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Samenstelling college 

 
Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen 
 

Rein Munniksma 

Burgemeester (wnd) 

Openbare orde en veiligheid 

P&O beleid 

Facilitair (incl. gemeentelijke huisvesting & ICT) 

Handhaving 

Dienstverlening 

Communicatie 

 

Anja Woortman 

Leefbaarheid (beleid) en dorpshuizen 

Wonen inclusief omgevingsvisie/wet 

Gaswinning 

Erfgoed 

Wethouder voor: Overschild, Tjuchem, Steendam, Schildwolde, Slochteren, Slochteren en Kiel-Windeweer 

 

Peter Verschuren 

Participatie en inkomen (BWRi) 

Arbeidsmarkt 

Duurzaamheid en energietransitie 

Milieu 

Jeugd (inclusief jeugdzorg) 

Project: Gorecht West 

Wethouder voor: Hoogezand-Zuid, Noordbroek, Kolham en Kalkwijck 
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Jan Jakob Boersma 

Zorg/WMO/Gezondheid 

Beheer Openbare Ruimte 

Natuur en landschap 

Recreatie en toerisme 

Ruimtelijke ordening 

Project: Kerkstraat-Noord 

Wethouder voor: Foxham, Hoogezand-Noord, Foxhol, Zuidbroek en Kropswolde 

 

Erik Drenth 

Financiën 

Onderwijs incl. accommodaties 

Sport en sportaccommodaties 

Cultuur 

Wethouder voor: Siddeburen, Sappemeer, Froombosch, Westerbroek en Waterhuizen 

 

Jaap Borg 

Economische zaken en detailhandelsbeleid 

Bedrijventerreinen 

Verkeer en vervoer 

Projecten: Windpark N33, zonneparken en herinrichting Muntendam 

Wethouder voor: Hellum, Harkstede, Scharmer, Woudbloem, Muntendam en Meeden 

 

Henk Mulder 

Gemeentesecretaris 

Eindverantwoordelijke voor functioneren van de totale organisatie 

Adviseur van het college van Burgemeester en wethouders. 
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Samenstelling gemeenteraad 2018-2022 

Fractie Aantal zetels Fractievoorzitter 

PvdA 
5 

Mw. T. van der Veen 

Gemeentebelangen Midden-Groningen 
5 

Dhr. H. Haze 

SP 
5 

Mw. M. Feenstra 

VVD 
4 

Mw. M. Bos - Carabain 

ChristenUnie 
4 

Dhr. M. Metscher 

CDA 
4 

Mw. E. van der Burg - Versteeg 

Groen Links 
3 

Mw. M. Bosman 

D66 
2 

Dhr. G. Renkema 

Leefbaar Midden-Groningen 
1 

Mw. N. Kruzenga 
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1. Dorpen en wijken 

I. 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. In nauwe samenwerking 
met inwoners, organisaties en ketenpartners wil de gemeente zorg dragen voor die leefbaarheid. En in 
dat opzicht een ware bondgenoot zijn. Dat betekent ook dat er verschil mag zijn. Dat maatwerk de beste 
oplossing kan bieden. Niet alles kan op dorps- en wijkniveau. Neem bijvoorbeeld ‘bovendorpse’ 
voorzieningen, zoals het Kielzog en bibliotheken 
 
Het Kompas is leidend, maar we zijn ons ervan bewust dat 2018 een soort overgangsjaar is. Samen leren, 
samen groeien betekent dat we eerste stappen gaan zetten met van buiten naar binnen werken. Zo is 
het adagium ‘verschil mag er zijn’ voor ons niet helemaal nieuw, maar toch zijn we het vaak nog niet 
gewend; het gelijkheidsbeginsel zit in onze genen. Samen leren, samen groeien doen we 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. 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. 
 

II. 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 
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1) 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 

• De zeggenschap van inwoners over hun dorp en 
wijk, 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. 

• We continueren dorps- wijkbudgetten en 
andere subsidieregelingen voor leefbaarheid 
zoals die ook in 2017 golden. 
 

• Omdat we niet op nul beginnen, gaan we,  met 
behoud van het goede, eerste stappen zetten in 
het vergroten van de zelfredzaamheid op basis 
van het adagium “Samen leren, samen 
groeien”. Werkende weg geven we het samen 
vorm. 
 

• We starten met een proces om te komen tot 
meerjarige afspraken met de wijken en dorpen 
over de beschreven doelen. 
 

• Aandachtspunten zijn hierbij o.a. vorm, schaal, 
legitimatie, onderlinge verhouding, de invulling 
van het mandaat van “de mogelijk makers”, 
instrumentarium en de ruimte voor het ‘niet-
weten’ en samen met anderen ontdekken wat 
het beste werkt. 
 

• We vergroten de leefbaarheid door de kansen 
en financiële middelen te benutten in Kansrijk 
Groningen (leefbaarheidsregelingen 
aardbevingsgebied), provinciale en 
rijksprogramma’s. We wijzen onze dorpen en 
wijken actief op de kansen en mogelijkheden 
die zij zelf kunnen benutten. 
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2) Samen met inwoners zorgdragen voor goede en passende huisvesting voor het 
uitvoeren van sociaal maatschappelijke activiteiten 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

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

• We brengen het maatschappelijk vastgoed in 
beeld; zowel in gemeentelijk eigendom als 
verenigingen en stichtingen. Dit is basis voor de 
harmonisatie. 
 

• 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. 
 

• We voeren het plan voor transitie van de 
onderwijshuisvesting uit. Op meerdere locaties 
omvat dit plan ook kansen voor integratie van 
andere maatschappelijke voorzieningen. 

• In dorpen waar de bouwkundige versterking 
speelt proberen we toekomstgericht met het 
maatschappelijk vastgoed om te gaan door 
kansen te benutten voor nieuwe oplossingen. 
Als deze accommodaties niet in ons eigendom 
zijn spelen we een faciliterende rol. 
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3) Inwoners van Midden-Groningen nemen zo mogelijk deel aan het maatschappelijk 
leven en kunnen zich ontplooien, onder andere door cultuur 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

Cultuur algemeen 

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

 
• 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 beleidsmatig te 
harmoniseren. 
 

• We ondersteunen het sterke 
amateurverenigingsleven – dat valt en staat 
door inzet van vele vrijwilligers – door  
incidenteel activiteiten te financieren. Dit doen 
we op basis van dezelfde subsidieregelingen als 
in 2017. 
 

• Voor Midden-Groningen heeft de Culturele 
Compagnie (CC) een manifest uitgebracht. In 
2018 wil de CC de samenwerking tussen 
culturele  organisaties verder uitbouwen. De 
gemeente faciliteert dit. 
 

• We gaan samen met partners na op welke wijze 
cultuur een bijdrage kan leveren aan het 
doorbreken van de vicieuze cirkel van kinderen 
in achterstandssituaties. 

Bibliotheekwerk 

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

 
• We stellen contractafspraken op voor Midden-

Groningen, met maatwerk op gebiedsniveau. 
 

• We haken het bibliotheekwerk verder aan bij 
het sociaal domein. We zorgen voor verbinding 
met maatschappelijke organisaties en 
onderwijsinstellingen bijzaken als, 
laaggeletterdheid, en taalachterstanden.  
 

• De bibliotheek blijft een taak vervullen op het 
gebied van ontplooiing en ontmoeting, die 
waardevol is in wijken en dorpen. 
 

• Via de Bibliotheek op School gaat de 
bibliotheek verder met de doorgaande leeslijn 
op de basisscholen en met het voor- en 
vroegschoolse aanbod (VVE-middelen). 

Kielzog 

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

 

 
• We maken met Kielzog Theater en 

Kunstencentrum contractafspraken.  
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• Kielzog Kunstencentrum is schakel in het 
cultuuronderwijs en de cultuureducatie in het 
basis- en voortgezet onderwijs. Daarvoor 
continueren we de inzet van 
combinatiefuncties cultuur uit 2017. 

Archeologie 

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

 
• We continueren het huidige beleid. We brengen 

in beeld waar de verschillen en 
overeenkomsten zitten, als basis om na 2018 
beleidsmatig te harmoniseren 

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. 

 
• We benutten de kansen om erfgoed zorgvuldig 

hersteld en versterkt te krijgen na schade door 
gaswinning. 
 

• We benutten samen met eigenaren kansen tot 
herbestemming om erfgoed levend te houden. 

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

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 op 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, uit 
de maatschappelijke agenda). 

• We continueren het huidige beleid van de drie 
gemeenten, zoals de combinatiefunctionarissen 
sport. We brengen in beeld waar de verschillen 
en overeenkomsten zitten, dat als basis dient 
om na 2018 te harmoniseren. 
 

• In 2017 is al een brede inventarisatie voor 
Midden-Groningen gemaakt voor alle 
sportvoorzieningen en accommodaties, zowel in 
eigendom als niet in eigendom bij de 
gemeente. In 2018 gaan we in overleg met 
betrokken partijen (waaronder de 
sportverenigingen) verder met harmonisatie van 
zaken als tarieven, onderhoudsprogramma’s, 
gebruiksovereenkomst en subsidies voor 
sportstimulering.  
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5) We zijn een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven, 
in samenwerking met bewoners en ketenpartners 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

 • We voeren het integraal veiligheidsbeleid uit. 
 

• We behalen doelen van de gezamenlijk 
vastgestelde prioriteiten, regionaal en lokaal, 
op basis van het Regionaal beleidsplan 2015-
2018 en de jaarplanning 2018 voortvloeiend uit 
het integraal veiligheidsbeleid. 
 

• We zetten voort en verbeteren de integrale 
overlegstructuur op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. We sturen vanuit de 
regierol. 
 

• We hebben regie op de werkzaamheden van de 
bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in 
het openbaar domein en in de handhaving van 
de APV en Drank- & Horecawet. Dit doen we in 
afstemming met ketenpartners. 
 

• We voeren crisismanagement uit in nauwe 
samenwerking met de Veiligheidsregio en alle 
betrokken ketenpartners. 
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6) Het behouden van de fysieke leefbaarheid op het gebied van groen, 
speelvoorzieningen, wegen, water en afval 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• Gebiedsgericht beheer openbare ruimte. • We spreken gezamenlijk met buurtverenigingen 
of bewonerscommissies af waar de plantsoenen 
een ander kwaliteitsniveau krijgen en wie het 
onderhoudt.  
 

• We actualiseren beheerplan wegen en er 
worden nieuwe beheerplannen opgesteld voor 
groen, kunstwerken en beschoeiingen. 

• Behoud van veilige speelvoorzieningen. • We beoordelen in overleg met 
buurtverenigingen of bewonerscommissies 
welke speelvoorzieningen in stand blijven en 
welke niet, en wie welke rol daarbij pakt. 

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

• We houden de wegenstructuur in stand en 
beheren die. 
 

• We houden verkeersveilige bermen in stand. 
 

• We onderhouden bruggen, tunnels en duikers. 
 

• We laten de openbare verlichting functioneren. 
• Het behouden van een robuust watersysteem 

en duurzaam waterbeheer. 
• We zetten de samenwerking voort met de 

Groninger gemeenten, de gemeenten uit de 
Kop van Drenthe, het waterbedrijf Groningen 
en de waterschappen Hunze en Aa’s en 
Noorderzijlvest in de afvalwaterketen. 

• Toewerken naar het landelijk voorgeschreven 
scheidingspercentage van 75% van afval en de 
reductie van huishoudelijk restafval tot 
maximaal 100 kilo per inwoner per 2020. 

• We harmoniseren beleid rondom 
afvalinzameling. 

• Inzamelen van grondstoffen. • We zamelen afval in volgens het huidige beleid 
van de drie gemeenten. 
 

• We harmoniseren het beheerplan ondergrondse 
containers. 
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Wat gaat het kosten?  Dorpen en wijken 

Omschrijving  2018 2019 2020 2021 

Lasten         

Openbare ruimte € 6.591.707 € 6.641.442 € 6.605.452 € 6.594.268 

Cultuur € 5.258.006 € 5.231.655 € 5.231.342 € 5.230.570 

Sport € 3.909.558 € 3.819.225 € 3.691.730 € 3.662.294 

Groen € 5.202.892 € 5.210.446 € 5.174.721 € 5.196.015 

Riolering € 4.344.260 € 4.344.260 € 4.344.260 € 4.344.260 

Afval € 6.646.699 € 6.647.265 € 6.482.723 € 6.478.601 

Milieu € 1.504.847 € 1.504.725 € 1.504.603 € 1.504.480 

Begraafplaatsen € 435.105 € 434.428 € 433.322 € 433.340 

Totaal  
€ 33.893.074 € 33.833.446 € 33.468.153 € 33.443.828 

Baten         

Openbare ruimte -€ 143.996 -€ 143.996 -€ 143.996 -€ 143.996 

Cultuur -€ 932.737 -€ 932.737 -€ 932.737 -€ 932.737 

Sport -€ 1.135.982 -€ 1.025.937 -€ 1.025.937 -€ 1.025.937 

Groen -€ 147.756 -€ 147.756 -€ 147.756 -€ 147.756 

Riolering -€ 5.484.914 -€ 5.484.914 -€ 5.484.914 -€ 5.484.914 

Afval -€ 7.719.835 -€ 7.719.835 -€ 7.719.836 -€ 7.719.835 

Milieu -€ 641.176 -€ 641.176 -€ 641.176 -€ 641.176 

Begraafplaatsen -€ 326.000 -€ 326.000 -€ 326.000 -€ 326.000 

Totaal  
-€ 16.532.396 -€ 16.422.351 -€ 16.422.352 -€ 16.422.351 

Saldo voor bestemming 
€ 17.360.678 € 17.411.095 € 17.045.801 € 17.021.477 

Mutaties reserves 
    

790506 Res. Vaarverbinding  (onttrekking aan 
reserve) -€ 187.973 -€ 187.223 -€ 186.474 -€ 185.725 

790506 Res. Vaarverbinding (storting in 
reserve) € 92.793 € 89.271 € 85.647 € 81.916 

790218 Res. Bui.peuterbad CSVT VJN 07 
(afschr.) (onttrekking aan reserve) -€ 3.685 -€ 3.685 -€ 3.685 -€ 3.685 

Saldo na bestemming 
€ 17.261.813 € 17.309.458 € 16.941.289 € 16.913.983 
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2. Sociaal  

I. 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. 
 
Als vervolg op het Kompas is in 2017 een start gemaakt met de maatschappelijke agenda. Eén van de 
vragen die we als bondgenoot hebben opgepakt, is: hoe doorbreken we de vicieuze cirkel van kinderen in 
achterstandssituaties? Met partijen die iets bij te dragen hebben aan deze opgave, hebben we deze 
vraag besproken. Wat doet zich voor, hoe ziet het ideaal er uit en wat kunnen we daar aan doen? De 
vraag heeft in 2017 geleid tot concrete acties en projecten, die doorlopen in 2018. Naast deze uitvoering 
kijken de partijen die elkaar gevonden hebben op dit onderwerp ook hoe ze bij elkaar kunnen blijven, 
om het onderwerp blijvend op de agenda te houden. 
 

In 2018 wordt een voortgangsevaluatie sociale teams uitgevoerd.  Vanaf 2015 werken we in het gebied 
Midden-Groningen met 5 sociale teams: 3 teams in Hoogezand-Sappemeer, één team in Slochteren en 
één team in de gemeente Menterwolde. De opbrengsten van de evaluatie zullen worden gebruikt om de 
bestaande werkwijze verder te verbeteren. Met deze evaluatie kijken we terug op wat zich in de 
afgelopen 3 jaar heeft afgespeeld in de vijf teams. De evaluatie onderscheidt daarbij 2 hoofdvragen 
over: 

• het effect van de (inhoudelijke) werkwijze van de teams 
• de organisatiewijze die de gewenste manier van werken het best faciliteert 

 
In het sociale domein zijn vanaf 2015 (forse) bezuinigingen doorgevoerd door het Rijk aan de gemeenten 
rondom de decentralisaties (jeugd, Wmo en participatie). Uitgangspunt van de gemeenteradenraden 
hierbij was zgn budgetneutraliteit:  de uitvoering van de decentralisaties vindt plaats binnen de 
budgetten die de gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk. De financiering van de WSW is hierbij 
overigens als uitzondering benoemd. Tot en met 2017 lijkt het erop dat de uitgaven in het sociale 
domein van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde binnen de beschikbare budgetten blijven 
(onder meer door reservevorming in 2015 en 2016).  Vanaf 2018 lijkt dit niet meer haalbaar. Op basis van 
de huidige inzichten en analyse wordt voor Midden-Groningen in het sociaal domein een jaarlijks tekort 
verwacht tussen de 1,5 en 2 miljoen. Dit vraagt om nieuwe keuzes voor het sociaal domein door de raad. 
Het is de bedoeling om de raad deze keuzes in 2018 voor te leggen in de vorm van scenario’s. Deze 
discussie wordt voorbereid met de raadswerkgroep sociaal domein.  
 

II. Doelstellingen en activiteiten 

1) Transformatie 
2) Veiligheid 
3) Doorgaande lijn -9 maanden tot 100+ 
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1) Transformatie 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• Vanaf 2015 zijn we gestart met activiteiten 
gericht op de transformatie. Met de  
transformatie bedoelen we een fundamentele  
verandering in de hulp en ondersteuning. Deze 
verandering richt zich onder andere op het 
realiseren van een positieve opvoedomgeving, 
het organiseren van de hulp in de leefomgeving 
van het kind en ruimte voor de professional. 
Het doel van de transformatie is een 
effectiever en efficiënter stelsel.   
 

• Er is al veel gebeurd en in beweging. We willen 
in 2018 samen met onze maatschappelijke 
partners en inwoners verder vorm geven aan de 
uitgangpunten van de transformatie verder 
verspreiden in alle geledingen van samenleving 
o.a. aan de hand van het Kompas. Binnen de 
transformatie staan  voor ons de volgende 
thema’s op de voorgrond: 
• Preventie,  
• Doorgaande lijn -9 maanden tot 100+, 
• Veiligheid, 
• Gezondheid en 
• Kwaliteit. 

• Door de decentralisaties en de daarbij 
gebruikte informatie systemen krijgen we 
steeds meer en betere data over de sociale 
problematiek in onze gemeente. Voor het 
beleid en de effectmeting is het nodig dat we 
deze data aanvullen met relevante gegevens en 
vervolgens  ordenen en analyseren.  Op basis 
daarvan kan een monitor sociaal domein 
ontstaan. Hiermee ontstaat voor de raad een 
sturingsinstrument binnen het sociaal domein. 

 

• We willen dat onze inwoners dat gezamenlijk 
en individueel  hun eigen plan vormgeven. De 
regie ligt in principe bij hen en is 
toekomstgericht. De gemeente en professionals 
zorgen er voor dat onze inwoners dat ook 
kunnen. Vraagstukken en oplossingen willen we 
terugbrengen naar een  overzichtelijke 
eenvoud. Deze uitgangspunten vormen de basis 
voor het van buiten naar binnen werken die 
gebaseerd is op de dagelijkse werkelijkheid van 
onze inwoners.   

 

• We gaan overzichtelijke stappen nemen. 
Hiervoor onderzoeken we de effectiviteit van 
de ontwikkelde en te ontwikkelen activiteiten.  
Om meer op outcome te kunnen sturen  
beschrijven de beoogde maatschappelijk 
effecten.  Hiervoor benoemen we de  kritische 
succesfactoren voor het sociale domein zoals:    
• toegankelijkheid voorzieningen, 
• tevredenheid burger, 
• zelfredzaamheid, 
• kanteling, 
• doorbreken (inter-)generationele 

overdracht,  
• doelmatigheid en 
• efficiency. 

• Een belangrijke rol voor het behalen van de 
doelstelling  van de transformatie is weggelegd 
voor de sociale teams. De teams zetten waar 
het kan en wenselijk is de transformatie in of 
door. Dat begint vaak klein, maar is een proces 
dat zich geleidelijk zal uitstrekken over het 
gehele werkgebied. 

