 9.560 70.680

onderwijshuisvesting Menterwolde 100.000 100.000

Slochterhaven 385.000 1.428 383.572

overkluizing Slochteren 76.510 3.060 73.450

informatisering herind. 2018 573.579 70.040 503.539

automatisering herind. 2018 123.965 123.965

terreininrichting KC De Vosholen HS 146.000 146.000

totaal bestemmingsreserves 28.816.806 4.420.636 14.065.570 19.171.872

Totaal reserves 31.916.863 16.145.516 16.155.862 31.906.517

Resultaat

Omschrijving 
Boekwaarde stand 

31/12/2018

resultaat 

bestemming 

rekening 2018

Resultaat rekening 

2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019

saldo rekening 105.609 -105.609 -4.570.322 -4.570.322 

totaal resultaat 105.609 -105.609 -4.570.322 -4.570.322 

Totaal eigen vermogen 32.022.472 27.336.196

bedragen in euro
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Toelichting: 

Voor een toelichting van de mutaties op de reserves verwijzen we u naar paragraaf 4.6 ‘Overzicht 
reserves & voorzieningen’. 

Voorzieningen 

 

 
 

Toelichting: 

Voor een toelichting van de mutaties op de voorzieningen verwijzen we u naar paragraaf 4.6 
‘Overzicht reserves & voorzieningen’. 

 

Schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

 

Omschrijving 
Boekwaarde stand 

31/12/2018
storting 2019 onttrekking 2019 aanwending 2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019

Voorzieningen - verplichtingen en verliezen

arbeidsgerelateerde verplicht. 63.800 63.800

APPA wethouders HS 288.457 51.196 339.654

totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 352.257 51.196 403.454

Risicovoorzieningen

techn. onderhoud gymlokalen 759.170 759.170

vervanging meubilair gymlokalen 35.517 10.703 46.220

stationsgebouw Kropswolde 4.877 4.877

totaal risicovoorzieningen 799.564 10.703 764.047 46.220

Egalisatievoorzieningen

groot onderhoud gebouwen 2.241.771 605.260 1.636.511

rioolrechten 13.887.380 413.070 1.255 14.299.195

afvalstoffen 1.722.776 101.007 1.823.783

harmonisatie afvalbeleid 464.878 90.486 374.392

totaal egalisatievoorzieningen 16.075.033 2.755.848 91.741 605.260 18.133.880

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

groot onderhoud wegen HS 871.984 685.000 583.400 973.584

aanleg riool wijkvern.Gorecht-W. 1.738.000 512.000 1.226.000

achterstallig onderh.gebouwen Sl. 325.904 325.904

achterstallig onderh. gebouwen Mw 151.819 151.819

gr. onderh.tennisbanen Muntendam 58.486 25.000 33.486 50.000

totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen 3.146.193 710.000 989.723 616.887 2.249.584

Voorzieningen middelen van derden

groot onderhoud graven 550.719 154.416 154.416 550.719

totaal voorzieningen middelen van derden 550.719 154.416 154.416 550.719

Totaal voorzieningen 20.923.768 3.682.163 1.999.928 1.222.146 21.383.857

bedragen in euro

Omschrijving 
Boekwaarde stand 

31/12/2018
storting 2019 onttrekking 2019 aanwending 2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019

Voorzieningen 

dubieuze debiteuren 496.999 191.024 -77.237 765.260

dubieuze debiteuren sociale zaken 3.192.824 280.640 374.680 3.098.783

gemeentelijke kredietbank 30.879 11.405 7.714 34.569

totaal voorzieningen 3.720.702 483.069 382.394 -77.237 3.898.612

Omschrijving
Boekwaarde 

1/1/19
Nieuwe leningen Aflossingen

Boekwaarde 

31/12/19

Vaste Schuld tbv woningbouw 1.210.686€         -€                   -€                   1.210.686€         

Vaste Schuld tbv overige 125.427.558€     40.000.000€       35.342.228€       130.085.330€     

Subtotaal : onderh. Leningen binnenl . Banken en instel l ingen 126.638.244€     40.000.000€       35.342.228€       131.296.015€     

Vaste Schuld waarborgsommen -€                   -€                   -€                   -€                   

Subtotaal : Waarborgsommen -€                   -€                   -€                   -€                   

Totaal: 126.638.244€     40.000.000€       35.342.228€       131.296.015€     
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Toelichting: 

In 2019 zijn er een tweetal nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken: 

• BNG / afsluitdatum: 01-03-2019 / looptijd 1 jaar /bedrag: € 15.000.000 / rentepercentage -
0,200% 

• BNG / afsluitdatum: 30-12-2019 / looptijd 15 jaar /bedrag: € 25.000.000 / rentepercentage 
0,567% 

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer 
dan één jaar bedraagt € 2.748.422. 

 

Vlottende schulden 

 

Overlopende passiva 

 

  

Omschrijving

boekwaarde 

31/12/19

Boekwaarde               

1/1/19

Bank 2.862 2.909

Subtotaal: Banksaldi 2.862 2.909

Crediteuren 14.636.763 20.952.950

Leningschulden GKB 2.289.210 2.390.247

Subtotaal: overige schulden 16.925.973 23.343.197

Totaal 16.928.835 23.346.106

Omschrijving Boekwaarde 31/12/19

Vooruitontvangen rijk NPG gelden 4.762.981€                                                

Vooruitontvangen batch 1588 2.395.264€                                                

Vooruitontvangen OAB 518.135€                                                    

Vooruitontvangen rijk overige 367.953€                                                    

Subtotaal: nog te betalen aan het Rijk 8.044.334€                                                

Vooruitontvangen subsidies 348.693€                                                    

Nog te betalen jeugdzorg 513.751€                                                    

Nog te betalen ivm WSW-bedrijf 233.610€                                                    

Vooruitontvangen NPG gelden 7.783.393€                                                

Overige 21.330€                                                      

Subtotaal: nog te betalen aan overige NL Overheidslichamen 8.900.777€                                                

Af te dragen BTW/BCF 289.728€                                                    

Nog te betalen rente 1.177.548€                                                

Nog te betalen facturen geboekt in 2020 606.014€                                                    

Nog te betalen overige 1.758.839€                                                

Vooruitontvangen NAM 10.191.143€                                              

Waarborgsommen sport 3.938€                                                         

Overige 1.337.197€                                                

Subtotaal: nog te betalen + vooruitontvangen bedragen 15.364.406€                                              

Totaal: 32.309.517€                                              
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Gewaarborgde geldleningen 

In aanvulling op de balans maken we een overzicht van niet uit de balans blijkende belangrijke 
financiële verplichtingen. Hiermee kunnen we inzicht te verschaffen in de meerjarige verplichtingen 
waaraan we zijn gebonden. Het betreft financiële toekomstige verplichtingen die niet uit de balans 
te herleiden zijn. De lasten die betrekking hebben op het verslagjaar zijn overigens wel in de rekening 
verwerkt. Een gedetailleerd overzicht staat hieronder. 

 

Contractuele verplichtingen 

Wij kennen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de 
verplichtingen inzake onze meerjarige contracten opgenomen. Het betreft (meerjarige) contracten 
met een waarde van meer dan 50 duizend euro per 31-12-2019. 

 

Verlofuren 

De niet opgenomen verlofuren 2019 berekenen we tegen een gemiddeld uurtarief. Medewerkers 
mogen deze uren verkopen of nog opnemen conform cao-afspraken. 

Verplichting verlofuren 2019: € 1.505.596 

Borgstelling door: Geldgever: Betreft:

 Oorspronkelijk 

bedrag 

 Percentage 

gemeentelijke 

garantstelling 

 Beginsaldo

31-12-2018 Opnames Aflossingen

 Eindsaldo

 31-12-2019 Spaarsaldo

 Waarvan door 

de gemeente 

gewaarborgd 

Gem. Midden-Groningen St. Dr. Aletta Jacobs College

Staat der Nederlanden Herfinanciering 2012 16.150.000€           100% 12.920.000€         538.333€            12.381.667€       -€                        12.381.667€           

Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 1 750.000€                 100% 454.545€               90.911€              363.634€             -€                        363.634€                 

Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 2 602.250€                 100% 602.250€        602.250€             -€                        602.250€                 

St. Waarborgfonds Sport / Gem.  Midden-

Groningen

Rabobank Tennisvereniging Siddeburen - uitbreiding 

tenniscomplex 30.000€                   50% 3.000€                   2.000€                1.000€                  -€                        500€                         

Rabobank

LTC "de Kalkwijck" Hoogezand - tennishal 

met kantine 450.000€                 50% 125.625€               125.625€            -€                           -€                              

Gem. Midden-Groningen BNG-BANK Stichting Exploitatie Maatschappij 

Golfbaan Duurswold 1.775.000€             100% 1.775.000€           1.775.000€         -€                        1.775.000€             

Gem. Midden-Groningen Gem. Midden-Groningen

N.V. Groninger Monumentenfonds - 

Historische scheepswerf te Sappemeer 200.000€                 100% 200.000€               200.000€             -€                        200.000€                 

SVN / Gem. Midden-Groningen Diverse geldgevers Saldo 2018 - Totaal 2.008.573€           

SVN Diverse geldgevers Stimuleringsleningen - diverse personen 510.620€                 0% 370.570€             -€                        -€                              

SVN / Gem. Midden-Groningen Diverse geldgevers Startersleningen - diverse personen 2.611.631€             0% en 50% 2.155.235€         -€                        266.436€                 

St. Waarborgfonds Sociale  Woningbouw Diverse geldgevers Woonstichting Groninger Huis 98.535.000€           0% 90.649.000€         2.002.000€     92.651.000€       -€                        -€                              

Diverse geldgevers St. Lefier 182.219.000€        0% 156.574.000€      2.421.000€        154.153.000€     -€                        -€                              

Diverse geldgevers Woonzorg Nederland 8.961.000€             0% 6.368.000€           269.000€            6.099.000€         -€                        -€                              

St. Waarborgfonds Eigen Woningen Diverse geldgevers Diverse personen 0% 95.000.000€         4.000.000€     99.000.000€       -€                        -€                              

(Nationale Hypotheek Garantie)

Contractpartij:

Resterende 

contractwaarde: Contractpartij:

Resterende 

contractwaarde:

Loon- en Personeelsdiensten B.V. 3.500.277 Met Gezond Boerenverstand 150.774

De Bruggen vof 2.316.456

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice 

vestiging Lichtenvoorde 141.788

Dolmans Groep B.V. 1.816.639 Oto Trapliften 140.384

Diverse aannemers * 1.389.816 PinkRoccade Local Government bv 121.811

Aethon Publica B.V. 839.233 Wolters Kluwer Nederland B.V. 117.963

Telecom Service Leek B.V. 704.581 Innovadis B.V. 115.340

Veenman B.V. 605.060 Centric Netherlands B.V. 114.197

Visma Raet B.V. 517.358 Onix NL 113.103

FID B.V. 513.891 Genetics 95.614

BügelHajema Adviseurs B.V. 506.254 Reisswolf Archiefopslag B.V. 93.699

Bechtle direct B.V. 499.818 Staatsbosbeheer regio Noord 86.064

Rho Adviseurs B.V. 498.868 Centraal Beheer 84.425

Arbo Unie B.V. 496.539 Aannemersbedrijf R. Brondijk B.V. 71.394

Stichting MFC De Noordsuythoeve 488.118 Jacobs Douwe Egberts Pro NL. B.V. 66.246

Dierenhuis Ter Marse 461.024 Sligro Food Group Nederland B.V. 65.106

Langhenkel-Talenter B.V. 432.540 Arbo Unie 61.222

Roxit Haaksbergen 344.633 BCT 57.103

De Waardt Bestuursmij BV 314.141 Esri Nederland Solutions 53.119

Genee 277.572 Veolia Gebouwenbeheer B.V. 50.737

Koninklijke Post NL B.V. 217.235 Getronics Nederland BV 50.292

Zonnepark Midden Groningen B.V. 155.757

* Contracten met diverse aannemers voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen
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4.5 Overzicht van baten en lasten per taakveld 

 

 
  

