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Inleiding 

 

Voor u ligt de Najaarsnota 2018. De Najaarsnota geeft de afwijkingen weer op 

beleidsmatig en financieel vlak (afwijkingen > € 50.000). De opbouw van de Najaarsnota 

sluit aan bij de opbouw van de programma’s in de begroting 2018: 

 Dorpen en Wijken 

 Sociaal 

 Economie 

 Dienstverlening 

 Bestuur en bedrijfsvoering.  

 

Daarnaast hebben we aantal belangrijke thema’s waarover wij de voortgang rapporteren. 

Het betreft de volgende onderwerpen: 

 Ontwikkelingen Sociaal Domein (programma Sociaal) 

 Ontwikkeling BUIG-budget (programma Sociaal) 

 Aardbevingen en scholenprogramma (programma Economie) 

 Grote projecten(verbouwing gemeentehuis/ noordelijk deelstadscentrum en 

centrum Muntendam)(programma Economie) 

 

We verwachten ten opzichte van de begroting 2018 een nadeel in deze Najaarsnota van  

€ 1,1 miljoen. Dit tekort bestaat enerzijds uit voordelen van  € 3,1 miljoen en nadelen van 

€ 4,2 miljoen. Per programma ziet het beeld er als volgt uit: 

 

 
 
Onderstaand lichten we per programma de belangrijkste afwijkingen toe. We schetsen 

eerst kort wat het programma inhoudt.  

 

Programma Dorpen en wijken  

 De gemeente Midden-Groningen bestaat nu ruim een half jaar. Midden-Groningen 

wil meer zijn dan een samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde. De schaalvergroting dient van meerwaarde te zijn voor onze 

inwoners. Wij willen groots zijn in kleinschaligheid. Daarmee bedoelen we dat we 

streven naar leefbare kernen en dorpen o.a. door de zelfredzaamheid van inwoners 

te vergroten en door het stimuleren van uiteenlopende activiteiten, gericht op 

jongeren en ouderen. Schoon, heel en veilig vormen de basis voor een dorp of kern 

waar het prettig is om te verblijven. Daarnaast een goede infrastructuur (groen, 

Resultaten per programma(* €  1 miljoen) Voordeel Nadeel Saldo

Dorpen en Wijken -€                  0,50€                -0,50€              

Sociaal 2,90€                1,20€                1,70€                

Economie 0,20€                0,10€                0,10€                

Dienstverlening -€                  -€                  -€                  

Bestuur en bedrijfsvoering -€                  2,40€                -2,40€              

Saldo Najaarsnota 3,10€                4,20€                -1,10€              
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speelvoorzieningen, wegen etc.) en is passende huisvesting vereist voor het 

uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. In een open ‘meedenkproces’ wordt 

vorm gegeven aan nieuwe vormen van afvalinzameling. Wij zullen binnenkort 

hierover concrete voorstellen presenteren.  

 

In het programma Dorpen en Wijken doen zich twee financiële afwijkingen voor. 

De belangrijkste  betreft de toevoeging aan de voorziening grafrechten ad € 0,3 

miljoen voortvloeiend uit de jaarrekening 2017. De andere betreft de sloopkosten 

van € 0,1 miljoen van een sporthal.  

 

Programma Sociaal (Ieder mens telt)  

 We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Midden-Groningen volwaardig mee 

kunnen doen in de samenleving. De zelfredzame inwoners, bedrijven en 

instellingen worden gevraagd om hun steentje bij te dragen en door actieve inzet 

van sociale contacten eraan bijdragen dat ook de kwetsbare inwoners langer, 

gezond, veilig en plezierig in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen en actief 

kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Voor ondersteuning en 

maatschappelijke ontwikkeling kunnen onze inwoners rekenen op een compleet 

aanbod basisvoorzieningen op wijkniveau, waarvoor de inwoners en de gemeente 

gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Voor kwetsbare inwoners die in eigen 

omgeving geen hulp aangereikt krijgen wordt ondersteuning ingezet waarbij de 

verschillende hulpverleningsonderdelen – zoals Jeugd, WMO en Participatie – elkaar 

aanvullen en versterken. De financiële tekorten in de uitvoering van de Jeugdwet 

baren zorgen. Met een pakket maatregelen op korte en lange termijn wordt erop 

ingezet dat de uitgaven in het Sociaal Domein in overeenstemming kunnen worden 

gebracht met het beschikbare budget. De raad is met een brief d.d. 2 oktober 2018 

hierover nader geïnformeerd. In deze brief is ook het risico inzake de tekorten in 

de Jeugdhulp nader gekwantificeerd: wanneer de ontwikkeling zich doorzet lopen 

wij een risico dat het tekort in 2018 oploopt van € 3,9 naar € 7,9 miljoen. Het 

tekort van € 3,9 miljoen is reeds verwerkt in de Voorjaarsnota.  
 

 

In het programma Sociaal doen zich voordelen voor van in totaal € 2,8 miljoen. Het 

belangrijkste voordeel betreft het voordeel op het BUIG budget ad € 2,4 miljoen. 

Oorzaak is het lager dan verwachte aantal uitkeringen wat is verstrekt en een 

hogere rijksvergoeding. De nadelen in het programma Sociaal bedragen € 1,3 

miljoen euro, waarvan de belangrijkste oorzaak is de toevoeging aan de 

voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken ad € 0,8 miljoen. We zien dat de 

ouderdom van de vorderingen toeneemt (effect op de voorziening van € 0,4 

miljoen) en daarnaast  hebben we de voorzieningen nu op één en dezelfde wijze 

bepaald wat leidt tot een hogere benodigde toevoeging aan de voorziening (€ 0,4 

miljoen). We zullen met nadere voorstellen komen omtrent de verdere 

harmonisering van uitgangspunten voor de waardering van de oninbaarheid.   

 

Programma Economie 

 Midden-Groningen biedt na de stad Groningen de meeste werkgelegenheid in onze 
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provincie. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor bedrijven om te 

ondernemen en voor inwoners en forensen om in te werken en te wonen. Midden-

Groningen ligt in het kerngebied waar de gevolgen van de gaswinning grote 

gevolgen hebben voor de gemeenschap. We willen bedreigingen ook al kans zien. In 

Overschild bouwen wij samen met de bewoners aan dorpsvernieuwing, in 

combinatie met het versterken/vervangen van woningen als gevolg van schade, 

veroorzaakt door gaswinning. Daarnaast wil Midden-Groningen zich profileren als 

energietransitiegemeente. Wij maken plannen om deze versneld te kunnen 

uitvoeren met behulp van extra rijksmiddelen die het kabinet beschikbaar stelt in 

het kader van het Nationaal programma. De invoering van de nieuwe 

Omgevingswet gebruiken we om het bondgenootschap verder vorm te geven. De 

nieuwe wet biedt meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer 

algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. De houding bij 

het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat 

ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. De 

ontwikkeling van een nieuwe Woonvisie leidt tot inzichten in woonwensen, 

noodzakelijke voorzieningen in dorpen en wijken en (bouw)mogelijkheden van het 

huidige woonbestand. 

 

In het programma Economie ontstaan voordelen van zo’n € 0,2 miljoen als gevolg 

positieve verwachte resultaten in de grondexploitaties door de verkoop van kavels.  

 

Programma Bestuur en Bedrijfsvoering 

 De gemeente Midden-Groningen heeft plm. 170 gebouwen in beheer en in 

onderhoud. Wij zijn bezig om voor de gebouwen en installaties het 

onderhoudsniveau te bepalen.  

De raad heeft ingestemd met de bouw van een nieuw gemeentehuis in Midden-

Groningen, als onderdeel van het huis van Bestuur en Cultuur waarvan Het Kielzog 

– samen met de bibliotheek, theater en muziekschool – deel uitmaakt. Gedurende 

het bouwproces zal gemeentepersoneel worden ondergebracht in tijdelijke 

huisvesting op de locaties in Muntendam, Slochteren en door het huren van het vm. 

Rabobank-gebouw en winkelruimte tegenover het bestaande gemeentehuis voor 

het Contactplein. 

 

In het programma Bestuur en bedrijfsvoering zijn nadelen ontstaan van in totaal € 

2,4 miljoen. De belangrijkste oorzaak zijn de negatieve effecten van de 

septembercirculaire (€ 1,3 miljoen). De trendmatige aanpassing van de algemene 

uitkering in de circulaire bedroeg €  0,7 miljoen  negatief en daarnaast is er ook 

sprake van een bijstelling in het BTW compensatiefonds ad € 0,6 miljoen negatief. 

Andere nadelen (per saldo € 1,1 miljoen) ontstaan door administratieve 

aanpassingen, correcties en herschikkingen binnen de budgetten.  

 

Voor een gedetailleerde toelichting op de verschillen verwijzen naar de bijlagen bij deze 

Najaarsnota. In deze bijlagen worden de verschillende begrotingswijzigingen toegelicht. 
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Tevens zijn daarin opgenomen de wijzigingen uit hoofde van de Voorjaarsnota 2018 zoals 

die door uw raad zijn vastgesteld.  
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1.  Programma’s 

 

1.1 Programma Dorpen en wijken (Groots in kleinschaligheid) 

 

Visie 

 

Dit programma gaat over het versterken van zelfredzaamheid van gemeenschappen, en 

het vergroten van leefbaarheid, het beheren van de openbare ruimte inclusief wegen, 

riolering, speelvoorzieningen en begraafplaatsen, het maatschappelijk vastgoed, cultuur, 

sport en bijbehorende accommodaties en openbare orde en veiligheid.  

In het Kompas Samen kom je verder is de bouwsteen “groots in kleinschaligheid” 

opgenomen. Kern van deze bouwsteen is dat leefbaarheid vorm krijgt in zelfredzame en 

leefbare kernen en dorpen. Dat kan op iedere plek anders vorm krijgen, omdat geen dorp, 

wijk of buurt hetzelfde is.  

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. 

Het geeft kleur en identiteit. En biedt kansen voor ontmoeting en samen bezig zijn. Elkaar 

ontmoeten is een voorwaarde voor leefbaarheid. Veelal gebeurt dat in maatschappelijke 

accommodaties. 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 

welbevinden. De openbare ruimte is wezenlijk voor de identiteit van een dorp of wijk. We 

vergroten de leefbaarheid door meer zeggenschap en zelfbeheer aan inwoners te geven op 

bijvoorbeeld het groen in de wijk. De gemeente blijft staan voor een afgesproken niveau. 

 

Afwijkingen 

 

1)Leefbaarheid; Het versterken van de sociale cohesie door het vergroten van de 

leefbaarheid, zelfbeheer en zelfredzaamheid in dorpen en wijken.  

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

Het versterken van de sociale cohesie door 

het vergroten van de leefbaarheid, 

zelfbeheer en zelfredzaamheid van dorpen. 

 

We vergroten de leefbaarheid door de 

kansen en financiële middelen te benutten 

in Kansrijk Groningen (leefbaarheids-

regelingen aardbevingsgebied), provinciale 

en rijksprogramma’s. We wijzen onze 

dorpen en wijken actief op de kansen en 

mogelijkheden die zij zelf kunnen 

benutten.  

Afwijkingen 

In 2016 en 2018 heeft de gemeente Slochteren subsidie toegekend gekregen door de 
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Nationaal Coördinator Groningen voor een aantal projecten van maatschappelijke 

initiatiefnemers. Inmiddels zijn voorschotten verstrekt en zijn de eerste uitgaven gedaan. 

Ten aanzien van de administratieve verwerking hiervan verwijzen naar de toelichting op 

budget neutrale begrotingswijzigingen. De projecten worden uitgevoerd binnen de 

beschikbare middelen.  

 

 

2)Goede en passende huisvesting voor het uitvoeren van maatschappelijke 

activiteiten.  

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

Goede en passende huisvesting voor het 

uitvoeren van maatschappelijke 

activiteiten.  