• We formuleren beleidsdoelen vaak op een hoog 
abstractie niveau bijv.  meer zelfredzaamheid.  
Het is niet eenvoudig om dat doel in meetbare 
effecten te vertalen. Maar voor 
beleidsevaluatie is het essentieel om te weten 
of de zelfredzaamheid toeneemt.  We willen 
een werkwijze invoeren die dat mogelijk  
maakt en die aansluit bij ons uitgangspunt ‘Van 
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buiten naar binnen werken’  
2) Veiligheid 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• Met De 10 voor Noord en het uitvoeringsplan 
willen we op basis van de thema’s: 
• Preventie, 
• Interventie, 
• Verbinding zorg en veiligheid en 
• Regie en sturing door gemeente. 
een effectieve aanpak tot stand brengen voor 
de preventie en  aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. 

 

Preventie 

• Voorlichting over en bespreekbaar maken van 
huiselijk geweld en kindermishandeling op 
scholen met randvoorwaarden. 
 

• Signaleren en melden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 

• Inventarisatie naar ervaringen, knel –en 
verbeterpunten in kennis en gebruik van het 
instrumentarium voor signaleren en melden, 
zowel in 'voorliggend veld' als sociale teams. 
 

• Het verder ontwikkelen van een veilige 
opvoedomgeving. 
 

Interventie 

• Inventarisatie knelpunten huidige interventie 
met als resultaat een effectieve aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 

• Het realiseren van een veilige leeromgeving.  
 

• Plan van aanpak voor effectieve lokale aanpak  
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 

Verbinding zorg en veiligheid 

• Invoering van een samenwerkingsverband 
tussen zorgaanbieders, sociale teams en 
gemeente dat gericht is op het voorkomen van 
escalatie (Aanpak Voorkoming Escalatie - AVE 
model). In dat model maken 
samenwerkingspartners afspraken over hoe we 
op en afschalen bij kritische maatschappelijk 
situaties rond hulp, openbare orde en 
veiligheid. 
 

• Pilot ‘Handle with care’ vanuit Veiligheidshuis. 
 

Regie en sturing door gemeente 

• We nemen regie en sturen op gemaakte 
afspraken, ketensamenwerking, 
randvoorwaarden. 
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3) Doorgaande lijn -9 maanden tot 100+ 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen 
dat zij gedurende hun leven  op een consistente 
wijze hulp en ondersteuning krijgen wanneer 
dat nodig is. Hiervoor willen we een 
doorgaande lijn ontwikkelen die al kan worden 
ingezet voor het ongeboren kind. Een 
doorgaande lijn betekent dat interventies 
elkaar logisch opvolgen en afgestemd zijn op 
het heden en toekomst. Dat dwingt de zorg, 
ondersteuning, onderwijs en opvang zich te 
organiseren rond de afgesproken lijn. Het 
voorkomt dat er gaten in de sociale 
ontwikkeling van onze inwoners ontstaan.  
Hiermee zorgen we er voor dat elke inwoner 
maximaal kan deelnemen aan onze 
samenleving.  

 

• Organisatie van laagdrempelige hulp en 
ondersteuning in en bij de school, peuter- en 
kinderopvang. 
 

• Activering van bewoners door het ontwikkelen 
van activiteiten van en voor 
inwoners.(waaronder project in de wijk 
Gorecht-West). 
 

• Inzet en verbreden van de pedagogische coach 
in de opvoedomgeving kinderopvang, 
peuteropvang en basisonderwijs. 
 

• We betrekken jongeren actief bij het beleid. 
We laten jongeren onderzoeken wat ze mee 
maken en wat hun ervaringen zijn met de 
volwassen wereld en de hulpverlening. Dat 
doen we o.a. met de methodiek van de 
Taskforce Jongeren en Story telling Werkgroep, 
organiseren themabijeenkomsten. 
 

• Analyse van de problematiek van jongeren met 
name in de overgang van 18 – naar 18 +.  
 

• We brengen de vraagstukken met betrekking 
tot de doorgaande lijn in beeld om deze met 
onze maatschappelijke partners te bespreken 
en draagvlak voor oplossingen te ontwikkelen.    
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I. Visie op basisvoorzieningen  

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.   

 

II. Doelstellingen en activiteiten 

1) Onderwijs 
2) Welzijn 
3) Jeugd 
4) WMO 
 

1) Onderwijs 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 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 en  
• Leerplicht / Voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten.  
 

Openbaar onderwijs (verzelfstandigd)  

• Vanaf 1 januari 2018 is al het openbare 
basisonderwijs in de gemeente Midden-
Groningen verzelfstandigd. We geven een 
zienswijze op de begroting 2019 en de 
jaarrekening 2017 van de openbare 
schoolbesturen.  
 

• We hebben structureel bestuurlijk overleg met 
de openbare schoolbesturen om toe te zien op 
de uitvoering van de schoolbestuurlijke taken, 
en waar nodig het beleid van de gemeente en 
de schoolbesturen op elkaar af te stemmen.  
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Programmaplan huisvesting onderwijs 

• Als gevolg van de aardbevingen in Groningen is 
het scholenprogramma gestart. Binnen dit 
programma zijn alle scholen en gymzalen 
binnen de contour geïnspecteerd. Daaruit is 
gebleken dat al deze gebouwen bouwkundig 
versterkt moeten worden.  
• 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 plannen is een 
programmaorganisatie opgezet. De 
komende jaren werken we samen met 
externe stakeholders (schoolbesturen, NCG, 
NAM, CVW) aan uitvoering van dit plan.  

 
Leerlingenvervoer 

• In januari 2018 is de geharmoniseerde 
verordening leerlingenvervoer door de raad van 
Midden-Groningen vastgesteld. Daarin is 
vastgelegd waar ouders aan moeten voldoen om 
in aanmerking te kunnen komen voor een 
tegemoetkoming in de kosten van 
leerlingenvervoer.   

 
IKC beleid  

• In afstemming met schoolbesturen en 
aanbieders van peuter- en kinderopvang werken 
we aan beleid voor de ontwikkeling van 
Integrale Kind Centra (IKC).  
 

• Om de ontwikkelingskansen van alle kinderen 
te vergroten willen we een optimale 
samenwerking tussen alle kind voorzieningen 
stimuleren. We streven hierbij naar een 
doorgaande ontwikkelingslijn, waarbij de focus 
ligt op de overgang van voorschoolse educatie 
naar het basisonderwijs.  
 

• We zijn verantwoordelijk voor een goed aanbod 
van vroeg- en voorschoolse educatie voor 
peuters met een risico op een 
(taal)achterstand. De GGD bepaalt op het 
consultatiebureau of een kind hiervoor in 
aanmerking komt.  
• We hebben de voorschoolse educatie 

geïntegreerd binnen de reguliere 
peuteropvang, zodat er sprake is van 
gemengde groepen in plaats van groepen 
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met alleen doelgroepkinderen.  
• Met ingang van 2018 is het peuterspeelzaalwerk 

onder de Wet kinderopvang gebracht en worden 
de bekostiging en de kwaliteitseisen voor 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
gelijkgetrokken. Deze harmonisatie zorgt 
ervoor dat er alleen wordt gesubsidieerd 
wanneer ouders geen gebruik kunnen maken 
van de kinderopvangtoeslag.  
• We streven er naar dat alle peuters gebruik 

maken van een voorschoolse voorziening.  
• Naast het bieden van voldoende plaatsen 

voorschoolse educatie, stellen we subsidie 
beschikbaar voor lees stimulerende 
activiteiten in de voorschoolse periode en 
basisonderwijs.  

• Ouders kunnen op grond van een sociaal-
medische indicatie gebruikmaken van 
kinderopvang, zodat een goede zorg voor 
het kind gewaarborgd is. Het sociaal team 
bepaalt of een kind hiervoor in aanmerking 
komt.  

 

Handhaving kinderopvang  

• Op grond van de Wet Kinderopvang heeft de 
gemeente de taak om de kwaliteit van 
kinderopvang te bewaken en waar nodig 
handhavend op te treden. De GGD voert 
namens de gemeente jaarlijkse inspecties uit.  
• De gemeente heeft een handhavingsbeleid 

vastgesteld waarin is vastgelegd hoe 
overtredingen worden aangepakt.  

 
Leerplicht / voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten  

• We willen voortijdig schoolverlaten voorkomen. 
Daarom handhaven we de leerplichtwet. De 
leerplicht geldt voor kinderen van vijf tot 
zestien jaar. Aansluitend begint de 
kwalificatieplicht. Jongeren die nog geen 
startkwalificatie hebben behaald, zijn verplicht 
om tot hun 18e verjaardag voltijd onderwijs te 
volgen. Als dat niet lukt, valt een jongere 
onder de RMC-wetgeving. We begeleiden deze 
jongere dan – tot 23 jaar – naar onderwijs of 
werk. 
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2) Welzijn 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• Door begeleiding vanuit het algemeen 
maatschappelijk werk en opbouwwerk (vanuit 
de sociale teams) worden de 
leefomstandigheden van onze bewoners 
verbeterd. Dit richt zich enerzijds op het 
algemeen welbevinden van de bewoners zelf en 
anderzijds op het meer gezamenlijk dragen van 
verantwoordelijkheden (zelfredzaamheid, eigen 
kracht, zelfregie). Dit moet weer onderdeel 
zijn van onze gemeenschap/samenleving. 
 

• Het vrijwilligerswerk krijgt een extra impuls. 
De onderlinge samenwerking tussen 
verschillende organisaties die actief zijn op dit 
gebied komt verder tot ontwikkeling. Met het 
vernieuwen van het vrijwilligerswerk willen we 
bijdragen aan een civil society, een 
samenleving voor en door burgers. Een 
samenleving waarin burgers (jong en oud) niet 
alleen hun eigen participatie vormgeven, maar 
ook bijdragen aan het meedoen van kwetsbare 
groepen. De professionals ondersteunen minder 
maar faciliteren meer de bewoners in het zelf 
kunnen oplossen van problemen. Voor een 
aantal mensen geldt dat zij meer ondersteuning 
nodig hebben en dat vrijwilligersorganisaties 
meer vrijwilligers moeten inzetten om een 
aantal maatschappelijke problemen op te 
kunnen lossen of hieraan mee te kunnen blijven 
werken.  

• Vanuit de sociale teams zetten we opbouwwerk 
en maatschappelijke dienstverlening in. 
 

• We willen in 2018 evenals in 2017 met 
maatschappelijke organisatie zoals , 
Humanitas, Stichting Present, het POSO en de 
Zonnebloem activiteiten ontwikkelen. 
 

• We zetten het Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Kwartier in voor  een toename van het aantal 
vrijwilligers, naast de inzet van meer ouderen 
en het aantal vrijwilligers in de zorg. De 
verdere vormgeving en uitwerking van het 
vrijwilligersbeleid pakken we zo veel mogelijk 
samen op met vrijwilligers(organisaties). Wij 
richten ons ook specifiek op het waarderen en 
faciliteren van het vrijwilligerswerk. 
 

• We stimuleren de dat jongeren via 
maatschappelijke stages kennis maken  met 
vrijwilligerswerk. Hierover zijn afspraken 
gemaakt met de scholen CSG Rehoboth en het 
dr. Aletta Jacobscollege. 
 

• In de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst tussen 
de gemeente en Kwartier worden specifieke 
afspraken opgenomen over de activiteiten,  te  
behalen resultaten  en maatschappelijke 
effecten. Vrijwilligerswerk, sociaal cultureel 
werk en arbeidsparticipatie verbinden we 
daarbij met elkaar.  
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3) Jeugd 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

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

 

Jeugdparticipatie 

• We ondersteunen initiatieven van jongeren, 
gerund door jongeren, ondersteund door 
professionals en een breed netwerk, voor 
informatie en advies, om kennis en ideeën te 
delen, voor talentontwikkeling en om andere 
jongeren te ontmoeten. Wisselende groepen 
jongeren geven input voor het jeugdbeleid. 

 

Jeugd en Jongerenwerk 
• Wij zetten jongerenwerk in voor 

ontmoetingsactiviteiten, het vinden en 
begeleiden van individuele jongeren met 
vragen en problemen, het  activeren van 
persoonlijke talenten, stimuleren van 
participatie en aandacht voor de toekomst. 

 

4) WMO 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• We willen een dementievriendelijke gemeente 
zijn, een inclusieve en toegankelijke 
samenleving, volgens het VN verdrag voor de 
rechten van mensen met een handicap.  
 

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

• We ondersteunen en waarderen mantelzorgers 
die actief zijn voor onze inwoners volgens de 
beleidskaders “Versterken, Verlichten en 
Verbinden’. Casemanagers in de sociale teams 
hebben óók aandacht voor de mantelzorger en 
ondersteuning en verlichting van de 
mantelzorger. We zetten de mantelzorgers die 
actief zijn in onze gemeente en bij ons bekend 
zijn in het zonnetje tijdens de dag van de 
mantelzorg, onder andere via de uitreiking van 
het compliment.    
 

• De acties op het gebied van 
dementievriendelijke gemeente die in de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer al 
plaatsvonden, verbreden we naar Midden-
Groningen. 
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I. Visie op basisondersteuning  

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.  
 
Met de basisondersteuning willen we bereiken dat eventuele problemen zo vroeg mogelijk worden 
gesignaleerd en zo efficiënt en effectief mogelijk worden aangepakt. Het resultaat daarvan moet zijn 
dat er minder zorg en minder zware zorg moet worden ingezet. Door intensief in te zetten op preventie 
zien we meer en pakken we meer op. Op termijn leidt dat structureel en substantieel tot een daling van 
de inzet van (intensieve) professionele hulp. 
 
Synchroon aan het wettelijk kader voor de jeugdzorg komt er binnen de Wet publieke gezondheid een 
nieuw wettelijk basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Het basistakenpakket geeft meer ruimte  voor 
gemeentelijk maatwerk waardoor het beter kan aansluiten op de jeugdhulp. De gemeente Groningen 
heeft als centrumgemeente voor het programma Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGz een 
beleidsplan Regionaal Kompas.  Dat kompas vertalen we in ons lokale beleid in de vorm van onze OGGz 
visie en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (10 voor Noord). 
 
De gemeente Groningen is ook centrumgemeente voor 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. 
 
Op basis van de wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijke 
gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden. De GGD Groningen valt onder de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de Groninger gemeenten en geeft voor hen uitvoering aan taken op het gebied 
van de Publieke gezondheid.  De GGD heeft, in opdracht van de Groninger gemeenten, een visie 
opgesteld op de toekomst van hun organisatie. We streven er naar dat de GGD meer aansluit op de 
ontwikkelingen binnen de gemeenten (transities en transformatie) en er meer ruimte is voor een 
duidelijke regierol van de gemeenten. Een belangrijke uitkomst van dit document is de positionering van 
de GGD, die nu nog als dienst onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie van de stad 
Groningen. In 2018 zullen de Groninger gemeenten een besluit moeten nemen over een andere, 
zelfstandige positionering van de GGD. 
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II. Doelstellingen en activiteiten 

1) Sociale teams 
2) Gezondheidszorg 
3) Jeugd 
4) WMO 
 

1) Sociale Teams 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 ondersteunt 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.  

• We zetten op wijk en dorpsniveau sociale 
teams in. De teams zijn multidisciplinair 
opgebouwd afgestemd op de vraagstukken uit 
de wijk / dorp. In de teams zorgen we voor  
een brede kennis en kunde op het gebied van 
opbouwwerk, maatschappelijk werk,  jeugd, 
WMO, participatie en veiligheid. 
 

• We verhogen de kennis en kunde van de 
teamleden door ruimte te maken voor training 
en vorming in het traject Leertijd. Het traject 
levert een bijdrage aan de transformatieslag. 
 

• We zorgen er voor dat de teams herkenbaar en 
bereikbaar in de wijk of dorp aanwezig zijn. 
 

• Onze professionals krijgen het mandaat om 
binnen de professionele richtlijnen de ruimte te 
nemen om samen met de inwoners de meest 
optimale en gewenste oplossingen te zoeken en 
te vinden.  
 

• We hebben vertrouwen in onze professionals en 
zijn ons er van bewust dat je niet alles kunt 
voorzien of voorkomen. Van fouten moeten we 
leren en dat gaan we doen met leercirkels.  
 

• Onze verordeningen en beleidsregels beperken 
we tot het uiterste en richten we vooral op de 
formele en procedurele aspecten van de 
toekenning. 
 

• We zorgen er voor dat effectieve 
onconventionele oplossingen mogelijk zijn of 
worden.  
 

• In 2018 evalueren we de sociale teams  om de 
dienstverlening nog meer te kunnen 
verbeteren. De evaluatie zal zich focussen op 
inhoud en organisatievorm.  
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2) Gezondheidszorg 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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. 
 

• Overlast  en zorgelijke situaties (waaronder 
huiselijk geweld en kinder- mishandeling) 
worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en 
gecoördineerd aangepakt.   

• We voeren het lokaal gezondheidsbeleid 2015-
2018 uit, waarin de lokale gezondheidsvraag- 
stukken/speerpunten in beeld zijn gebracht. De 
in het lokaal gezondheidsbeleid geformuleerde 
doelen gebruiken we als uitgangspunt voor de 
aansturing van en de samenwerking met de 
(wettelijk verplichte) gemeenschappelijke 
gezondheidsdienst (GGD) en andere partners op 
het gebied van gezondheidszorg.  
 

• We geven uitvoering aan het GIDS-plan voor 
Midden-Groningen. We geven uitvoering aan het 
gezondheidsprogramma Sappemeer-
Noorderpark en Kans voor de Veenkoloniën. We 
hebben een start gemaakt met een integrale 
aanpak van gezondheidsproblemen. Daarvoor is 
verbinding gemaakt met inwoners, belangrijke 
partners (scholen, huisartsen, welzijnswerk, 
GKB, sociale teams en andere) en met 
verschillende beleidsterreinen (WMO, Jeugd, 
Participatie en andere). 
 

• We gaan door op de ingeslagen we met het 
uitvoeringsplan OGGz 2017. Voor de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we 
door met de Lokale aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling Midden-Groningen 2017-
2018.  

 
3) Jeugd 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 zorgen voor voldoen kennis en 
competenties binnen de teams op het gebied 
van opvoed en opgroeivraagstukken, GGZ en 
verstandelijke beperkingen. We zetten 
geregistreerde casemanagers jeugd in om 
gezinnen en kinderen te ondersteunen en toe 
te leiden naar jeugdhulp wanneer dat nodig is 
en zorgen voor een optimale 
ketensamenwerking. 
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• 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.  
 

• 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. 

• We breiden de inzet van ondersteuners jeugd 
en gezin (OJG) bij huisartsen uit.  De OJG-er 
wordt vanuit het sociaal team ingezet bij de 
huisarts. Hiermee wordt de samenwerking 
tussen sociaal team en huisartsen versterkt. De 
huisarts kan cliënten met vragen over het 
opvoeden en opgroeien doorverwijzen naar de 
OJG-er, die in de praktijk van de huisarts 
werkt. Zo wordt lichte ondersteuning dichtbij 
geboden en daalt de doorverwijzing naar 
specialistische aanbieders. 
 

• Met het Aletta Jacobscollege en het 
Samenwerkingsverband VO en zorgaanbieders 
vangen we jongeren met opvoed en 
opgroeiproblemen in de directe omgeving van 
de school op.  Het gaat hier om jongeren 
binnen het VMBO met een hoog risico op 
schooluitval.  
 

• Met het basisonderwijs en kinderopvang 
organiseren we samenwerkingsvormen voor het 
verbinden van hulp en ondersteuning met 
zorgaanbieders, school, ouders en kinderen. 
Deze beweging naar de voorkant kennen we al 
binnen Vroegtijdig Versterken en het project de 
Zwaaikom. 
 