Taakveld programma

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

0.1    Bestuur Dienstverlening 130 0 -130 1.749 0 -1.749 1.824 0 -1.824 

Bestuur en bedrijfsvoering 3.691 4 -3.688 3.711 4 -3.708 2.598 0 -2.597 

0.2    Burgerzaken Dienstverlening 1.733 1.143 -590 1.939 893 -1.047 1.711 773 -938 

0.3    Beheer overige gebouwen en gronden Bestuur en bedrijfsvoering 361 135 -227 342 298 -44 374 245 -129 

0.4    Overhead Dienstverlening 71 11 -60 71 11 -60 84 5 -80 

Bestuur en bedrijfsvoering 26.227 849 -25.379 26.724 848 -25.876 27.561 688 -26.872 

0.5    Treasury Bestuur en bedrijfsvoering 2.969 3.158 189 119 430 311 -25 543 568

0.61  OZB woningen Bestuur en bedrijfsvoering 576 8.310 7.734 634 8.310 7.676 674 8.294 7.620

0.62  OZB niet-woningen Bestuur en bedrijfsvoering 395 7.325 6.930 430 7.325 6.896 585 7.480 6.895

0.63  Parkeerbelasting Bestuur en bedrijfsvoering 0 140 140 0 0 0 0 0 0

0.64  Belastingen overig Bestuur en bedrijfsvoering 2 0 -2 0 0 0 7 0 -7 

0.7   Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Bestuur en bedrijfsvoering 0 119.697 119.697 0 123.693 123.693 0 122.251 122.251

0.8   Overige baten en lasten Bestuur en bedrijfsvoering 6.973 4.499 -2.474 3.990 4.446 457 1.519 1.210 -309 

0.9   Vennootschapsbelasting (VpB) Bestuur en bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.10  Mutaties reserves Dorpen en wijken 0 7 7 0 32 32 12 32 20

Sociaal 2.783 1.076 -1.707 2.783 1.369 -1.414 2.783 1.369 -1.414 

Economie 0 1 1 965 213 -753 0 125 125

Dienstverlening 0 0 0 0 163 163 0 163 163

Bestuur en bedrijfsvoering 2.121 5.579 3.458 14.402 21.812 7.410 13.350 14.573 1.222

0.11  Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 4.570 4.570

1.1   Crisisbeheersing en brandweer Economie 2.881 195 -2.686 3.973 178 -3.795 3.982 166 -3.816 

1.2   Openbare orde en veiligheid Economie 1.207 641 -566 12.671 10.403 -2.268 5.911 4.993 -918 

2.1   Verkeer en vervoer Dorpen en wijken 7.179 148 -7.031 7.103 898 -6.205 8.081 2.167 -5.914 

2.2   Parkeren Dorpen en wijken 0 0 0 0 140 140 0 140 140

2.3   Recreatieve havens Economie 21 7 -14 17 7 -10 37 8 -29 

2.4   Economische havens en waterwegen Dorpen en wijken 0 0 0 326 0 -326 44 0 -44 

Economie 70 0 -70 70 0 -70 2 0 -2 

2.5   Openbaar vervoer Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1   Economische ontwikkeling Economie 270 0 -270 392 0 -392 239 14 -225 

3.2   Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economie 45 48 3 1.722 2.357 635 796 618 -178 

3.3   Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economie 392 31 -361 237 31 -206 197 16 -181 

3.4   Economische promotie Economie 253 250 -3 296 250 -46 240 295 55

4.1   Openbaar basisonderwijs Sociaal 0 0 0 0 17 17 0 0 0

4.2   Onderwijshuisvesting Sociaal 4.164 601 -3.562 4.279 621 -3.658 4.232 462 -3.770 

4.3   Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sociaal 4.144 1.518 -2.625 4.881 2.384 -2.497 3.762 1.493 -2.269 

5.1   Sportbeleid en activering Dorpen en wijken 187 21 -166 187 21 -166 412 38 -374 

5.2   Sportaccommodaties Dorpen en wijken 4.401 975 -3.426 4.654 1.109 -3.545 4.941 1.434 -3.506 

5.3   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Dorpen en wijken 3.073 264 -2.809 3.112 275 -2.837 3.224 288 -2.936 

5.4   Musea Dorpen en wijken 77 0 -77 118 0 -118 108 3 -105 

5.5   Cultureel erfgoed Dorpen en wijken 240 4 -236 251 4 -247 269 0 -269 

5.6   Media Dorpen en wijken 1.882 235 -1.647 1.704 237 -1.467 1.631 221 -1.410 

Dienstverlening 27 0 -27 27 0 -27 36 0 -36 

5.7   Openbaar groen en (openlucht) recreatie Dorpen en wijken 6.696 228 -6.468 5.805 289 -5.516 7.040 110 -6.930 

6.1   Samenkracht en burgerparticipatie Dorpen en wijken 582 0 -582 928 490 -438 935 505 -430 

Sociaal 5.681 147 -5.535 5.729 177 -5.551 4.954 213 -4.740 

6.2   Wijkteams Sociaal 7.045 38 -7.007 6.918 38 -6.880 6.566 42 -6.524 

6.3   Inkomensregelingen Sociaal 35.715 30.102 -5.613 35.442 29.502 -5.940 35.851 28.738 -7.114 

6.4   Begeleide participatie Sociaal 16.253 3.928 -12.325 15.850 3.831 -12.019 14.056 2.629 -11.427 

6.5   Arbeidsparticipatie Sociaal 3.368 222 -3.146 3.250 222 -3.028 3.011 327 -2.684 

6.6   Maatwerkvoorzieningen (WMO) Sociaal 877 0 -877 1.077 0 -1.077 1.007 18 -989 

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+ Sociaal 12.378 630 -11.749 14.469 630 -13.840 15.439 792 -14.648 

6.72  Maatwerkdienstverlening 18- Sociaal 19.577 0 -19.577 22.714 0 -22.714 22.571 0 -22.571 

6.81  Geëscaleerde zorg 18+ Sociaal 209 597 387 656 800 144 518 981 463

6.82  Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1   Volksgezondheid Sociaal 2.470 275 -2.195 2.134 103 -2.031 2.194 242 -1.953 

Economie 0 0 0 0 0 0 2 2 0

7.2   Riolering Dorpen en wijken 4.338 5.485 1.147 4.372 5.487 1.115 4.338 5.202 863

7.3   Afval Dorpen en wijken 6.620 7.728 1.108 7.454 8.531 1.077 6.450 7.843 1.393

7.4   Milieubeheer Dorpen en wijken 1.888 3 -1.884 2.414 3 -2.411 2.013 23 -1.990 

7.5   Begraafplaatsen en crematoria Dorpen en wijken 473 326 -147 585 434 -151 618 405 -213 

8.1   Ruimtelijke ordening Economie 1.231 67 -1.164 1.954 67 -1.887 2.154 28 -2.126 

8.2   Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Economie 244 129 -115 4.577 4.439 -138 3.448 3.280 -168 

8.3   Wonen en bouwen Economie 3.229 1.439 -1.790 4.155 1.439 -2.716 4.340 3.597 -743 

Dienstverlening 802 4 -798 902 4 -898 948 2 -947 

totaal 208.218 208.218 0 245.264 245.264 0 229.656 229.656 0

Primitief begroot 2019 Begroot na wijziging 2019 realisatie 2019

bedragen per duizend euro
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4.6 Overzicht reserves & voorzieningen 

Algemene toelichting: 

Op 5 juli 2018 heeft de raad de (nieuwe) nota reserves en voorzieningen 2018 gemeente Midden-
Groningen vastgesteld. Naast dat toen alle bestaande reserves van de zogenaamde HSSSM-gemeenten 
zijn beoordeeld en samengevoegd heeft er toen ook een algemene herijking plaatsgevonden van de 
aanwezige reserves. Dit heeft geresulteerd in het opheffen van een reeks reserves en één 
voorziening. Besloten is toen deze vrijvallende middelen toe te voegen aan de Algemene Reserve. 
De reden hiervoor was om op deze wijze de reservepositie en daarmee ook de weerstandspositie van  
de gemeente Midden-Groningen te verbeteren. 

Punt 2 van de besluitvorming was dat de financiële effecten hiervan verwerkt zouden worden in de 
begroting 2019. Aangezien dat niet meer te realiseren was in de oorspronkelijke begroting 2019 zijn 
de effecten (de mutaties) hiervan betrokken bij de voorjaarsnota 2019 en de daarbij horende 
begrotingswijziging. 

Mede op basis van de nota 2018 treft u hierna de rekening overzichten 2019 aan van de reserves en 
de voorzieningen. 

Op basis van 4.1 van de nota; “Reserve & Voorzieningen in relatie tot Planning & Control” heeft er 
een interne toetsing plaatsgevonden op de omvang van de reserves. Bij deze toetsing zijn geen 
bijzondere afwijkingen geconstateerd en is er geen aanleiding om de omvang van individuele reserves 
bij te stellen.  

Een toetsing op de omvang van de voorzieningen vindt jaarlijks plaats en de accountant controleert 
daarop. 
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Reserves 

 

Eigen vermogen

Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht
Boekwaarde stand 

31/12/2018
storting 2019 onttrekking 2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019
Toelichting

c laims

1-1

c laims

31-12

algemene reserve

algemene reserve (algemeen) De algemene reserve vormt een buffer om financiële 

tegenvallers op te vangen en wordt in dit verband 

gerekend tot de zogenoemde weerstandscapaciteit van 

de gemeente. De algemene reserve wordt gevormd uit 

batige rekeningsaldi. De algemene reserve is in principe 

vrij aanwendbaar.

3.100.057 11.724.880 2.090.292 12.734.645 Het besluit van de raad van 5 juli 2018 inzake de herijking van de 

reserves en voorzieningen is financieel verwerkt in de 

Voorjaarsnota 2019. Aan de algemene reserve is een bedrag 

toegevoegd van € 11.584.880. De opbrengst van € 140.000 uit 

parkeergelden (winkeliersvereniging) wordt jaarlijks aan de 

algemene reserve toegevoegd. Voor een kwaliteitsimpuls in de 

organisatie is in  de primaire begroting 2019 is een structureel 

budget van € 500.000 opgenomen. Als dekking wordt incidenteel 

voor 2019 de algemene reserve aangewend. In het kader van de 

taakstelling / ombuigingen Jeugd is besloten om € 1 miljoen aan 

de algemene reserve te onttrekken. Bij de vaststelling van de 

jaarrekening 2018 is besloten om een bedrag ad € 590.292 over 

te hevelen naar 2019, dit gaat ten laste van de algemene 

reserve. Het saldo van de Algemene reserve was op 1 januari 

2019 € 3.100.057 en door deze mutaties is dit per 31 december 

2019 € 12.734.645.

totaal algemene reserve 3.100.057 11.724.880 2.090.292 12.734.645

bestemmings reserves

vaarverbinding HS In het kader van de overdracht van kanalen en 

bijbehorende kunstwerken heeft de gemeente een 

afkoopsom van de gemeente Groningen ontvangen. De op 

basis hiervan gevormde resreve wordt gedurende 30 jaar 

ingezet ter dekking van de kosten van onderhoud van 

beschoeiingen en bruggen, de bediening van bruggen en 

de kapitaallasten van het uitvoeringskrediet 

"Vaarverbinding" overeenkomstig het raadsbesluit dd. 18 

maart 2003. De oorspronkelijke voorziening in dit 

verband is in 2010 omgezet in een bestemmingsreserve.

2.417.993 2.417.993 In 2019 is het volledig saldo ingezet voor de verbetering van 

onze begrotingspositie, dit conform de vastgestelde nota 

herijking reserves en voorzieningen 2018. Deze reserve is per 

eind 2019 opgeheven. 
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Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht
Boekwaarde stand 

31/12/2018
storting 2019 onttrekking 2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019
Toelichting

c laims

1-1

c laims

31-12

Gorecht-West Bij het coalitieakkoord 2010-2014 is besloten om met 

ingang van 2013 jaarlijks € 400.000 in te zetten voor 

wijkvernieuwing Gorecht-West. Bij het raadsbesluit 

"Uitvoering Ter Laan 1e fase" d.d. 2 september 2013 is 

besloten dit structurele budget jaarlijks toe te voegen 

aan de Res. Gorecht-West. De reserve is voor dekking 

van de investeringen in de wijkvernieuwing Gorecht-

West.