 

 

We continueren het huidige beleid van de 

drie gemeenten. We brengen in beeld waar 

de verschillen en overeenkomsten zitten, 

dat als basis dient om na 2018 te 

harmoniseren.  

Afwijkingen 

Welzijns- en sportaccommodaties zijn van groot belang voor onze inwoners. Een groot 

aantal van deze gebouwen wordt beheerd en geëxploiteerd door verenigingen en 

stichtingen. Soms zijn de gebouwen gemeentelijk eigendom, soms eigendom van 

verenigingen en stichtingen. 

We willen deze maatschappelijke organisaties een steuntje in de rug geven door hen 

tegemoet te komen bij de OZB belasting. Daarmee worden de exploitatielasten van deze 

accommodaties verlaagd. Voortbouwend op de lijn uit de voorgaande jaren willen we in 

2018 de gebruikersbelasting compenseren. Hiervoor ramen we een extra budget van 

€80.000 in 2018. Dit bedrag is als extra uitgave verantwoord in het programma Bestuur en 

bedrijfsvoering.  De compensatie wordt uitgekeerd als subsidie. Daardoor zijn de 

onroerende zaak belastingen voor de betrokken instellingen vergelijkbaar met 2017. 

In 2019 willen we daarbovenop ook de eigenarenbelasting compenseren. Hiervoor is in de 

begroting van 2019 budget vrijgemaakt. Hiermee geven we een extra impuls in het 

verlagen van exploitatielasten. 

 

 
4) Een breed sportaanbod dat bijdraagt aan gezond leven en leefbaarheid 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

Het stimuleren van sport en bewegen in het 

onderwijs en andere specifieke 

doelgroepen. 

 

We voeren de harmonisatie die voor 

Midden-Groningen is gemaakt voor alle 

sportvoorzieningen en accommodaties, 

zowel in eigendom als niet in eigendom bij 

de gemeente, door. Dit geldt ook voor de 

tarieven, onderhoudsprogramma’s, 

gebruiksovereenkomsten en subsidies voor 
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sportstimulering. 

Afwijkingen     

Als onderdeel van een gezondheidsprogramma in Noorderpark en Margrietpark en 
omstreken zijn er 3 scholen, die deelnemen aan het onderdeel “De Gezonde School”. De 
scholen zijn inmiddels gecertificeerd binnen het thema Sport en Bewegen of Welbevinden 
en Sociale Veiligheid. Verder zijn twee scholen, waarbij er ondersteuning geboden wordt 
bij het verzorgen van de gymlessen en wordt het spelen op het schoolplein gestimuleerd. 
Alle programma’s zijn gericht op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, waarbij 
gezondere, fittere en meer weerbare kinderen beter presteren in een prettige 
leefomgeving. 
Voor een goede invulling van het project De Gezonde School, maar ook van het verzorgen 
van sport- en beweegactiviteiten op de scholen en in de wijken zijn vakleerkrachten l.o. 
en buurtsportcoaches actief en vindt er een samenwerking plaats in de B(uurt) 
O(nderwijs) en S(port) driehoek plaats, gecoördineerd door de combinatiefunctionaris. Bij 
een mogelijke uitrol over de hele gemeente is een beperkte uitbreiding van de capaciteit 
van de lesgevers noodzakelijk. 
Na de afschaffing van het schoolzwemmen blijken er steeds meer kinderen op de 
basisschool niet in het bezit van een diploma te zijn. Het gevaar voor de kinderen neemt 
toe en bij onderwijsactiviteiten op de scholen kunnen sommige onderdelen geen 
doorgang vinden. 
Op kleine schaal is er een “zwemmen op school” project geweest op 2 scholen met een 
korte periode zwemmen in plaats van gymles op het rooster. Voor de komende periode 
zou er op beperkte schaal een vergelijkbare opzet voor de hele gemeente gerealiseerd 
kunnen worden, waarbij scholen kunnen intekenen op deelname. 
 
In de voormalige drie gemeenten (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) 
waren er veel verschillen in de tarieven van zowel de binnen- als buitensport-
accommodaties. Wij zullen de raad voorstellen doen toekomen die bijdragen aan een 
eenvoudige maar duidelijke systematiek. 

 
 

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

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

We zijn een gemeente die veilig is en voelt 

op het gebied van wonen, werken en leven, 

is samenwerking met bewoners en 

ketenpartners. 

We voeren het integraal veiligheidsbeleid 

uit. 

Afwijkingen     

In Siddeburen is in een particuliere akker een aantal granaten en een vliegtuigbom uit de 

tweede wereldoorlog aangetroffen. Momenteel wordt onderzocht of er nog meer bommen 

liggen. De explosieven moeten worden geruimd. Om voor een rijksbijdrage in 

aanmerkingen te komen dient voor 1 april 2019 een raadsbesluit te worden genomen. De 

meicirculaire 2019 zal duidelijkheid geven over de toekenning van de bijdrage. In het 

raadsvoorstel zullen wij de benodigde dekking aangeven.   
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6)Fysieke leefbaarheid 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

In stand houden van de verkeersveiligheid 

en bereikbaarheid over weg en water 

Toewerken naar het landelijk 

voorgeschreven scheidingspercentage van 

75% van afval en de reductie van 

huishoudelijke restafval tot maximaal 100 

kilo per inwoner per 2020 

In stand houden van de verkeersveiligheid 

en bereikbaarheid over weg en water. 

We harmoniseren beleid rondom 

afvalinzameling 

Afwijkingen 

Ten behoeve van onder andere de verkeersveiligheid vindt reconstructie plaats van de 

W.A. Scholtenweg in Zuidbroek. In 2016 is hiervoor door de raad van Menterwolde 

650.000 beschikbaar gesteld, samen met een subsidie fietsknelpunten is 684.000 

beschikbaar voor dit project. Doordat sinds 2016 materiaalprijzen zijn gestegen en de 

markt is aangetrokken, heeft de laagste inschrijver hoger ingeschreven dan verwacht. 

Gecombineerd met voorbereidingskosten en een aantal meerwerkposten, maakt dat een 

tekort van € 262.000 voor dit project is ontstaan. Wij stellen voor om het krediet te 

verhogen, waarvan de bijbehorende kapitaallasten zich zullen voordoen in 2020.  

 

De gemeente Midden-Groningen is na de herindeling gestart met de harmonisatie van 

beleid voor de nieuwe gemeente. Daaronder valt ook het beleid met betrekking tot de 

Afvalscheiding. Midden-Groningen wil er voor zorgen dat binnen de gemeente dezelfde 

afspraken van toepassing zijn met betrekking tot afvalinzameling en -scheiding! 

Dit betekent niet alleen dat het bestaand beleid gelijk moet worden getrokken. 

Dit moment is ook het moment om een nieuwe gedeelde strategische visie te ontwikkelen 

op basis van het landelijk programma voor afvalbeleid. Uitgangspunt daarbij zijn de 

doelstellingen zoals die zijn benoemd in het VANG (Van afval naar grondstof) programma. 

Voor deze harmonisatie en het ontwikkeling van een (nieuwe) visie is er een werkgroep 

afvalvisie samengesteld. 

 

Naast de verantwoordelijk directeur en medewerkers van participerende teams wordt 

deze werkgroep extern ondersteund. 

Naast de kosten van externe ondersteuning zijn er dit jaar al de nodige kosten gemaakt in 

verband met inwoners enquêtes, samenstellen van video informatie, acties op de afval 

brengstations, organiseren van inwoner bijeenkomsten ect. 

Ingeschat wordt dat de totale uitgaven dit jaar ongeveer € 175.000 zullen bedragen. 

Deze kosten worden gedekt uit de beschikbare middelen van de voorziening harmonisatie 

afvalbeleid. 

In deze voorziening is per 1-1-2018 een bedrag beschikbaar van: € 650.000. 

Onder aftrek van de kosten 2018 resteert er dan nog een bedrag van € 475.000. 

Voor de begroting 2018 heeft dit dus geen voor- of nadelige gevolgen.  

 

Het geplande groot onderhoud inclusief schoonmaak heeft in de zomerperiode 
plaatsgevonden. Daarmee is het sportcentrum De Kalkwijck helemaal klaar voor het 
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nieuwe sportseizoen. 
Het warmwaterbad is voorzien van een nieuwe beweegbare vloer en de kleedcabines zijn 
voorzien van nieuwe tegels en een frisse kleurstelling.  
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1.2  Programma Sociaal (Thema Ieder mens telt)  

 

Visie 

 

We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Midden-Groningen (jong en oud) 

volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Buren, wijkbewoners, bedrijven, 

verenigingen en maatschappelijke instellingen kunnen allemaal eraan bijdragen dat 

kwetsbare inwoners langer, gezond, veilig en plezierig in hun vertrouwde omgeving 

kunnen wonen en meedoen naar vermogen. Onze inwoners zijn in de basis zelf aan zet om 

– al dan niet met behulp van het sociaal netwerk – in de eigen ondersteuningsbehoefte te 

voorzien. We stimuleren het zelf en samen oplossend vermogen van onze inwoners en 

samenleving. Kwetsbare inwoners die het op eigen kracht of met hulp van hun sociale 

omgeving niet redden ondersteunen we. Voor deze inwoners bieden we ondersteuning op 

maat en zo dichtbij mogelijk. 

Basisvoorzieningen zijn die voorziening die onderdeel uitmaken van het gewone leven. 

Gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisatie zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor deze voorzieningen. Basisvoorzieningen dragen bij aan het welbevinden van onze 

inwoners en hebben daardoor een preventief effect op maatschappelijke en individuele 

vraagstukken. Onder basisvoorzieningen  verstaan we alle voorzieningen die horen bij het 

normale leven  de scholen en de kinderopvang, het verenigingsleven, de speel- en 

ontmoetingsplaatsen, (vrijwilligers-) werk, sport en cultuur.   

 

Inwoners kunnen voor ondersteuning en maatschappelijke ontwikkeling op een compleet 

aanbod op wijkniveau rekenen. Voor onze inwoners moet er een logische samenhang zijn 

binnen het aanbod van Jeugd, Gezondheid,  WMO en Participatie.  

Het welzijn van burgers is voor een belangrijk deel  afhankelijk van hun gezondheid. 

Gezondheid bepaalt de mate waarin burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. Door 

de sociaal-economische opbouw van onze gemeente kennen we een grote groep burgers 

met een gezondheidsachterstand. De gezondheidsachterstand wordt  veroorzaakt door 

armoede, leefstijl en bijkomende psychosociale factoren.  

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 dat ondersteuning geeft 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. 

Onze  inwoner moet zich met ondersteuning van onze professionals verantwoordelijk 

voelen  voor het realiseren van het plan. 

 

 

Afwijkingen 

2)Welzijn (basisvoorziening) 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

Door begeleiding vanuit het algemeen Vanuit de sociale teams zetten we 
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maatschappelijk werk en opbouwwerk 

(vanuit de sociale teams) worden de 

leefomstandigheden van onze bewoners 

verbeterd. 

opbouwwerk en maatschappelijke 

dienstverlening in. 

Afwijkingen 

De begroting 2018 heeft een tekort van €70.000 voor de basissubsidie Kwartier Zorg en 

Welzijn. Dit tekort is het gevolg van een technische fout bij de samenvoeging van de drie 

afzonderlijke gemeentebegrotingen. Dit tekort moet incidenteel voor 2018 gecorrigeerd 

worden.   

 

 

3)Jeugd 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

We willen meer greep krijgen op de 

uitgaven voor de jeugdhulp. We zien tot nu 

toe dat de uitgaven blijven stijgen 

tegenover dalende inkomsten. We willen 

zicht  krijgen op de oorzaken van de 

stijging en de mogelijke aanpak. Ook willen 

we dat de inkomsten in verhouding zijn met 

de maatschappelijke vraagstukken waar we 

voor staan.  

 

Aanvulling voorjaarsnota: 

Door de oplopende kosten van jeugdzorg 

stijgen de tekorten in het sociaal domein. 