• Het CJG zetten we in  voor lichte opvoed- en 
opgroeivraagstukken. We ontwikkelen een 
nieuwe aanpak voor de jeugdgezondheidszorg, 
die aansluit op onze aanpak van dorps-en 
wijkgericht werken. Insteek is een flexibele 
werkwijze gericht op de vraag van ouders, 
kinderen en jeugdigen. We zoeken meer 
verbindingen met de wijk en partners zoals 
school, peuteropvang /VVE aanbieders en 
sociaal team. 
 

• We gaan ouders, medeopvoeders en jongeren 
actief betrekken bij de inhoud van de 
totstandkoming van het hulpaanbod. We vragen 
ouders en jeugdigen hun mening over de 
kwaliteit en de tevredenheid van de geleverde 
hulp en ondersteuning. 

 
  



 Thema Ieder mens telt 

Programmabegroting 2018 Programma Sociaal 

 

  
 

 

31 

 

4) WMO 
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.  
 

• We gaan onderzoeken of we invulling willen 
geven aan vrijwillig ouderenadvies 
/seniorenvoorlichting en op welke manier.  
 

• We gaan samen met zorgaanbieders, 
maatschappelijke instellingen en 
dorpen/wijken een stimulans geven aan het 
ontwikkelen van meer algemene voorzieningen  
(inloop, dagbesteding, etc.).  
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I. Visie op 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 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. 
 

II. Doelstellingen en activiteiten 

1) Jeugd 
2) WMO 
3) Uitkeringen bijstand 
4) Minima- en armoedebeleid 
5) Re-integratie 
6) WSW 
7) Jongeren werk- en leerloket 
8) Participatie en integratie nieuwkomers 
9) Sociale activering en vrijwilligerswerk 
10) Volwasseneneducatie 
11) GKB 
12) Taalhuis 
 

1) 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.  
 

• De jeugdhulp is op een effectieve en efficiënte 
wijze ingekocht,  gericht op 
kwaliteitsverbetering en transformatie.  
 

• 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. 

• 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.  
 

• Voor wat betreft de inkoop van jeugdhulp en de 
kwaliteit van jeugdhulp en transformatie 
werken we als gemeente samen met de andere 
gemeenten in de provincie. Voor de periode 
2018 – 2020 kopen we samen met de andere 
gemeenten onder de vlag van de RIGG de 
jeugdhulp in. De sociale teams zijn zodanig 
ingericht met mensen en kennis dat zij kunnen 
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zorgen voor een goede afstemming tussen 
hulpvraag en hulp.   

• We signaleren opvoed- en opgroeivraagstukken 
in een zo vroeg mogelijk stadium en zetten 
gepaste ondersteuning in zodat kleine 
problemen niet groot worden. We zorgen er 
voor dat de zorgaanbieders blijven inzetten op 
de beweging naar de voorkant en dat zij de 
ondersteuning aan gezinnen en kinderen vanuit 
de transformatiedoelen inzetten. 
 

• In samenwerking met huisartsen en 
zorgaanbieders zorgen de sociale teams er voor 
dat gezinnen en kinderen die ondersteuning 
krijgen die zij nodig hebben. Casemanagers 
ondersteunen de gezinnen om regie te voeren 
over het zorgplan en de resultaten.  
 

• We geven uitvoering aan 
kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering en voorzien in maatregelen 
ter voorkoming van kindermishandeling.  

 
2) WMO 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• We bieden waar nodig maatwerkvoorziening 
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.  
 

• Op basis van de evaluatie van de pilot 
“Trajectfinanciering, Maatwerk!” die aan het 
eind van 2017 wordt opgeleverd geven we 
vervolg.   
 
 
 
 

• We bieden waar nodig maatwerkvoorzieningen 
aan inwoners met als doel langer zelfstandig 
thuis wonen en meedoen aan de maatschappij. 
 

• De vertaling van de Pilot “Trajectfinanciering, 
Maatwerk”: In deze pilot zijn casemanagers en 
zorgaanbieders aan het experimenteren met 
een andere manier van werken. Op basis van te 
behalen resultaten worden afspraken gemaakt 
met zorgaanbieders over de inzet. In de 
praktijk kan en mag de inzet fluctueren 
wanneer de inwoner hierbij gebaat is.  
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• 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 o.a. tot 
uiting in een daling van het aantal PGB’s.  

 

3) Participatie (Uitkeringen bijstand) 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 die niet kan 
verstrekken wij een inkomensvoorziening voor 
zolang het nodig is.  
 

• 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. 

• We ontwikkelen activiteiten en maatregelen 
gericht op uitstroom naar werk, zorgen voor 
een zorgvuldige toetsing en zoveel mogelijk 
voor een directe bemiddeling naar werk.  
 

• We zorgen er voor dat de activiteiten en 
maatregelen in samenhang met overige 
ondersteuning en hulp zoals  vanuit jeugd en 
WMO wordt ingezet.  Hierdoor ontstaat een 
integraal plan voor onze inwoner.  
 

• We zijn fraude-alert , niet alleen vanwege de 
preventie maar ook uit financieel oogpunt van 
de gemeente. Ter voorkoming van 
onrechtmatigheden zetten we in op goede 
voorlichting, dienstverlening, controle en 
sancties. 

 

4) Participatie (Minima- en armoedebeleid) 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 met andere kinderen, zoals een 
verjaardag vieren, meegaan naar de film of 
winkelen.  

• We proberen zoveel mogelijk minima te 
bereiken (inclusief hun kinderen) zodat zij 
kunnen blijven meedoen aan sportieve, 
culturele en sociale activiteiten. 
 

• We verstrekken aan mensen die langdurig 
aangewezen zijn op bijstandsniveau de  
Individuele inkomenstoeslag. Minima die door 
bijzondere omstandigheden hogere kosten 
hebben kunnen een beroep doen op bijzondere 
bijstand. We zorgen dat minima voldoende 
medische zorg houden. We zorgen dat kinderen 
een beroep kunnen doen op het Kindpakket.  
 

• We leveren in samenwerking met de sociale 
teams maatwerk. We geven gestalte aan het 
Armoedepact en werken samen met 
maatschappelijke organisaties met als 
doelstelling een structurele oplossing van de 
armoedeproblematiek.  
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• De armoederegisseur zal in nauw overleg met 
bewoners, maatschappelijke organisaties, 
jongeren en gemeente verder bouwen aan een 
nieuw toegankelijk minimabeleid voor Midden-
Groningen, en ondersteunen bij het 
Armoedepact. 

 

5) Participatie (Re-integratie) 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

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

• We willen er zijn voor alle inwoners die niet 
meedoen op de arbeidsmarkt en een beroep 
moeten doen op de Participatiewet. Wij bieden 
perspectief en ondersteuning en laten zoveel 
mogelijk mensen uitstromen naar, bij voorkeur, 
regulier werk. We halen onze taakstelling voor 
wat betreft de afspraakbanen en beschut werk. 
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. 

• We zetten instrumenten en voorzieningen in 
waarbij er altijd ruimte moet zijn voor 
maatwerk. Voor diegene die een 
arbeidsbeperking hebben zetten wij 
loonkostensubsidie en beschut werk in. In ons 
casemanagement stimuleren wij de eigen 
kracht van onze inwoners.  

• We zetten specifieke routes en 
samenwerkingen in om de doorstroom naar 
werk, opleiding of dagbesteding voor kwetsbare 
jongeren zo effectief mogelijk in te zetten.   

• We zetten diverse middelen in om uitstroom te 
realiseren: 
• werkgeversbenadering,  
• projecten,  
• re-integratietrajecten,  
• loonwaardebepaling,  
• loonkostensubsidie,  
• kinderopvang,  
• flankerende voorzieningen,  
• jobcoach,  
• sociale activering en  
• participatieplaatsen.  

• We stellen met iedere uitkeringsgerechtigde 
een plan van aanpak op met als doel uitstroom 
naar werk. 

 
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 gaan blijven 
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bij de Wedeka. 
7) Participatie (Jongeren werk- en leerloket) 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 
jongeren naar school, maar ook op de 
toeleiding van jongeren naar (BBL) banen en zo 
nodig naar hulpverleningstrajecten zodat Alle 
jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een 
beroep doen op een Participatiewet-uitkering 
hebben een passend trajectplan, worden 
ondersteund tijdens de vier weken zoektijd en 
begeleiden we richting werk, reguliere scholing 
of een afspraakbaan. Zoveel mogelijk wordt 
voorkomen dat er jongeren tussen wal en schip 
terecht komen. 

• We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking 
met scholen en zetten in een zo vroeg mogelijk 
stadium in op schoolverzuim. We werken vanuit 
het  ‘jongeren leer en werk loket’ voor 
jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. We 
bieden een laagdrempelige toegang tot advies 
over loopbaan en scholingsmogelijkheden. We 
gaan voor een actieve benadering van jongeren 
(via o.a. scholen, team W & I, jongerenwerk, 
leerplicht/RMC, CJG ), waarbij de eerste focus 
ligt op voortijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie en jongeren die dreigen uit te 
vallen. 

 

 
8) Participatie (Participatie en integratie nieuwkomers) 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 bieden het introductietraject Thuis in 
Midden-Groningen aan waarna er aansluitend 
beginnen met intensieve trajectbegeleiding en 
taalondersteuning.  

• We brengen in beeld wat de nieuwkomer is en 
wat hij of zij kan en wil, we stellen samen een  
op maat gemaakt trajectplan op, we benutten 
opleidingsmogelijkheden, organiseren 
taalstages en coachen op ondernemerschap.  
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9) Participatie (Sociale activering en vrijwilligerswerk) 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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 maar indien 
dit niet tot de mogelijkheden behoort tot een 
toeleiding richting maatschappelijk nuttige 
activiteiten. 

• Voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt zetten we een traject op maat in, 
waarbij er ondersteuning wordt geboden en 
gebruik gemaakt wordt van de samenwerking 
met maatschappelijk organisaties zoals 
Humanitas, de vrijwilligerscentrale, de 
Heemtuin, stichting NME, de Vredeskerk.   

 
10) Participatie (Volwasseneneducatie) 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

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

• We sluiten het educatieaanbod aan op de 
benodigde educatie voor mensen in de 
uitkering.  
 

• We zetten met name in op jongeren die extra 
scholing nodig hebben om weer een opleiding 
te kunnen gaan volgen. Het aantal groepen is 
afhankelijk van het beschikbare budget en de 
ruimte die we als gemeente krijgen vanuit de 
regionale arbeidsmarkt. 

 
11) Participatie (GKB) 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• 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. 
Wij denken hiermee de toename van schulden 
te doorbreken en de armoede problematiek in 
onze gemeente te kunnen verminderen. Wij 
zijn ons bewust van de brede gevolgen die 
financiële problemen en armoede ten gevolgen 
hebben. Stress ten gevolge van armoede heeft 
zijn reflectie op gezondheid, participatie en 
het welzijn van de inwoners. 
 

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

• We ondersteunen bewoners door diverse 
activiteiten; vaste lasten doorbetaling, 
schuldhulpverlening, het aanvragen van WSNP 
trajecten, sociale leningen.  
 

• We houden ons bezig met 
preventieactiviteiten, leidend daarvoor is ons 
preventieplan voor de periode 2016 – 2018.  

 
• Wij zijn proactief in ons netwerk, geven 

presentaties en voorlichtingen en zijn aanwezig 
op diverse beurzen in de gemeente.  

 
• Wij zijn ons bewust van de noodzakelijke 

interne integraliteit en zoeken daarom de 
samenwerking met o.a. Participatie, WMO en 
de sociale teams.  

 
• Wij zetten in op financiële educatie en 

activiteiten op alle scholen binnen onze 
gemeente.  
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 • Wij zetten projecten op om zo vroeg mogelijk 
financiële problemen op te sporen en acteren 
daarop. 
 

• We besteden extra aandacht aan jongeren en 
ouderen in onze gemeenten en gebruiken 
daarvoor alle benodigde middelen.  

 
• We hebben nazorgactiviteiten voor cliënten bij 

uitstroom, zoals maatwerk begeleiding en een 
budgettraining.  

 
• Wij werken samen met de sociale teams met 

als doel deskundigheidsbevordering, vroeg 
signalering en samenwerking bij een plan van 
aanpak. 

 
12)  Participatie (Taalhuis) 

Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• Onder laaggeletterdheid verstaan we 
onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen 
en omgaan met alledaagse technologie. We 
schatten het percentage laaggeletterden in 
Midden-Groningen op 15% van de 16-65 jarigen. 
Laaggeletterden worden belemmerd bij hun 
dagelijks functioneren. Verbetering van de 
taalvaardigheid kan een enorme verandering 
betekenen; uit onderzoek blijkt dat dit mensen 
gelukkiger en sociaal actiever maakt. 

• We voeren in 2017-2019 een plan van aanpak 
laaggeletterdheid uit. Onderdeel van de aanpak 
is de realisatie van drie taalhuizen: een fysieke 
plek waar mensen kunnen komen voor 
aanmelding en/of advies met betrekking tot 
taalvragen. We werken hierbij samen met 
partners op het gebied van onderwijs, welzijn 
en bibliotheek.  
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Wat gaat het kosten?  Sociaal 

Omschrijving  2018 2019 2020 2021 

Lasten         

Inkomensregelingen € 36.960.994 € 36.921.216 € 36.920.640 € 36.920.063 

(Werk)Participatie € 19.780.285 € 19.437.855 € 19.225.413 € 19.252.534 

Burgerparticipatie € 2.164.860 € 2.164.772 € 2.164.772 € 2.164.772 

WMO (oude taken) € 6.197.302 € 6.197.302 € 6.197.302 € 6.197.302 

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken) € 10.711.052 € 10.710.681 € 10.710.309 € 10.709.937 

Accommodaties € 1.918.221 € 1.888.593 € 1.932.904 € 1.917.646 

Jeugd € 25.489.339 € 25.488.663 € 25.487.985 € 25.487.308 

Onderwijs € 8.551.499 € 8.784.982 € 8.640.515 € 8.579.300 

Totaal  
€ 111.773.552 € 111.594.064 € 111.279.840 € 111.228.862 

Baten         

Inkomensregelingen -€ 31.305.611 -€ 31.305.611 -€ 31.305.611 -€ 31.305.611 

(Werk)Participatie -€ 5.203.312 -€ 5.203.312 -€ 5.203.312 -€ 5.203.312 

Burgerparticipatie € 0 € 0 € 0 € 0 

WMO (oude taken) -€ 929.507 -€ 929.507 -€ 929.507 -€ 929.507 

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken) -€ 833.552 -€ 833.552 -€ 833.552 -€ 833.552 

Accommodaties -€ 348.836 -€ 348.836 -€ 383.587 -€ 383.066 

Jeugd -€ 306.610 -€ 306.610 -€ 306.610 -€ 306.610 

Onderwijs -€ 1.916.223 -€ 2.208.970 -€ 2.115.637 -€ 2.115.637 

Totaal  
-€ 40.843.651 -€ 41.136.398 -€ 41.077.816 -€ 41.077.295 

Saldo voor bestemming 
€ 70.929.901 € 70.457.666 € 70.202.024 € 70.151.567 

Mutaties reserves 
  

  
790217 Res. huisvesting AJC (onttrekking 
aan reserve) -€ 120.354 -€ 126.372 -€ 132.690 -€ 139.325 

790225 Res. Herfinanciering AJC (storting 
in reserve) € 49.959 € 75.685 € 102.696 € 131.000 

790211 Res. Huisvesting Rehoboth 
(afschr.) (onttrekking aan reserve) -€ 39.337 -€ 39.337 -€ 39.337 -€ 39.337 

790213 Res. Materialen gym.lok. '06 
(afschr.) (onttrekking aan reserve) -€ 1.857 -€ 1.857 -€ 1.857 -€ 1.857 
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790222 Res. Stim. Kinderopvang (afschr.) 
(onttrekking aan reserve) -€ 15.967 -€ 15.844 -€ 15.723 -€ 15.601 

790216 Res. Uitbr.scholen / psz-subs. 
(onttrekking aan reserve) -€ 11.565 -€ 11.478 -€ 11.391 -€ 11.305 

Scholenprogramma aardbevingsbestendig 
(storting in reserve) € 896.924 € 2.653.399 € 896.924 € 896.924 

Saldo na bestemming 
€ 71.687.704 € 72.991.862 € 71.000.646 € 70.972.066 
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3. Economie 

I. Visie 

Het programma Economie bestaat uit de programmaonderdelen Omgevingswet, Economie, 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid, Verkeer en Aardbevingen. 
 
Omgevingswet 
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.  
 
De opgave is programma-overstijgend: naast het fysieke en het economische domein zijn er tal van 
raakvlakken met de andere programma’s, bijvoorbeeld 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 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 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.  
 
Er is op dit moment geen integraal landschapsbeleid in Midden-Groningen. Bij het opstellen van een 
Omgevingsvisie zal ook het landschap als aspect worden meegenomen. Het behoud van de verschillende 
landschappen binnen de gemeente is daarbij een uitgangspunt. 
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. Voor het openbaar groen is een 
beleidsplan groen in voorbereiding’. 
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. 
 
Een groot deel van het buitengebied kent een agrarisch grondgebruik. Er is op dit moment geen specifiek 
landbouwbeleid. Binnen het kader van rijk en provincie wordt er ruimte geboden voor agrarische 
ontwikkelingsmogelijkheden. Bij schaalvergroting wordt rekening gehouden met een goede 
landschappelijke inpassing (maatwerkmethode). Verduurzaming van de agrarische sector wordt 
ondersteund (beleid voor duurzame energie). 
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Duurzaamheid 
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.  
 
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 
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 komende jaren worden in Groningen twee grote projecten uitgevoerd, de ombouw van de zuidelijke 
ringweg en het hoofdstation. De effecten daarvan zullen ook in Midden-Groningen merkbaar zijn. 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is een belangrijk speerpunt 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. 
 

Gevolgen gaswinning 
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. 

II. Doelstellingen en activiteiten 

1) Omgevingswet 
2) Economie 
3) Ruimtelijke ontwikkeling 
4) Duurzaamheid 
5) Verkeer 
6) Gevolgen gaswinning 
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1) Omgevingswet 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• We maken maximaal gebruik van de kansen, 
mogelijkheden en flexibiliteit die de 
Omgevingswet biedt, ten gunste van zowel 
inwoners, bedrijven en instellingen als de 
ruimtelijke kwaliteit. 
 

• Onze bevolking, bedrijven en andere 
stakeholders en ketenpartners zijn betrokken 
bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en 
de concrete uitwerking daarvan. 
 

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

• We pakken de voorbereidingen voor de 
Omgevingswet voortvarend op. We stellen 
begin 2018 de opgave en de aanpak vast, in 
samenhang met het deelproject Harmonisatie 
Regelgeving en Beleid.  
 

• De vereiste verandering in houding en gedrag 
wordt mede vormgegeven in het kader van de 
teamontwikkeling voor Midden-Groningen. 
 

• We willen in 2018 al belangrijke stappen zetten 
voor de omgevingsvisie, die als kapstok gaat 
dienen voor ruimtelijk, economisch en ander 
aanverwant beleid (wonen, bereikbaarheid, 
duurzaamheid etc.). We formuleren daarin 
samen met onze inwoners, bedrijven, 
instellingen en andere stakeholders op die 
terreinen een gezamenlijke visie voor Midden-
Groningen.  
 

• We maken daarbij met hen ook de keuzes die 
nodig zijn om het omgevingsplan en het andere 
wettelijk instrumentarium vorm te kunnen 
geven. 
 

• We volgen de ontwikkeling van het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet, om daar waar mogelijk 
op voor te sorteren. 

 

2) Economie 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• We willen de werkgelegenheid in Midden-
Groningen versterken door bedrijvigheid en 
landbouw in de gemeente te stimuleren. 
Hiertoe richten we ons op het direct en indirect 
faciliteren van grote en kleine ondernemingen.  
 