125.721 125.721 In 2019 is het volledig saldo ingezet voor de verbetering van 

onze begrotingspositie, dit conform de vastgestelde nota 

reserves en voorzieningen 2018. Deze reserve is per eind 2019 

opgeheven. De investeringen in de wijkvernieuwing Gorecht 

West worden conform BBV regelgeving geactiveerd.

bovenwijkse voorz. grondexpl. HS Deze reserve is bestemd om de kosten van bovenwijkse 

voorzieningen te dekken. Dit zijn (infrastructurele) 

voorzieningen van openbaar nut, bijvoorbeeld een 

ontsluitingsweg of een tunnel die grenzen aan een of meer 

exploitatiegebieden en die direct of indirect profijt 

opleveren voor dit gebied, c.q. gebieden.  Deze reserve 

wordt gevoed vanuit de grondexploitaties. Per m² 

uitgeefbaar terrein wordt een bepaald bedrag gestort 

voor dekking van de kosten van de bovenwijkse 

voorziening die toegerekend kunnen worden aan de 

betreffende grondexploitaties.

205.484 205.484 Als gevolg van de wijziging van het Besluit Begroting en 

Verantwoording is fondsvorming in dit verband niet (meer) 

toegestaan. De resterende middelen zijn vrijgevallen en de 

reserve is opgeheven, dit in overeenstemming met de 

vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2018.

Huisvesting onderwijs HS De reserve dient voor de dekking van de lasten van de 

huisvesting van het onderwijs (onderhoud buitenkant 

schoolgebouwen, aanpassingen en uitbreidingen) conform 

de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Hoogezand-Sappemeer”. Gemeenten zijn vanaf 

1 januari 1997 verantwoordelijk voor de huisvesting van 

het primair en het voortgezet onderwijs. In de 

“huisvestingsverordening” zijn de regels vastgelegd op 

basis waarvan schoolbesturen de bij wet vastgestelde 

voorzieningen kunnen aanvragen.

293.474 36.924 256.550 De reserve is gevoed met middelen die in het verleden aan de 

algemene uitkering zijn toegevoegd voor de huisvesting van het 

primair en voortgezet onderwijs.

Op het saldo per 31-12-2019 liggen volgende claims:

- kosten verschuiven accommodaties KC Woldwijck

- kosten sloop en boekwaarden Van Heemskerckstraat

- 1e inrichting Theo Thijssenschool in De Vosholen (ingezet 2019)

- overige

Totaal

170.000 

47.554

 36.924

 38.997 

293.474

170.000 

47.554

0

 38.997 

256.550

overschrijdingsuitkering onderwijs HS Deze reserve vloeit voort uit de wettelijk geregelde 

financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs aan 

het openbaar onderwijs. Overschrijding van budgetten 

voor het openbaar onderwijs (rijksvergoeding) leidt tot 

een verplichting aan het bijzonder onderwijs. De 

betreffende kosten worden gedekt door een onttrekking 

aan deze reserve.

43.446 43.446 In 2019 is het volledig saldo ingezet voor de verbetering van 

onze begrotingspositie, dit conform de vastgestelde nota 

herijking reserves en voorzieningen 2018. Deze reserve is per 

eind 2019 opgeheven. 

duurzaamheid ketelhuis De Vosholen HS De reserve dient voor de dekking van de lasten voor 

duurzaamheidsmaatregelen bij het kindcentrum De 

Vosholen

50.000 50.000 Bij het afronden van de werkzaamheden aan KC Vosholen is de 

reserve aangewend voor de dekking van de lasten van 

duurzaamheidsmaatregelen.
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Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht
Boekwaarde stand 

31/12/2018
storting 2019 onttrekking 2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019
Toelichting

c laims

1-1

c laims

31-12

huisvesting AJC HS Deze reserve vloeit voort uit investeringen ten behoeve 

van het nieuwe gebouw van het Dr. Aletta Jacobscollege 

(AJC). Hiervoor heeft de raad een investeringskrediet 

van ruim € 17 mln. beschikbaar gesteld (raadsbesluiten 

van 12 november 2002 en 27 september 2005). Na de 

herfinanciering van de huisvesting van het AJC dient de 

reserve ter dekking van een deel van de vergoeding die 

het AJC ontvangt voor de huisvesting.

3.040.519 3.040.519 In 2019 is het volledig saldo ingezet voor de verbetering van 

onze begrotingspositie, dit conform de vastgestelde nota 

herijking reserves en voorzieningen 2018. Deze reserve is per 

eind 2019 opgeheven. 

herfinanciering AJC HS Deze reserve vloeit voort uit de herfinanciering van het 

schoolgebouw van het Dr. Aletta Jacobscollege en dient 

voor het berekende verschil van de rentebaten en 

rentelasten van de herfinanciering.

-112.413 129.684 17.271 De toevoeging betreft de rentebaten 2019 in verband met de 

herfinanciering.

egalisatie zwembad HS Teneinde over een aaneengesloten aantal jaren een zo 

gelijkmatig mogelijke verdeling van de lasten en baten te 

kunnen realiseren wordt hiervoor onder de noemer van 

"budgetbeheer" gebruik gemaakt van een 

egalisatiereserve. Voor en nadelige exploitatieresutaten 

op het deel waarop dit budgetbeheer van toepassing is 

kunnen tot een max. van 10% van de totale 

exploitatiekosten worden gereserveerd. Van een positief 

saldo per ultimo van enig jaar kan max. 50% worden 

ingezet voor nieuw beleid. 

171.896 171.896 Verwerking nota herijking R&V. Toegevoegd aan de Algemene 

reserve 7910000 conform voorstel VJN 2019

monumentenzorg HS De reserve is bestemd om verplichtingen jegens 

eigenaren van gemeentelijke monumenten op te kunnen 

vangen. Dit betreft subsidies voor restauratie van 

gemeentelijke monumenten.

99.792 99.792 In 2019 hebben geen stortingen of onttrekkingen 

plaatsgevonden.

"grote investeringen" HS Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 13 

november 2000 (begroting 2001) ten behoeve van de 

financiering van grote investeringen. De reserve is 

gevormd uit batige rekeningsaldi en het vrij besteedbare 

deel van de opbrengst van de aandelen Bouwfonds 

Nederlandse Gemeenten.

625.654 625.654 In 2019 is € 601.654 ingezet voor de verbetering van onze 

begrotingspositie en € 24.000 voor de grondexploitatie IJsbaan 

als bijdrage voor verduurzaming. Dit is conform de vastgestelde 

nota herijking reserves en voorzieningen 2018. De reserve is per 

eind 2019 opgeheven.

huis voor cultuur en bestuur HS Deze reserve vloeit voort uit het raadsbesluit "Project 

gemeentehuis+" van 16 juli 2012. Besloten is een 

bestemmingsreserve te vormen voor investeringen in het 

Huis voor Cultuur en Bestuur. Met deze reserve worden 

directe kosten gedekt waarop niet mag worden 

afgeschreven. Ook worden hieruit de hogere 

aanvangslasten die de begrote jaarlijkse kapitaallasten te 

boven gaan gedekt. Voor de jaren 2013-2015 worden 

desbetreffende middelen vanuit de exploitatie 

toegevoegd aan deze reserve.

2.883.008 929.707 1.111.712 2.701.003 Zolang de bouw van Het Kielzog nog niet gereed is, wordt het 

bedrag wegens lagere exploitatiekosten en het voordeel van nog 

niet toegerekende kapitaallasten toegevoegd aan deze reserve: 

voor 2019 929.707 euro.

De onttrekking houdt verband met de dekking van de tijdelijke 

huisvestingskosten, verhuiskosten en de sloop van het oude 

gemeentehuis in verband met de nieuwbouw. Voor 2019 gaat het 

om een bedrag van 1.111.712 euro conform begroting. 
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versterking scholen Menterwolde Deze reserve is bij de Najaarsnota 2016 ingesteld om de 

toekomstige kosten van de versterking 

vanschoolgebouwen in het kader van de 

aardbevingsproblematiek te kunnen dekken. In deze 

reserve wordt de bijdrage van het rijk, ontvangen via de 

algemene uitkering jaarlijks gestort. Deze bijdrage loopt 

tot 2035 door. De verwachting is dat de investeringen in 

de loop van 2019/2020 gaan plaats vinden.

577.623 577.623 De bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds worden met 

ingang van de herindeling in 2018 gestort in de reserve 

Scholenprogramma HS. In 2020 zullen we die reserve en de 

reserves DU Scholenprogramma Slochteren en Versterking 

scholen Menterwolde samenvoegen tot één. Vanuit die ene 

reserve worden de eenmalige lasten uit het programma gedekt, 

zoals sloopkosten en het afboeken van restant boekwaarden. Het 

overgebleven saldo dient als dekking voor de toenemende 

kapitaallasten in de jaren na realisatie.

financiële ruimte 2015 HS De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar 

houden dekkingsmiddelen van bepaalde (nieuwe) 

beleidsdoelen die het karakter hebben van een  meerjarig 

project. De betreffende projecten zijn nog niet afgerond 

of er moeten nog bedragen aan deze reserves worden 

onttrokken om de reeds gemaakte kosten van deze 

projecten te dekken. Ook kunnen deze reserves bestemd 

zijn voor het opvangen van geprognotiseerde tekorten in 

de meerjarenramingen. Het bestedingsdoel is dan de 

verbetering van de toekomstige begrotingspositie.

85.000 85.000 Het saldo van deze reserve is aangewend in 2019 conform 

begroting. Deze reserve wordt hiermee per 31-12-2019 

opgeheven.

financiële ruimte 2016 HS De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar 

houden dekkingsmiddelen van bepaalde (nieuwe) 

beleidsdoelen die het karakter hebben van een  meerjarig 

project. De betreffende projecten zijn nog niet afgerond 

of er moeten nog bedragen aan deze reserves worden 

onttrokken om de reeds gemaakte kosten van deze 

projecten te dekken. Ook kunnen deze reserves bestemd 

zijn voor het opvangen van geprognotiseerde tekorten in 

de meerjarenramingen. Het bestedingsdoel is dan de 

verbetering van de toekomstige begrotingspositie.

768.068 437.568 330.500 De volgende claims liggen op deze reserve:

- sloopkosten alg gevolg van het KC Woldwijck: volgt in 2020

- sloopkosten Theo Thijssenschool (dislocatie): volgt in 2020

- afboeken oude boekwaarde ivm realisatie KC Woldwijck: volgt in 

2020

- kosten buitengebied:

- revitalisatie zuidlaardermeer:

- vorming en opleidingskosten Griffie:

- stelpost baggeren:

- economische ontwikkeling Zuidlaardermeer:

Totaal:

93.000

 50.000

 215.800

 

17.200

 12.100

 4.500

 299.000 

76.468

 768.068

93.000

0

 215.800

 

17.200

 0

 4.500

 0 

           0

 330.500

scholenprogramma HS Voor het aardbevingsbestendig maken van de 

schoolgebouwen ontvangen de gemeenten in Groningen 

die te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen 

door gaswinning over de periode 2016 tot en met 2035 

een bijdrage van in totaal € 78,5 miljoen van het rijk. De 

gemeente Midden-Groningen ontvangt in totaliteit over 

de periode 2016 t/m 2035 een bedrag van € 23,4 miljoen. 

Deze middelen worden toegevoegd aan de hiervoor 

ingestelde reserve en ingezet overeenkomstig de door de 

raden van HSSM gemeenten vastgestelde programma's 

huisvesting onderwijs.

3.893.489 2.653.399 6.546.888 De bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds worden met 

ingang van de herindeling in 2018 gestort in deze reserve voor 

het Scholenprogramma. In 2020 worden de twee reserves DU 

scholenprogramma Slochteren en Versteking scholen 

Menterwolde samengevoegd met deze. Vanuit deze reserve 

worden de eenmalige lasten uit het programma gedekt, zoals 

sloopkosten en het afboeken van restant boekwaarden. Het 

overgebleven saldo dient als dekking voor de toenemende 

kapitaallasten in de jaren na realisatie.

financiële ruimte 2018 606.400 519.000 87.400 Dit betreft de reserve waarin de resultaatbestemmingen 2018 

zijn gestort en onttrokken. Het saldo betreft nog een bedrag 

van 87.400 euro voor breedbandinternet.

grootschalige projecten Menterwolde 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 deze reserve worden 

gelden gehaald voor de financiering van het Centrumplan 

Zuidbroek, verdubbeling N33 en de recreatieve 

ontwikkeling Botjeszandgat.