De tekorten worden voor 2018 gedekt door 

een reserve-onttrekking van € 2 miljoen en 

in 2019 voor € 1 miljoen. Vanaf 2020 zal 

het sociaal domein ‘budgetneutraal’ 

uitgevoerd worden. 

In samenwerking met de andere gemeenten 

gaan we de beschikbare jeugdhulpdata 

analyseren. Op basis van deze analyse 

ontwikkelen we instrumenten die het 

mogelijk maken beter te sturen op de 

uitgaven. Ook gaan we de mogelijk 

onderzoeken om via (wetenschappelijk) 

onderzoek beter in beeld te krijgen wat de 

maatschappelijke vraagstukken zijn en wat 

het effect daarvan is op de vraag naar 

jeugdhulp. Dat willen we gebruiken als 

onderbouwing voor een bestuurlijke route 

gericht op het verhogen van de inkomsten. 

Afwijkingen 

In de raadsbrief (d.d. 2 oktober 2018) hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkeling in 

de cijfers van de uitgaven jeugdhulp. Op basis van de analyse van de huidige cijfers zien 

we een aanzienlijke stijging van de uitgaven. Wanneer die ontwikkeling zich doorzet, 

lopen wij een risico dat het tekort op de uitgaven van jeugdhulp. Dit risico schatten wij 

in op ongeveer € 4 miljoen.  

Wij zijn bezig met het implementatieplan en daarnaast willen we aanvullende 

maatregelen ontwikkelen om de gesignaleerde trend te doorbreken. Voor verdere 

informatie verwijzen wij u graag naar de genoemde raadsbrief. 
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4) WMO, Cliëntvertegenwoordiging; basisondersteuning 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

We willen dat er voldoende algemene 

voorzieningen zijn met een passend aanbod 

voor onze inwoners. 

 

We zetten via Zorgbelang onafhankelijke 

cliëntvertegenwoordiging in  om ‘naast de 

inwoner te staan’ voor, tijdens, en na het 

gesprek.   

Afwijkingen 

Als gemeente Midden-Groningen zijn we sinds eind 2017 koploper gemeente op het 

gebied van de onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging. We hebben een projectvoorstel 

ingediend om de kwaliteit van de cliëntvertegenwoordiger en de bekendheid van de 

mogelijkheid dat inwoners hiervan gebruik kunnen maken, te verbeteren. We ontvangen 

hiervoor eenmalig ongeveer €50.000,--.  

 

2) WMO; Individuele ondersteuning en maatwerkvoorziening 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

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 bieden waar nodig 

maatwerkvoorzieningen aan inwoners met 

als doel langer zelfstandig thuis wonen en 

meedoen aan de maatschappij. 

 

Afwijkingen 

Al in  2017 is er een toename te zien in het gebruik van huishoudelijk hulp en 

ondersteuning in de vorm van zorg in natura vanuit de Wmo. In het eerste half jaar van 

2018 heeft deze toename zich doorgezet. De toename bij de zorg in natura is voor een 

deel te verklaren door de verschuiving van het PGB naar de Zorg in natura. Er is echter 

ook gewoon een toename van het aantal inwoners met een vraag naar ondersteuning of 

huishoudelijke hulp. Gezien deze reële ontwikkeling wordt voorgesteld om deze vanaf 

2019 structureel in de begroting te verwerken. Het gaat om een bedrag van  €880.000. 

Dit heeft geen expanderende werking heeft op de begroting omdat deze stijging gedekt 

kan worden uit de stijging van de algemene uitkering voor het sociaal domein. Het netto 

financieel effect is daarmee 0. 

 

3) Uitkeringen bijstand, Participatie; Indiv. ondersteuning en maatwerkvoorziening 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

We willen een inclusieve samenleving zijn 

waarin iedereen meetelt. We laten 

niemand aan de kant staan. 

 

De focus is erop gericht dat iedereen 

financieel in zijn eigen behoefte kan 

voorzien, maar wanneer dit niet kan 

verstrekken wij een inkomensvoorziening 

voor zolang het nodig is. 

Afwijkingen 
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Bijzondere bijstand 

De lasten in verband met bijzondere bijstand bedraagt dit jaar naar verwachting 

€1.900.000. Dit is €230.000 hoger dan vooraf geraamd. Dit nadeel wordt met name 

veroorzaakt door toegenomen kosten voor individuele inkomenstoeslag. Dit komt omdat 

steeds meer mensen een langdurig laag inkomen hebben en de weg weten te vinden naar 

deze toeslag. De kosten voor beschermingsbewind namen dit jaar toe omdat de 

toelatingseisen zijn verruimd en steeds meer mensen een beroep doen op een 

bewindvoerder.  

 

BUIG 

De lasten in verband met uitkeringen (minus ontvangsten) zijn naar verwachting ongeveer  

€ 1.250.000 lager dan begroot. Dit verwachte voordeel ten opzichte van de raming wordt 

met name veroorzaakt doordat het aantal uitkeringen in 2018 lager is dan midden 2017 

werd verwacht (ten tijde van het opstellen van de begroting). Ook het CBP 

prognosticeerde voor 2018 een hoger aantal bijstandsuitkeringen dan het gerealiseerde 

aantal.  

Aan de batenkant is de rijksvergoeding voor uitkeringen (de gebundelde uitkering oftewel 

het Buigbudget) hoger dan geraamd.  Het definitief Buigbudget voor 2018 bedraagt  

€ 30.200.000.  Enerzijds is sprake van een afname van het macro budget omdat het CBP 

een hoger aantal uitkeringen prognosticeerde dan geraamd. Anderzijds is er een bedrag 

toegevoegd in verband met de instroom van statushouders en een hogere gemiddelde 

prijs per uitkering dan waarvan eerder was uitgegaan. Dit is een voordeel van € 1.170.000 

ten opzichte van het geraamd bedrag. In totaal (aan de lasten en batenkant) verwachten 

we een voordeel van ongeveer € 2.400.000. 

 

Dubieuze debiteuren 

Voor de bepaling van de omvang van de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken 

werden door de voormalige drie gemeenten verschillende systematieken gehanteerd en is 

een groot deel van de hierbij gehanteerde uitgangpunten verouderd. Momenteel werken 

we aan het actualiseren en harmoniseren van deze systematiek voor Midden-Groningen. 

Als gevolg van de actualisatie van de te hanteren percentages omvang dubieus, 

verwachten we dat de voorziening te laag is en we een extra dotatie moeten doen van 

ongeveer € 800.000.  

 

Regeling BBZ 

Indien een gemeente ontvangsten heeft uit de regeling BBZ, dient 75% te worden 

terugbetaald aan het rijk. Deze terugbetalingsverplichting van €112.000 is in 2017 niet 

opgenomen in de balans en moet alsnog geboekt worden. 

 

Kwijtschelding OZB 

In de consolidatie van de drie HSSM begrotingen naar Midden-Groningen is voor € 168.000 

teveel geraamd inzake kwijtschelding OZB.  
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6) Participatie – Wsw 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

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. 

 

We creëren beschutte werkplekken waarbij 

we zorg dragen voor de benodigde fysieke 

aanpassingen van de werkplek of de 

werkomgeving, uitsplitsing van taken of 

aanpassingen in de wijze van 

werkbegeleiding, werktempo of 

arbeidsduur en begeleiding. BWRI biedt de 

juiste infrastructuur en organiseert de Wsw 

voor de inwoners van Midden-Groningen. De 

Wsw-ers uit de voormalige gemeente 

Menterwolde blijven bij de Wedeka. 

Afwijkingen 

Wedeka 

Inzake Wedeka zijn er de afgelopen periode twee bedragen naar de gemeente 

teruggevloeid van in totaal € 102.000,-. Het betreft de afrekening van 2017 waarbij € 

43.000 opgebouwd uit een gedeelte van het resultaat en een verrekening in het voorschot 

conform zienswijze van de gemeenteraad van Midden-Groningen terug is gestort. Voor 

het resterende bedrag van € 59.000 geldt dat dit voor komt uit de tweede 

begrotingswijziging. De meicirculaire kende een voordeel van € 900.000 voor de Wedeka 

gemeenten.  

 

Re-integratie 

Een (groot) deel van de re-integratie werkzaamheden in de voormalig gemeente 

Menterwolde werd extern uitbesteed. Door schaalvoordelen na de herindeling, kunnen we 

deze werkzaamheden uitvoeren binnen de structurele formatie. Hierdoor kan een deel 

van het re-integratiebudget vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van € 165.000 in 2018. 

 

 

 

Wij hebben een nieuw overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven binnen het Sociaal 

domein (tov het vorige overzicht uit de Voorjaarsnota). Hierbij hebben wij de volgende 

onderdelen betrokken: 

 Besluitvorming rondom de zgn quick wins en het implementatieplan jeugd 

 Meicirculaire en septembercirculaire 2018 voor de algemene uitkering sociaal 

domein 
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Dit levert het volgende bijgestelde financieel beeld op voor 2018 en de komende jaren (in 

duizendtallen):  

 

 

  

Prim. 

Begr.

Progn.

VJN

Bijstell. 

Progn.

Act. 

Progn.

Prim. 

Begr.

Progn.

VJN

Bijstell. 

Progn.

Act. 

Progn.

Prim. 

Begr.

Progn.

VJN

Bijstell. 

Progn.

Act. 

Progn.

Prim. 

Begr.

Progn.

VJN

Bijstell. 

Progn.

Act. 

Progn.

WSW

Uitgaven WSW -15.767 -15.767 -107 -15.873 -15.729 -15.729 -229 -15.958 -15.743 -15.743 25 -15.717 -15.780 -15.780 269 -15.510

Inkomsten WSW (AU + omzet) 13.890 13.890 107 13.997 13.400 13.400 -103 13.296 12.992 12.992 -255 12.737 12.929 12.929 -439 12.490

Tekort WSW -1.876 -1.876 0 -1.876 -2.329 -2.329 -333 -2.662 -2.751 -2.751 -230 -2.981 -2.851 -2.851 -169 -3.020

Gemeentelijke bijdrage WSW 1.876 1.876 0 1.876 2.329 2.329 333 2.662 2.751 2.751 230 2.981 2.851 2.851 169 3.020

Saldo, inclusief gemeentelijke bijdrage WSW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven re-integratie -3.265 -3.265 -3.265 -3.370 -3.370 -3.370 -3.437 -3.437 -3.437 -3.460 -3.437 -3.437

Inkomsten re-integratie 3.265 3.265 3.265 3.370 3.370 3.370 3.437 3.437 3.437 3.460 3.437 3.437

Saldo re-integratie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WMO

Uitgaven WMO -16.098 -17.078 -930 -18.008 -16.098 -17.198 -880 -18.078 -16.098 -17.197 -880 -18.077 -16.097 -17.197 -880 -34.174

Inkomsten WMO (AU + eigen bijdragen) 18.599 19.101 371 19.472 18.464 18.878 321 19.199 18.445 18.859 321 19.180 18.501 18.915 321 37.737

Saldo WMO 2.500 2.023 -559 1.464 2.367 1.680 -559 1.121 2.348 1.662 -559 1.103 2.404 1.718 -559 3.562

Jeugd

Uitgaven jeugd -22.099 -22.845 -22.845 -22.099 -21.670 -21.670 -22.098 -21.670 -21.670 -22.098 -21.670 -21.670

Inkomsten jeugd (AU) 18.246 18.799 559 19.358 17.793 18.345 559 18.904 17.849 18.401 559 18.960 17.954 18.507 559 19.066

Saldo jeugd -3.852 -4.046 559 -3.487 -4.306 -3.326 559 -2.767 -4.249 -3.268 559 -2.709 -4.143 -3.163 559 -2.604

TOTALEN SOCIAAL DOMEIN

Uitgaven -57.229 -58.954 -1.037 -59.991 -57.295 -57.967 -1.109 -59.076 -57.376 -58.046 -855 -58.901 -57.435 -58.084 -611 -58.695

Inkomsten 55.877 56.931 1.037 57.968 55.356 56.321 1.109 57.431 55.475 56.440 855 57.295 55.696 56.639 611 57.249

Saldo inkomsten en uitgaven -1.352 -2.023 0 -2.023 -1.939 -1.645 0 -1.645 -1.901 -1.606 0 -1.606 -1.740 -1.445 0 -1.445

Quick wins 0 0 0 0 753 753 0 753 753 0 753 753

Onttrekking reserve Sociaal domein 0 2.000 2.000 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.352 -23 0 -23 -1.939 108 0 108 -1.901 -853 0 -853 -1.740 -692 0 -692

Prognose Sociaal domein 2018-2021

(d.d. 04-10-2018)

2018 2019 2020 2021
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1.3  Programma Economie (Thema Economie van de toekomst & 
omgeving) 

 

Visie 

 

Het programma Economie bestaat uit de programmaonderdelen Omgevingswet, Economie, 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid, Verkeer en Aardbevingen. 