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

• We ondersteunen en stimuleren bedrijvigheid 
voor detailhandel en horeca om het niveau 
hiervan te behouden of te versterken. 
 

• We willen recreatie en toerisme in Midden-
Groningen behouden en waar mogelijk 

• Netwerken en verbinden: als gemeente houden 
we contact met het bedrijfsleven en andere 
organisaties warm en zorgen we voor een goede 
informatievoorziening.  
 

• Werk en ondernemerschap: we bieden een 
aanspreekpunt voor bedrijven en zorgen voor 
passende vestigingsmogelijkheden. 
 

• Ingewikkelde (ruimtelijke) vraagstukken vanuit 
het bedrijfsleven worden integraal begeleid.  
 

• We hebben als gemeente een faciliterende rol 
en daarmee zorgen we voor een goed 
uitgeruste infrastructuur en bedrijventerreinen. 
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versterken, samen met onze recreatiebedrijven 
en andere organisaties. 
 

• Wij zijn alert op Europese en nationale 
ontwikkelingen die het bedrijfs- en 
investeringsklimaat kunnen beïnvloeden of 
kansen bieden voor ons bedrijfsleven. 
 

• Voor de arbeidsmarkt streven we ernaar om de 
vraag vanuit het bedrijfsleven zo goed mogelijk 
te bedienen vanuit het plaatselijk 
arbeidspotentieel. Daartoe hanteren we met 
BWRI een ketenbenadering en bezien we in 
hoeverre wij als gemeente de aansluiting van 
school op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen.  
 

• Recreatie, toerisme en centrumvoorzieningen: 
we dragen samen met stakeholders zorg voor 
een aantrekkelijke gemeente en dragen dit ook 
uit, we sluiten aan bij de gedachte in het 
Kompas. 
 

• We onderzoeken de mogelijkheden om 
gebiedsmarketing als samenwerking tussen 
ondernemers en gemeente voort te zetten en 
uit te bouwen. 

 

3) Ruimtelijke ontwikkeling 
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 
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. 

• Lopende ruimtelijke projecten in Midden-
Groningen gaan we zo goed mogelijk 
voortzetten, afronden of waar nodig herijken. 
We zorgen dat we nieuwe projecten kunnen 
oppakken of faciliteren als daar vanuit de 
samenleving behoefte aan is. We gaan een 
woonvisie opstellen. 
 

• We staan open voor initiatieven. We gaan de 
participatie over initiatieven nader vormgeven 
indachtig het gedachtengoed van de 
Omgevingswet en het Kompas en met oog voor 
de positie en de rol van betrokken partijen. 
Daaronder ook onze rol als bestuursorgaan om 
alle betrokken belangen af te wegen.  
 

• Voor vergunningverlening en handhaving 
werken wij samen met de Omgevingsdienst 
Groningen. Bij de transitie naar de 
Omgevingswet zullen we een nieuwe 
handhavingsopgave vaststellen. 
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• Duurzaamheid krijgt aandacht bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De focus ligt daarbij op 
inbreiding, herstructurering en transformatie, 
met oog voor de krimpopgave en de juiste 
doelgroepen. 

 

4) Duurzaamheid 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• Als gemeente liggend in een gaswinningsgebied 
willen we samen met bewoners, bedrijven en 
organisaties een bijdrage leveren aan de 
energietransitie van fossiele bronnen naar 
duurzame bronnen. Op deze wijze willen we de 
CO2 uitstoot verminderen met als einddoel een 
klimaat neutrale energievoorziening.  
 

• We willen samen met bewoners, bedrijven en 
organisaties daar waar mogelijk ook in bredere 
zin een bijdrage leveren aan een duurzame 
samenleving. 

• ‘Naar buiten toe’ hebben we een 
stimulerende/faciliterende rol bij duurzame 
initiatieven, met speciale aandacht voor 
kansrijke initiatieven die ‘een steuntje in de 
rug’ kunnen gebruiken. 
 

• We zoeken de balans tussen het stimuleren en 
faciliteren van alternatieve energiebronnen en 
de gevolgen daarvan voor het landschap. 
 

• We sorteren op diverse vlakken voor op de 
ontkoppeling van het aardgasnet. 
 

• Wat betreft onze ‘eigen huishouding’ hebben 
wij als overheid een voorbeeldfunctie. We 
willen het goede voorbeeld geven door het 
maken van duurzame keuzes 
(energievoorziening eigen gebouwen, duurzame 
mobiliteit en duurzaam materiaalgebruik, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap). 
 

• We stimuleren en faciliteren de ontwikkeling 
van kennis en bewustwording voor dit thema 
(Lesprogramma’s (basis) onderwijs, 
Koploperproject/stimulering maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, etc.). 

• Met de voortzetting van het programma 
Bedrijvig en Leefbaar Hoogezand streven we 
middels maatwerk en een vernieuwende 
benadering naar een toekomstgerichte balans 
waarbij bedrijvigheid en gevoelige functies 
zoals wonen in elkaars nabijheid kunnen 
bestaan, met erkenning van de wederzijdse 
invloeden en beperkingen en van de noodzaak 
daar naar te handelen. 

 

5) Verkeer 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• We zijn een goed bereikbare en veilige 
gemeente. Zowel met auto, fiets, openbaar 

• Versterken en promoten van fiets- en 
wandelnetwerk (o.a. deelname aan projecten 
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vervoer, te water en te voet.  
 

• 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. 

routebureau). 
 

• We verkennen welke projecten binnen de 
gemeentelijke verkeer- en vervoerplannen 
kansrijk (te maken) zijn. Hierbij kijken we naar 
bestaande budgetten die eventueel met 
subsidie vermeerderd kunnen worden. Indien 
mogelijk worden projecten uitgevoerd. 
 

• We voeren voor ‘permanente verkeerseducatie’ 
overleg met de provincie Groningen die in 2015 
de organisatie hiervan naar zich toegetrokken 
heeft. Het gaat om activiteiten die gericht zijn 
op het bevorderen van de verkeersveiligheid via 
gedragsbeïnvloeding, onder meer voor kinderen 
van basisscholen. Om de verkeersveiligheid te 
bevorderen, nemen we als gemeente zelf 
kleinschalige verkeerskundige maatregelen. 
 

• Actief participeren in projecten gericht op het 
verbeteren van de doorstroming van het 
gemotoriseerde verkeer, zoals knooppunt A7 
(‘Knijpsbrug en omgeving’), de Kerkstraat te 
Hoogezand en de N33. 
 

• Fiets en openbaar vervoer zijn belangrijke 
alternatieven voor het gebruik van de auto, 
vooral nu de twee grote projecten in de stad 
Groningen in uitvoering zijn gekomen. We 
anticiperen hierop door samenwerking met 
Groningen Bereikbaar. Binnen de financiële 
kaders proberen we parkeerfaciliteiten op o.a. 
stations te optimaliseren (zowel auto als fiets). 
 
 

• Wij onderzoeken of de waterinfrastructuur ook 
in de toekomst aansluit op de behoefte van de 
water gerelateerde bedrijvigheid. 

 

6) Gevolgen Gaswinning 
Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen 

• We zorgen er in goed overleg met collega 
overheden (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 met de 

• We organiseren de complexe vraagstukken rond 
de aardbevingsproblematiek in Midden-
Groningen door een programma gevolgen 
gaswinning op te zetten. Daarin wordt 
samenhang gecreëerd tussen alle lopende 
projecten en vraagstukken op het gebeid van 
aardbevingen, de gevolgen van schade, 
versterking van huizen en scholen, 



 Thema Economie van de toekomst & omgeving 

Programmabegroting 2018 Programma Economie 

 

  
 

 

47 

 

inwoners en bedrijven om samen te kunnen 
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 en dat hand in hand laten gaan met 
aandacht en zorg voor ons erfgoed en de 
prachtige omgeving. 
 

• De Gemeente Midden-Groningen zet de 
veiligheid voorop voor haar inwoners, bedrijven 
en bezoekers. Daarnaast houdt de gemeente de 
menselijk maat in de gaten. Midden-Groningen 
wil bondgenoot zijn in de ontwikkeling naar de 
toekomst. 

 
 

zorgvastgoed, infrastructuur, leefbaarheid 
enzovoorts. Midden-Groningen gaat werken 
vanuit een samenhangende aanpak om 
meerwaarde te creëren. 
 

• We hebben ons samen met de provincie en de 
collega “bevingsgemeenten” ingezet om een 
goed schadeprotocol tot stand te brengen. We 
zullen waar dat kan gezamenlijk met de 
collega’s ook voor andere zaken oplossingen 
vinden. Zo moet er nog worden gewerkt aan 
flexibiliteit in wet- en regelgeving om alle 
gevolgen van de gaswinning op te kunnen 
vangen. De kaders 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 
met hen in als bondgenoot voor de 
gemeenschap en voor een prettige toekomst. 
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. 

 
• 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 verbonden met ons werk 
en onze partners in de uitvoering. 
 

• We ondersteunen de dorpen en wijken waar de 
gevolgen van de gaswinning gevolgen hebben 
en zetten ons in om van de versterking een 
succes te maken. De versterking zoals deze nu 
in Overschild het meest zichtbaar is gaat ook in 
andere dorpen van start in 2018. 
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Wat gaat het kosten?  Economie 

Omschrijving  2018 2019 2020 2021 

Lasten         

Brandweer / Openbare Veiligheid € 5.043.983 € 5.111.546 € 5.180.292 € 5.250.242 

Economische ontwikkeling € 4.518.733 € 4.414.747 € 4.413.728 € 4.412.991 

Bedrijventerreinen € 809.071 € 4.494.177 € 154.603 € 154.603 

Grondexploitaties € 2.719.678 € 2.274.511 € 2.289.947 € 2.082.050 

Toerisme € 226.711 € 237.778 € 221.460 € 214.954 

Totaal  
€ 13.318.176 € 16.532.759 € 12.260.030 € 12.114.840 

Baten         

Brandweer / Openbare Veiligheid -€ 198.600 -€ 198.600 -€ 198.600 -€ 198.600 

Economische ontwikkeling -€ 1.511.712 -€ 1.511.712 -€ 1.511.712 -€ 1.511.712 

Bedrijventerreinen -€ 757.105 -€ 4.442.211 -€ 1.217 -€ 1.217 

Grondexploitaties -€ 2.630.076 -€ 2.183.554 -€ 2.253.182 -€ 2.214.163 

Toerisme -€ 257.000 -€ 257.000 -€ 257.000 -€ 257.000 

Totaal  
-€ 5.354.493 -€ 8.593.077 -€ 4.221.711 -€ 4.182.692 

Saldo voor bestemming 
€ 7.963.683 € 7.939.682 € 8.038.319 € 7.932.148 

Mutaties reserves 
    

790510 Res. Gorecht-West (storting 
in reserve) € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 

790602 Res. Stadshart  
grondexploitatie (onttrekking aan 
reserve) -€ 656.926 € 0 € 0 € 0 

790601 Res. Bovenwijkse 
voorzieningen grondexploitaties 
(storting in reserve) € 18.243 € 18.243 € 18.243 € 18.243 

Saldo na bestemming 
€ 7.725.000 € 8.357.925 € 8.456.562 € 8.350.391 
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4. Dienstverlening 

I. 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.  
 
Wij gaan uit van gastheerschap (hospitality) en vakmanschap (craftmanship), samengevoegd: 
hostmanship. Wij maken onze dienstverlening tot een positieve, persoonlijke ervaring voor onze 
‘klanten’: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We bieden inwoners, bedrijven en 
organisaties waar nodig ondersteuning en geven hen ruimte om te handelen. Wij kiezen voor 
mensgerichte dienstverlening en stellen de klant (steeds meer) centraal en niet de gemeentelijke 
procedures en interne processen. We zijn bereid met anderen mee te denken en om anderen met ons 
mee te laten denken over onze dienstverlening. Het ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking 
wordt daarmee een gezamenlijk proces. 
 

II. Doelstelling en activiteiten 

1) Dienstverlening 
 

1) Dienstverlening 
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. 
 

• Wij stellen onze gemeentelijke data 
beschikbaar via landelijke voorzieningen voor 
open data. 
 

• We voldoen aan de landelijke gestelde eisen 
voor een veilige informatievoorziening. 

• 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. 
 

• 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 de balie/ receptie van het 
Bedrijf voor Werk Inkomen en Re-integratie 
(BWRi).  
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• We voorzien de bewoners van Midden-
Groningen op een toegankelijke manier van 
informatie. Wij betrekken ze tijdig bij plannen 
voor hun leefomgeving en willen daar waar 
mogelijk aansluiten bij particulier initiatief. 
Wij willen een bondgenoot zijn door als 
basishouding te nemen dat wij zaken mogelijk 
willen maken. Wij kiezen daarvoor 
communicatiemiddelen die het best bij onze 
bewoners, ondernemers en organisaties passen. 
Dit is maatwerk.  
 

• Communicatie inzetten als strategisch 
instrument: het vooraf bekijken hoe je door de 
wijze waarop, het tijdstip en de kanalen(-mix) 
het beste effect bereikt, of in negatieve zaken 
de schade zoveel mogelijk beperkt.  
 

• We bekijken en behouden waar nodig de 
huidige samenwerkingsverbanden van de ge 
herindeelde gemeenten.  
 

• We streven naar een evenwichtige verhouding 
met provincie en omliggende gemeenten.  

 
• We spannen ons in voor een goede regionale 

samenwerking. 

• Contactplein werkt volledig op afspraak. Het 
huidige gemeentehuis in Hoogezand- 
Sappemeer is de centrale plek voor diensten 
van burgerzaken. De huidige gemeentehuizen in 
Slochteren en Muntendam worden elk voor 
maximaal 4 dagdelen per week ingezet 
(inclusief avondopenstellingen). Gemonitord 
wordt de mate waarin van deze diensten op 
deze locaties gebruik wordt gemaakt. 
 

• Wij breiden  het aantal digitale formulieren en 
de bestaande formulieren uit en 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.  
 

• 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. 
 

• De meldingen voor openbare ruimte worden 
gemonitord,  tijdig afgewikkeld en bij 
complexe meldingen teruggekoppeld aan de 
melder. 

 
• We stellen een plan op voor het gebruik van 

open data via de landelijke voorzieningen. Met 
de implementatie van het plan wordt gestart. 
 

• Op basis van het voor Midden-Groningen 
opgestelde Beleid Informatiebeveiliging en 
Privacy stellen we een activiteitenplan voor 
2018 en 2019 op. 
 

• We ontsluiten  diverse portalen via de website 
Midden-Groningen. Voor 
dienstverleningsfunctionaliteiten die niet zijn 
opgenomen in de website Midden-Groningen 
wordt deze gelinkt aan andere 
dienstverleningsportalen, zoals burgerzaken, 
het GKB portal en samenlevingszaken.  
 

• We sluiten de website Midden-Groningen aan op 
de landelijke voorziening Overheid.nl.  
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• We ontwikkelen de website Midden-Groningen  
verder als zijnde het digitale kanaal voor 
dienstverlening van Midden-Groningen en 
zetten in op een goede digitale 
doorzoekbaarheid van de website .  
 

• 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 verkennen welke samenwerkingsverbanden 
van toepassing moeten blijven voor Midden-
Groningen, met specifiek aandacht voor de 
relaties met oost Groningen .  
 

• We verkennen  de opgaven, taken en rollen van 
de Midden-Groningen, provincie Groningen en 
omliggende gemeenten.  
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Wat gaat het kosten?  Dienstverlening 

Omschrijving  2018 2019 2020 2021 

Lasten         

Burgerzaken € 1.344.233 € 1.586.333 € 1.334.233 € 1.431.144 

Basisregistratie vastgoed € 702.862 € 702.790 € 702.718 € 697.846 

Lokale omroep € 26.750 € 26.750 € 26.750 € 26.750 

Bestuurlijke samenwerking € 1.017.429 € 1.017.391 € 1.017.353 € 1.017.315 

Voorlichting € 756.100 € 756.100 € 756.100 € 756.100 

Totaal  
€ 3.847.374 € 4.089.364 € 3.837.154 € 3.929.155 

Baten         

Burgerzaken -€ 1.117.002 -€ 1.124.752 -€ 1.117.002 -€ 1.117.002 

Basisregistratie vastgoed -€ 3.500 -€ 3.500 -€ 3.500 -€ 3.500 

Lokale omroep € 0 € 0 € 0 € 0 

Bestuurlijke samenwerking € 0 € 0 € 0 € 0 

Voorlichting € 0 € 0 € 0 € 0 

Totaal  
-€ 1.120.502 -€ 1.128.252 -€ 1.120.502 -€ 1.120.502 

Saldo voor bestemming 
€ 2.726.872 € 2.961.112 € 2.716.652 € 2.808.653 

Mutaties reserves 
    

Geen mutaties in reserves  € 0 € 0 € 0 € 0 

Saldo na bestemming 
€ 2.726.872 € 2.961.112 € 2.716.652 € 2.808.653 
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5. Bestuur en bedrijfsvoering 

I. Algemeen 

De tekst in de voorgaande programma’s is tot stand gekomen via “scrumsessies” waarin door zowel 
bestuur als organisatie is deelgenomen. Omdat een groot deel van de hier op te nemen informatie is 
opgenomen in de paragrafen “Bestuur” en “Bedrijfsvoering” wordt hier volstaan met een: 

• 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” zijn stelposten opgenomen, zoals: nominale ontwikkelingen voor 
loon- en prijscompensatie, vervangingsinvesteringen, frictiekosten herindeling, taakstelling Sociaal 
Domein  alsmede een stelpost van € 1 miljoen aan te verwachten onderschrijdingen op de budgetten”. 
 

Tot slot is niet onbelangrijk om te vermelden dat – overeenkomstig het doortrekken van het bestaande 
beleid – binnen de begroting 2018-2021 financiële ruimte aanwezig is om de structurele lasten van een 
centrale huisvesting – zowel bestuurlijk als ambtelijk – te dekken. De raming is gebaseerd op een 
investering van € 13 miljoen. 
 
1. Uitgangspunten samenstelling begroting 

• Sluitende begroting 2018 alsmede het meerjarenperspectief tot en met 2021; 
• Realistisch zicht op een Algemene reserve met een redelijke buffer; 
• De begroting 2018 wordt “beleidsarm” samengesteld. Het bestaande beleid wordt doorgetrokken; 
• Raadsbesluiten tot vaststelling van de “Kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-

Groningen”. 
 
2. Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van de septembercirculaire 2017. Naar 
aanleiding van het regeerakkoord “Rutte III” is in de decembercirculaire 2017  een vooruitzicht gegeven 
over de accresontwikkeling. Dit vooruitzicht is deels ingezet ten gunste van de begrotingen 2018 tot en 
met 2021. Daarnaast wordt gedurende de periode 2018-2021 een frictiekostenvergoeding ontvangen in 
het kader van de herindeling. Deze vergoeding is budgettair neutraal in de begroting 2018-2021 
verwerkt. 
 
3. 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 hebben wij zo goed mogelijk deze lijn gevolgd. Zo goed mogelijk omdat de 
nieuwe organisatie van Midden-Groningen zich eerst nog moet settelen. Dit heeft tot gevolg dat niet met 
zekerheid kan worden gesteld dat de bepaling van de overhead gerelateerd aan de te ondernemen 
activiteiten juist heeft plaatsgevonden. Dit is een verbeterpunt voor 2019. Uitgaande van de 
personeelslasten kunnen wij stellen dat het overheadpercentage van de loonsom c.a. 35% bedraagt (€ 
12,5 miljoen / € 35 miljoen)  hetgeen overeenkomt met het landelijk gemiddelde.  
 