973.858 973.858
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beeldende kunst De gelden uit de reserve beeldende kunst worden besteed 

aan de realisatie van beeldende kunst in de openbare 

ruimte.

Nieuw ingestelde reserve op 28 november 2019 voor de 1,5 % 

regeling met ingang van 2020

onderhoud beeldende kunst De gelden uit de reserve onderhoud beeldende kunst 

worden besteed aan onderhoud van beeldende kunst in de 

openbare ruimte.

11.946 11.946 De toevoeging vindt plaats door het exploitatie-overschot voor 

onderhoud. De toevoeging is conform het raadsbesluit op 28 

november 2019

frictiekosten Wedeka Menterwolde Deze reserve is bij het vaststellen van de Zomernota 2017 

ingesteld en bedoeld om toekomstige frictiekosten bij 

Wedeka op te kunnen vangen

11.328 11.328 Verwerking nota herijking R&V. Toegevoegd aan de Algemene 

reserve 7910000 conform voorstel VJN 2019

grote projecten Slochteren Deze reserve is in 2014 ingesteld voor de dekking van de 

kapitaalslasten van een aantal grote projecten

4.249.588 4.249.588 Verwerking nota herijking R&V. Toegevoegd aan de Algemene 

reserve 7910000 conform voorstel VJN 2019

Meerstad Slochteren Balansversterking om in te zetten ten behoeven van 

verplichtingen in het kader van Meerstad

1.468.618 568.618 900.000 Verwerking nota herijking R&V. Toegevoegd aan de Algemene 

reserve conform voorstel VJN 2019 is 118.618 euro. Het bedrag 

van 450.000 euro is onttrokken conform begroting.

accommodatiefonds Slochteren 1. het op aanvraag verlenen van subsidies aan eigenaren 

van accomodaties voor alle projecten op het gebied van 

(vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, groot en/of 

technisch onderhoud en technische en functie 

verbeterende aanpassingen. 2. het op aanvraag verlenen 

voor de aanleg, onderhoud of vervanging van speel- en 

trainingsvelden en/of veldverlichting.

294.168 294.168 In 2019 hebben geen stortingen of onttrekkingen 

plaatsgevonden.

innovatie Slochteren Ten behoeve  van het ondersteunen van eigen 

krachtinitiatieven. Hiermee wordt de ruimte geboden 

voor de samenleving om een actieve rol te kiezen en 

invulling te geven aan eigen verantwoordelijkheid.

162.457 162.457

grenzeloos gunnen Slochteren Voor noodzakelijke uitgaven die het effect zijn van 

grenzeloos gunnen en gericht op de aankomende 

herindeling.

21.017 21.017 Verwerking nota herijking R&V. Toegevoegd aan de Algemene 

reserve 7910000 conform voorstel VJN 2019

DU scholenprogramma Slochteren Deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het 

Programmaplan onderwijshuisvesting gemeente 

Slochteren 2016-2020.

2.592.162 2.592.162 De bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds worden met 

ingang van de herindeling in 2018 gestort in de reserve 

Scholenprogramma HS. In 2020 zullen we die reserve en de 

reserves DU Scholenprogramma Slochteren en Versterking 

scholen Menterwolde samenvoegen tot één. Vanuit die ene 

reserve worden de eenmalige lasten uit het programma gedekt, 

zoals sloopkosten en het afboeken van restant boekwaarden. Het 

overgebleven saldo dient als dekking voor de toenemende 

kapitaallasten in de jaren na realisatie.
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financiële ruimte 2017 HS De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar 

houden dekkingsmiddelen van bepaalde (nieuwe) 

beleidsdoelen die het karakter hebben van een  meerjarig 

project. De betreffende projecten zijn nog niet afgerond 

of er moeten nog bedragen aan deze reserves worden 

onttrokken om de reeds gemaakte kosten van deze 

projecten te dekken. Ook kunnen deze reserves bestemd 

zijn voor het opvangen van geprognotiseerde tekorten in 

de meerjarenramingen. Het bestedingsdoel is dan de 

verbetering van de toekomstige begrotingspositie.

292.778 292.778 Deze reserve bevat het restant van de provinciale bijdrage voor 

Bedrijvig en Leefbaar. In 2019 was geen reservemutatie hiervoor 

begroot, dekking van de kosten in 2019 zal bij de 

resultaatbestemming worden betrokken.

leefbaarheidsgelden Menterwolde De bedoeling is dat deze leefbaarheidsmiddelen 

(Krimpgelden) van de v.m. gemeente Menterwolde voor 

2018 en 2019 in deze sfeer beschikbaar blijven ter nadere 

besteding in dat deel van de gemeente.

129.500 89.500 219.000 Ontvangen krimpgelden worden aan deze reserve toegevoegd en 

zullen worden ingezet voor de bijdrage aan de Regio Deal RWLP 

Oost Groningen.

afschrijvingsreserves

huisvesting Rehoboth HS Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit het 

raadsbesluit van 18 november 2003 een 

investeringskrediet van € 1.570.184 beschikbaar te 

stellen voor de aanpassing van de voormalige 

Rehobothschool.

980.409 39.337 941.072 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de 

afschrijvingslast voor de aanpassing van dit gebouw.

materialen gym.lok. '06 HS Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit een in 2006 

gepleegde investering in materialen voor de gymlokalen.

3.713 3.713

uitbr.scholen / psz-subs.HS Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit investeringen 

in peuterspeelzalen bij De Tweemaster (incl. interne 

verbouwing) en bij de Nico Bulderschool.

423.091 97.983 325.108 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de 

afschrijvingslast van investeringen in peuterspeelzalen. 

Daarnaast is in 2019 € 86.335 ingezet voor de verbetering van 

onze begrotingspositie, dit conform de vastgestelde nota 

herijking reserves en voorzieningen 2018.  De reserve sluit 

daarmee weer aan bij de grootte van de betreffende 

boekwaarden.

stimulering.kinderopvang HS Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit investeringen 

voor kinderopvang/peuterspeelzalen bij scholen voor het 

basisonderwijs.

264.816 10.453 254.363 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de 

afschrijvingslast vanr investeringen in peuterspeelzalen. 

bui.peuterbad CSVT VJN 07 HS Deze reserve vloeit voort uit het raadsbesluit een 

investeringskrediet van € 115.000 beschikbaar te stellen 

voor de realisatie van een buitenpeuterbad bij 

sportcentrum de Kalkwijck (Voorjaarsnota 2007).

74.138 3.685 70.453

MFA Westerbroek HS Op basis van het raadsbesluit van 27 januari 2014 

(voordracht nr. 011) heeft de raad besloten de restant 

stelpost ad. € 170.000 om te zetten in een 

bestemmingsreserve ter dekking van een deel van de 

toekomstige kapitaallasten van een nieuw MFA 

Westerbroek.

168.834 168.834 Met ingang van 2020 zal vanuit deze bestemmingsreserve 

jaarljks een bedrag worden onttrokken voor de dekking van een 

deel van de afschrijvingslasten van de bijdrage aan de renovatie-

verbouw van het dorpshuis in Westerbroek.
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inrichting werkplekken HS De reserve is bestemd om gedurende de economische 

levensduur van de aangeschafte werkplekinrichtingen de 

betreffende afschrijvingskosten op te vangen.

17.027 17.027

aanbouw Kerkstr. 38a HS De reserve is bestemd om gedurende de economische 

levensduur van de aanbouw Kerkstraat 38a de 

betreffende afschrijvingskosten op te vangen.

35.254 4.843 30.411 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de 

afschrijvingslast van de aanbouw Kerkstraat 38a.

soc. team Kerkstraat 38a HS De reserve is bestemd om gedurende de economische 

levensduur van de huisvesting en aanvullende 

investeringen m.b.t. automatisering de 

afschrijvinskosten op te vangen.

80.240 9.560 70.680 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de 

afschrijvingslast van de aanpassingen voor het huisvesten van 

het sociaal teaam in Kerkstraat 38a.

onderwijshuisvesting Menterwolde Reserve ter dekking van de afschrijvingen voor 

onderwijshuisvesting.

100.000 100.000 In 2019 is het volledig saldo ingezet voor de verbetering van 

onze begrotingspositie, dit conform de vastgestelde nota 

herijking reserves en voorzieningen 2018. Deze reserve is per 

eind 2019 opgeheven.

Slochterhaven Deze reserve is ingesteld om de toekomstige 

afschrijvingslasten te dekken die voortkomen uit de 

investering Slochterhaven.

385.000 1.428 383.572 Onttrekking is conform begroting ter dekking 

afschrijvingskosten Slochterhaven

overkluizing Slochteren Deze reserve is ingesteld om de toekomstige 

afschrijvingslasten te dekken die voortkomen uit de 

investering overkluizing Slochterhaven.

76.510 3.060 73.450

informatisering herind. 2018 De reserve is bestemd om gedurende de economische 

levensduur de afschrijvingskosten van de investeringen in 

nieuwe software etc. als gevolg van de herindeling op te 

vangen.

573.579 70.040 503.539 In de begroting was rekening gehouden met een onttrekking van 

€ 114.673. De onttrekking is € 44.633 minder door lagere 

afschrijvingslasten in 2019.

automatisering herind. 2018 De reserve is bestemd om gedurende de economische 

levensduur de afschrijvingskosten van de investeringen in 

nieuwe hardware etc. als gevolg van de herindeling op te 

vangen.

123.965 123.965

terreininrichting KC De Vosholen HS De eenmalig beschikbare middelen 2013 (openbare 

verlichting) en 2015 (terreininrichting) zijn omgezet in 

een reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van 

deze investering.

146.000 146.000 Met ingang van 2020 zal vanuit deze bestemmingsreserve 

jaarljks een bedrag worden onttrokken voor de dekking van een 

deel van de afschrijvingslasten van terreininrichting bij KC 

Vosholen.

totaal bestemmingsreserves
28.816.806 4.420.636 14.065.570 19.171.872

Totaal reserves 31.916.863 16.145.516 16.155.862 31.906.517

Resultaat

Omschrijving 
Boekwaarde stand 

31/12/2018

resultaat 

bestemming 

rekening 2018

Resultaat rekening 

2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019

saldo rekening 105.609 -105.609 -4.570.322 -4.570.322 

totaal resultaat 105.609 -4.570.322 

Totaal eigen vermogen 32.022.472 27.336.196

bedragen in euro
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Voorzieningen - verplichtingen en verliezen

arbeidsgerelateerde verplicht. Zoals uit de omschrijving blijkt worden middels deze 

voorziening (toekomstige) arbeidgerelateerde 

verplichtingen vastgelegd.

63.800 63.800 In verband met de liquidatie van de v.m. Stichting Baanvak 

is er een voorziening getroffen van € 63.800 wegens nog 

te betalen transitievergoedingen.

In 2019 is op deze voorziening geen beroep gedaan.

APPA wethouders HS De voorziening is ingesteld om een mogelijk tekort van de 

pensioenuitkeringen van wethouders aan te vullen.

288.457 51.196 339.654 De toevoeging is de storting van een vrijvallend bedrag in 

verband met overstap van een deelnemer naar een ander 

pensioenfonds. Dit bedrag wordt in 2020 verrekend.

totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 352.257 51.196 403.454

Risicovoorzieningen

techn. onderhoud gymlokalen Uit deze voorziening worden de kosten gedekt van 

onderhoud en kleine aanpassingen van de gymlokalen.

759.170 759.170 De onttrekking uit deze voorziening is gestort in de 

voorziening groot onderhoud voor gebouwen die in 2019 is 

gevormd.

vervanging meubilair gymlokalen Betreft gelden bestemd voor de vervanging/aanpassing 

van meubilair van de gymlokalen. Vervanging vindt 

onregelmatig plaats. Een voorziening is daarom gewenst. 

Er wordt een lange termijn planning gemaakt voor de 

inventaris van de gymlokalen.