 

De Omgevingswet en het daarmee samenhangende gedachtegoed, waarbij de 

initiatiefnemer centraal staat en van ons een faciliterende rol verwacht, is de komende 

jaren een belangrijke kernopgave voor Midden-Groningen. Het gedachtengoed sluit aan bij 

de gedachte van het Kompas.  

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. 

Ruimtelijke ontwikkeling gaat over de manier waarop we met de ruimte omgaan en de rol 

die we daar als lokale overheid in innemen. De komende jaren staan ons op ruimtelijk 

gebied een aantal grote uitdagingen te wachten. Door de wereldwijde crisis is de markt 

voor woningen, bedrijven en andere ontwikkelingen veranderd. Initiatieven en projecten 

komen meer van ‘onderop’ en wij zijn als gemeente vaker medespeler en facilitator van 

ruimtelijke ontwikkelingen. Ook 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.  

Duurzaamheid raakt aan vele facetten van de samenleving, we kijken naar duurzaamheid 

vanuit een brede scope. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord 

leven, milieu, ecologie, welzijn, lokaal ondernemerschap en toekomstgericht denken 

wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.  

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 vervoersmodaliteiten, 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 gemeente Midden-Groningen ligt in het kerngebied waar de gevolgen van de gaswinning 

grote gevolgen hebben voor de gemeenschap. Het vraagstuk rond de veiligheid voor de 

inwoners en de daaruit voortvloeiende versterkingsopgave is van ongekende omvang. Het 

versterken van dorpen en wijken heeft grote consequenties voor onze inwoners. De 

gemeenten Midden-Groningen wil er voor zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen 

overeind blijft, de kwaliteit van de scholen en de gebouwen goed is en blijft en de 

gemeente klaar is voor een mooie toekomst. De gemeente wil in leefbaarheid en in 

economisch opzicht en op het vlak van erfgoed en cultuur die mooie plaats zijn en blijven 

die zij nu is voor de burgers, bedrijven en bezoekers. 
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Afwijkingen 

 

3) Ruimtelijke ontwikkeling; Woonvisie 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

De ruimtelijke ontwikkeling draagt bij aan 

een aantrekkelijke en leefbare gemeente 

waar het goed wonen, werken en recreëren 

is.  

We gaan een woonvisie opstellen.  

Afwijkingen 

Op verzoek van de woningbouwcorporaties wordt aanvullend onderzoek ingesteld op het 

gebied van Wonen en Zorg. Dit onderzoek volgens de planning medio november afgerond. 

De doorlooptijd van de woonvisie wordt daarmee vertraagd. De verwachting is nu dat in 

het vroege voorjaar van 2019 de woonvisie door de raad kan worden vastgesteld.  

 

 

5) Verkeer 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

We zijn een goed bereikbare en veilige 

gemeente. Zowel met auto, fiets, openbaar 

vervoer, te water en te voet.  

Actief participeren in projecten gericht op 

het verbeteren van de 

verkeersdoorstroming én de 

verkeersveiligheid. 

Afwijkingen 

Deze zomer zijn de Europaschool en de Verkruisenschool in Muntendam gefuseerd. Een 

belangrijk aspect tijdens het fusieproces was het aanpassen van de verkeerssituatie rond 

de Verkruisenschool, waar de fusieschool op dit moment gehuisvest is, in verband met de 

verkeersveiligheid. Naast een aantal kleinere maatregelen dient ook het aantal 

parkeerplaatsen uitgebreid te worden. De kosten zijn nog niet exact in beeld, maar 

globaal lijkt het erop dat het maximaal gaat om een bedrag van € 30.000. Getracht wordt 

de werkzaamheden dit jaar nog uit te voeren, mits het weer dat toelaat.  

 

 
6) Gevolgen gaswinning 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

We zorgen er in goed overleg met 

collegaeoverheden (Rijk en provincie) en 

betrokken partijen voor (onder andere de 

Nationaal Coördinator Groningen, Centrum 

voor Veilig Wonen en 

belangenverenigingen) dat Midden-

Groningen een aantrekkelijke gemeente 

blijft voor burgers, bedrijven en bezoekers. 

Daarbij zoeken we nadrukkelijk contact 
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met de inwoners en bedrijven om samen te 

kunnen bepalen hoe Midden-Groningen zich 

verder moet ontwikkelen.  

Afwijkingen/ stand van zaken 

Het programma gevolgen gaswinning werkt in roerige tijden. Er is gedurende een aantal 

maanden veel onduidelijkheid geweest over de versterkingsopgave in de door gaswinning 

getroffen regio en over het toekomstperspectief van de regio. Het verbeteren van de 

situatie heeft veel ambtelijke en bestuurlijke inzet gevraagd.  

 

In september is het de regio gelukt om met de minister van EZK tot een aantal afspraken 

te komen die maken dat de uitvoering van de projecten in onder andere Overschild en 

binnen het scholenprogramma weer door kan gaan. Het lijkt er op dat voor de versterking 

en voor het toekomstperspectief van de regio een aantal positieve stappen zijn gezet 

waarmee de gevolgen van de gaswinning aangepakt kunnen worden. 

 

In 2018 zijn door de onzekerheden een aantal activiteiten naar achter geschoven 

waardoor de daarvoor begrote middelen niet in 2018 hoefden te worden ingezet. De extra 

ambtelijke en bestuurlijke inzet ten gevolge van de onzekerheden en de overleggen met 

het Rijk hebben meer middelen gevraagd. Ook is de lumpsum vergoeding die gemeenten 

via de NCG ontvangen na lang aandringen  substantieel verhoogd in 2018. Het lijkt er op 

dat aan het einde van dit jaar een aantal eerdere tekorten die de gemeente Midden-

Groningen heeft gehad in het dossier gevolgen gaswinning dit jaar gecompenseerd kunnen 

worden. In 2019 wordt verwacht dat de uitgaven van de gemeente groter zullen zijn dan 

in 2018 vooral omdat een aantal projecten dan daadwerkelijk ten uitvoer worden 

gebracht. De raad wordt uiteraard op de hoogte gebracht als de begroting voor het 

programma gevolgen gaswinning af gaat wijken van de inschattingen.  

 

De programmabegroting voor 2019 houden wij gelijk aan de meest actuele stand van 

zaken en plannen van 2018. Dat betekent dat wij uitgaan van extra kosten buiten de 

reguliere begroting om van ongeveer 1,5 miljoen euro waarvoor de lumpsum-vergoeding 

vanuit de NCG (het Rijk) wordt ingezet om deze kosten op te vangen. 

 

 

Grondexploitaties  

 

IJsbaanlocatie 

In het project zijn in 2018 nog geen kavels verkocht. Wel zijn 5 opties op vrije kavels 

afgesloten en zijn voor circa 25 projectmatige woningen koopovereenkomsten aangegaan 

tussen ontwikkelaars en toekomstige eigenaren. Of we ook de verwachte inkomsten van 

de projectmatige kavels in 2018 zullen krijgen, hangt af van het startmoment van de bouw 

van de woningen en het moment van grondafname door de projectontwikkelaars.  

 

We werken aan enkele aanpassingen in het plan zodat we zeker weten dat er straks 

voldoende parkeerruimte is voor onze (nieuwe) inwoners. Extra kosten hiervoor proberen 

we zo veel mogelijk binnen het plan op te lossen, bijvoorbeeld door goed naar de 



21 | P a g i n a  
 

grondprijzen in het plangebied te kijken en deze waar nodig te actualiseren. Financiële 

consequenties van de voorgestelde aanpassingen komen terug in de herziening van de 

Meerjarenprognose Grondexpoitaties (MPG) 2019. 

 

Bedrijvenpark Rengers 

Dit Bedrijvenpark was een Gemeenschappelijke Regeling met de gemeente Groningen. De 

GR is per 1 juli 2018 ontbonden en  is geheel onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeente Midden–Groningen gekomen. De gemeente Midden-Groningen heeft de 

grondexploitatie Bedrijvenpark Rengers overgenomen van de GR. 

Momenteel is er serieuze interesse van een aantal bedrijven om bedrijfskavels af te 

nemen. Voor 2018 worden echter geen grondverkopen verwacht, dus ook geen 

tussentijdse winstneming. 

 

Korenmolenweg 

Er hebben zich in 2018 enkele geïnteresseerde bedrijven gemeld maar dit heeft niet geleid 

tot verkopen in 2018. Op dit moment is er geen concrete interesse en we verwachten niet 

dat we in 2018 grond zullen verkopen.  

 

Julianapark 

Voor de winstgevende grondexploitatie Julianapark zal op basis van de grondverkopen in 

2018 naar verwachting in 2018 ongeveer € 60.000 winst kunnen worden genomen. 

 

Tolweg 

Tolweg  is een goed lopend plan met een winstgevende grondexploitatie. Op basis van de 

grondverkopen in 2018 zal naar verwachting in 2018 totaal € 115.000 winst kunnen worden 

genomen. 

 

Burgemeester Venemastraat 

Voor de Burgemeester Venemastraat staat in de grondexploitatie een verkoopprognose van 

1 kavel per jaar (totaal 6 kavels). Dit wordt al een paar jaar niet gehaald. Met de 

herziening van de MPG 2019 zal in de grondexploitatie rekening worden gehouden met de 

tegenvallende verkopen. De verwachting is dat een extra verliesneming gering zal zijn. 

 

Verlengde Veenlaan 

Op dit moment worden geen grote financiële tegenvallers verwacht. Momenteel wordt een 

ambtelijk advies afgerond. Aansluitend zal met de portefeuillehouders het verdere 

besluitvorming en communicatie/informatie proces worden uitgelijnd. 

 

Stadshart 

De grondexploitatie Stadshart, dit betrof het gebied rondom het winkelcentrum, het 

gemeentehuis en Het Kielzog, zal conform begroting dit jaar worden afgesloten. 

 

Stadshart Noordelijk deel - Kerkstraat 

Deze grondexploitatie is opgestart en door de raad vastgesteld. De grondexploitatie is 

sluitend en is de basis voor de gebiedsontwikkeling Stadshart Noordelijk deel - Kerkstraat. 
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Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst was er voor 2018 al verkoop 

geprognotiseerd, dit heeft echter nog niet plaatsgevonden. 

 

Centrumplan Muntendam 

Voor Centrumplan Muntendam wordt dit jaar een start gemaakt met het Programma van 

Eisen. Op basis hiervan wordt een nieuwe kostenraming gemaakt. Deze wordt aan de raad 

voorgelegd voor definitieve besluitvorming over het plan. Voor de planfase is een 

voorbereidingskrediet van €200.000 beschikbaar gesteld.  

 

Overige gronden 

Het kassencomplex nabij Vosholen komt per 1 november leeg te staan. Het complex is in 

het verleden aangekocht voor de stopgezette woningbouwontwikkeling Kleinemeer. Met 

de vorige eigenaar is een gebruiksovereenkomst aangegaan. De gebruiksovereenkomst is 

per 1 november 2018 opgezegd, per deze datum moet volgens overeenkomst nog een 

gedeelte van de koopsom, zijnde €15.000  worden overgemaakt aan de vorige eigenaar.  