4. Algemene reserve 
Voor wat betreft de specificaties van mutaties in de reserves wordt verwezen naar de bijlage “Reserves 
en voorzieningen”. De toevoeging en aanwending van de reserves is in de budgetonderdelen van de 
thema’s verwerkt. De algemene reserve van Midden-Groningen bedraagt per 1 januari 2018 € 8.016.000 
dat is c.a. € 131 per inwoner. In het saldo is begrepen de labeling Sociaal Domein van c.a. € 3 miljoen. 
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Wat gaat het kosten?  Bestuur en bedrijfsvoering 

Omschrijving  2018 2019 2020 2021 

Lasten         

Bestuur € 3.790.803 € 3.679.556 € 3.679.275 € 3.478.993 

Bestuursondersteuning € 21.342.734 € 20.836.621 € 20.648.205 € 20.602.743 

Belastingen € 924.116 € 933.382 € 921.418 € 918.934 

Treasury € 11.771 € 11.771 € 11.771 € 11.771 

Gemeentefonds € 0 € 0 € 0 € 0 

Overige baten en lasten € 7.046.017 € 7.205.909 € 9.263.279 € 10.372.798 

Totaal  
€ 33.115.441 € 32.667.239 € 34.523.948 € 35.385.239 

Baten         

Bestuur -€ 3.695 -€ 3.695 -€ 3.695 -€ 3.695 

Bestuursondersteuning € 0 € 0 € 0 € 0 

Belastingen -€ 14.707.875 -€ 14.707.875 -€ 14.707.875 -€ 14.707.875 

Treasury -€ 610.722 -€ 735.828 -€ 732.370 -€ 835.888 

Gemeentefonds -€ 114.177.476 -€ 114.977.900 -€ 113.246.891 -€ 112.809.377 

Overige baten en lasten -€ 3.160.904 -€ 4.254.252 -€ 4.810.857 -€ 5.077.189 

Totaal  
-€ 132.660.672 -€ 134.679.550 -€ 133.501.688 -€ 133.434.024 

Saldo voor bestemming 
-€ 99.545.231 -€ 102.012.311 -€ 98.977.740 -€ 98.048.785 

Mutaties reserves 
    

algemene reserve MG (onttrekking aan 
reserve) -€ 100.000 € 0 € 0 € 0 

790102 Res. Huis voor Cultuur en Bestuur 
(storting in reserve) € 1.269.746 € 1.479.707 € 933.915 € 0 

790509 Afschrijvingsres. Airco 
victorgebouw (onttrekking aan reserve) -€ 1.667 -€ 1.667 -€ 1.667 -€ 1.667 

Afschrijving activa (onttrekking aan 
reserve) -€ 50.000 -€ 50.000 -€ 50.000 € 0 

Grote projecten (onttrekking aan reserve) -€ 618.541 -€ 611.624 -€ 604.708 -€ 597.791 

Meerstad (storting in reserve) -€ 450.000 -€ 450.000 -€ 450.000 -€ 450.000 

Saldo na bestemming 
-€ 99.495.693 -€ 101.645.895 -€ 99.150.200 -€ 99.098.243 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

I. Algemeen 

De opgave voor 2018 
De afgelopen twee jaar, en het laatste jaar in het bijzonder, is er hard gewerkt aan het samenbrengen 
van de bedrijfsvoering van drie gemeenten naar die van Midden-Groningen. Daarbij hebben we afscheid 
genomen van vertrouwde werkwijzen en procedures en geven we vorm aan de werkwijzen van Midden-
Groningen. Dat gaat niet van het ene op het andere moment. Routines zijn doorbroken en moeten 
plaatsmaken voor manieren van werken die passen bij de ambities en de schaal van Midden-Groningen.  
 
Het Kompas en de voor Midden-Groningen geformuleerde uitgangspunten voor de bedrijfsvoering helpen 
bij het vinden van die nieuwe werkwijze. De uitdaging waar we in de bedrijfsvoering van Midden-
Groningen voor staan is om nog meer dan de drie gemeenten individueel al deden van buiten naar binnen 
te werken. De opdrachten, wensen en behoeften van de samenleving moeten steeds minder uitsluitend 
traditioneel vertaald worden van inhoudelijk ‘beleid’ naar ondersteuningsverzoeken in de 
bedrijfsvoering. Het is ook aan de medewerkers die werkzaam zijn in de bedrijfsvoering zélf om oog te 
hebben voor deze opdrachten, wensen en behoeften van de samenleving en te anticiperen op wat dit 
voor de bedrijfsvoering kan betekenen. 
 
Deze manier van werken vraagt om meer flexibiliteit dan we tot nu toe gewend waren. Om deze 
flexibiliteit te kunnen realiseren hebben we een centrale rol toegedicht aan teams en de professionals 
binnen die teams. Teams verrichten hun werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig. Dat wil zeggen dat 
ze vanuit hun professionaliteit weten wat ze kunnen, moeten en mogen doen. De opgaven van de teams 
(het wat) ontstaan in de wisselwerking met de rest van de organisatie, het bestuur en (uiteraard) de 
samenleving. De inhoud van de werkzaamheden (het hoe) wordt vormgegeven door de teams zelf, in 
samenspraak met directie en bestuur en in nauw contact met de maatschappij.  
 
Zo’n ingrijpende verandering in de manier van werken is niet in één keer mogelijk. Dat moet groeien. 
Vandaar dat we vanaf 1 januari 2018 spreken van een startorganisatie. In de startorganisatie werken we 
in eerste instantie toe naar stabiliteit om zo goed mogelijk alle taken op het gebied van dienstverlening, 
beheer, beleid en bestuur te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd willen we daarbij zicht houden op 
kwalitatieve groei. Kortom we starten in 2018 terwijl we zeker weten dat we samen verder moeten 
ontwikkelen.  
 
Samengevat hebben we de volgende opgaven in de bedrijfsvoering voor 2018: 

• Hervinden van nieuwe vastigheden in de bedrijfsvoering (de basis op orde); 
• Invullinggeven aan een manier van werken die aansluit bij het Kompas waarbij opgaven van 

buiten centraal staan (van buiten naar binnen); 
• Ontwikkelen van teams en professionals richting een grotere mate van zelfstandigheid . 
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Kernwaarden 
Voor het laten slagen van deze opgave staan 4 kernwaarden centraal in onze organisatie: 
 
1. Inwoners staan voorop: wij zijn een organisatie die ‘buiten’ als vertrekpunt neemt. 
Onze inwoners, bedrijven, instellingen en partners staan voorop. De kwaliteiten in de samenleving 
activeren we door het netwerk van burgers, instellingen en bedrijven te versterken. Wij beginnen bij 
de vraag van de klant en niet bij onze eigen opvatting over wat nodig of wenselijk is. En wij werken op 
een actief en betrokken wijze, met een open houding, met oog voor individuele vragen en vooral ook 
voor de context waarin inwoners leven en werken. Daarbij gaan wij niet voorbij aan de individuele 
verantwoordelijkheid van onze klanten en het bredere maatschappelijk belang. Wij zijn gedreven om de 
specifieke kenmerken van de situatie te achterhalen waarin iemand zich bevindt en daarvoor een 
passende, gedifferentieerde oplossing te bieden. 
 
2. Het bestuur is opdrachtgever: wij zijn een organisatie die werkt als opdrachtnemer van ons bestuur. 
Daarmee borgen we dat onze opdrachten worden ingegeven vanuit maatschappelijk en 
bestuurlijk belang en niet vanuit ambtelijk belang. 
 
3. Flexibel en lenig: “omgevingsgericht zijn” vraagt van de organisatie dat wij: 

• onze oplossingen aanpassen aan de vraag en maatwerk leveren, 
• ondernemend zijn, inspelen op de dynamiek en actie ondernemen en 
• ons voortdurend afvragen welke oplossing passend is binnen de kaders.  

Een flexibele organisatie gaat echter over meer dan de houding van de medewerkers alleen. Het vraagt 
tevens om flexibiliteit binnen bestaande kaders als structuren, budgetten en functie-inhoud. 
 
4. Uitstekende medewerkers: voor het flexibel inspelen op de vraag hebben wij ruimte nodig. 
Immers: naar eigen inzicht inspelen op een specifieke situatie of context vraagt bewegingsruimte. De 
medewerkers opereren daarin volwassen en nemen onze verantwoordelijkheid voor de vraag en het 
beoogde resultaat (doen en regelen) en vragen indien nodig hulp. 
 
De basis op orde 
Naast het bouwen aan de nieuwe organisatie zal de eerste helft van 2018 binnen de bedrijfsvoering nog 
gewerkt worden aan het afronden van de herindeling en het afsluiten van de drie gemeenten. De drie 
oude gemeenten worden administratief afgerond door het opleveren van drie jaarrekeningen over 2017 
daarnaast zullen de archieven van de 3 oude gemeenten moeten worden afgesloten en overgedragen 
naar de archief bewaarplaats. 
 
In 2018 loopt de migratie van systemen van de drie oude gemeenten naar Midden-Groningen nog door tot 
en met het eerste kwartaal 2018. Daarna zal er nog een periode van nazorg nodig zijn om tijdens de 
migratie ontstane knelpunten op te lossen.  
 
Drie sturingslijnen 
We werken volgens de drie sturingslijnen: programmasturing, lijnsturing en projectsturing. Dit blijft de 
kern van onze sturing. De programma’s bevatten de doelstellingen die de gemeente nastreeft. Vanuit het 
programma wordt in de programmabegroting geformuleerd “Wat moet er worden gedaan?” en binnen 
welke kaders. We noemen dat het opdrachtgeverschap. 
 
De opdrachten worden vervolgens vanuit een van de eenheden uitgevoerd. Dat is de lijnsturing, ofwel 
opdrachtnemerschap. De organisatie ontwikkelt zichzelf ook voortdurend. Projectsturing wordt 
toegepast voor opdrachten die dusdanig complex of multidisciplinair zijn dat die niet in de reguliere lijn 
kunnen worden opgepakt, maar een eigen projectorganisatie rechtvaardigen.  
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II. Relevante beleidskaders  

De activiteiten worden uitgevoerd binnen de volgende gestelde kaders: 
• Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
• Kompas voor de gemeente Midden-Groningen 
• Financiële verordening 
• Budgethoudersregeling 
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
• Diverse personeelsregelingen 
• Controleverordening 
 

III. Dienstverlening 

Het dienstverleningsconcept van de nieuwe organisatie is gebaseerd op hostmanship (gastheerschap en 
vakmanschap) waar de relatie tussen de professional en de klant (inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties) centraal staat. De dienstverlening kenmerkt zich door: af te stemmen op 
de doelgroepen, continu te verbeteren, klanttevredenheid te monitoren en te investeren in co-creatie.  
 
Vanuit het Kompas en in lijn met de nieuwe dienstverlening is gekozen voor een nieuw 
organisatieconcept. Dit nieuwe organisatieconcept zet in op zelforganisatie waarin de professionals en 
teams centraal staan. De organisatie is plat en dynamisch met korte lijnen, weinig managementlagen, en 
bestaat uit teams die in (tijdelijke) teamverbanden aan maatschappelijke opgaven werken. Dit leidt tot 
meer ruimte voor de professionals om optimaal in te spelen op de behoefte van de klant. Dit leidt tot 
gemotiveerde medewerkers en tot flexibiliteit van de organisatie om maatschappelijk vraagstukken met 
partners op te pakken. Daarbij gaat de gemeente uit van zoveel mogelijk zelforganisatie, waarbij 
professionals en teams het “hoe” bepalen. Dit is echter geen zelfsturing; het college bepaalt namelijk de 
doelen en prioriteiten van de organisatie op basis van hun analyse van maatschappelijke vragen  (De wat 
vraag  en zorgt daarmee samen met de directie voor de inhoudelijke aansturing. 
 

 

 

De belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe organisatie zijn: 
• De organisatie werkt van buiten naar binnen en van onder naar boven. 
• Professionals werken samen in teams. 
• Professionals en teams werken zo zelfstandig mogelijk. 
• Teams worden ondersteund door leidinggevenden nieuwe stijl (situationeel en faciliterend) en 

PIJOFACH  professionals. 
• De professionals werken vanuit opgaven uit de samenleving. 
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Communicatie  
We zetten Communicatie in 2018 in om het Kompas te realiseren en van buiten naar binnen te gaan 
werken. Dit doen we door medewerkers zo te faciliteren dat de hele organisatie communicatiever wordt 
en we bewoners meer en sneller betrekken bij planvorming of aansluiten bij al bestaand particulier 
initiatief. Dit doen we onder andere door te werken volgens de Factor C-methode. Daarnaast draagt 
Communicatie bij aan het van binnen naar buiten brengen, door informatie over beleidsvoornemens of 
plannen  te communiceren via diverse gemeentelijke communicatie zoals social media, website maar ook 
de analoge middelen zoals de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant. In 2018 publiceren we onze 
gemeentelijke mededelingen zoals raadsbesluiten via één lokale huis-aan-huiskrant met gemeentelijke 
dekking, naast de verplichte elektronische bekendmaking. 
 
Midden-Groningen is per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente die haar positie in de regio moet gaan 
veroveren. We zijn van een andere grootte dan eerder en verhouden ons dus ook anders tot andere 
gemeenten in de regio maar ook landelijk. Er worden ook andere kwaliteiten van medewerkers gevraagd. 
Vanaf 2018 moeten we onze arbeidsmarktcommunicatie goed op poten zetten om kwalitatief goede 
mensen te werven maar vooral ook jonge mensen te werven. Naast arbeidsmarktcommunicatie moeten 
we ook inzetten op citypromotie. Onbekend maakt immers onbemind. In 2018 willen we de gemeente 
neerzetten als aantrekkelijke woonplaats, als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en als 
aantrekkelijke plaats om te recreëren. Ook hier sluiten we aan bij particulier initiatief zoals Marketing 
Midden-Groningen. Begin 2018 bepalen we welke bestaande en nieuwe gemeentelijke evenementen 
passen bij de nieuwe gemeente en wat we willen zijn en uitstralen. Daarnaast gaan we in 2018 door met 
de in 2017 ingezette promotiecampagne om de gemeente Midden-Groningen te promoten, zowel binnen 
de gemeente als daarbuiten. 
 
Communicatie draagt intern bij aan het samenbrengen van drie culturen naar één cultuur waarbij de 
medewerkers zich loyaal voelen met Midden-Groningen en als onze ambassadeurs naar buiten treden. 
Tot slot draagt Communicatie bij aan een goede dienstverlening. Zie hiervoor het programma ‘Gemeente 
als bondgenoot’. 
 
Alle bovenstaande zaken moeten in een consequente samenhang gecommuniceerd worden zodat we één 
duidelijk beeld neer kunnen zetten wat de nieuwe gemeente Midden-Groningen is en (kan) zijn. 
 

Van buiten naar binnen 
Wij beginnen bij de burgers, de samenleving. Dáár doen we het voor! De inrichting en de activiteiten van 
de gemeente staan in dienst van burgers en samenleving. In het Kompas staat op strategisch niveau 
samengevat wat burgers en samenleving van de nieuwe gemeente verwachten. Deze verwachtingen zijn 
vertaald in een aantal uitgangspunten: 

• ‘de gemeente als bondgenoot’, 
• ‘groots in kleinschaligheid’, 
• ‘ieder mens telt’ en 
• ‘economie van de toekomst’. 

 
Via allerlei gemeentelijke functionarissen hebben burgers en organisaties contact met de gemeente. In 
deze dagelijkse contacten wordt het gezicht van de gemeente bepaald. Van daaruit komen ook weer 
nieuwe signalen en opgaven naar binnen. Naast het Kompas staan de dagelijkse contacten met de 
buitenwereld centraal bij de inrichting en werkwijze van de gemeentelijke organisatie: de 
werkprocessen worden bottom-up ingericht. Structuren, systemen en instrumenten zijn een afgeleide 
van de dienstverlening naar buiten. 
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IV. Human resource management 

Ontwikkeling van teams en professionals 
Het op de juiste plaats inzetten van professionals op basis van hun kennis, kwaliteiten en vaardigheden is 
essentieel om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Als hoofdlijn hiervoor geldt de visie van 
de gemeente Midden-Groningen op haar rol in de samenleving en de organisatievisie.   
 
De organisatiestructuur is ingericht om goed in te kunnen spelen op de ambities van de gemeente, de 
gewenste dienstverlening voor de inwoners, bedrijven en instellingen en om tijdig en actief in te kunnen 
spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De teams hebben we zoveel mogelijk gebundeld naar 
soortgelijke taakgebieden en op zo’n manier dat onze gebruikers/burgers hun weg goed kunnen vinden 
en dat het past bij de lokale opgaven. Dat wil zeggen dat we taakgebieden die op elkaar lijken zoveel 
mogelijk logisch binnen een basis team hebben samengebracht. De organisatie werkt vanuit deze basis 
met tijdelijke teams en hybride teams om de gemeentelijke samenleving zo goed mogelijk te bedienen 
en te faciliteren. Het is de opzet om initiatieven vanuit samenleving, maar ook initiatieven vanuit de 
ambtelijke professionals ruimte te geven. Daarmee wordt feitelijk een programmatische en/of 
projectenwerkwijze gehanteerd. Het is aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie om de visie in de 
praktijk vorm te gaan geven, o.a. in daarop aangepaste werkwijzen, maar ook in kennis en 
vaardigheden.  Als basis voor het werken in Midden-Groningen wordt uitgegaan van het principe van de 3 
V’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze drie begrippen kenmerken de cultuur waarin 
de medewerkers van Midden-Groningen hun werk moeten kunnen gaan doen. 
 
Ontwikkeling teams 
Per 1 januari 2018 start de nieuwe gemeente Midden-Groningen middels een “groei organisatie” waarin 
ontwikkeling op cultuur, competenties, kennis en teamontwikkeling centraal staan.  
Daarin onderkennen we dat de teams veelal een andere startsituatie kennen met betrekking tot de mate 
van zelforganisatie van medewerkers en het team dan de gewenste eindsituatie.   Daarbij streven we  
ernaar dat alle teams groeien in de mate van zelforganisatie. We onderscheiden vier fasen van mate van 
zelforganisatie: 
 

 
 
 
Inrichten mobiliteitsbeleid 
Bij de gemeentelijke herindeling is aan de medewerkers een werkgarantie voor de periode van 5 jaar 
geboden. Via de werving en selectie op functies uit het functieboek 1 of het plaatsingsproces voor 
functieboek 2 zijn de medewerkers voor het overgrote deel geplaatst op een functie. Het is echter 
mogelijk dat dit niet de gewenste functie voor een medewerker is, waardoor de wens ontstaat om de 
loopbaan op een andere functie extern of intern voort te zetten. Als werkgever hebben wij besloten de 
medewerker bij deze stappen te ondersteunen en indien mogelijk te faciliteren. Daarnaast vraagt de 
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organisatie om een flexibele inzet van medewerkers. De mobiliteitsfaciliteiten worden ook hiervoor 
benut. Om dit alles te kunnen faciliteren wordt er organisatorisch een strategische personeelsplanning 
met een projectenbureau ingericht. 
 

Vorming en opleiding 
Investeringen vanuit het vorming- en opleidingsbeleid worden ingezet op de ontwikkeling van de teams 
en de medewerkers. Het is een meerjarig traject om de medewerkers en teams op te leiden en te 
faciliteren in hun nieuwe rol die nodig is om de doelstellingen en de beoogde werkwijze van de 
gemeente Midden-Groningen vorm te geven. Daarnaast zal vanuit het mobiliteitsbeleid een beroep 
worden gedaan op het vorming- en opleidingsbudget en zal gekeken er gekeken worden naar het bieden 
van ruimte voor stagiaires en trainees. 
 

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim  
Voor de gemeente Midden-Groningen wordt een arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid 
geformuleerd. In de afgelopen jaren is dit al voor een deel geharmoniseerd. Bij de uitvoering zal externe 
ondersteuning nodig zijn. Uitgezocht gaat nog worden in welke vorm. In het beleid wordt uitgegaan van 
de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker in combinatie met de ondersteuning van de 
teamleiders. Arbo-arts en P&O hebben in deze een adviserende rol. Het eigen-regiemodel is de centrale 
spil in het ziekteverzuimbegeleidingsbeleid. 
 