35.517 10.703 46.220 De toevoeging is gebaseerd op de oorspronkelijke raming 

2019.

In 2019 is er geen meubilair ten laste van deze voorziening 

aangeschaft. 

stationsgebouw Kropswolde Doel is om tekorten op te kunnen vangen en om de 

stijging van tarieven te kunnen temperen.

4.877 4.877 De onttrekking uit deze voorziening is gestort in de 

voorziening groot onderhoud voor gebouwen die in 2019 is 

gevormd.

totaal risicovoorzieningen 799.564 10.703 764.047 46.220

Egalisatievoorzieningen

groot onderhoud gebouwen De voorziening groot onderhoud gebouwen is in 2019 

gevormd. Op basis van het meerjaren onderhoudsplan is 

een meerjarenbegroting gemaakt waarmee bepaald is hoe 

groot de voorziening moet zijn, welk jaarlijks bedrag er 

in gestort moet worden, om het groot onderhoud van de 

gebouwen de komende 10 jaar te kunnen dekken.

2.241.771 605.260 1.636.511 De storting van 2,2 miljoen euro betreft voor 1,2 miljoen 

de samenvoeging van de voorzieningen “risico techn. 

onderhoud gymlokalen”, “stationsgebouw Kropswolde”, 

“achterstallig onderh.gebouwen Sl.” en “achterstallig 

onderh.gebouwen Mw” en voor 1 miljoen de initiële 

storting conform besluitvorming. In 2019 is 605.260 euro 

aangewend voor groot onderhoud gebouwen. Dat is minder 

dan begroot, een deel van het werk wordt begin 2020 

uitgevoerd.
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rioolrechten Doel is om tekorten op te kunnen vangen en om de 

stijging van tarieven te kunnen temperen.

13.887.380 413.070 1.255 14.299.195 De toevoeging van 413.070 euro heeft betrekking op het 

voordelig saldo tussen de uitgaven en inkomsten in 2019.

afvalstoffen Doel is om grote jaarlijkse schommelingen binnen de afvalstoffenheffing op te kunnen vangen1.722.776 101.007 1.823.783 Op basis van het voordelig saldo van de lasten en  de 

ontvangen  afvalstoffenheffing wordt 101.007 euro aan de 

voorziening toegevoegd.

harmonisatie afvalbeleid Harmonisatie van het afvalbeleid ter dekking van de 

kosten zonder de afvalstoffenheffing te verhogen.

464.878 90.486 374.392 Ter dekking van de kosten 2019 van het harmonisatie 

project "Anders met Afval" wordt er 90.486 euro aan de 

voorziening onttrokken.

totaal egalisatievoorzieningen 16.075.033 2.755.848 91.741 605.260 18.133.880

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

groot onderhoud wegen HS Doel van de voorziening is ter dekking van de jaarlijkse 

kosten van de rehabitatie van de verhardingen.

871.984 685.000 583.400 973.584 Conform de begroting wordt dit bedrag toegevoegd aan de 

voorziening. In 2019 zijn de kosten voor groot onderhoud 

aan de Energieweg Foxhol-Westerbroek ten laste van de 

voorziening gebracht.

aanleg riool wijkvern.Gorecht-W. Doel van de voorziening is om de vervanging van de riolering betreffende de herstructurering Gorecht West te kunnen bekostigen. Voorheen werden de uitgaven rechtstreekst gefinancierd uit de voorziening Egalisatie rioolrechten. In het vGRP2013-2017 Beleidsplan riolering en water is hiermee rekening gehouden.1.738.000 512.000 1.226.000 De onttrekking van 512.000 euro betreft de dekking van 

de aanleg van het riool in Gorecht-West fase 3. Het 

restant zal worden ingezet voor de rioolinvesteringen voor 

fase 4 en 5 in Gorecht-West.

achterstallig onderh.gebouwen Sl. De dekking van de kosten van achterstallig onderhoud 325.904 325.904 De onttrekking uit deze voorziening is gestort in de 

voorziening groot onderhoud voor gebouwen die in 2019 is 

gevormd.

achterstallig onderh. gebouwen Mw De dekking van de kosten van achterstallig onderhoud 151.819 151.819 De onttrekking uit deze voorziening is gestort in de 

voorziening groot onderhoud voor gebouwen die in 2019 is 

gevormd.

gr. onderh.tennisbanen Muntendam De dekking van de kosten van groot onderhoud 58.486 25.000 33.486 50.000 Conform de begroting wordt dit bedrag toegevoegd aan de 

voorziening.

De aanwending betreft de kosten groot onderhoud.

totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen 3.146.193 710.000 989.723 616.887 2.249.584

Voorzieningen middelen van derden

groot onderhoud graven De dekking van de kosten van groot onderhoud 550.719 154.416 154.416 550.719 De ontvangen afkoopsommen groot onderhoud graven 

worden aan de voorziening toegevoegd.

Ter dekking van de kosten 2019 is hetzelfde bedrag 

onttrokken.

totaal voorzieningen middelen van derden 550.719 154.416 154.416 550.719

Totaal voorzieningen 20.923.768 3.682.163 1.999.928 1.222.146 21.383.857

bedragen in euro
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Voorzieningen activa

Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht
Boekwaarde stand 

31/12/2018
storting 2019 onttrekking 2019 aanwending 2019

Boekwaarde stand 

31/12/2019
Toelichting

Voorzieningen - verplichtingen en verliezen

ijsbaanlocatie HS Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis 

van de laats vastgestelde grondexploitatie.

3.815.255 110.718 3.925.973 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de 

uitkomst in de MPG 2020.

stadscentrum HS Deze voorziening is ingesteld om de kosten van 

saneringen te dekken die gedaan worden in het stadshart 

Hoogezand.

568.000 181.076 386.924 In 2019 is 181.076 euro onttrokken voor saneringen in het 

stadshart in het gebied waar eind 2019 met de bouw is 

gestart. Het restant bedrag is nodig voor 

vervolgsaneringen in het Stadshart Hoogezand.

grondexpl. Korenmolenweg Sl. Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis 

van de laats vastgestelde grondexploitatie.

241.112 202 240.910 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de 

uitkomst in de MPG 2020.

grondexpl. Veenlaan Sl. Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis 

van de laats vastgestelde grondexploitatie.

2.203.141 2.977 2.206.118 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de 

uitkomst in de MPG 2020.

Venemastraat Mw Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis 

van de laats vastgestelde grondexploitatie.

159.926 14.414 174.340 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de 

uitkomst in de MPG 2020.

Gouden Driehoek Mw In 2014 is door onzekerheid van de vordering op De 

Gouden Driehoek bv deze voorziening getroffen. Deze 

verliesvoorziening valt vrij door de zekerheid van 

betaling van de laatste termijn m.b.t. de levering van de 

grond. Dit zal op z'n vroegst in 2020 plaatsvinden.

609.830 609.830 Geen mutaties in 2019. 

totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 7.597.264 128.109 181.278 7.544.095

Risicovoorzieningen
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dubieuze debiteuren De voorziening dient om het risico van oninbaarheid van 

belasting debiteuren en overige (privaatrechtelijke) 

debiteuren af te dekken. 

496.999 191.024 -77.237 765.260 Op basis van een risicopercentagetabel en een eigen 

inschatting voor wat betreft de haalbaarheid dat 

vorderingen nog worden ontvangen, wordt de hoogte van 

deze voorziening bepaald. 

De oninbare bedragen worden rechtstreeks aan deze 

voorziening onttrokken; in 2019 ca. 168.000 euro ( door 

een balansmutatie vanuit het jaarwerk 2018 van -245.000 

euro staat er per saldo -77.237 als aanwending). 

De reden van het oninbaar verklaren verschilt per 

debiteur. In het algemeen betreft het een faillisement, 

danwel beëindigde bedrijfsactiviteiten. Of de debiteuren is 

vertrokken zonder te weten naar welk adres. Daarnaast 

vindt afboeking plaats als verdere juridische stappen 

ontbreken. Op basis van het ingeschatte risico, zoals 

vermeld in de kolom Stand 31-12, wordt er een bedrag 

toegevoegd van 191.024 euro. 

dubieuze debiteuren sociale zaken In het kader van de herwaardering van de debiteuren 

sociale zaken in verband met de invoering van de Wet 

Werk en Bijstand (WWB), is een voorziening gevormd die 

het risico van oninbaarheid moet afdekken

3.192.824 280.640 374.680 3.098.783 De hoogte van de voorziening wordt op rekeningsbasis 

afgeleid van het actuele saldo van openstaande 

vorderingen per ultimo boekjaar en algemeen gehanteerde 

inbaarheidspercentages.  Het bedrag van openstaande 

vorderingen (voornamelijk terugvordering van ten 

onrechte verstrekte bijstand) fluctueert jaarlijks door 

ontvangen aflossingen van oude vorderingen en het 

ontstaan van nieuwe.

Op basis van het ingeschatte risico, is het saldo zoals 

vermeld in de kolom Stand 31-12 bepaald.

gemeentelijke kredietbank Opvangen van de risico’s in verband met de 

terugontvangst van de verstrekte leningen door de 

gemeentelijke kredietbank.

30.879 11.405 7.714 34.569 Er is 7.714 euro afgeschreven wegens oninbare 

vorderingen. Om de voorziening per ultimo van het jaar 

weer op 10% van het uitstaande leningensaldo brengen is 

een bedrag van 11.405 euro toegevoegd. Het saldo is 

daarmee toereikend om mogelijke risico's af te dekken.

renteloze lening NNTTM Ter afdekking van het risico van deze verstrekte lening is 

deze voorziening getroffen  

100.000 100.000

totaal risicovoorzieningen 3.820.701 483.069 382.394 -77.237 3.998.613

bedragen in euro
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4.7 Overzicht Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 
(Sisa) 

 

BZK C7C Investering stedelijke 

vernieuwing (ISV) II

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Project-gemeenten (SiSa 

tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T)                   

              

Cumulatieve bestedingen ten 

laste van provinciale middelen 

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 01 Indicatornummer: C7C / 02 Indicatornummer: C7C / 03 Indicatornummer: C7C / 04 Indicatornummer: C7C / 05 Indicatornummer: C7C / 06

1 2010-00684 € 0 € 0 € 210.000 € 2.356.065 
Voor de betreffende regeling is 

in de 

verantwoordingsinformatie 

2018 bij eindverantwoording ja 

ingevuld. Op basis hiervan is 

van de provincie Groningen de 

vaststelling ontvangen.

Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording Ja/Nee Activiteiten stedelijke 

vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Alleen in te vullen na afloop 

project

Activiteiten stedelijke 

vernieuwing (in aantallen)

Realisatie

Alleen in te vullen na afloop 

project

Activiteiten stedelijke 

vernieuwing

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop 

project

 Aard controle n.v.t.  Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 07 Indicatornummer: C7C / 08 Indicatornummer: C7C / 09 Indicatornummer: C7C / 10 Indicatornummer: C7C / 11

1 2010-00684 Ja

OCW D8 Onderwijsachterstandenb

eleid 2019-2022 (OAB)                                                                           

                                                                    

                           

                                  

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die voldoen aan 

de wettelijke kwaliteitseisen (conform 

artikel 166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) 

voor leerlingen met een grote achterstand in de 

Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03

€ 529.747 € 297.700 € 383.356 

Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast 

de verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte 

middelen (lasten) uit de specifieke uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: D8 / 04 Indicatornummer: D8 / 05 Indicatornummer: D8 / 06 Indicatornummer: D8 / 07

1 € 0 € 0 

IenW E3 Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 

meerwerk dat o.b.v. art. 126 

Wet geluidshinder ten laste 

van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m 

jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 /  05 Indicatornummer: E3 / 06

1 IenM/BSK-2017/299345 € 129.604 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen 

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse 

afstemming van de juistheid en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail 

tot en met (jaar T) als bedoeld 

in artikel 25 lid 4 van deze 

regeling ten laste van 

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten 

ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 /  11 Indicatornummer: E3 / 12

1 IenM/BSK-2017/299345 € 129.604 € 129.604 € 0 € 0 Nee

EZK F5 Specifieke uitkering 

Batch 1588                                                     

                             

Convenant Batch 1588

Totaal beschikt bedrag (Jaar T) Totaal aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T) Beschikkingsnummer / naam Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen                                                                     

                                            

Cumulatieve Besteding (t/m jaar 

T) ten laste van Rijksmiddelen                                             

                                         

Totaal gerealiseerde woningen 

(Jaar T)                                              

            

Gemeente Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Tranche 1 + 2 Indicatornummer: F5 / 01 Indicatornummer: F5/ 02 Indicatornummer: F5/ 03 Indicatornummer: F5 / 04 Indicatornummer: F5 / 05 Indicatornummer: F5 / 06

€ 5.000.000 0 WJZ/19138916 € 2.616.803 € 2.616.803 0

nvt € 0 € 0 0

Beschikkingsnummer / naam Totale besteding (t/m jaar T-1) ten laste van 

Rijksmiddelen                                             

Uitvoering door derde

Cumulatieve besteding (t/m 

jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen                                                          

                                 

Totaal gerealiseerde woningen 

(Jaar T-1)                                                                 

                                 

Eindverantwoording Ja/Nee Toelichting

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: F5/ 07 Indicatornummer: F8 / 08 Indicatornummer: F5 / 09 Indicatornummer: F5 / 10 Indicatornummer: F5 / 11 Indicatornummer: F5 / 12

WJZ/19138916 € 0 € 0 0 Nee

nvt € 0 € 0 0 Nee

EZK F6 Nationaal Programma 

Groningen

Specifieke uitkering NPG

Projectnaam / nummer Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Cumulatieve bestedingen tot 

en met (jaar T) te laste van 

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Provincie / gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: F6 / 01 Indicatornummer: F6 / 02 Indicatornummer: F6 / 03 Indicatornummer: F6 / 04 Indicatornummer: F6 / 05

1 M01 Organisatorische inrichting lokaal 

programma Midden-Groningen

€ 222.997 € 222.997 0

Nee

2 M02 Ondersteuning dorpsproces 

Overschild

€ 148.014 € 148.014 0

Nee

3 M03 Beleving en Verhaal van Overschild € 17.505 € 17.505 0 Nee

4 M04 Plus op sport Gorecht Woldwijck € 0 € 0 0 Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 24.372.664 € 577.571 € 1.620.064 € 46.217 € 249.477 € 3.908 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 

2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 133.963 € 0 € 0 € 694.370 € 0 Ja

SZW G3 Besteding (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in artikel 

56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 127.545 € 171.603 € 1.200 € 154.394 € 23.021 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project 

(jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen  (automatisch 

berekend)

Verrekening (jaar T) 

Onroerende zaken 

(sportaccommodaties) per 

project ten laste van 

Rijksmiddelen  

Verrekening (jaar T) Roerende 

zaken sportbeoefening en 

sportstimulering per project ten 

laste van Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) overige 

kosten per project ten laste 

van Rijksmiddelen 

Gemeenten

Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06

1 € 629.623 5402301 - hv. mfc Pluvierstraat 11 Foxhol € 3.193 € 3.193 € 0 € 0

2 5402302 - hv. mfc Ruitenw 39 Froombosch € 912 € 912 € 0 € 0

3 5402303 - hv. mfc Dorpshuisw 36 Harkstede € 5.410 € 5.410 € 0 € 0

4 5402304 - hv. mfc Schoolstr 2 Noordbroek € 4.589 € 4.589 € 0 € 0

5 7103195 - MFC Noordbroek bouwkundig 2011 € 2.659 € 2.659 € 0 € 0

6 5402305 - hv. mfc De Vennen 6 Zuidbroek € 950 € 950 € 0 € 0

7 5502100 - sportcomplex Kalkwijck - Nieuweweg 8 € 60.368 € 60.368 € 0 € 0

8 6502100 - sportaccomm. - zwemb.Kw. les,proef-

,dipl.zwemmen

€ 1.320 € 0 € 0 € 1.320

9 6502110 - sportaccomm. - zwemb.Kw. recreatief 

zwemmen

€ 91 € 0 € 0 € 91

10 6502120 - sportaccomm. - zwemb.Kw. niet-comm. 

verhuur

€ 19.144 € 0 € 0 € 19.144

11 6502130 - sportaccomm. - zwemb.Kw. 

sportevenementen

€ 788 € 0 € 0 € 788

12 6502150 - sportaccomm. - zwemb.Kw. aquasporten € 305 € 0 € 0 € 305

13 6502160 - sportaccomm. - zwemb.Kw. ontspanning € 798 € 0 € 0 € 798

14 5502101 - sportterr/gebouw Harkstede Hamweg 49a tv 

Woldmepp.

€ 0 € 0 € 0

15 5502102 - sportterr/gebouw Hoogezand Julianastr 131a 

vv FVV

€ 12.059 € 12.059 € 0 € 0

16 5502103 - sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 6B 

vv Hoogez

€ 656 € 656 € 0 € 0

17 5502104 - sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 6C 

vv Kwiek

€ 725 € 725 € 0 € 0

18 5502105 - sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 6E 

mhc Dash

€ 2.355 € 2.355 € 0 € 0

19 5502106 - sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 6G 

vv HS-88

€ 1.990 € 1.990 € 0 € 0

20 5502107 - sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 6K 

kv Gorecht

€ 2.324 € 2.324 € 0 € 0

21 5502108 - sportterr/gebouw Kiel-Windeweer 

P.Venemakade 79 vv

€ 463 € 463 € 0 € 0

22 5502110 - sportterr/gebouw Meeden Badweg 25a vv 

Meeden

€ 3.322 € 3.322 € 0 € 0

23 5502112 - sportterr/gebouw Meeden Beukenlaan 9 tv 

Tiolo

€ 0 € 0 € 0

24 5502115 - sportterr/gebouw Muntendam Zuiderstr 23a 

vv Mdam

€ 15.402 € 15.402 € 0 € 0

25 5502116 - sportterr/gebouw Muntendam Zuiderstr 23 

bij ijsbaa

€ 9 € 9 € 0 € 0

26 5502117 - sportterr/gebouw Noordbroek Hoofdstraat 34 

ijsbaan

€ 55 € 55 € 0 € 0

27 5502121 - sportterr/gebouw Tjuchem Hoofdweg ijsbaan € 0 € 0 € 0

28 5502122 - sportterr/gebouw Westerbroek Vonderpad 

13 vv

€ 375 € 375 € 0 € 0

29 5502123 - sportterr/gebouw Zuidbroek Burg. Omtaweg 

6 tv Aloë

€ 89 € 89 € 0 € 0

30 5502124 - sportterr/gebouw Zuidbroek Heiligelaan 71b 

vv ZNC

€ 552 € 552 € 0 € 0

31 5502125 - sportterr/gebouw Zuidbroek Vondelsingel 

10a ijsbaa

€ 2 € 2 € 0 € 0

32 5502126 - sportterr/gebouw Steendam Roegeweg 2 € 0 € 0 € 0

33 5502152 - sporth. Muntendam Singelweg 7 Dojo € 995 € 995 € 0 € 0

34 5502153 - sporth. Schildwolde Singel 2 Turnhal € 2.017 € 2.017 € 0 € 0

35 5502154 - sporth. Siddeburen Kugelslaan 9 De 

Springbok

€ 8.151 € 8.151 € 0 € 0

36 5502155 - sporth. Slochteren Slochterveldweg 1 

Duurswoldhal

€ 7.288 € 7.288 € 0 € 0

37 5502201 - gymlok. Hoogezand Astronautenlaan 35 € 635 € 635 € 0 € 0

38 5502202 - gymlok. Hoogezand J.Huitzingstraat 2 € 639 € 639 € 0 € 0

39 5502203 - gymlok. Hoogezand Mars 65 € 0 € 0 € 0

40 5502204 - gymlok. Hoogezand Multatulistraat 26 € 700 € 700 € 0 € 0

41 5502205 - gymlok. Hoogezand Thorbeckelaan 54a € 823 € 823 € 0 € 0

42 5502206 - gymlok. Hoogezand Troelstralaan 1 € 3.204 € 3.204 € 0 € 0

43 5502207 - gymlok. Hoogezand Zonneweg 6 € 375 € 375 € 0 € 0

44 5502208 - gymlok. Kiel-Windeweer P. Venemakade 59 € 2.868 € 2.868 € 0 € 0

45 5502209 - gymlok. Meeden Hereweg 210 Obs de 

Mieden

€ 0 € 0 € 0

46 5502210 - gymlok. Sappemeer A.Bosscherstraat 32a € 2.419 € 2.419 € 0 € 0

47 5502211 - gymlok. Sappemeer Boswijklaan 2 € 437 € 437 € 0 € 0

48 5601109 - dorps-/wijkcentrum Julianaplein 1 

Muntendam

€ 3.388 € 3.388 € 0 € 0

49 7103004 - renovatie/aanbouw Menterne Juliaplein 1 

Muntendam

€ 11.125 € 11.125 € 0 € 0

50 5601300 - dorps-/wijkcentrum Tussen Baide Meulens 

16 Meeden

€ 242 € 242 € 0 € 0

51 7103005 - bouw MFC Meeden Tussen Baide Meulens 

16 Meeden

€ 19.397 € 19.397 € 0 € 0

52 6502000 - sportaccomm. - algemeen € 60 € 0 € 0 € 60

53 6502020 - sportaccomm. - gymnastieklokalen € 4.308 € 0 € 0 € 4.308

54 6502030 - sportaccomm. - sportvelden € 47.504 € 0 € 0 € 47.504

55 6502040 - sportaccomm. - 

zandkunststofaccommodaties

€ 1.189 € 0 € 0 € 1.189

56 6502050 - sportaccomm. - kunststof(voetbal)grasvelden € 561 € 0 € 0 € 561

57 7103044 - inv. 2018 CSVT verv. kunstgrasveld 4 toplaag € 270 € 270 € 0 € 0

58 7103195 - inv. 2018 CSVT extra maatr. verv.toplaag 

k.veld 4

€ 117 € 117 € 0 € 0

59 6502060 - sportaccomm. - sporthallen niet-comm. 

verhuur

€ 641 € 0 € 0 € 641

60 Btw-schade overhead € 32.475 € 0 € 0 € 32.475

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeente

deel 2019

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar T), 

ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

opgericht op grond van de 

Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeente

deel 2019

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004



 

 184 

 
 

Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van 

Rijksmiddelen (automatische berekening)

Percentage besteed (Jaar T) 

per project tenopzichte van 

aanvraag ten laste van 

Rijksmiddelen (automatische 

berekening)

Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van 

ontvangen Rijksbijdrage - 

automatisch ingevuld

Hier eventueel opmerkingen of 

toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11

1 5402301 - hv. mfc Pluvierstraat 11 Foxhol 3192,96703 0,51% € 336.887

2 5402302 - hv. mfc Ruitenw 39 Froombosch 912,2799278 0,14%

3 5402303 - hv. mfc Dorpshuisw 36 Harkstede 5410,461033 0,86%

4 5402304 - hv. mfc Schoolstr 2 Noordbroek 4588,787488 0,73%

5 7103195 - MFC Noordbroek bouwkundig 

2011
2658,795479 0,42%

6 5402305 - hv. mfc De Vennen 6 Zuidbroek 949,9601213 0,15%

7 5502100 - sportcomplex Kalkwijck - 

Nieuweweg 8
60368,41831 9,59%

8 6502100 - sportaccomm. - zwemb.Kw. 

les,proef-,dipl.zwemmen
1319,9725 0,21%

9 6502110 - sportaccomm. - zwemb.Kw. 

recreatief zwemmen
91,0525 0,01%

10 6502120 - sportaccomm. - zwemb.Kw. niet-

comm. verhuur
19143,7715 3,04%

11 6502130 - sportaccomm. - zwemb.Kw. 

sportevenementen
787,5 0,13%

12 6502150 - sportaccomm. - zwemb.Kw. 

aquasporten
305,42225 0,05%

13 6502160 - sportaccomm. - zwemb.Kw. 

ontspanning
797,95275 0,13%

14 5502101 - sportterr/gebouw Harkstede 

Hamweg 49a tv Woldmepp.