 

De gemeente heeft een principe afspraak met de OCV cv over de bijdrage voor het 

aanleggen van de Boomgaard over een gewijzigd tracé die niet over het terrein van Heere 

gaat. Door deze wijziging heeft OCV cv en tekort van € 300.000 in hun exploitatie. De 

bijdrage van de gemeente in de aanleg is € 75.000. 
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1.4  Programma Dienstverlening(Thema Gemeente als bondgenoot) 

Visie 

Dienstverlening betreft alle gemeentelijke producten en diensten. Dienstverlening zit ook 

in houding en gedrag van medewerkers. Dit programma gaat specifiek in op de 

dienstverlening van het Contactplein, belastingen/basisregistraties, maar ook de 

samenwerking op bestuurlijk en uitvoerend niveau. Bijvoorbeeld gemeentelijke diensten 

die door een andere organisatie voor onze inwoners wordt uitgevoerd. Communicatie en 

informatie zijn hier primair ondersteunend aan maar ook voorwaardelijk. 

Het dienstverleningsconcept Midden-Groningen is de visie op onze dienstverlening. Het is 

een stip op de horizon waar wij ons op richten waarbij de gemeente eerst en vooral 

bondgenoot van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is.  

 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

We willen uitstekende dienstverlening 
leveren op menselijke maat die aansluit bij 
de leefwereld van onze inwoners. Wij gaan 
uit van zelfredzaamheid, maar waar dit 
niet kan bieden wij een vangnet.  
 
Wij zijn goed bereikbaar, toegankelijk en 
klantvriendelijk om onze dienstverlening te 
maken tot een positieve, persoonlijke 
ervaring voor onze ‘klanten’: inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties.   
 
We willen maximale digitale 
dienstverlening leveren. 
 

We gebruiken  slimme apps, zoals het 
invoeren van een ‘makkelijk melden app’ 
voor inwoners en ‘de behandelapp’ voor 
medewerkers m.b.t. meldingen openbare 
ruimte en afval. 
Wij signaleren wat er gaande is in de 
samenleving en luisteren naar wat klanten 
zeggen. Wij zoeken de meest gangbare 
vorm daarvoor afgestemd op het 
betreffende onderwerp en zoeken naar 
maatwerk van de producten en diensten 
(afgestemd op de wensen van de klant). 
Uitgangspunt hierbij: luisteren, leren en 
groeien. Dit is een dagelijks aandachtspunt, 
naast een  jaarlijkse kwaliteitsmeting. 
 
Wij zetten social media in om meer in 
gesprek te zijn met inwoners. Doordat niet 
iedereen digitaal vaardig is, worden 
gemeentelijke bekendmakingen in een 
lokale huis- aan huiskrant geplaatst met 
een gemeente brede dekking.  
 
We ontwikkelen het Contactplein verder 
door, waarin is opgenomen 
Klantcontactcenter (KCC), Burgerzaken, het 
loket Vergunning en Handhaving, het WMO-
loket (tevens toegang tot Sociale Teams) en 
hebben aandacht voor de samenwerking 
met de balie/ receptie van het Bedrijf voor 
Werk Inkomen en Re-integratie (BWRi).  
 
Wij breiden  het aantal digitale formulieren 
en de bestaande formulieren uit en 
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verbeteren deze waar nodig (bijvoorbeeld 
BWRi formulieren). We monitoren het 
gebruik van de digitale formulieren en 
houden enquêtes t.b.v. het verbeteren van 
de digitale dienstverlening.  
 

Afwijkingen 

In het laatste kwartaal gaan we een nieuw kanaal introduceren. Inwoners kunnen dan met 
ons communiceren via Whats App.  
In 2018 starten we met het Programma Dienstverlening. De doelen van het programma 
zijn: vergroten van het organisatiebrede klant-bewustzijn, positioneren front- en 
backoffices, het ontwikkelen en introduceren van instrumenten om klanttevredenheid 
permanent te kunnen monitoren. Op het gebied van telefonie en website maken we hier 
al gebruik van. 
Vooruitlopend op de programmatische aanpak is medio 2018 een Taskforce 
Dienstverlening in het leven geroepen. Doel is om zicht te krijgen op casussen die 
aandacht behoeven en deze gebruiken om zicht te krijgen op de procesgang en daarmee 
een start te maken met het vergroten van het klantbewustzijn. Vanaf november 2018 
gaan we centraal ontvangstbevestigingen verzenden zodat de inwoner weet dat zijn stuk 
is ontvangen. De inwoner vindt dit belangrijk. Dit is een eerste resultaat van de 
Taskforce. 
In het vierde kwartaal zijn we ook gestart met het thuisbezorgen van reisdocumenten en 
rijbewijzen. 
De gemeenteraad heeft begin oktober opdracht gegeven tot een Rekenkameronderzoek. 
De rekenkamer heeft daarom de afweging gemaakt om zich in dit onderzoek te richten op 
de digitale toegankelijkheid van de gemeente Midden-Groningen. 
Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar de telefonische bereikbaarheid op 
systeemniveau. Dat betekent dat de rekenkamer wil onderzoeken op welke wijze de 
telefonische bereikbaarheid is georganiseerd. 
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1.5  Programma Bestuur en Bedrijfsvoering 

 

Afwijkingen 

 

Uitgangspunten samenstelling begroting 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

We streven naar een sluitende begroting 

2018 alsmede het meerjarenperspectief tot 

en met 20121.  

 

Afwijkingen    

1) OZB compensatie       (Nadeel € 80.000) 

Welzijns- en sportaccommodaties zijn van groot belang voor onze inwoners. Een 

groot aantal van deze gebouwen wordt beheerd en geëxploiteerd door 

verenigingen en stichtingen. Soms zijn de gebouwen gemeentelijk eigendom, soms 

eigendom van verenigingen en stichtingen. 

We willen deze maatschappelijke organisaties een steuntje in de rug geven door 

hen tegemoet te komen bij de OZB belasting. Daarmee worden de 

exploitatielasten van deze accommodaties verlaagd. Voortbouwend op de lijn uit 

de voorgaande jaren willen we in 2018 de gebruikersbelasting compenseren. 

Hiervoor ramen we een extra budget van €80.000 in 2018 

2) Administratieve correctie Belastingen    (Nadeel € 100.000) 

Bij de jaarrekening 2017 is geconstateerd dat er een aansluitingsverschil bestond 

tussen de subadministratie en het financiële grootboek. Dit verschil is niet 

meegenomen in 2017 en komt derhalve ten laste van 2018.  

3) Circulaires 2018       (Nadeel € 1.355.000) 

Belangrijkste oorzaak is een neerwaartse bijstelling van het accres 2018  met €194 

miljoen (landelijk) bij de septembercirculaire 2018. Voor onze gemeente een 

nadeel van circa € 675.000. Daarnaast wordt voor 2018 nog een bedrag van € 169 

miljoen uit het gemeentefonds gehaald omdat gemeenten meer zijn gaan 

declareren bij het BTW compensatiefonds. Voor onze gemeente een nadeel van 

circa € 550.000. Overige mutaties o.a. ontwikkelingen in de uitkeringsbasis, zijn 

aanleiding de algemene uitkering met circa € 130.000 nadelig bij te stellen. In 

totaliteit ontvangen we in 2018 circa € 1.355.000 minder algemene uitkering. 

4) Administratieve aanpassingen/herschikkingen                  (Nadeel € € 613.000) 

In de begroting 2018 zijn een aantal posten opgenomen die administratief zijn 

aangepast dan wel tot herschikking van de budgetten leiden. Per saldo betekent 

dit een nadeel van € 613.000. Bij de definitieve uitkomsten van de jaarrekening 

2018 zal blijken in hoeverre deze  aanpassingen geheel juist zijn gebleken.  

5) Treasury        (Nadeel € 227.000) 

Als gevolg van herfinanciering van de bestaande leningen van € 25 miljoen in 2018 

stijgen de rentelasten met € 227.000. Met deze rentelasten was in de begroting 

geen rekening gehouden. 
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Facilitaire zaken; Beheer en onderhoud gebouwen  

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

Het beheer en onderhoud van de circa 170 

gemeentelijke gebouwen en gebouw 

gebonden installaties wordt verder 

geprofessionaliseerd en gestructureerd.   

De gebouwen en installaties worden 

onderworpen aan een nulmeting om te 

bepalen op welk onderhoudsniveau ze 

zitten om vervolgens ook het perspectief op 

meerjarig onderhoud te kunnen bepalen.  

Afwijkingen 

Het onderhoudsniveau van deze laatste categorie is in kaart gebracht en vertaald naar 

een meerjarenonderhoudsplan en –begroting. De financiële vertaling van het groot 

onderhoud in een onderhoudsvoorziening is meegenomen in de meerjarenbegroting 2019. 

Met de onderhoudsvoorziening gebouwen en het onderliggende onderhoudsplan voldoen 

we als gemeente aan de geldende BBV regels.  

 

 

Facilitaire zaken; Fase 2 Het Kielzog (grote projecten) 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?  

Het gemeentehuis van Midden-Groningen 

komt  in Hoogezand. De inrichting en 

faciliteiten van dit nieuwe gemeentehuis 

zullen aansluiten op de nieuwe manier van 

(samen)werken zoals is omschreven in de 

organisatiefilosofie.  

Het gemeentehuis zal onderdeel worden 

van Het Kielzog samen met de bibliotheek, 

theater en de muziekschool. 

Afwijkingen    

In 2018 wordt de ontwerpfase van het project doorlopen. Inmiddels wordt gewerkt aan 

het definitieve ontwerp. Voor het project is een voorbereidingskrediet van €850.000 

beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. In december 2018 / januari 2019 volgt de 

aanvraag voor het uitvoeringskrediet. Tijdens het bouwproces zullen de medewerkers 

tijdelijk gehuisvest worden in de gemeentehuizen van Muntendam, Slochteren en in het 

tijdelijk gehuurde Rabobankgebouw. Ook is het gebouw van de ABN AMRO (tegenover het 

bestaande gemeentehuis) tijdelijk gehuurd ten behoeve van het contactplein. De 

verhuizingen zijn gepland voor het eind van 2018 en het begin van 2019. De kosten 

hiervan worden gedekt uit de reserve ‘Het Kielzog’.  

De verrijdbare tribune wordt overgedragen aan Stichting Kielzog tegen de boekwaarde 

van 1-1-2018 ad € 30.124. Hetgeen geen consequenties heeft voor de begroting 2018 

(budgetneutrale begrotingswijzing). 
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Bijlage 1 Toelichting financiële afwijkingen met effect op het begrotingssaldo 
 

We verwachten ten opzichte van de begroting 2018 een nadeel in deze Najaarsnota van  

€ 1,1 miljoen. Dit tekort bestaat enerzijds uit voordelen van  € 3,0 miljoen en nadelen van 

€ 4,1 miljoen. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per programma opgenomen en 

worden daarna toegelicht. 

 

 
  

Toelichting 

1) Dotatie voorziening grafrechten     (Nadeel  € 352.000) 

Dit betreft de dotatie aan de voorziening grafrechten vanuit de jaarrekening 2017. 

Als gevolg van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) had 

dit bedrag in de jaarrekening 2017 gecorrigeerd moeten worden. 

 

2) Sloop Ruitershorn      (Nadeel € 100.000) 

De raad van Menterswolde heeft in juli 2017 besloten om een krediet van € 100.000 

beschikbaar te stellen voor de sloop van Ruitershorn met als dekking de algemene 

reserve. Dit besluit wordt nu administratief geëffectueerd middels verwerking in 

deze najaarsnota. 