Flexibiliteit en werkdruk 
Verwacht wordt dat het werken in de nieuwe gemeentelijke organisatie zal zorgen voor werkdruk bij de 
medewerkers. Nieuwe werkwijzen en processen moeten inslijten, het zal voorkomen dat er 
onduidelijkheid bestaat over wie welke taak oppakt, medewerkers zullen soms in een ander 
teamverband met andere collega’s gaan werken. Kortom, de nodige veranderingen zullen een druk op de 
medewerkers leggen.  Dit alles vraagt aandacht van de directie, teamleiders en P&O. 
 

V. Informatisering en automatisering 

Voor de periode 2018-2020 wordt een projectportfolio opgesteld die aansluit bij de ontwikkelingen 
genoemd in het Kompas en voor Midden-Groningen geformuleerde uitgangspunten voor de 
bedrijfsvoering. 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). Dit zorgt ervoor dat de juiste projecten worden geselecteerd en ook tijdig kunnen 
worden uitgevoerd, waarbij planning, beschikbare mensen, beschikbare middelen en andere 
afhankelijkheden optimaal worden gebalanceerd. De meerwaarde van goed portfolio-management is dat 
het totaal aan projecten maximale waarde toevoegt aan de strategische doelstellingen van 
Midden˗Groningen. De op te stellen projectportfolio zal in ieder geval bestaan uit de volgende 
elementen: 

• Activiteiten die de afgelopen 2-3 jaar zijn blijven liggen omdat alle aandacht, middelen en 
energie gericht waren op de herindeling. 

• Projecten die passen binnen de meerjarenplanning van aan te besteden informatiesystemen. 
• Projecten gericht op landelijk te behalen doelstellingen zoals bijv. de Omgevingswet in 2019, 

Digitale Agenda 2020 en Wet Open Overheid. 
• Projecten als uitwerking van de I&A-visie. Een belangrijk accent daarbinnen zal bestaan uit 

digitaliseringsprojecten om stap voor stap de weg in te slaan naar vergaande digitalisering (de 
digitale transformatie). 
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VI. Facilitaire zaken 

Vastgoed 
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. Tot de oplevering van het nieuwe gemeentehuis (verwachting 
2020) maakt Midden-Groningen gebruik van de bestaande gemeentehuizen. Naar verwachting zal eind 
2018 het bestaande gemeentehuis in Hoogezand gesloopt worden. In dat kader zal tijdelijk vervangende 
huisvesting worden geregeld. De Sociale teams en IBOR blijven gehuisvest in de bestaande dorpen en 
wijken. BWRi blijft gehuisvest op de eigen bestaande locaties. Centrale huisvesting voor BWRi wordt wel 
onderzocht.  
 

Beheer en onderhoud gebouwen 
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 meerjarig 
onderhoudsperspectief te kunnen bepalen. 
 

Strategie op gemeentelijke gebouwen 
Gebouwen zijn een middel om doelen te bereiken en geen doel op zichzelf. Het zou goed zijn om op 
basis van het Kompas een visie en beleid te ontwikkelen op dit vlak. Hiermee willen we in 2018 aan de 
slag. 
 

VII. Planning & Control 

De afgelopen jaren heeft planning en control (P&C) vooral in het teken gestaan van het verwerken van 
de gemeentelijke herindeling, de transitie in het sociaal domein en aangescherpte accountancyregels. 
Daarnaast hebben we ontwikkelslagen gemaakt als het gaat om de totstandkoming van P&C documenten 
(door middel van scrummen is de begroting 2018 tot stand gekomen). Het vakgebied van planning en 
control is in ontwikkeling. De mogelijkheden op het gebied van informatievoorziening, digitalisering en 
datamanagement bieden veel perspectief om de betrouwbaarheid en efficiency van planning en control 
te vergroten. Daaraan gekoppeld spelen ook maatschappelijke vraagstukken als het gaat om 
transparantie, eenvoud en relevantie van financiële informatie.  
 
Ook het meer direct betrekken van inwoners bij de P&C cyclus, bijvoorbeeld door middel van 
burgerbegrotingen is een vraagstuk waar we aan willen werken. Dit vraagt om een nieuwe visie op 
planning en control. Hiermee willen we in 2018 aan de slag. 
 
Om "in control" te blijven laten wij de oude methoden nog niet volledig los maar zetten wij de reeds 
ingezette werkwijze van “vooraf beheersen en tijdig controleren van de processen is achteraf minder 
repareren” in 2018 voort om de basis voor Midden-Groningen op minimaal hetzelfde bedrijfsvoering 
niveau te brengen als de afzonderlijk 3 gemeenten op veel onderdelen al hadden bereikt.  Dit gaan we 
doen vanuit de individuele professional zelf, of vanuit een aantal professionals als die elkaar nodig 
hebben om het werk gezamenlijk te doen.  
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Hiernaast gaan we in 2018 in het verlengde van de ontwikkelstap die we in 2017 met de nieuwe 
accountant hebben gezet, de controlepunten in de geautomatiseerde controle-applicatie (Key Control 
Dashboard) verder verfijnen en aanscherpen. Deze applicatie is aangeschaft voor 2016-2018 in de 
aanloop naar de nieuwe gemeente om het controleproces te stroomlijnen en te harmoniseren. Met deze 
applicatie die voor 2018 in één Midden-Groningen omgeving is omgezet spreiden we de controles over 
het jaar, voorkomen we pieken in de werkbelasting en zijn we in staat om per proces tijdiger te sturen 
op verbeteringen van de inrichting en de werking van het proces. Zo zullen tekortkomingen in de 
bedrijfsvoering worden gereduceerd. 
 
In 2018 zal er transparant en duurzaam gewerkt gaan worden aan de verbetering van de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering. De inzet blijft er op gericht een “In control verklaring” te overleggen aan de 
gemeenteraad en die in 2020 uit te breiden tot een rechtmatigheidsverklaring als de verwachte wijziging 
van de regelgeving dat vereist. 
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Paragraaf Lokale heffingen 

I. Inleiding 

Deze paragraaf bevat informatie over het gemeentelijke beleid over gemeentelijke 
belastingen en heffingen en gaat in op de gevolgen daarvan voor inwoners en bedrijven. Eerst komt de 
actualiteit aan de orde. Daarna worden de heffingen behandeld die deel uitmaken van de zogenaamde 
woonlasten, te weten de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Daarna 
wordt aandacht besteed aan de belastingen en heffingen die geen deel uitmaken van de woonlasten. Als 
laatste wordt het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente behandeld. 
 

II. Beleidsuitgangspunten 

De kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-Groningen. De besluiten die in september 2017 in 
de raden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) zijn genomen, zijn verwerkt in 
deze paragraaf. De tarieven voor de Onroerendezaakbelastingen (OZB) worden vastgesteld door de nieuwe 
raad. Dit moet gebeuren binnen drie maanden na 1 januari 2018. Eveneens moet door de nieuwe 
gemeenteraad het Kwijtscheldingsbeleid vanaf 2018 worden vastgesteld. 
 
Het coalitieakkoord 2018-2022 Midden-Groningen: Samen komen we verder!  
 
De gemeente Midden-Groningen kent voor 2018 de volgende belastingen en rechten: 

• Onroerende zaakbelastingen (artikel 220, 220a t/m 220f, 220h Gemeentewet) 
• Rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet) 
• Afvalstoffenheffing (artikel 15.33 Wet milieubeheer) 
• Reinigingsrecht (artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b,  Gemeentewet) 
• Toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet) 
• Begrafenisrechten (gebieden ‘oud’ Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde) (artikel 229 eerste lid, 

aanhef en onderdelen a en b,  Gemeentewet) 
• Leges (artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 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,  

Gemeentewet) 
• Marktgelden (gebieden ‘oud’ Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde) (artikel 229 eerste lid, 

aanhef en onderdeel a,  Gemeentewet) 
 
Ontwikkelingen / Actualiteit 
De Kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-Groningen is het uitgangspunt geweest bij de 
besluitvorming in de raden van de drie HSSM-gemeenten. 
De belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van de inkomsten: 

• Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 
• Voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing geldt het principe van 100% kostendekkendheid op 

begrotingsbasis. 
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III. 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. 
Belasting wordt betaald door degene die op 1 januari van het jaar als eigenaar/gebruiker geregistreerd 
staat. 
OZB wordt betaald over de waarde die via de WOZ-beschikking is vastgesteld. Voor het belastingjaar 
2018 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2017. 
 
Bij een herindeling moeten voor 1 april de tarieven OZB worden vastgesteld. 
Vanuit de Kadernota is in de begroting gerekend met de tarieven zoals die golden in 2017 in de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer. Hiermee sluit de nieuwe gemeente ook aan bij het gemiddelde OZB tarief dat in 
2017 geheven werd in de provincie Groningen. Het geharmoniseerde OZB tarief laat een lastenverzwaring 
zien voor de bedrijven in Slochteren en in mindere mate voor de inwoners in Slochteren. 
De motivatie voor deze keuze is als volgt in de Kadernota verwoord: 
De gewenste opbrengst in de begroting 2018 bepaalt uiteindelijk hoe hoog het OZB tarief wordt. Om de 
nieuwe gemeente te laten starten met een solide en sluitende begroting wordt voorgesteld om aan te 
sluiten bij het OZB tarief, dat nu door gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt gehanteerd. Hiermee sluit 
de nieuwe gemeente ook aan bij het gemiddelde OZB tarief dat geheven werd in 2017 in de provincie 
Groningen. Het geharmoniseerde OZB tarief laat een lastenverzwaring zien voor de bedrijven in 
Slochteren en in mindere mate voor de inwoners in Slochteren. 
 
Rioolheffing (RIO, bestemmingsbelasting) 
In de gemeente Midden-Groningen wordt rioolheffing in rekening gebracht bij eigenaren van percelen. 
Percelen kunnen zowel roerend als onroerend zijn. Binnen de bebouwde kom worden alle percelen in de 
heffing betrokken.  
 
Buiten de bebouwde kom wordt aangeslagen als en sprake is van direct of indirect aangesloten zijn op de 
gemeentelijke riolering. Voor IBA’s geldt dat ze in beheer en onderhoud bij de gemeente zijn. 
Aan de basis van het tarief ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit GRP voor de gemeente zal 
medio 2018 ter vaststelling worden aangeboden. Op basis van de nu bekende onderliggende 
berekeningen is het tarief als volgt bepaald: 

• tarief per perceel van 50m2 of meer € 190 
• tarief per perceel kleiner dan 50m2  € 25 

 
Afvalstoffenheffing (ASH, 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.  
 
Het is in 2017 niet gelukt om het afvalbeleid voor 2018 volledig te harmoniseren. Daarvoor lag de 
werkwijze van de afvalinzameling en de afvalverwerking te ver uit elkaar. Wel is het gelukt de 
tariefstellingen  zodanig vast te stellen dat de bedragen voor Afvalstoffenheffing niet al te veel zullen 
verschillen. 
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Betekent dat de verordeningen ASH die in september 2017 zijn vastgesteld in de afzonderlijke raden, 
niet in januari door de raad van Midden-Groningen bekrachtigd kunnen worden. In de komende twee 
jaren zal het afvalbeleid voor Midden-Groningen vorm moeten krijgen zodanig dat binnen deze periode 
een belastingverordening kan worden vastgesteld die hetzelfde is voor de hele gemeente, De Wet Arhi 
(art.28) geeft hiervoor de mogelijkheid. Het streven is om de harmonisatie af te ronden in 2018, zodat 
vanaf het belastingjaar 2019 één verordening geldt voor de hele gemeente. Vanuit het coalitieakkoord is 
het uitgangspunt voor het afvalbeleid: Van Afval Naar Grondstof (VANG). 
 
De situatie voor 2018 kan als volgt worden geschetst: 

• Voor het grondgebied van de ‘oude’ gemeente Slochteren gaan de volgende maximale tarieven 
gelden. Vast tarief €150, vermeerderd met een maximaal tarief van €84 voor de ledigingen. 

• Voor de gebieden gelegen binnen de gemeentegrenzen van de ‘oude’ gemeenten Hoogezand-
Sappemeer en Menterwolde blijft gelden dat de ASH zal blijven bestaan uit een deel vastrecht 
voor een bedrag van €150, aangevuld met een bedrag per lediging. De hoogte van het bedrag per 
lediging is 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 

 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn zodanig vastgesteld dat de heffing kostendekkend is, met 
uitzondering van een deel van de kwijtschelding en een deel BTW. 
 
Reinigingsrechten 
Voor Midden-Groningen is gekozen om voor de reinigingsrechten een aparte verordening vast te stellen. 
Dit vooruitlopend op het beleid dat reinigingsrechten in de toekomst enkel als privaatrechtelijke dienst 
worden aangeboden. Daarmee wordt dit recht uit de publiekrechtelijke sfeer gehaald en is vanaf dat 
moment geen belasting meer. In de overgangsperiode die nodig is om het beleid hierop af te stemmen is 
een aparte verordening reinigingsrechten een goed werkbare situatie. 
Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven die gebruik maken van een door de gemeente 
beschikbaar gestelde container waarin hun bedrijfsafval wordt aangeboden. 
 
Toeristenbelasting (algemene belasting) 
Deze belasting kan worden geheven als bijdrage in de kosten van voorzieningen die de gemeente ten 
behoeve van de ontwikkeling van het recreatie- en toerismebeleid heeft getroffen. Het is echter geen 
bestemmingsbelasting. De opbrengst kan ook als algemeen dekkingsmiddel worden gebruikt. De kosten 
worden voor een deel verhaald op degene die gelegenheid geeft tot verblijf. De inkomsten zijn vrij 
aanwendbaar. Het tarief per overnachting is voor 2018 vastgesteld op € 1,25. 
 
Begrafenisrechten 

De ‘oude’ gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde kenden verordeningen begrafenisrechten. 
De verordeningen lieten grote verschillen zien in diversiteit van tarieven. Daarnaast bleek dat ook het 
onderhoudsniveau tussen de begraafplaatsen groot was.  
In september is daarom besloten de verordeningen voor deze rechten niet te harmoniseren per 1 januari 
2018. 
In 2018 zal het beleid ten aanzien van begraven en begraafplaatsen moeten worden herzien. Op basis 
van die uitkomst kan er per 1 januari 2019 een nieuwe verordening voor Midden-Groningen worden 
vastgesteld, waarin ook de kostendekkendheid van de tarieven wordt meegenomen. 
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Leges  
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven voor het genot van, door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De tarieven 2018 zijn vastgesteld in de drie 
afzonderlijke raden. Voor de omschrijving van de producten en diensten blijft de aansluiting bij de 
modelverordening van de VNG, zoals dit in alle drie de gemeenten het geval was. Voor de tariefstelling is 
uitgegaan van het hoogste tarief wat gold in de ‘oude’ gemeenten, met uitzondering van de tarieven die 
door het Rijk op een maximaal tarief worden vastgesteld. De kostendekkendheid van de leges wordt voor 
Midden-Groningen opnieuw bepaald in 2018.  Dit kan niet eerder worden afgerond dan nadat de 
ambtelijke organisatie en de kostentoedelingen vorm hebben gekregen. 
Titel 1 Algemene dienstverlening.  De vertaling van het nieuwe beleid burgerlijke stand is terug te 
vinden in de tarieventabel. Het trouwbeleid is geharmoniseerd. 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning.  De leges voor 
omgevingsvergunningen van woningen worden vanaf 2018 gebaseerd op het aantal m3. Voor overige 
bouwwerken wordt het legesbedrag op basis van de bouwsom vastgesteld. 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenichtlijn. Onder deze titel zijn de drie 
verordeningen van de oude gemeenten samengevoegd, waarbij bij extreme verschillen niet is gekozen 
voor het hoogste tarief, maar voor een middenweg. 
 
Liggelden 
Liggelden werden tot 2018 alleen in de gemeente Menterwolde geheven. De exploitatie is in handen van 
de beheerder van de haven. Uiterlijk in 2019 moet beoordeeld worden of er een havenbeleid voor de 
hele gemeente moet komen of dat deze dienst bijvoorbeeld wordt geprivatiseerd. Privatisering is te 
overwegen als wordt gekeken naar de Wet Markt en overheid. De verordening voor 2018 kent als basis de 
oude verordening van de gemeente Menterwolde en zal in 2018 enkel gelden voor het ‘oude’ werkgebied 
van deze gemeente. 

 

Marktgeld 
Marktgelden werden geheven in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. De 
verordeningen waren verschillend van opbouw. Hier geldt dat in 2018 gekeken gaat worden naar het 
beleid rond markten en naar de kostendekkendheid. Bij marktgelden kan net als bij liggelden ook worden 
gekozen voor privatisering. De keuze is gemaakt om voor 2018 de huidige verordeningen van beide 
gemeenten als basis te laten bestaan. 
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IV. Belastingdruk (woonlasten) 

Met de Kadernota als uitgangspunt kan de volgende lastenvergelijking worden gemaakt tussen 2017 en 
2018. Bij de vergelijking wordt uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 150.000. 
 
Een woning met een WOZ-waarde van € 150.000 kreeg in 2017 aan woonlasten de volgende aanslag: 
 

Gemeente OZB Afval Riool Totaal woonlasten 

Hoogezand-Sappemeer € 269,70 € 215,00 € 187,56 € 672,26 

Slochteren (1 pers) 

(meerpers) 

€ 208,50 

€ 208,50 

€ 213,00 

€ 237,00 

€ 239,00 

€ 239,00 

€ 660,50 

€ 684,50 

Menterwolde € 261,75 € 262,40 € 239,00 € 763,15 

 
In 2018 worden de woonlasten voor een woning met een WOZ-waarde van € 150.000 als volgt: 
 

Belastingsoorten OZB Afval Riool Totaal woonlasten 

OZB hoog tarief 

RIO vast tarief eigenaar 

Afval diftar optie 

 

€ 269,70 

 

€ 234,00 

 

€ 190,00 

 

€ 693,70 

 
De gevolgen voor de belastingplichtige in 2018 ten opzichte van 2017: 
 

Gemeente Totaal woonlasten 2017 Totaal woonlasten 2018 Verschil op jaarbasis 

Hoogezand-Sappemeer € 672,26 € 693,70 € 21,44 meer 

Slochteren (1 pers) 

(meerpers) 

€ 660,50 

€ 684,50 

€ 693,70 

€ 693,70 

€ 33,20 meer 

€   9,20 meer 

Menterwolde € 763,15 € 693,70 € 69,45 minder 

 
Een indruk van de woonlasten in de gemeente Midden-Groningen ten opzichte van de gemeenten in de 
Provincie Groningen: 
 

Woonlasten 2017 (bron Coelo) 

Gemiddeld Provincie Groningen € 783 

Duurste Provincie Groningen € 909 

Goedkoopste Provincie Groningen € 622 

Midden-Groningen (2018) 
€ 694 
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V. Belastingdruk (bedrijven, niet-woningen) 

Met de Kadernota als uitgangspunt kan de volgende lastenvergelijking worden gemaakt tussen 2017 en 
2018. Bij de vergelijking wordt uitgegaan van een niet-woning met een WOZ-waarde van € 300.000. 
 