15 5502102 - sportterr/gebouw Hoogezand 

Julianastr 131a vv FVV
12059,39875 1,92%

16 5502103 - sportterr/gebouw Hoogezand 

Nieuweweg 6B vv Hoogez
655,60075 0,10%

17 5502104 - sportterr/gebouw Hoogezand 

Nieuweweg 6C vv Kwiek
724,7695 0,12%

18 5502105 - sportterr/gebouw Hoogezand 

Nieuweweg 6E mhc Dash
2355,17975 0,37%

19 5502106 - sportterr/gebouw Hoogezand 

Nieuweweg 6G vv HS-88
1990,471 0,32%

20 5502107 - sportterr/gebouw Hoogezand 

Nieuweweg 6K kv Gorecht
2323,923 0,37%

21 5502108 - sportterr/gebouw Kiel-Windeweer 

P.Venemakade 79 vv
463,07625 0,07%

22 5502110 - sportterr/gebouw Meeden 

Badweg 25a vv Meeden
3321,5 0,53%

23 5502112 - sportterr/gebouw Meeden 

Beukenlaan 9 tv Tiolo

24 5502115 - sportterr/gebouw Muntendam 

Zuiderstr 23a vv Mdam
15402,41675 2,45%

25 5502116 - sportterr/gebouw Muntendam 

Zuiderstr 23 bij ijsbaa
9,00025 0,00%

26 5502117 - sportterr/gebouw Noordbroek 

Hoofdstraat 34 ijsbaan
54,8065 0,01%

27 5502121 - sportterr/gebouw Tjuchem 

Hoofdweg ijsbaan

28 5502122 - sportterr/gebouw Westerbroek 

Vonderpad 13 vv
375,0005 0,06%

29 5502123 - sportterr/gebouw Zuidbroek Burg. 

Omtaweg 6 tv Aloë
88,86325 0,01%

30 5502124 - sportterr/gebouw Zuidbroek 

Heiligelaan 71b vv ZNC
552,37 0,09%

31 5502125 - sportterr/gebouw Zuidbroek 

Vondelsingel 10a ijsbaa
2,39225 0,00%

32 5502126 - sportterr/gebouw Steendam 

Roegeweg 2

33 5502152 - sporth. Muntendam Singelweg 7 

Dojo
995,3895 0,16%

34 5502153 - sporth. Schildwolde Singel 2 

Turnhal
2016,573444 0,32%

35 5502154 - sporth. Siddeburen Kugelslaan 9 

De Springbok
8150,983847 1,29%

36 5502155 - sporth. Slochteren 

Slochterveldweg 1 Duurswoldhal
7288,313052 1,16%

37 5502201 - gymlok. Hoogezand 

Astronautenlaan 35
635,4797148 0,10%

38 5502202 - gymlok. Hoogezand 

J.Huitzingstraat 2
638,792756 0,10%

39 5502203 - gymlok. Hoogezand Mars 65

40 5502204 - gymlok. Hoogezand 

Multatulistraat 26
699,7419062 0,11%

41 5502205 - gymlok. Hoogezand 

Thorbeckelaan 54a
823,1823901 0,13%

42
5502206 - gymlok. Hoogezand Troelstralaan 1 3204,358836 0,51%

43 5502207 - gymlok. Hoogezand Zonneweg 6 374,6921369 0,06%

44 5502208 - gymlok. Kiel-Windeweer P. 

Venemakade 59
2867,97 0,46%

45 5502209 - gymlok. Meeden Hereweg 210 Obs 

de Mieden

46 5502210 - gymlok. Sappemeer 

A.Bosscherstraat 32a
2419,473687 0,38%

47 5502211 - gymlok. Sappemeer Boswijklaan 2 437,4056204 0,07%

48 5601109 - dorps-/wijkcentrum Julianaplein 1 

Muntendam
3387,74543 0,54%

49 7103004 - renovatie/aanbouw Menterne 

Juliaplein 1 Muntendam
11124,961 1,77%

50 5601300 - dorps-/wijkcentrum Tussen Baide 

Meulens 16 Meeden
242,0690594 0,04%

51 7103005 - bouw MFC Meeden Tussen Baide 

Meulens 16 Meeden
19397,40541 3,08%

52 6502000 - sportaccomm. - algemeen 59,52557074 0,01%

53
6502020 - sportaccomm. - gymnastieklokalen 4308,45831 0,68%

54 6502030 - sportaccomm. - sportvelden 47504,06325 7,54%

55 6502040 - sportaccomm. - 

zandkunststofaccommodaties
1188,96575 0,19%

56 6502050 - sportaccomm. - 

kunststof(voetbal)grasvelden
561,1375 0,09%

57 7103044 - inv. 2018 CSVT verv. 

kunstgrasveld 4 toplaag
269,88675 0,04%

58 7103195 - inv. 2018 CSVT extra maatr. 

verv.toplaag k.veld 4
117,4005 0,02%

59 6502060 - sportaccomm. - sporthallen niet-

comm. verhuur
640,6602983 0,10%

60 Btw-schade overhead 32475,03279 5,16%

GRO GRO2C Verkeer en vervoer 

Groningen

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 

verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 

en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 

medeoverheden - provinciale 

middelen Groningen

De besteding in jaar T ten 

laste van zowel provinciale 

middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van zowel provinciale als 

overige middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van zowel provinciale als 

overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 

toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 01 Indicatornummer: GRO2C / 02 Indicatornummer: GRO2C / 03 Indicatornummer: GRO2C / 04 Indicatornummer: GRO2C / 05 Indicatornummer: GRO2C / 06

1 2018-052094 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

2 2018-052101 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

3 2018-052116 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

4 2018-052124 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

5 2019-087131 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

6 2019-087132 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

Het verschil tussen SPUK-

aanvraag 2019 en SPUK-

uitkering gebaseerd op 

realisatie 2019 heeft de 

volgende oorzaken: 1). De 

aanvraag heeft niet de 

begroting 2019 als 

uitgangspunt. 2). In de 

aanvraag is geen rekening 

gehouden met 

bewegingsonderwijs 3). In de 

aanvraag is bij multifunctionele 

gebouwen geen rekening 

gehouden ruimten die niet zijn 

bestemd voor sportbeoefening.  

4). In de aanvraag bestaat 

SPUK-grondslag voor € 

640.963 uit posten die daarin 

per abuis dubbel zijn 

opgenomen. 5). In de aanvraag 

zijn de voor het jaar 2019 

voorziene investeringen niet 

meegenomen.
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Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale 

middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 

besteding ten laste van alleen 

provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 

met jaar T ten laste van alleen 

provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen 

provinciale middelen

Als de correctie een 

vermeerdering is, gaat het om 

nog niet verantwoorde 

besteding ten laste van alleen 

provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van alleen provinciale 

middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit, dat hiervoor alle besteding is 

afgerond en u er de komende 

jaren geen besteding meer voor 

wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 07 Indicatornummer: GRO2C / 08 Indicatornummer: GRO2C / 09 Indicatornummer: GRO2C /10 Indicatornummer: GRO2C/ 11

1 2018-052094 € 0 € 0 € 0 Nee

2 2018-052101 € 0 € 0 € 0 Nee

3 2018-052116 € 0 € 0 € 0 Nee

4 2018-052124 € 0 € 0 € 0 Nee

5 2019-087131 € 0 € 0 € 0 Nee

6 2019-087132 € 0 € 0 € 0 Nee

GRO GRO7C Nationaal Programma 

Groningen

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het (taakveld waarop van 

toepassing zelf invullen)

Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 

verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 

en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 

medeoverheden - provinciale 

middelen Groningen

De besteding in jaar T ten 

laste van zowel provinciale 

middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van zowel provinciale als 

overige middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van zowel provinciale als 

overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 

toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO7C / 01 Indicatornummer: GRO17C / 02 Indicatornummer: GRO7C / 03 Indicatornummer: GRO7C / 04 Indicatornummer: GRO7C / 05 Indicatornummer: GRO7C / 06

1 2019-088898/46/V2-1 Gebiedsgerichte aanpak € 0 € 0 € 0

2 2019-088898/46/V2-3 Gebiedsgerichte aanpak € 0 € 0 € 0

3 2019-088898/46/V2-4 Gebiedsgerichte aanpak € 0 € 0 € 0

4 2019-034098/26/A22-1 Nationaal programma Groningen 2018 € 34.459 € 0 € 34.459

5 2019-034098/26/A22-2 Nationaal programma Groningen 2018 € 31.731 € 0 € 31.731

6 2019-096987 NPG provinciale projectenaanvragen 2019 € 1.709 € 0 € 1.709

Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale 

middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 

besteding ten laste van alleen 

provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 

met jaar T ten laste van alleen 

provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen 

provinciale middelen

Als de correctie een 

vermeerdering is, gaat het om 

nog niet verantwoorde 

besteding ten laste van alleen 

provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van alleen provinciale 

middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit, dat hiervoor alle besteding is 

afgerond en u er de komende 

jaren geen besteding meer voor 

wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO7C / 07 Indicatornummer: GRO7C / 08 Indicatornummer: GRO7C / 09 Indicatornummer: GRO7C /10 Indicatornummer: GRO7C/ 11

1 2019-088898/46/V2-1 € 0 € 0 € 0 Nee

2 2019-088898/46/V2-3 € 0 € 0 € 0 Nee

3 2019-088898/46/V2-4 € 0 € 0 € 0 Nee

4 2019-034098/26/A22-1 € 34.459 € 0 € 34.459 Nee

5 2019-034098/26/A22-2 € 31.731 € 0 € 31.731 Nee

6 2019-096987 € 1.709 € 0 € 1.709 Nee

GRO GRO8C Leefbaarheid Groningen Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 

verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 

en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 

medeoverheden - provinciale 

middelen Groningen

De besteding in jaar T ten 

laste van zowel provinciale 

middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van zowel provinciale als 

overige middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van zowel provinciale als 

overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 

toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO8C / 01 Indicatornummer: GRO8C / 02 Indicatornummer: GRO8C / 03 Indicatornummer: GRO8C / 04 Indicatornummer: GRO8C / 05 Indicatornummer: GRO8C / 06

1 2017-093,348/45/A.6 8.3 Wonen en bouwen -€ 457.275 € 0 € 973.593

2 2017-093.461/45/A.6 8.3 Wonen en bouwen € 22.390 € 0 € 71.524

3 2016-64.442/46/A.23 8.3 Wonen en bouwen € 232.344 € 0 € 341.708

Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale 

middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 

besteding ten laste van alleen 

provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 

met jaar T ten laste van alleen 

provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen 

provinciale middelen

Als de correctie een 

vermeerdering is, gaat het om 

nog niet verantwoorde 

besteding ten laste van alleen 

provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordings-informatie ten 

laste van alleen provinciale 

middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit, dat hiervoor alle besteding is 

afgerond en u er de komende 

jaren geen besteding meer voor 

wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO8C / 07 Indicatornummer: GRO8C / 08 Indicatornummer: GRO8C / 09 Indicatornummer: GRO8C /10 Indicatornummer: GRO8C/ 11

1 2017-093,348/45/A.6 -€ 228.638 € 0 € 486.796 Nee

2 2017-093.461/45/A.6 € 22.390 € 0 € 71.524 Nee

3 2016-64.442/46/A.23 € 232.344 € 0 € 341.708 Nee
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4.8 Wet normering topinkomens 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) geeft aan 
dat er gerapporteerd dient te worden over de bezoldiging van topfunctionarissen. Deze 
verantwoording is opgesteld conform regelgeving zoals deze van toepassing is voor de gemeente 
Midden-Groningen. 