   

3) Bijzondere bijstand       (Nadeel 230.000) 

De lasten in verband met bijzondere bijstand bedraagt dit jaar naar verwachting  

Financiële afwijkingen 2018  met effect op het begrotingssaldo Voordeel Nadeel Toelichting

Dorpen en Wijken

Dotatie voorziening grafrechten 352.000€         1

Sloop Ruitershorn 100.000€         2

Sociaal

Bijzondere bijstand 230.000€         3

Actualisatie voorziening SoZa 800.000€         4

BBZ correctie jaarrekening 2017 112.000€         5

BUIG budget/uitkeringen 2.400.000€     6

Bijdrage aan GR Wedeka 102.000€         7

Re-integratiebudget 165.000€         8

Subsdie Kwartier 70.000€           9

Kwijtschelding OZB 168.000€         10

Economie

Julianapark 60.000€           11

Tolweg 115.000€         11

Boomgaard (omleggen) 75.000€           11

Bestuur en bedrijfsvoering

OZB compensatie 80.000€           12

Adm. Correctie Belastingen 100.000€         13

Circulaires 2018 1.355.000€     14

Adm. aanpassingen/herschikkingen 613.000€         15

Treasury 227.000€         16

Saldo Najaarsnota 3.010.000€     4.114.000€     
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€ 1.900.000. Dit is € 230.000 hoger dan vooraf is geraamd. Dit nadeel ten opzichte 

van de begroting wordt met name veroorzaakt door toegenomen kosten van 

bijzondere bijstand voor beschermingsbewind en toegenomen kosten voor 

individuele inkomenstoeslag. De kosten voor beschermingsbewind namen ook dit 

jaar weer toe omdat de toelatingseisen zijn verruimd en steeds meer mensen een 

beroep doen op een bewindvoerder. De individuele inkomenstoeslag neemt toe 

omdat steeds meer mensen een langdurig laag inkomen hebben en de weg weten 

te vinden. 

 

4) Actualisatie voorziening Sociale Zaken    (Nadeel € 800.000) 

Voor de bepaling van de omvang van de voorziening dubieuze debiteuren sociale 

zaken werden door de voormalige drie gemeenten verschillende systematieken 

gehanteerd en is een groot deel van de hierbij gehanteerde uitgangpunten 

verouderd. Momenteel werken we aan het actualiseren en harmoniseren van deze 

systematiek voor Midden-Groningen. 

Als gevolg van de actualisatie van de te hanteren percentages onvoorzien en de 

toename van de oninbaarheid, verwachten we een extra dotatie te moeten doen 

van ongeveer € 800.000. We komen nadere voorstellen over de harmonisatie van de 

uitgangspunten van het bepalen van de voorziening.  

 

5) BBZ Correctie jaarrekening 2017     (Nadeel € 112.000) 

Indien een gemeente ontvangsten heeft uit de regeling BBZ, dient 75% te worden 

terugbetaald aan het rijk. Deze terugbetalingsverplichting is in 2017 niet 

opgenomen in de balans en moet alsnog geboekt worden. 

 

6) Buig budget/uitkeringen      (Voordeel € 2.400.000) 

De lasten in verband met uitkeringen (minus ontvangsten) zijn naar verwachting 

ongeveer € 1.250.000 lager dan begroot. Dit verwachte voordeel ten opzichte van 

de raming wordt met name veroorzaakt doordat het aantal uitkeringen in 2018 

lager is dan midden 2017 werd verwacht (ten tijde van het opstellen van de 

begroting). Ook het CBP prognosticeerde voor 2018 een hoger aantal 

bijstandsuitkeringen dan het gerealiseerde aantal.  

Aan de batenkant is de rijksvergoeding voor uitkeringen (de gebundelde uitkering 

oftewel het Buigbudget) hoger dan geraamd.  Het definitief Buigbudget voor 2018 

bedraagt € 30.200.000.  Enerzijds is sprake van een afname van het macro budget 

omdat het CBP een hoger aantal uitkeringen prognosticeerde dan geraamd. 

Anderzijds is er een bedrag toegevoegd in verband met de instroom van 

statushouders en een hogere gemiddelde prijs per uitkering dan waarvan eerder 

was uitgegaan. Dit is een voordeel van € 1.170.000 ten opzichte van het geraamd 

bedrag. In totaal (aan de lasten en batenkant) verwachten we een voordeel van 

ongeveer € 2.400.000. 
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7) Bijdrage GR Wedeka       (Voordeel € 102.000) 

Inzake Wedeka zijn er de afgelopen periode twee bedragen naar de gemeente 

teruggevloeid van in totaal € 102.000,-. Het betreft de afrekening van 2017 waarbij 

€ 43.000 opgebouwd uit een gedeelte van het resultaat en een verrekening in het 

voorschot conform zienswijze van de gemeenteraad van Midden-Groningen terug is 

gestort. Voor het resterende bedrag van € 59.000 geldt dat dit voor komt uit de 

tweede begrotingswijziging. De meicirculaire kende een voordeel van € 900.000 

voor de Wedeka gemeenten.  

 

8) Re-integratiebudget       (Voordeel € 165.000) 

Een (groot) deel van de re-integratie werkzaamheden in de voormalig gemeente 

Menterwolde werd extern uitbesteed. Door schaalvoordelen na de herindeling, 

kunnen we deze werkzaamheden uitvoeren binnen de structurele formatie. 

Hierdoor kan een deel van het re-integratiebudget vrijvallen. Dit leidt tot een 

voordeel van € 165.000 in 2018. 

 

9) Subsidie Kwartier       (Nadeel € 70.000) 

Het nadeel  is het gevolg van een administratief technische correctie bij de 

samenvoeging van de drie afzonderlijke gemeentebegrotingen. Dit nadeel wordt  

incidenteel voor 2018 gecorrigeerd.  

 

10)  Kwijtschelding OZB      (Voordeel € 168.000) 

n de consolidatie van de drie HSSM begrotingen naar Midden-Groningen is voor 

€ 168.000 teveel geraamd inzake kwijtschelding OZB.  

      

11) Julianapark/Tolweg/Boomgaard     (Voordeel € 100.000) 

In de grondexploitaties van het Julianapark en de Tolweg doen zich voordelen voor 

als gevolg van de verkoop van kavels. Daarnaast ontstaan er extra uitgaven bij de 

Boomgaard als het gevolg van het omleggen van een weg. 

  

12) OZB compensatie       (Nadeel € 80.000) 

We willen maatschappelijke organisaties een steuntje in de rug geven door hen 

tegemoet te komen bij de OZB belasting. Daarmee worden de exploitatielasten van 

deze accommodaties verlaagd. Voortbouwend op de lijn uit de voorgaande jaren 

willen we in 2018 de gebruikersbelasting compenseren. Hiervoor ramen we een 

extra budget van €80.000 in 2018. 

 

13) Administratieve correctie Belastingen    (Nadeel € 100.000) 

Bij de jaarrekening 2017 is geconstateerd dat er een aansluitingsverschil bestond 

tussen de subadministratie en het financiële grootboek. Dit verschil is niet 

meegenomen in 2017 en komt derhalve ten laste van 2018.  

 

14) Circulaires 2018       (Nadeel € 1.355.000) 

Belangrijkste oorzaak is een neerwaartse bijstelling van het accres 2018  met €194 

miljoen (landelijk) bij de septembercirculaire 2018. Voor onze gemeente een 
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nadeel van circa € 675.000. Daarnaast wordt voor 2018 nog een bedrag van € 169 

miljoen uit het gemeentefonds gehaald omdat gemeenten meer zijn gaan 

declareren bij het BTW compensatiefonds. Voor onze gemeente een nadeel van 

circa € 550.000. Overige mutaties o.a. ontwikkelingen in de uitkeringsbasis, zijn 

aanleiding de algemene uitkering met circa € 130.000 nadelig bij te stellen. In 

totaliteit ontvangen we in 2018 circa € 1.355.000 minder algemene uitkering. 

 

15) Administratieve aanpassingen/herschikkingen  (Nadeel € 613.000) 

In de begroting 2018 zijn een aantal posten opgenomen die administratief zijn 

aangepast dan wel tot herschikking van de budgetten leiden. Hierbij is ook de 

vrijval van het restant van de GIDS-middelen betrokken die nog beschikbaar waren 

binnen de reserve financiële ruimte 2015 ad. € 11.000 (rond). Per saldo betekent 

dit een nadeel van € 613.000. Bij de definitieve uitkomsten van de jaarrekening 

2018 zal blijken in hoeverre deze  aanpassingen geheel juist zijn gebleken.  

 

16) Treasury        (Nadeel € 227.000) 

Als gevolg van herfinanciering van de bestaande leningen van € 25 miljoen in 2018 

stijgen de rentelasten met € 227.000. Met deze rentelasten was in de begroting 

geen rekening gehouden. 
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Bijlage 2 Financiële afwijkingen 2018 zonder invloed op het begrotingssaldo  
 
Algemene toelichting 
In deze bijlage wordt per programma informatie verstrekt over de budgettair neutrale 
afwijkingen die deel uitmaken van de Najaarsnota 2018.  Budgettair-neutraal omdat het 
geen invloed heeft op het saldo van de begroting 2018. 
Tevens is het effect van de Voorjaarsnota 2018 hierin verwerkt alsmede enige technische 
correcties die noodzakelijk zijn vanwege het voldoen aan de (uitvoerings-)voorschriften 
van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
Per programma treft u tabel aan waarin de afwijkingen / bedragen zijn weergegeven en 
daar waar nodig aangevuld met een toelichting hierop. 
De in kolom “T” vermelde nummers corresponderen met de opgenomen “Toelichting”.  
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Programma 1: Dorpen en wijken 
 

 
 
Toelichting 
1) Leefbaarheid 
In 2016 en 2018 heeft de gemeente Slochteren subsidie toegekend gekregen door de NCG 
voor een aantal projecten van maatschappelijke initiatiefnemers. Voor deze projecten 
heeft de gemeente in het verleden een algemeen voorschot ontvangen. Dit bedrag wordt 
in fases uitgekeerd aan de initiatiefnemers. Voor de projecten 2016 (tender 1) is in 2018 € 
205.900 uitgekeerd, deze uitgaven worden verrekend met de op de balans opgenomen 
vooruit ontvangen subsidie van € 373.300. In 2018 is ook een voorschotsubsidie ontvangen 
van € 920.000 voor projecten 2018 (tender 2). In 2018 is hiervan € 115.000 uitgekeerd aan 
de initiatiefnemers. Het restant ad € 805.000 dient als vooruit ontvangen subsidie op de 
balans opgenomen te worden.   
 
 

Financiële afwijkingen 2018  zonder effect op het begrotingssaldo 

Progr.

nr.
Programma/product Korte omschrijving Voordeel Nadeel I/S T

1 Dorpen en Wijken

Leefbaarheid Bijdrage NCG 920.000€       I 1

Projecten tender 2 Maatsch Initiatiefnemers 115.000€       I 

Vooruitontvangen subsidie tender 2 (balans) 805.000€       I

Afval Lagere kapitaallasten (dubb tractie IBOR) 207.792€       I 2

Hogere storting in de voorziening afval 207.792€       I

Kosten werkgroep afvalvisie 175.000€       I

Inzet voorzieningen harmonisatie afvalbeleid 175.000€       I

Riool Lagere kapitaallasten (dubb tractie IBOR) 56.236€         I 2

Hogere storting in de voorziening riool 56.236€         I

Taakveldcorrectie 6.030€           S

Cultuur Verkoop verrijdbare tribune aan Kielzog 30.124€         I 3

Verhoging subsidie 6.025€           I

Eextra afschrijving 24.099€         I

Overheveling restauratiebudget kerktorens 30.000€         I

Technische correctie 850€              I

Taakveldcorrectie 737€              S

Alg.reserve: overheveling jaarrek 17 HSSM 30.000€         I

Begraafplaatsen Dotatie voorziening grafrechten 2018 108.000€       S 4

Verlaging onderhoudsbudget begraafplaatsen 108.000€       S

Milieu Meerwerkopdracht ODG 111.117€       I 5

Taakveldcorrectie 9.630€           S

Overheveling; Onderzoekskostenbudget 

duurzaamheid

52.150€         I

Res.Fin.Ruimte 2016; overheveling 52.150€         I

Openbare ruimte Taakveldcorrectie : toerisme 69.840€         S 5.1

Verkeersaanpassingen OBS Burgemeester 

Verkruisenschool Muntendam i.h.k.v. de 

verkeersveiligheid

27.000€         I

Taakveldcorrectie : bebording 43.124€         S

Openbaar groen Taakveldcorrectie : toerisme 28.488€         S

Sport Taakveldcorrectie : toerisme 544.604€       S
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2) Afval en Riool 
Bij de samenstelling van de begroting 2018 zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) 
van tractie verwerkt van de doorberekening van de kosten tractie en zijn deze (nogmaals) 
rechtstreeks geraamd op de taakvelden op basis van de totaal staat van de gemeentelijke 
Activa. 
Bij de raming van de kapitaallasten van uit deze totaalstaat is vergeten de kapitaallasten 
tractie te elimineren. Dit wordt nu rechtgezet. 
Bruto gaat het om een bedrag van € 658.108. Daarvan wordt echter € 264.028 verrekend 
met de egalisatievoorzieningen afval en rioolrechten. 
Per saldo levert dit een voordeel op van € 394.080. (zie toelichting “Van invloed op 
saldo”) 
De kosten van de werkgroep afvalvisie € 175.000 worden gedekt uit de voorziening 
harmonisatie afvalbeleid. 
 