Een niet-woning met een WOZ-waarde van € 300.000 kreeg in 2017 aan bedrijfslasten de volgende 
aanslag: 
 
Gemeente OZB eigenaar OZB gebruik Riool Totaal lasten 

Hoogezand-Sappemeer 

(grootverbruik RIO) 

€ 1.113,00 

€ 1.113,00 

€ 893,00 

€ 893,00 

€ 188,00 

€ 578,00 

€ 2.194,00 

€ 2.772,00 

Slochteren  € 585,00 € 475,00 € 239,00 € 1.299,00 

Menterwolde € 1.010,00 € 809,00 € 239,00 € 2.058,00 

 
In 2018 worden de bedrijfslasten voor een niet-woning met een WOZ-waarde van € 300.000 als volgt: 
 

Belastingsoorten OZB eigenaar OZB gebruik Riool Totaal bedrijfslasten 

OZB hoog tarief 

RIO vast tarief eigenaar 

 

€ 1.113,30 

 

€ 893,40 

 

€ 190,00 

 

€ 2.196,70 

 
De gevolgen voor de bedrijfslasten in 2018 ten opzichte van 2017: 
 

Gemeente Totaal bedrijfslasten 2017 Totaal bedrijfslasten  2018 Verschil op jaarbasis 

Hoogezand-Sappemeer 

grootverbruik 

€ 2.194,00 

€ 2.772,00 

€ 2.196,70 

€ 2.196,70 

€ 2,70 meer 

€ 575,30 minder 

Slochteren € 1.299,00 € 2.196,70 € 897,70 meer 

Menterwolde € 2.058,00 € 2.196,70 € 138,70 meer 

 

VI. Kwijtscheldingsbeleid 

Het kwijtscheldingsbeleid voor de drie ‘oude’ gemeenten, vastgelegd in de Regeling kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen was gelijk. Bij de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de 
kwijtschelding van belastingen werd in alle drie de gemeenten de kwijtscheldingsnorm gehanteerd van 
100% van het bedrag van de bijstandsnorm. Dit is het wettelijk toegestane maximale percentage. 
De Regeling moet door de nieuwe raad opnieuw worden vastgesteld, binnen drie maanden na aanvang 
van het jaar. U ontvangt hiervoor begin 2018 een voorstel. 
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VII. Opbrengsten in de begroting 2018 

 
Onroerende-zaakbelastingen 

  Opbrengst Af:         Bij:   
Netto 
correctie 

Totaal 
opbrengst OZB 
in begroting 

  v
o
lg

e
n
s 

k
a
d
e
rn

o
ta

 

V
e
rp

l.
 v

ri
js

t.
 

N
A

M
 

W
O

Z
 b

e
z
w

 

O
n
- 

in
b
a
a
r 

L
e
e
g
st

 

H
o
-b

e
l 

F
o
r.

 b
e
l 

 2
0
1
8
 

  
O

Z
B
 W

on
. 

Ei
g.

  
 

€ 7.450.000 € 0  € 0  € 65.836 € 34.418 € 0  € 51.000 € 7.800 € -41.454 € 7.408.546 

  
O
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B
 N
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t 
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€ 4.580.000 € 53.511 € 250.515 € 40.474 € 21.159 € 0  € 0  € 0   € -365.659 € 4.214.341 
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w
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. 
G

e
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€ 3.190.000 € 37.414 € 174.485 € 28.190 € 14.738 75.500 € 0   € 0   € -330.327 € 2.859.673 

  
€ 15.220.000 € 90.925 € 425.0001 € 134.500 € 70.315 € 75.500 € 51.000 € 7.800 € -737.440 € 14.482.560 

 
Rioolheffing Tarief percelen MG Opbrengst 

Opbrengsten op basis kadernota Rbs sept 
2017 

Tarief eig perceel > 50m2 = € 190 28.481 € 5.411.390 

Tarief eig perceel < 50m2 = € 25 1.192 € 29.800 

   € 5.441.190 

 

Afvalstoffenheffing Tarief Aantal Opbrengst 

Opbrengsten op basis kadernota Rbs sept 
2017 

Vast tarief per perceel € 150 27.580 € 4.137.000 

Extra containers a € 12,50 971 € 12.138 

Tarief per lediging € 7 (12 x p jaar)  € 2.316.720 

Oninbaar 1,5% van opbrengst heffing  € -96.988 

   € 6.368.870 

                                            
1 In verband met een lopende procedure met de NAM is het risico van waarde verlaging, en de daarmee samenhangende inkomstenderving, ingeschat op € 425.000. 
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Paragraaf Weerstandsvermogen & Risico Beheersing 

I. 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 kengetallen kunnen nog niet voor de gemeente Midden-Groningen berekend worden, aangezien er nog 
geen balans en exploitatie voor de gemeente is. 
 
Voor de gemeente Midden-Groningen zal een nieuwe kadernota ‘Herijking Weerstandsvermogen en 
Integraal Risicomanagement’ worden opgesteld. De systematiek in deze paragraaf zal als uitgangspunt 
worden gebruikt. Vooruitlopend op de kadernota zijn de hoofdpunten in deze paragraaf opgenomen.  
 
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. 

II. 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 
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III. 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 onderstaand figuur zien we de schematische weergave van de componenten die onder de 
benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit vallen.   

 

IV. 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 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 bedoelt om na te gaan of een risico in 
de invloedssfeer ligt van de gemeente of juist niet. Zogenoemde interne en externe risico’s. 
 

 
 
 

Componenten

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen Beschikbaar -
Benodigd

Benodigd

Risico's

Beschikbaar

Algemene Reserve Stille Reserves Bestemmingsreserves*
Onbenutte 

belastingscapaciteit
Onvoorzien

1. Identificeren 

& Classificeren

2. 

Kwantificeren

3. Sturen & 

Beheersen
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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 worden maal 90% gedaan 
(waarschijnlijkheidscorrectie van 10%). De totale som van risico’s inclusief de correctie is gelijk aan de 
benodigde weerstandscapaciteit. 
 
Sturen en Beheersen 
Er zijn verschillende opties voor het sturen en beheersen van risico’s. De maatregelen die genomen 
kunnen worden zijn de volgende: accepteren, verminderen, vermijden, overdragen en delen.  
 

V. 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 met de tariefstellingen OZB 2017 ten opzichte van 2018. Het verschil tussen 
2017 en 2018 mag niet hoger zijn dan de macronorm. De macronorm is door het Rijk ingesteld als plafond 
aan procentuele stijging van de gemeentelijke belastingen (OZB). Voor 2018 is die vastgesteld op 3,1% 
(mei-circulaire 2017). Door de herindeling en de daaraan verbonden harmonisatie is een toets aan de 
macronorm ten opzichte van de tarieven 2017 niet realistisch. 
 

 
Capaciteit Bedrag 

A. Algemene reserve € 8.016.524 

B. Onbenutte belastingcapaciteit € 0 

C. Onvoorzien € 0 

D. Totaal (A+B+C) 
€ 8.016.524 

 

VI. 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 € 5.676.284 (zie 
volgende pagina voor een totaaloverzicht van de risico’s). Daarvan uitgaande bedraagt de ratio van het 
weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit) voor Midden-
Groningen 1,4 . 
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VII. 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 (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) geeft inzicht in het niveau van de 
schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de 
rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.  
 
De gecorrigeerde netto schuldquote laat zien wat het aandeel is van de verstrekte leningen en wat dit 
betekent voor de schuldenlast.  
 
Het Solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen.   
 
De Grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) 
baten.  
 
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een 
gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of 
structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.  
 
De Belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte 
van het landelijke gemiddelde. 
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VIII. 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. 
 

 Risico Maximaal 
risico 

Structureel 

/Incidenteel 

Effect Kans Risicobedrag 

1 Grex / IJsbaan € 4.100.000 Incidenteel € 4.100.000 25% € 1.025.000 

2 Grex/ Stadscentrum Hoogezand € 2.700.000 Incidenteel € 2.700.000 25% € 424.500 

3 SOK Noordelijk deel 
Stadscentrum Hoogezand 

€ 501.000 Incidenteel € 501.000 50% € 250.500 

4 Grex De Molenstreek verkoop € 1.100.000 Incidenteel € 1.100.000 50% € 550.000 

5 Grex De Molenstreek herijking € 1.300.000 Incidenteel € 1.300.000 30% € 390.000 

6 MVA De Vosholen deelplan € 1.885.136 Incidenteel € 1.885.136 25% € 471.284 

7 Grex Rengers € 3.700.000 Incidenteel € 3.700.000 10% € 370.000 

8 Sociaal Domein (jeugdzorg) € 1.295.000 Structureel € 2.590.000 50% € 1.295.000 

8 Gewaarborgde geldleningen € 1.800.000 Incidenteel € 1.800.000 50% € 900.000 

 Totaal 
    

€ 5.676.284 
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

I. Inleiding 

Midden-Groningen heeft ongeveer 15 vierkante kilometer aan openbare ruimte in beheer. Een exactere 
inschatting van de openbare ruimte zal nog moeten plaats vinden. 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.  
 

II. 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.  
 

III. Doelstellingen 

We streven naar: 
• Het in standhouden van een adequaat wegenstelsel en bijhorende openbare verlichting. 
• Een goed beheer van de afvalwaterketen en het oppervlaktewater. Een goed beheer van de 

kwaliteit en kwantiteit van grond-, hemel- en oppervlaktewater 
• Naar 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.  
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IV. Inzet 

1. Beheer en onderhoud 
We hebben nagenoeg alle kapitaalgoederen vanuit de drie gemeenten 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. In 
2017 is een begin gemaakt met het opzetten van plannen voor riolering en wegen. 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. 
 
2. Wegen 
De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde beschikten over een actueel 
beheerplan wegen. Wij willen 2018 gebruiken om deze plannen als basis gebruiken om tot een 
geïntegreerd wegen onderhoudsplan te komen voor de gemeente Midden-Groningen. 
 
3. Riool 
We gaan uitvoering geven 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 in de clustersamenwerking 
waterketenbeheer.  
 
4. 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.  
   
5. Civieltechnische kunstwerken 
Een eerste aanzet is gemaakt om de civieltechnische kunstwerken, in de voormalige drie gemeenten 
aanwezig, te inventariseren en de stand van zaken betreffende het onderhoud in beeld te brengen. Het 
jaar 2108 zal moeten worden gebruikt om een integraal beeld te krijgen van het onderhoud en de 
benodigde financiële middelen daarvoor.  
 
6. Openbaar groen 
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. 
 
7. Speelvoorzieningen 
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.  
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8. Gebouwen 
Het onderhoud aan de gemeentelijke panden willen wij uitvoeren aan de hand van het meerjaren 
onderhoudsplan. In het vastgoedplan moeten de (financiële) prestaties van het vastgoed inzichtelijke 
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. 
 
9. Financieel overzicht 
In de programmabegroting zijn budgetten opgenomen voor het dagelijkse en groot onderhoud. In 
onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de verschillende 
programma’s. 
 

Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaalslasten) 

Onderdeel 2018 2019 2020 2021 

Openbare verlichting € 886.114 € 886.114 € 886.114 € 886.114 

Verkeersveiligheid € 141.731 € 141.731 € 141.731 € 141.731 

Wegen € 2.432.527 € 2.432.527 € 2.432.527 € 2.432.527 

Bruggen, tunnels en duikers € 394.345 € 394.345 € 394.345 € 394.345 

Water € 87.245 € 87.245 € 87.245 € 87.245 

Groen € 2.608.826 € 2.608.826 € 2.608.826 € 2.608.826 

Speelplaatsen € 64.863 € 64.863 € 64.863 € 64.863 

Riolering € 1.831.939 € 1.831.939 € 1.831.939 € 1.831.939 

Gebouwen € 1.544.990 € 1.544.990 € 1.544.990 € 1.544.990 

Totaal 
€ 9.992.579 € 9.992.579 € 9.992.579 € 9.992.579 
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Kerncijfers kapitaalgoederen 

Onderdeel eenheid Hoogezand-
Sappemeer 

Slochteren Menterwolde Midden-
Groningen 

Wegen Open verharding m2 1.037.000 650.000 385.000 
2.072.000 

Gesloten verharding m2 1.012.000 1.210.000 638.500 
2.860.500 

Kunstwerken st 79 0 27 
106 

Bermen km 219 0 0 
219 

Sloten en 
kanaalwallen 

km 112 0 126 
238 

Openbare 
verlichting 

 st 9.000 0 3.130 
12.130 

Riolering Vrijverval riolering km 218 181 115 
514 

Persleiding km 43 15 35 
93 

Installaties st 196 202 203 
601 

Kolken st 0 6.000 6.200 
12.200 

Water ha 26 0 0 
26 

Groen Openbaar groen ha 443 123 146 
712 

Spelen Speelvoorzieningen st 124 0 325 
449 
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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. 
 

I. Inleiding 

In deze paragraaf rapporteren wij over het 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 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. 
 

II. 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 2009 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.  
 

III. Vermogenspositie 

Langlopende leningen 
In onderstaande tabel staat het verwachte verloop van de langlopende vaste geldleningen. 
 

Jaar Stand per 1-1 Opname Aflossing Stand per 31-12 

2018 € 90.488 0 € 16.937 € 73.551 

2019 € 73.551 0 € 6.342 € 67.209 

2020 € 67.209 0 € 6.207 € 61.002 

2021 € 61.002 0 € 6.217 € 54.785 

bedragen x € 1.000     
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IV.  Herfinanciering en aanvullende financiering 

Voor het jaar 2018 is er een financieringsbehoefte van €20 miljoen, hiervan is bijna €17 miljoen 
bestemd voor herfinanciering(lees: aflossingen langlopende geldleningen), de overige €3 miljoen is 
bestemd om een deel van de investeringen voor 2018 te financieren. Ook in 2019 is de 
financieringsbehoefte hoger, dan alleen voor herfinanciering. Omdat de verwachte cash-flow voor de 
jaren 2020 en 2021 lager wordt, denken we dat er nog €15 miljoen aangetrokken moet worden. 
 

V. 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. Kenmerk is dat er geen één-op-één relatie wordt gelegd tussen een 
investering en financiering, maar dat wordt gekeken naar het totaal. 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. 
 

VI. Liquiditeitenbeheer 

Liquiditeitenbeheer is het beheren, reguleren en besturen van de inkomende en uitgaande 
geldstromen en de effecten daarvan op de rekening-courantsaldi. In onze overeenkomst financiële 
dienstverlening met de BNG kunnen we tot €20 miljoen rood staan in rekening-courant tegen een 
gunstig rentepercentage. Door het opstellen van een meerjarenliquiditeitenprognose, die gebaseerd 
is op de meerjarenbegroting (inclusief de meerjareninvesteringsplanning), proberen we 
liquiditeitenrisico’s zoveel mogelijk te beperken. We maken voor het eerste begrotingsjaar een 
liquiditeitenbegroting, daarin staan de schattingen van de uitgaven en inkomsten die verband 
houden met de exploitatie, grondexploitatie en investeringen. Lopende het begrotingsjaar wordt 
deze liquiditeitenbegroting geactualiseerd, omdat de schatting in de loop van het jaar nogal eens 
verandert door wijziging in de realisatie van de uitgaven en inkomsten. Eén en ander is echter mede 
afhankelijk van een goede informatievoorziening vanuit de gehele organisatie. 
 

VII. Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 

De rente op de geldmarkt (kredieten voor maximaal een jaar) vertoonde de laatste jaren een dalende 
tendens, om vanaf maart 2015 in de min te eindigen. Met andere woorden, er werd rente vergoed 
bij het aantrekken van een korte termijn lening (kasgeldlening). We verwachten dat in 2018 en latere 
jaren de rente op de geldmarkt zich uit de min zal werken, maar het zal niet extreem gaan stijgen. De 
rente op de kapitaalmarkt (kredieten langer dan een jaar) is evenals de rente op de geldmarkt laag, de 
verwachting is dat de rente voor 2018 een lichte stijging zal laten zien. We kiezen daarom ook om 
langlopende geldleningen aan te trekken met een langere looptijd. Met betrekking tot de geld- en 
kapitaalmarkt volgen wij, naast eigen visie en waarneming ook adviezen van de sector banken en 
beleggers. 
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VIII. 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 een wettelijke limiet en bedraagt de maximale omvang van de kortgeldpositie in 
enig jaar. Voor 2018 is het begrotingstotaal(lasten) €199 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet 
€17 miljoen. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, zolang we maar binnen de 
kasgeldlimiet blijven, zoveel mogelijk met kort geld gefinancierd (lagere rente) wordt, totdat lang geld 
goedkoper wordt. 

Tabel Kasgeldlimiet / Risicobeheersing   

Berekening kasgeldlimiet 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

Toegestane kasgeldlimiet 

    - In procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

- In bedrag (x € 1 miljoen) 17 17 17 17 

Omvang vlottende schuld 14 14 15 15 

Vlottende middelen 0,2 0,2 0,2 0,2 

Toets kasgeldlimiet 

  Totaal netto vlottende schuld 13,8 13,8 14,8 14,8 

Toegestane kasgeldlimiet 17 17 17 17 

Ruimte 

   

3,2 3,2 2,2 2,2 

Bedragen in miljoenen euro’s    
    

 
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 
De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd 
groter 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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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. 
 
Interne rente 
In deze programmabegroting gaan we uit van een interne rente van 1,5%. De rentelasten worden 
toegerekend aan de diverse programma’s op basis van de boekwaarde van de investeringen. Het 
verschil tussen de betaalde en ontvangen rente en de interne doorberekende rente wordt bij de 
algemene dekkingsmiddelen verantwoord. 
 
Hieronder de huidige rentetoerekening van 2018: 
 

Renteschema           

a. Rentelasten lang lopende geldleningen 
  

€ 2.677.170 

  Rentelasten en -kosten kortlopende geldleningen € 41.000 

b.  Rentebaten langlopende geldleningen 
  

-€ 184.515 

  Rentebaten hypothecaire geldleningen ambtenaren € 0 

  Saldo rentelasten en -baten 

 
  

€ 2.533.655 

  

    

    

c. Rente doorberekend aan grondexploitatie 2%   € 373.502 

  Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 
  

€ 2.160.153 

  

    

    

d. Rente over voorzieningen contante waarde 
  

€ 0 

  Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 
€ 2.160.153 

  

  

    

e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%) € 2.563.901 

f.  Renteresultaat op het taakveld Treasury 
  

-€ 403.748 
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Schatkistbankieren 
Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat 
moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) 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 €1,5 miljoen in de gemeentekas 
mag blijven voordat tot schatkistbankieren moet worden overgegaan. Over het dagelijkse saldo wordt de 
daggeldrente (Eonia) vergoed. 
 
Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) 
Met de wet HOF zijn de Europese afspraken van het stabiliteits- en groeipact en het al bestaande 
Nederlandse budgettaire beleid vanaf 1 januari 2014 wettelijk verankerd. De Wet Hof bepaalt onder 
meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij 
het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarmee worden de tekorten van gemeenten of 
provincies door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat 
volgens de EU-regels niet meer dan drie procent mag bedragen. De minister heeft toegezegd om 
binnenkort een wetsvoorstel in te dienen dat het nationale sanctiemechanisme uit de Wet Hof 
vervangt door een correctiemechanisme. 
 
EMU saldo 
Zie bijlage. 
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Paragraaf Verbonden partijen 

I. 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. Deze beleidskaders zijn uitgewerkt in de kadernota verbonden partijen 2018 en hoeven daarom 
niet opgenomen te worden in deze paragraaf. 
 

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 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.  

II. 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. 
Aangezien deze paragraaf voor het eerst is opgesteld voor de gemeente Midden-Groningen zijn er nog 
geen wijzigingen in de paragraaf verbonden partijen te melden ten opzichte van voorgaande jaren. De 
belangrijkste risico’s2 die spelen bij de verbonden partijen zijn als volgt:  

• Grondexploitatie van de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers. Tot dusver vertoont 
de grondexploitatie een positief beeld voor de toekomst (2037).  

• De ontwikkelingen bij WeDeKa zorgen voor meer risico. De subsidie voor WeDeKa wordt 
stapsgewijs afgebouwd. Tot dusver werden tekorten opgevangen door reserves. Vanaf 2016 is dit 
niet meer het geval.  

• 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. 