Het bezoldigingsmaximum in 2019 vastgesteld op € 194.000. Dit maximum geldt naar rato van de 
duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt 
voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de 
opdracht als voor het uurtarief. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
 

 
 
 

 
 

Naam H.J.W. Mulder F.M. Bouwman

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 1,0 1,0

(Fictieve) dienstbestrekking? Ja Ja

Individueel WNT-maximum € 194.000 € 194.000

Beloning € 130.210 € 80.152

Belastbare onkostenvergoedingen € 2.863 € 2.785

Beloningen betaalbaar op termijn € 19.101 € 13.926

Subtotaal € 152.174 € 96.863

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag - -

Bezoldiging 2019 € 152.174 € 96.863

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2019

Naam H.J.W. Mulder F.M. Bouwman

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 1,0 1,0

(Fictieve) dienstbestrekking? Ja Ja

Individueel WNT-maximum € 189.000 € 189.000

Beloning € 132.734 € 75.872

Belastbare onkostenvergoedingen € 2.628 € 2.311

Beloningen betaalbaar op termijn € 18.481 € 12.109

Subtotaal € 153.844 € 90.293

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag - -

Bezoldiging 2019 € 153.844 € 90.293

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2018
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Bij de verantwoording over begrotingsjaar 2018 zijn bepaalde inkomens componenten verkeerd 
gerubriceerd of dubbel opgenomen. Dit had niet mogen gebeuren. In bovenstaande tabel zijn de 
cijfers juist weergegeven. 
 

 
  



 

 188 

4.9 Controleverklaring accountant 
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5. Bijlagen 

5.1 Overzicht kredieten 

 

nr

Omschrijving

Retant 

krediet 

per 1-1-

2019

Bedrag 

werkelijk 

in 2019

Retant 

krediet per 

31-12-2019

Toelichting bij overschrijding > 50.000 euro en 

overige  bijzonderheden

1 Buskeerlus Scharmer 300.000 229.512 70.488         Afronding project in 2020.

2 onderzoekskosten De Vosholen fase 2 80.000 15.241 64.759         Vervolg in 2020

3 Gorecht West fase 3 907.336 505.574 401.762       Het herinrichtingsproject Gorecht-West wordt in fases 

uitgevoerd.

4 Gorecht West fase 4 668.694 357.165 311.529       Op dit moment zijn de fases 2 en 3 in uitvoering.

5 Gorecht-West fase 5 431.000 0 431.000       Deze fase moet nog worden opgestart.

6 Bouw, installatie en openbare ruimte Kielzog Fase 2 27.408.669 6.166.509 21.242.160 Dit betref de bouw van het nieuwe gemeentehuis; in 

uitvoering

7 inv. 2018 I&A Regiesysteem 170.000 52.938 117.063       De investeringen met betrekking Informatisering & 

Automatisering zijn nog in uitvoering of worden, later 

dan gepland, nog in uitvoering genomen. Deze 

toelichting is op alle investeringen van toepassing met in 

de omschrijving I&A.

8 inv. 2018 I&A telefoons 143.101 180.024 -36.923       Bij de NJN 2019 is besloten hier € 40.000 aan toe te 

voegen. Dat komt van het krediet Glasvezel 2018. Deze 

verschuiving is niet meegenomen in de  

begrortingswijziging behorende bij de NJN 2019. Dit zal 

alsnog o.b.v. een administratieve begrotingswijziging 

2020 worden geraliseerd. 

9 inv. 2018 I&A laptops 139.503 25.737 113.766       Zie 7.

10 inv. 2018 I&A beeldschermen 123.582 41.247 82.335         Zie 7.

11 inv. 2018 I&A thinclients 121.861 92.160 29.701         Zie 7.

12 I&A: Digital.van data-syst.koppelingen ODG 112.000 73.586 38.414         Zie 7.

13 I&A: mobile devices 2018 100.000 61.751 38.249         Zie 7.

14 inv. 2018 I&A WMO-systeem 70.000 0 70.000         Zie 7.

15 glasvezel 2018 65.000        0 65.000         Van dit krediet zal in 2020 nog € 40.000 worden 

overgeheveld naar: inv. 2018 I&E telefoons. Zie nr. 8 

van deze bijlage.

16 reconstructie-herinrichting WA Scholtenweg Zdbroek 411.251 520.903 -109.652     De weg- en rioolwerkzaamheden zijn  gecombineerd om 

kosten te besparen. Voor de riolering is ca. € 150.000 

uitgegeven. Tegenover deze overschrijding komt een 

bijdrage vanuit de egalisatievoorziening riolering. De 

netto activering van de wegwerkzaamheden blijft 

binnen dit krediet.

17 Vervangingsplan Openb.verlichting 2019 masten(K) 400.000 292.459 107.541       Afronding project in 2020.

18 Vervanging Eendrachtsbrug 325.000 0 325.000       Dit project zal in 2020 worden uitgevoerd.

19 Verv.Remmingswerk Zwedenbrug 300.000 347.733 -47.733       Dit door de provincie Groningen uitgevoerd poject 

heeft uiteindelijk € 340.500 gekost. Het meerwerk 

bedroeg: € 7.200.

Op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar zal dit 

iets hogere kapitaallasten tot gevolg hebben. 

20 Renovatie brug Steendam incl. zelfbedienend maken 240.000 187.444 52.557         Afronding project in 2020.

21 Vervangingsplan Openb. verlichting 2019 armaturen 200.000 144.445 55.555         Afronding project in 2020.

22 Vervangingsplan Openb.  verlichting 2018 masten 138.664 143.118 -4.454         Gereed gemeld in 2019

23 Vervangingsplan Openb.  verlichting 2018 armaturen 69.332 71.559 -2.227         Gereed gemeld in 2019

24 Afval 2019-2030 containers en emmers GFT 500.000 533.511 -33.511       In het kader van afval anders bleek (achteraf) dat er 

meer containers aangeschaft moesten worden dan was 

voorzien. Bij de eerstvolgende tussentijdse rapportage 

komen we hierop terug.

25 Afval 2019-2030 zijlader 1 270.000 0 270.000       levering in 2020

26 Afval 2019-2030 zijlader 2 270.000 0 270.000       levering in 2020

27 Afval 2019-2030 12x wisselbare bak zijlader 145.000 0 145.000       levering in 2020

28 diverse investeringen zwerfvuil 181.000 97.399 83.601         Afronding project in 2020.

29 bouw, installatie en terreininrichting KC Vosholen 6.361.262 6.348.480 12.782 Afronding project in 2020.

30 renovatie/aanbouw Menterne Juliaplein 1 Muntendam 133.935 106.102 27.833         Afronding project in 2020.

31 bouw MFC Meeden Tussen Baide Meulens 16 Meeden 5.446.715 232.344 5.214.371   Dit project is volop in uitvoering.

32 bijdrage MFC Ruitenvelder Ruitenweg 39 Froombosch 900.000 0 900.000       Verwachte uitvoering project in 2020.

33 Centrumplan Muntendam onderzoek en ontwikkeling -4.989        22.390 -27.379       Het krediet van 200.000 euro volgens besluit 2017 moet 

nog worden opgevoerd.
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34 Uitbreiding gebouw Woldweg 61b Kropswolde 80.000 0 80.000         Verwachte uitvoering in 2020.

35 vGRP 2019 vervanging riolering (60jr) 730.756 0 730.756       In 2020 wordt een inhaalslag gemaakt.

36 vGRP 2018 vervanging riolering (60jr) 729.501 0 729.501       In 2020 wordt een inhaalslag gemaakt.

37 vGRP2019 klimaatadaptatie 400.000 0 400.000       In 2020 wordt een inhaalslag gemaakt.

38 vGRP2018 verbetering systeem 110.000 0 110.000       In 2020 wordt een inhaalslag gemaakt.

39 vGRP2019 verbetering systeem 110.000 0 110.000       In 2020 wordt een inhaalslag gemaakt.

40 Riool Wilgenlaan/Beukenlaan 102.416 0 102.416       In 2020 wordt een inhaalslag gemaakt.

41 Bijdrage geb.praktijkond. AJC Laan vd Sport Hgz 1.981.979 1.548.779 433.200       De bouw is nog in uitvoering; afronding in 2020.

42 toekomstpakket CBS Het Galjoen 198.084 198.084 -                   Uitgevoerd in 2019.

43 Ger.aanp.v.Heemskerckstraat 119 733.535 0 733.535       In 2020 start de vervangende nieuwbouw

44 duurzaamheidsmaatregelen scholen 591.388 10.718 580.670       De komende jaren zal dit (restant) budget worden 

aangewend.

45 Bouw, installaties en openbare ruimte KC Slochterveldweg 5.683.367 4.632.868 1.050.499 Afronding project in 2020.

46 2019 gymzaal KC Woldwijck 2 bouw en gymmateriaal 2.414.000 0 2.414.000 opgevoerd in 2019, uitvoering in 2020-2021

47 2019 Sporthal Kalkwijck aanpassing 91.000 0 91.000         opgevoerd in 2019, uitvoering in 2020

48 2019 gymzaal KC Hoogezand-West bouw en gymmateriaal 1.346.000 0 1.346.000 opgevoerd in 2019, uitvoering in 2020-2021

49 2019 gymzaal Mars 65 sloop-nieuwbouw en gymmateriaal 1.452.000 0 1.452.000 opgevoerd in 2019, uitvoering in 2020-2021

50 voorbereiding programmaplan huisvesting onderwijs 16.273.145 1.111.597 15.161.548 Dit (restant) krediet zal worden aangewend voor de 

toekomstige realisatie van nieuwe kindcentra en het 

toekomstbestendig maken van onderwijshuisvesting.

51 Slochterhaven 177.356 126.988 50.368         Afgerond in 2019.

52 inv. 2018 CSVT verv. bodempanelen wedstrijdbad 125.000 107.656 17.344         Afgerond in 2019.

53 inv. 2018 CSVT verv. entreeschuifdeuren 60.000 7.711 52.289         Afgerond in 2019.

54 VVI 2019 fac. kantoormeubilair 100.000 9.281 90.719         In uitvoering; raakvlak met de bouw nieuw 

gemeentehuis.

55 VVI 2019 fac. toegangscontrolesysteem 75.000 0 75.000         Wordt uitgevoerd in 2020; raakvlak met nieuw 

gemeentehuis.

56 VVI 2019 fac. afvalscheidingsbakken 75.000 0 75.000         Wordt uitgevoerd in 2020; raakvlak met nieuw 

gemeentehuis.

57 VVI 2019 ibor 4 grasmaaiers 320.000 262.730 57.270         Afronding volgt in 2020

58 Ibor zijlader Daf BZ-TB-85 Sl 270.000 0 270.000       Levering volgt in 2020.

59 Ibor Man kipper laadkraan BX-FH-85 Mw 210.000 0 210.000       Levering volgt in 2020.

60 Ibor hoogwerker Mercedes 57-BZ-JG 160.000 0 160.000       Levering volgt in 2020.

61 VVI 2019 ibor klein chemisch depot Hgz 152.500 0 152.500       Realisatie volgt in 2020.

62 Inv. 2018 Ibor M 77 Mitsubishi Canter 89-BNN-5 150.000 150.194 -194             Afgrond in 2019

63 VVI 2019 ibor vw klusauto VT-697-D 80.000 0 80.000         Levering volgt in 2020.

64 Ibor Volkswagen Transporter 03-BZ-KF HS 50.000 0 50.000         Levering volgt in 2020.

65 Ibor winterdienst opzetstrooier Mw 50.000 0 50.000         Levering volgt in 2020.

66 inv. 2018 CSVT extra maatr. verv.toplaag k.veld 4 -26.772      671           -27.443       Krediet 2018: 76.600. Afgerond in 2019.

67 inv. 2018 CSVT verv. kunstgrasveld 4 toplaag -43.238      1.542        -44.780       Krediet 2018: 185.400. Afgerond in 2019.

68 inv. 2018 I&A servers 48.453 45.696 2.757           Krediet 2018: 60.000. Afronding in 2020.

69 riolering Lindenlaan Kolham 46.775 0 46.775         Krediet 2018: 70.700. Afgerond in 2019

70 inv. 2018 I&A Ipads 37.128 29.177 7.951           Krediet 2018: 50.000. Afronding volgt in 2020.

71 Openbare verlichting 2017 Slochteren 24.153 19.604 4.549           Krediet 2018: 73.650. Afgerond in 2019.

72 inv. 2018 Ibor M76 Daf 78-BLP-5 10.675 373 10.302         Krediet 2018: 255.000. Geleverd in 2019.

73 Ibor BIB 188 VW Crafter V-563-TX 7.315 1.617 5.698           Krediet 2018: 50.000. Geleverd in 2019.

74 Betreft 58 investeringskredieten < 50.000 989.147 449.019 540.128       