3) Cultuur 
De verrijdbare tribune (theater) in Kielzog is verkocht aan de Stichting Kielzog. De 
verkoopprijs € 30.124 wordt ingezet voor extra afschrijving ad € 24.099 en een verhoging 
van het subsidie aan Kielzog ad € 6.025. 
Het restant budget m.b.t. de restauratie kerktorens ad. € 30.000 houdt verband met een 
overheveling van 2017. 
 
4) Begraafplaatsen 
Uit de controlebevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2017 van Hoogezand-
Sappemeer blijkt dat er een voorziening grafrechten moet worden ingesteld. De eerste 
berekeningen duiden op een jaarlijkse storting van € 108.000. Doordat de aan de 
voorziening gelieerde onderhoudskosten direct vanuit de voorziening worden betaald 
wordt de reguliere onderhoudsraming met hetzelfde bedrag verlaagd. 
 
5) Milieu 
Het college van B&W heeft op 4 september 2018 een meerwerkopdracht aan de ODG 
verstrekt in het kader van sloopmeldingen etc. Kosten € 111.117 . Dekking vanuit de post 
“Onvoorziene uitgaven”, onderdeel van “Overige baten en lasten”(programma 5). 
Het op te voeren restant budget ad. € 52.150 m.b.t. onderzoekskosten duurzaamheid 
houdt nog verband met een overheveling uit het jaar 2016. 
 
5.1) Openbare ruimte 
Naast een taakveldcorrectie toerisme wordt er in het kader van verkeersveiligheid een 
eenmalig budget opgevoerd van € 27.000 in verband met verkeersaanpassingen bij de OBS 
Burgemeester Verkruisenschool te Muntendam. 
Het abusievelijk in de oorspronkelijk begroting vervallen budget ten behoeve van 

bebording wordt als taakveldcorrectie alsnog opgevoerd. Bedrag: € 43.124.   
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Programma 2: Sociaal 
 

 
 
 

Financiële afwijkingen 2018  zonder effect op het begrotingssaldo 

Progr.

nr.
Programma/product Korte omschrijving Voordeel Nadeel I/S T

2 Sociaal

(Begeleide)participatie Overhevelen aanpassing SW-subsidie n.a.v. 

meicirculaire 

153.893€       I 6

Taakveldcorrectie 4.390€           S

Burgerparticipatie Overhevelen aanpassing dec.uitk. verhoogde 

asielinstroom n.a.v. meicirculaire 

15.817€         I 7

Wijziging (verschuiving) product 

maatsch.dienstverlening

82.936€         I

Taakveldcorrectie 26.176€         S

Voortzetting welzijnprojecten:  

Wijkservicepunten 25.000€         I

Midden-Groningen Uitdaging 14.500€         I

Dementievriendelijke gemeente 5.000€           I

Vrijwilligerscollege 45.000€         I

Act.centrum De Badde (bew.init. G-West) 15.000€         I

Contributie We Helpen 8.000€           I

Project Sterk Vrijwilligerswerk 2.500€           I

Project Bestuurders Centraal 1.500€           I

Reserve Financiële Ruimte 2017 Aanwending Overheveling 2017 116.500€       I

Sociaal Domein 8

WMO oude taken Bijstelling budget 446.000€       I

WMO nieuwe taken Bijstelling budget 31.104€         I

WMO nieuw taken Bijstelling budget 880.000€       S

WMO nieuwe taken Bijstelling budget 50.000€         50.000€         I

WMO nieuwe taken Taakveldcorrectie 26.486€         S

Jeugd Bijstelling budget 1.091.188€    I

Jeugd Wijziging (verschuiving) product dorps- en 

wijkcentra 78.795€         I

Jeugd Taakveldcorrectie 38.295€         S

Jeugd: implementatieplan Bijstelling budget 910.000€       I

Bestemmingsreserve SD Bijstelling budget 2.000.000€    I

Accommodaties Wijziging (verschuiving) product dorps- en 

wijkcentra

78.795€         I

Inkomensvoorzienngen GIDS gelden 25.000€         I 9

beschikking reserve Fin ruimte 2015 25.000€         I

Volksgezondheid GIDS gelden 100.000€       I 10

Beschikking reserve Fin ruimte 2015  €      100.000 I

Overheveling budget verstrekking OGGz MW 41.000€         I

Alg.reserve: overheveling jaarrek 17 HSSM 41.000€         I

Onderwijs Wijziging (verschuiving) product 

maatsch.dienstverlening

82.936€         I

Taakveldcorractie 395.155€       I
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Toelichting 
 
6) (Begeleide)participatie 
In de mei-circulaire 2018 van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn middelen 
gereserveerd ter dekking van extra kosten van de Sociale Werkvoorziening ad. € 153.893. 
Het bestaande budget wordt, ter dekking van extra uitgaven, daarmee verhoogd. 
 
7) Burgerparticipatie 
In de mei-circulaire 2018 van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn middelen 
gereserveerd voor kosten van de verhoogde asielinstroom ad. € 15.817. Het bestaande 
budget wordt, ter dekking van extra uitgaven, daarmee verhoogd. 
 
De navolgende activiteiten dan wel intensiveringen van bestaande activiteiten worden in 
2018 uitgevoerd: 

- Wijkservicepunten    €  25.000 

- Midden-Groningen uitdaging   €  15.000 

- Dementie vriendelijke gemeente  €    5.000 

- Vrijwilligerscollege    €  45.000 

- Act.centrum De Badde (bew.in.G-west)  €  15.000 

- Contributie We Helpen   €    8.000 

- Project Sterk Vrijwilligerswerk            €    2.500 

- Project Bestuurders Centraal    €    1.500 
De kosten ad. € 116.500 worden gedekt uit de reserve Financiële Ruimte 2017. 
 
8) Sociaal Domein 
De actuele ontwikkelingen nopen tot bijstelling van de budgetten WMO oude en nieuwe 
taken alsmede Jeugd, tot in totaal € 1.568.292. Tezamen met het vervallen van de 
taakstelling Sociaal Domein – zie Programma 5 : Overige baten en lasten – ad € 1.341.708 
is dit een nadeel van € 2.910.000. Overeenkomstig de afspraken op de heidag van het 
college op 5 juni 2018 staat daar tegenover een baat van € 2 miljoen door aanwending van 
de bestemmingsreserve Sociaal Domein en € 910.000 door uitvoering van het 
implementatieplan Jeugd. 
 
WMO nieuwe taken: Al in  2017 is er een toename te zien in het gebruik van huishoudelijk 
hulp en ondersteuning in de vorm van zorg in natura vanuit de Wmo. In het eerste half 
jaar van 2018 heeft deze toename zich doorgezet. De toename bij de zorg in natura is 
voor een deel te verklaren door de verschuiving van het PGB naar de Zorg in natura. Er is 
echter ook gewoon een toename van het aantal inwoners met een vraag naar 
ondersteuning of huishoudelijke hulp. Gezien deze reële ontwikkeling wordt voorgesteld 
om deze vanaf 2019 structureel in de begroting te verwerken. Het gaat om een bedrag van  
€880.000. Dit heeft geen expanderende werking op de begroting omdat deze stijging 
gedekt kan worden uit de stijging van de algemene uitkering voor het sociaal domein. Het 
netto financieel effect is daarmee “nul” 
 
Cliëntondersteuning 
Als gemeente Midden-Groningen zijn we sinds eind 2017 koploper gemeente op het gebied 
van de onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging. We hebben een projectvoorstel 
ingediend om de kwaliteit van de cliëntvertegenwoordiger en de bekendheid van de 
mogelijkheid dat inwoners hiervan gebruik kunnen maken, te verbeteren. We ontvangen 
hiervoor eenmalig ongeveer €50.000,- 
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9) Inkomensvoorzieningen 
Gids-gelden: In 2018 is het project “Mobility monitoring” van de Gemeentelijke 
Kredietbank gestart. De kosten bedragen € 25.000 en worden gedekt uit de reserve 
Financiële ruimte 2015. 
 
10) Volksgezondheid 
Gids-gelden: het project “Welzijn op recept” is uitgebreid. Kosten 2018 € 100.000. 
Dekking: aanwending reserve Financiële ruimte 2015. 
 
Met de vaststelling van de jaarrekening 2017 van Menterwolde is besloten een bedrag van 
€ 41.000 over te hevelen naar 2018 zijnde het restantbudget 2017 voor verstrekking OGGz. 
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Programma 3: Economie 
 

 
 
 
Toelichting 
 
11) Economische ontwikkeling 
Op 12 juli 2018 heeft de raad besloten tot vaststelling van de jaarrekening 2017 van 
Hoogezand-Sappemeer, waaronder de overheveling van het restantbudget Bedrijvig en 
Leefbaar ad. € 292.778 
 
12) Openbaar vervoer 
Op 12 juli 2018 heeft de raad besloten tot vaststelling van de jaarrekening 2017 van 
Hoogezand-Sappemeer, waaronder de overheveling van het restantbudget voor een 
tijdelijk projectleider Lokaal vervoer ad € 30.000. 
  

Financiële afwijkingen 2018  zonder effect op het begrotingssaldo 

Progr.

nr.
Programma/product Korte omschrijving Voordeel Nadeel I/S T

3 Economie

Economische ontwikkeling Restant budget Bedrijvig en Leefbaar HS '17  292.778€       I 11

Taakveldcorrectie 110.980€       S

Alg.reserve: overheveling jaarrek 17 HSSM 292.778€       I

Grondexploitaties Taakveldcorrectie 19.213€         S

Taakveldcorrectie: doorrekening MPG's 20.000€         I

Toerisme Taakveldcorrectie: openbare ruimte 69.840€         S

Openbaar vervoer Rest kosten tijd.proj.leider Lokaal vervoer HS 30.000€         I 12

Alg.reserve: overheveling jaarrek 17 HSSM 30.000€         
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Programma 4: Dienstverlening 
 

 
 
Betreft technische correcties noodzakelijk vanwege het voldoen aan (uitvoerings-) 
voorschriften van het BBV. 
 
  

Financiële afwijkingen 2018  zonder effect op het begrotingssaldo 

Progr.

nr.
Programma/product Korte omschrijving Voordeel Nadeel I/S T

4

Burgerzaken Wijziging (verschuiving) product 

gegevensverwerking (GBA) 126.520€       

I

Taakveldcorrectie: verkiezingen - referendum 35.000€         I

Basisregistratie vastgoed Wijziging (verschuiving) product 

gegevensverwerking (GBA)

126.520€       I

Technische correctie 850€              I

Taakveldcorrectie 46.500€         S

Voorlichting Wijziging naar product bestuursondersteuning 

(P5)

104.345€       I

Bestuurlijkse samenwerking Wijzigingen naar product bestuursondersteuning 

(P5) 887.729€       

I

Dienstverlening



39 | P a g i n a  
 

Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering 
 
 

 
 
 
 

Financiële afwijkingen 2018  zonder effect op het begrotingssaldo 

Progr.

nr.
Programma/product Korte omschrijving Voordeel Nadeel I/S T

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Bestuur Herindelingsbudget 2018 13

Algemeen 1.540.000€    I

I&A 866.225€       I

Financiën 246.000€       I

Tijdelijke huisvesting 75.000€         I

Algemene reserve; compensatie 50% herindeling 

2017 Mw en Sl

360.000€       

B&W : lagere kosten wachtgelden bestuur 60.000€         I

Bestuursondersteuning Wijziging van product voorlichting (P4) 104.345€       I

Wijziging van product voorlichting (P4) 887.729€       I

Taakveldcorrectie 8.010€           S

Treasury Taakveldcorrectie 20.000€         I

Algemene uitkering gemeentefonds Lagere frictiekostenvergoeding 2018 26.524€         I 14

Inzet frictiekostenvergoeding '18 balans 2017 1.021.460€    I

Overhevelen aanpassing SW-subsidie n.a.v. 

meicirculaire 

153.893€       I

Overhevelen aanpassing dec.uitk. verhoogde 

asielinstroom n.a.v. meicirculaire 

15.817€         I

Overige baten en lasten Stelposten herindeling 2.965.209€    I 15

Stelpost taakstelling Sociaal Domein 1.341.708€    I

Meerwerkopdracht ODG 111.117€       I

Stelpost integratie uitkering Soc Domein 880.000€       I

Stelpost taakveldcorrecties < 50.000 93.324€         

Verlagen van het budget "onvoorziene uitgaven" 

i.v.m. verkeersveiligheidmaatregen Burgemeester 

Verkruisenschool 

27.000€         

Stelpost kwaliteitsimpuls organisatie 500.000€       I

Alg.reserve: kwaliteitsimpuls organisatie VJN 500.000€       

Overhead Kosten Groningenhuurtin.nl  2018 60.000€         I 16

Bedrijfsvoering

Terughalen taken ODG -restant krediet 17 SL 15.000€         I

Taakveldcorrectie: uitplaatsing Archief 15.200€         I

Taakveldcorrectie: huurinkomsten st. Ultiem 40.000€         I

Vervolgkosten tijdelijke huisvesting HS 17 70.000€         I

Afvoeren toevoeging aan de reserve Huis voor 

Bestuur&Cultuur 450.000€       I

Alg.reserve: overheveling jaarrek 17 HSSM 85.000€         I

Effect Voorjaarsnota 2018 1. Correcties 955.658€       

2. Voorjaarsnota 730.187€       

3. Primair saldo begroting 94.304€         

4. Aanwending/toevoeging algemene reserve 1.685.845€    94.304€         

Saldo: 14.649.451€  14.649.451€  
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Toelichting 
 
13) Bestuur 
Herindeling 
In het jaar 2017 hebben de HSSM-gemeenten een aanloopvergoeding ontvangen van € 
706.000 per gemeente. Zowel Slochteren als Menterwolde hebben de vergoeding in 2017 
niet volledig besteed. De  voordelen maken onderdeel uit van de rekeningresultaten 2017 
en mitsdien van de Algemene reserve van Midden-Groningen per 2018. € 360.000 – van 
deze niet bestede middelen wordt nu ingezet ter dekking van het herindelingsbudget 
2018. 
 
 Doordat Hoogezand-Sappemeer in de voorbereiding van de herindeling als 
“regiegemeente” optrad is de aanloopvergoeding in 2017 overschreden. Om deze 
overschrijding te compenseren is in de jaarrekening 2017 van Hoogezand-Sappemeer een 
bedrag van € 1 miljoen als vordering op het Rijk verwerkt (frictievergoeding 2018).  
 
Voor de kosten van de herindeling ontvangt de gemeente Midden-Groningen gedurende de 
jaren 2018-2021 een frictiekostenvergoeding van in totaal € 8,4 miljoen waarvan € 3,4 
miljoen in 2018. In de begroting 2018 en het meerjarenperspectief tot en met 2021 is 
uitgegaan dat de vergoedingen voor 100% worden besteed. Ramingen zijn tot dusverre 
budgettair neutraal, via stelposten, in de begroting verwerkt. 

 
Daarmee rekening houdende en  beschikking over een deel van de “voordelen” 2017 
bedraagt het beschikbaar herindelingsbudget voor 2018 c.a. € 2,7 miljoen. Daarvoor is een 
bestedingsbudget opgesteld hetwelk via de Najaarsnota 2018 administratief, budgettair 
neutraal, wordt verwerkt. 
 
Wachtgelden  bestuur 
De raming voor wachtgelden kan worden verlaagd met € 60.000 en wordt ingezet voor 
dekking van de kosten in 2018 met betrekking tot de inhuursite “Groningenhuurt.nl” 
 
14) Algemene uitkering gemeentefonds 
Frictiekostenvergoeding herindeling 
Vanwege een lager aantal inwoners (peildatum 1 januari 2017) ontvangt de gemeente een 
lagere frictiekostenvergoeding herindeling. Voor het jaar 2018 is dit een nadeel van 
€26.524. 
In de jaarrekening 2017 van Hoogezand-Sappemeer is een vordering opgenomen van 
€1.021.460 op de te ontvangen frictiekostenvergoeding 2018. 
 
Mei-circulaire 2018 
De extra middelen voor de verhoogde asielinstroom € 15.817 en meerkosten subsidie 
Sociale Werkvoorziening € 153.893 zijn beschikbaar voor uitgaven in 2018. 
 
15) Overige baten en lasten 
Stelpost  “Herindeling” ad. € 2.965.209 wordt in zijn geheel afgeraamd en functioneel 
geraamd onder het product: bestuur –  herindeling gemeenten 1. Algemeen, 2. 
Automatisering/Informatisering, 3. Financiën en 4. Huisvesting 
 
Stelpost taakstelling Sociaal Domein: Conform de afspraken op de heidag van het college 
van 5 juni 2018 komt de stelpost te vervallen. 
Stelpost nieuwe taken WMO 
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Zie toelichting Sociaal Domein “WMO nieuwe taken”. Door verhoging van de bestaande 
budgetten komt de stelpost te vervallen. 
 
Onvoorziene uitgaven: 
Een budget van € 111.117 wordt ingezet ter dekking van de kosten van de 
meerwerkopdracht ODG. 
Een budget van € 27.000 wordt ingezet in verband met verkeersveiligheidsmaatregelen bij 
de OBS Burgemeester Verkruisenschool 
 
Algemene reserve: 
In de Voorjaarsnota 2018 is tekstueel opgenomen dat de na de herindeling ontstane 
nieuwe ambtelijke organisatie een kwaliteitsimpuls behoeft. Kosten in 2018 € 500.000. 
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16) Overhead 
Om het proces aan inhuur derden goed te kunnen managen zijn in 2018 maatregelen 
getroffen, waaronder het gebruik maken van de site “Groningenhuurtin.nl”. De kosten 
bedragen in 2018 c.a. € 60.000 en worden gedekt door een verlaging van het budget 
“Wachtgelden bestuur” 
 
Met het vaststellen van de jaarrekeningen 2017 van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 
is besloten om restantbudgetten met betrekking tot de bedrijfsvoering over te hevelen, te 
weten: 

- Hoogezand-Sappemeer, vervolgkosten tijdelijke huisvesting € 70.000 

- Slochteren, terughalen taken ODG € 15.000. 
 
Als taakveldcorrectie (aanvullend) verwerkt: 

- de huuropbrengst 2018 van de St. Ultiem i.v.m. de huur van huisvesting in het 
gemeentehuis te Hoogezand; € 40.000. 

- de kosten uitplaatsing archief; € 15.200. 
  
In de begroting 2018 is ten laste van het herindelingsbudget een storting opgenomen van 
€450.000 in de reserve 2e fase Kielzog voor dekking van tijdelijke huisvestingskosten. Deze 
storting blijft achterwege omdat in 2017 het “jaar-“budget voor de herindeling is 
overschreden.  
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Bijlage 3 Balansmutaties met effecten op de financiële positie 

 
 

 

Investeringen

Progr.

nr.
Programma/product Toelichting

Toename 

boekwaarde

Afname 

boekwaarde

1 Dorpen en wijken

Reconstructie W.A.Scholtenweg 

Menterwolde

In 2016 heeft de raad van Menterwolde een 

krediet beschikbaar gesteld van € 650.000

 €    262.000 

Na aanbesteding blijken de kosten te moeten

worden verhoogd met € 262.000

Realisatie wordt verwacht in 2019. In 2020 de 

eerste kapitaallasten: 25 jr a 1,5%

Totaal  €    262.000  €                    - 

Reserves

Progr.

nr.
Programma/product

Vorming 

van
Inzet van

5 Bestuur en bedrijfsvoering Overige mutaties

Algemene reserve Aanwending t.g.v. herindeling 2018 360.000€         

Kwaliteitsimpuls organisatie 500.000€         

Correcties begroting 2018 955.658€         

Saldo Voorjaarsnota 2018 730.187€         

Primair saldo begroting 2018  €      94.304 

Saldo Najaarsnota 2018 1.104.041€      

Resultaatbestemming Jaarrekeningen 2017

Bruto jaarrekeningresultaat 2017 MW  € 1.480.500 

Instellen reserve Leefbaarheidsgelden (Mw)  €       129.500 

Overhevelen budgetten 2017 Mw naar MG 71.000€           

Bruto jaarrekeningresultaat 2017 SL 1.833.386€     

Toevoeging reserve Meerstad 623.916€        

Overhevelen budgetten 2017 SL naar MG 15.000€           

Aanwending reserve Stadshart 623.545€     

Aanwending reserve Fianciële ruimte 2015 765.000€     

Overhevelen budgetten 2017 HS naar MG 392.778€         

Bruto jaarrekeningresultaat 2017 HS  €    5.660.531 

Overige reserves Resultaatbestemming Jaarrekeningen 2017

Leefbaarheidsgelden MW 129.500€     

Meerstad SL  €    623.916 

Stadshart HS 623.545€        

Financiële ruimte 2015 HS 765.000€        

Overige mutaties

Financiële ruimte 2015 - GIDS HS 135.952€         

Financiële ruimte 2016 - Overhevelingen HS 52.150€           

Financiële ruimte 2017 - Voortzetting welzijn 

projecten HS

116.500€         

Bestemmingsreserve Sociaal Domein 2.000.000€      

Bestemmingsreserve Huis voor Cultuur en 

Betuur

450.000€         

Totaal mutaties Reserves: 3.716.765€  16.519.144€    

Waarvan t.l.v. de exploitatie             Totaal: 94.304€       

Waarvan t.g.v. de exploitatie

Niet van invloed op het saldo: 5.768.273€      

Van invloed op het saldo::

Saldo Res.Fin.Ruimte 2015 (gedeeltelijk) 10.952€           

Resultaat najaarsnota 1.104.041€      

Totaal:         6.883.266€      

Waarvan resultaatbestemming van de 

 jaarrakeningen HSSM 2017 3.622.461€  9.635.878€     

3.716.765€  16.519.144 
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Voorzieningen

1 Dorpen en wijken

Begraafplaatsen Vorming van de voorziening grafrechten; 

352.000 + de dotatie 2018; 108.000 460.000€     

Harmonisatie afvalbeleid Kosten werkgroep afvalbeleid 175.000€         

Afval Dubbele raming kosten tractie IBOR 207.792€     

Riool Dubbele raming kosten tractie IBOR 56.236€       

724.028€     175.000€         