  

                                            
2
 Het betreffen risico’s die verbonden partijen lopen als zelfstandige organisatie en zijn derhalve niet opgenomen in de weerstandsvermogen en risico paragraaf 

van de gemeente Midden-Groningen, m.u.v. de gewaarborgde geldlening bij van de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold.  
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Nr. Naam Rechtsvorm 

1 
Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering 
Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG) 

Gemeenschappelijke regeling 

2 Bedrijvenpark Rengers Gemeenschappelijke regeling 

3 Veiligheidsregio Gemeenschappelijke regeling 

4 Omgevingsdienst Groningen Gemeenschappelijke regeling 

5 Publieke Gezondheid & Zorg Groningen Gemeenschappelijke regeling 

6 Werkvoorzieningsschap WeDeKa bedrijven Gemeenschappelijke regeling 

7 Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio Openbaar Lichaam 

8 Bank Nederlandse Gemeenten NV 

9 NV Waterbedrijf Groningen NV 

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 
Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan 
Duurswold 

Stichting 

18 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vereniging 

19 Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) Vereniging 

20 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Convenant (vrijwillige samenwerking)* 

  

* Formeel gezien is Regiovisie Groningen-Assen 2030 geen 
verbonden partij. Gezien er geen rechtsvorm (publiek of privaat) 
is, kan Regiovisie Groningen-Assen niet gezien worden als 
verbonden partij. Gezien de financiële belangen en het bestuurlijk 
belang is deze partij toch opgenomen in deze paragraaf.     
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III. 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 vereist informatie opgenomen zover deze informatie beschikbaar is. I.v.m. de 
herindeling is het niet mogelijk om een groot gedeelte van het bestuurlijk belang te specificeren. Het 
betreft voornamelijk de verbonden partijen waarin afgevaardigden van de gemeente zitting hebben in 
het algemeen en of dagelijks bestuur.  
 

 
 

 
 

 
 

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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

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

verwachte omvang per 01-01-2018 € 4.435 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)

verwachte omvang per 31-12-2018 € 4.435 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)

verwachte omvang per 01-01-2018 € 0

verwachte omvang per 31-12-2018 € 0

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 € 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 Bedrijvenpark Rengers - Slochteren

Ontwikkeling en exploitatie bedrijventerrein.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang

Voor het bedrijvenpark is een grondexploitatie opgesteld. Jaarlijks zijn er geen kosten verbonden aan de GR.  De 

deelnemende gemeenten staan ieder voor de toekomstige verliezen of positieve resultaten. Groningen 1/3 en 

Midden-Groningen 2/3 (voormalig deel Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, beide 1/3).

verwachte omvang per 01-01-2018 NB (zie omschrijving financieel belang)

verwachte omvang per 31-12-2018 NB (zie omschrijving financieel belang)

verwachte omvang per 01-01-2018 € 0

verwachte omvang per 31-12-2018 € 0

verwachte omvang per 01-01-2018 € 3.357.275

verwachte omvang per 31-12-2018 € 3.008.675

verwachte omvang 2018 € 348.600

Bij tegenvallende kavelverkoop moet de exploitatie worden bijgesteld. De grex vertoond een positief beeld. De 

herziening in 2014 van fase 3&4, looptijd tot eind 2037, laat een positief resultaat zien. 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen

Samen werken aan veiligheid in Groningen.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

verwachte omvang per 01-01-2018 € 3.856.956

verwachte omvang per 31-12-2018 € 3.856.956

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 € 0

De vastgestelde bandbreedte van de ratio weerstandvermogen ligt tussen de 1,0 en de 1,4. De benodigde 

weerstandscapaciteit is € 1.980.000. Het ratio weerstandsvermogen komt uit op 1,39 beschikbare 

eerstandscapaciteit.  

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang
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Gemeenschappelijke regeling  Omgevingsdienst Groningen - Veendam

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

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

verwachte omvang per 01-01-2018 € 2.767.114

verwachte omvang per 31-12-2018 € 2.767.114

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 -€ 875.000

In de begroting 2018 heeft de ODG in haar risico-analyse de risico's benoemd en gekwantificeerd. De totale 

omvang van de risico's zijn € 477.000. Deze kunnen worden opgevangen door de begrote beschikbare 

weerstandscapaciteit van € 697.000.

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Gemeenschappelijke regeling  Publieke Gezondheid & Zorg Groningen – Groningen

Namens de 23 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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

verwachte omvang per 01-01-2018 € 20.054.502

verwachte omvang per 31-12-2018 € 20.054.502

verwachte omvang per 01-01-2018 € 2.502.000

verwachte omvang per 31-12-2018 € 2.502.000

verwachte omvang per 01-01-2018 € 21.764.000

verwachte omvang per 31-12-2018 € 21.664.000

verwachte omvang 2018 € 0

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven -  Stadskanaal

Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van voormalige gemeente Menterwolde.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

verwachte omvang per 01-01-2018 € 318.061

verwachte omvang per 31-12-2018 € 318.061

verwachte omvang per 01-01-2018 € 901.000

verwachte omvang per 31-12-2018 € 851.000

verwachte omvang per 01-01-2018 € 9.700.000

verwachte omvang per 31-12-2018 € 9.700.000

verwachte omvang 2018 Na bijdrage vanuit deelnemende gemeenten is het resultaat € 0. 

De komende jaren zullen naar verwachting de verliezen oplopen, waarmee de bijdrage vanuit de gemeenten ook 

zal moeten stijgen. Verliezen komen door het afnemen van de rijkssubsidies.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

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 Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

verwachte omvang per 01-01-2018 € 7.500 (verwachte bijdrage o.b.v. bijdragen 2017)

verwachte omvang per 31-12-2018 € 7.500 (verwachte bijdrage o.b.v. bijdragen 2017)

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 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
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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 De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via stemrecht o.b.v. aandelen die zij bezitten.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 89.973 aandelen. 

verwachte omvang per 31-12-2018 89.973 aandelen. 

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 27 aandelen.

verwachte omvang per 31-12-2018 27 aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

N.V. Enexis Holding -  ‘s-Hertogenbosch

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

toestaat als netwerkbeheerder.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 Voor € 113.392 aandelen

verwachte omvang per 31-12-2018 Voor € 113.392 aandelen

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 106.587 aandelen

verwachte omvang per 31-12-2018 106.587 aandelen

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale 

aandelenkapitaal van in totaal € 1,5 miljoen.

Resultaat

Risico's

Vreemd vermogen

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen
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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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 Vanuit Slochteren voor € 5 aandelen.Vanuit Menterwolde 1.424 aandelen.

verwachte omvang per 31-12-2018 Vanuit Slochteren voor € 5 aandelen.Vanuit Menterwolde 1.424 aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

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 deze vennootschap (totaalbedrag  € 20.000).

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 

verrkopende aandeelhouders als medebeheerder van het CBL Escrow Fonds.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 Vanuit Slochteren voor € 5 aandelen.Vanuit Menterwolde 1.424 aandelen.

verwachte omvang per 31-12-2018 Vanuit Slochteren voor € 5 aandelen.Vanuit Menterwolde 1.424 aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

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. ($ 1 

miljoen). Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders relatief 

gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 

20.000).

Resultaat

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

B.V. Vorderingen op Enexis  - ‘s-Hertogenbosch

Vorderingen op Enexis is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop 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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 Vanuit Slochteren voor € 5 aandelen.Vanuit Menterwolde 1.424 aandelen.

verwachte omvang per 31-12-2018 Vanuit Slochteren voor € 5 aandelen.Vanuit Menterwolde 1.424 aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

Van de lening resteert nog € 350 miljoen (vierde tranche), wat is geoormerkt als mogelijk toekomstige conversie 

naar eigen vermogen. De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s voor niet-tijdige betaling van 

rente en aflossing. Daarnaast is het risico van de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale 

aandelen kapitaal van in totaal € 20.000.

Resultaat

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen
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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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 Vanuit Slochteren voor € 5 aandelen.Vanuit Menterwolde 1.424 aandelen.

verwachte omvang per 31-12-2018 Vanuit Slochteren voor € 5 aandelen.Vanuit Menterwolde 1.424 aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

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.

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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 40 aandelen.

verwachte omvang per 31-12-2018 40 aandelen.

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

De ontwikkelingsmaatschappij moet de derde termijn van € 1,1 miljoen nog aan de gemeente voldoen. De 

betaling is gekoppeld aan de levering van 5 ha bestemd bedrijventerrein, hetgeen  nu nog niet het geval is. De 

gemeente zal de desbetreffende gronden nog moeten aankopen. 

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam

Het aanleggen, de exploitatie en het onderhoud van een golfbaan te Steendam.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in bestuur van stichting.

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Garantstelling voor lening.

verwachte omvang per 01-01-2018 € 1.800.000

verwachte omvang per 31-12-2018 € 1.800.000

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

Gemeente staat garant voor de lening van € 1,8 miljoen die de Stichting heeft afgesloten bij de BNG. Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

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

verwachte omvang per 01-01-2018 € 76.300 (verwachte bijdrage o.b.v. contributievoorstel 2018 VNG en aantal inwoners per 1-1 2017)

verwachte omvang per 31-12-2018 € 76.300 (verwachte bijdrage o.b.v. contributievoorstel 2018 VNG en aantal inwoners per 1-1 2017)

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

€ 0

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



Programmabegroting 2018  Paragraaf Verbonden partijen 

 

  
 

 

92 

 

 
 

 
 

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 Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging

verwachte omvang per 01-01-2018 € 48.000 (verwachte bijdrage o.b.v. 2017)

verwachte omvang per 31-12-2018 € 48.000 (verwachte bijdrage o.b.v. 2017)

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 NB

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

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.

Specificering Nog te bepalen in 2018 i.v.m. herindeling.

Omschrijving financieel belang Bijdrage.

verwachte omvang per 01-01-2018 Bijdrage vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.

verwachte omvang per 31-12-2018 Bijdrage vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang per 01-01-2018 NB

verwachte omvang per 31-12-2018 NB

verwachte omvang 2018 Het resultaat per 2018 is begroot op een verlies van € 4.417.724 en wordt gedekt uit het regiofonds.

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
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Paragraaf Grondbeleid 

 

I. Algemeen 

In 2018 moet er voor Midden-Groningen een nota grondbeleid worden opgesteld, die past binnen de visie 
van de nieuwe gemeente en voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving.  
 
Jaarlijks herzien grondexploitaties 
Voor de verantwoording van de grondexploitaties voor Midden-Groningen wordt een Meerjarenprognose 
Grondexploitaties (MPG) opgesteld. Daarin wordt één systematiek en één uniform rekenmodel 
gehanteerd in een integrale en heldere presentatievorm. De financiële consequenties van de 
grondcomplexen en welke risico’s en sturingsmechanismen er zijn worden duidelijk weergegeven. De 
MPG wordt begin 2018 ontwikkeld en zal volgens planning in juni aan de raad worden voorgelegd. 
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II. Overzicht complexen 

Grondexploitaties Begin 2017 
Kosten 
2017 

Opbr. 
2017 

Begin 
2018 

Eind 
2018 

Eind 
2019 

Eind 
2020 

Eind 
2021 

Eind- 
waarde 

Stadscentrum € 4.560 € 1.198 € 676 € 5.083 € 5.546 € 2.455 € 0 € 0 € 2.455 

IJsbaan € 7.925 € 215 € 646 € 7.494 € 6.762 € 6.523 € 6.029 € 5.592 € 3.920 

Julianapark € 626 € 57 € 267 € 415 € 198 € -23 € -249 € -49 € -49 

De Vosholen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Winkelpark € 188 € 0 € 0 € 188 € 188 € 188 € 188 € 188 € 0 

Schiereiland Foxhol € 287 € 0 € 8 € 279 € 279 € 279 € 279 € 279 € 0 

Verlengde Veenlaan € 3.427 € 539 € 570 € 3.395 € 3.056 € 3.069 € 2.674 € 2.679 € 956 

Korenmolenweg € 594 € 21 € 0 € 615 € 394 € 201 € 0 € 0 € 201 

Tolweg € 437 € 780 € 468 € 749 € 452 € 111 € -145 € -335 € -740 

Burg. Venemastraat € 549 € 25 € 118 € 456 € 367 € 272 € 172 € 69 € 38 

Grond BP Gouden 
Driehoek € 220 € 0 € 0 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 0 

Gronden Beneden 
Veensloot € 191 € 0 € 0 € 191 € 191 € 191 € 191 € 191 € 0 

Gouden Driehoek € 1.220 € 0 € 0 € 1.220 € 1.220 € 1.220 € 1.220 € 1.220 € 0 

Totaal 

  
 € 20.304 € 18.872 € 14.706 € 10.578 € 10.053 € 6.781 

Bedragen x € 1.000 
        

 

Korte omschrijving van de verwachte ontwikkelingen in 2018 per complex 
 

Stadscentrum - Hoogezand 
Het Stadshart Hoogezand moet zich ontwikkelen tot een levendig hart van de gemeente, voor zowel de 
eigen inwoners als anderen die het Stadshart bezoeken. In 2012 heeft de raad ingestemd met het 
programma Stadshart. Hierin zijn diverse projecten benoemd. Het betreft de herinrichting van de 
openbare ruimte, verkoop van de diverse locaties en het cultuurgedeelte van Het Kielzog met daarin 
ondergebracht Kielzog en de Bibliotheek. Daarnaast wordt gezocht naar een invulling voor de Tussenhof 
en de Kerkstraat (tot aan het kruispunt met de Hoofdstaat en Meint Veningastraat). In december 2017 is 
de samenwerkingsovereenkomst Noordelijk deel Stadshart ondertekend. 
  
Het perceel met opstal van de  voormalige SBHS is eind 2016 verkocht aan het Medisch Centrum 
Hoogezand-Sappemeer. Zij realiseren hier een gezondheidscentrum. Dit centrum wordt in 2018 
opgeleverd. 
IJsbaanlocatie - Sappemeer 
In 2018 wordt verder ingezet tot verkoop van de kavels. We zien dat de markt aantrekt en hiervan willen 
we profiteren. Tot nu toe valt de verkoop van kavels tegen. Naast de algemene woningmarktontwikkeling 
van de afgelopen jaren komt dit door de uitgebreide regels waaraan geïnteresseerden ruimtelijk moeten 
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voldoen. Daarom wordt gewerkt aan een actualisatie van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, 
zodat het beter aansluit op de vraag vanuit de markt. 
 
Verder zijn er vier overeenkomsten met projectontwikkelaars. VDM bouwt 16 rijwoningen. De opbrengst 
van de verkoop van deze 16 kavels is in 2017 ontvangen. Verder zijn we met hen in gesprek over de 
ontwikkeling van  twee-onder-een kapwoningen. De verkoop van de rijwoningen van Vitavert en 
Duurzaam Wonen loopt nog niet goed. Nieuwstaete Project 2.0 heeft twee-onder-een kapwoningen in 
verkoop. De verkoop loopt goed en naar verwachting leidt dit tot bouw in 2018.   
 
Julianapark - Hoogezand 
In 2009 is gestart met de verkoop van kavels. Vanwege de woningmarktcrisis loopt de exploitatie langer 
door dan bij de start voorzien. Inmiddels zien we dat er beweging in de woningmarkt komt en worden 
ook hier kavels verkocht. In 2016 waren dat er 3 en waren er 10 kavels onder optie. In 2017 zijn 6 kavels 
verkocht en zijn er 5 opties. Voor 2018 verwachten we dat de verwachte verkopen plaatsvinden.  
 
De Vosholen - Hoogezand 
Ontwikkel Combinatie Vosholen (OCV) gaat verder met de realisatie van plandeel I. De OCV maakt 
plandeel I de komende jaren verder af. 
 
De gemeente en de OCV vonden een oplossing voor het juridisch conflict over het niet uitvoeren van 
plandeel II door de OCV. Dit is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst die op 12 februari 2015 is 
ondertekend door alle partijen. De raad ging op 30 maart 2015 akkoord met deze overeenkomst. 
Uitkomst is dat de gemeente plandeel II in eigendom heeft en na 2019 mag beginnen met de 
ontwikkeling van deze locatie. 
 
Winkelpark – Hoogezand 
In 2017 gaat ontwikkelaar Visser Vastgoed verder met het Winkelpark. De gemeente heeft nog percelen 
in eigendom op deze locatie. Deze percelen zijn beschikbaar voor eventuele passende ontwikkelingen. 
 
Schiereiland - Foxhol 
Het schiereiland Foxhol is een kleinschalig bedrijventerrein dat is gerealiseerd ten tijde van de 
revitalisering van de bedrijventerreinen Foxhol en Martenshoek. Op dit bedrijventerrein zijn nog kavels 
beschikbaar voor verkoop. 
 
De Molenstreek – Slochteren 
De eerste 10 kavels van Molenstreek (Verlengde Veenlaan) zijn in 2013 bouwrijp opgeleverd. Daarna is de 
verkoop gestart. In 2015 is de eerste kavel verkocht, waarna de verkoop tot stilstand is gekomen. Onder 
leiding van een extern procesbegeleider wordt gewerkt aan een nieuwe ontwikkelstrategie, waarbij de 
omwonenden worden betrokken. Deze strategie kan gevolgen hebben voor het uiteindelijke plan en de te 
verwachten opbrengsten. In 2016 is een extra bedrag aan de verliesvoorziening toegevoegd.  
 
Korenmolenweg – Slochteren 
De herinrichting van de Korenmolenweg is fysiek afgerond. Een deel van de beschikbare kavels is 
verkocht. We verwachten in 2018 en 2019 de laatste kavels te verkopen.  
 
 
 
 
Tolweg – Muntendam 
Op dit moment is er veel interesse in kavels voor het plan Tolweg. Er zijn meerdere opties verleend en 
daarvan verwachten we meerdere verkopen. De interesse betreft met nam de vrijstaande kavels aan de 
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zuidkant van de tweede fase. In 2017 zijn meer kavels verkocht dan op basis van de grex werd verwacht. 
Voor 2018 wordt verwacht dat de begrote verkoop wordt gerealiseerd.  
 

Burgemeester Venemastraat – Meeden 
De verkoop van dit plan valt tegen. Er zijn nog 6 kavels beschikbaar. De grondexploitatie gaat ervan uit 
dat jaarlijks één kavel wordt verkocht. Er moet worden ingezet op extra acquisitie om de verkoop van 
dit gebied “los te trekken”. 
 
Bedrijventerrein Gouden Driehoek – Zuidbroek 
De exploitatie van het bedrijventerrein Gouden Driehoek is voorbehouden aan de 
Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek BV. Hiervoor is een publiek private samenwerking 
aangegaan. Op het bedrijventerrein ligt een perceel grond ter grootte van circa 4.000 m2 waarvan de 
exploitatie bij de gemeente ligt. Als verkoopprijs wordt een bedrag van € 55 exclusief btw aangehouden.  
 
Als uitvloeisel van de publiek private samenwerking moet de ontwikkelingsmaatschappij De Gouden 
Driehoek BV de derde en laatste termijn van € 1,18 miljoen nog voldoen aan de gemeente. De betaling 
vindt plaats zodra het totale plangebied geheel bestemd is voor bedrijfsdoeleinden en de gemeente de 
laatste 5 hectare heeft aangekocht en geleverd. Over de uitgeefbaarheid van de 5 ha hopen we in 2018 
meer duidelijkheid te verkrijgen. 
 
Beneden Veensloot – Meeden 
Uit een oogpunt van openbare en veiligheid heeft de gemeente Menterwolde een aantal jaren geleden 
gronden aangekocht aan de Beneden Veensloot 4 te Meeden. De verwachting was dat de gronden tegen 
de boekwaarde konden worden verkocht. Op dit moment is voor deze gronden geen interesse. Het 
perceel wordt inmiddels aangeboden voor een prijs beneden de boekwaarde. 

III. Voorzieningen 

 

Grondexploitatie BW 1-1-2018 

Stadscentrum €2.373 

IJsbaan €3.423 

Verlengde Veenlaan €784 

Korenmolenweg €189 

Brug. Venemastraat €120 

Gouden Driehoek €610 

Totaal 
€7.499 

Bedragen x €1.000  
 

De stand van de voorzieningen kan mogelijk wijzigen op basis van de uitkomsten van de hercalculaties 
2017/2018. 



Programmabegroting 2018  Paragraaf Bestuur 

 

  
 

 

97 

 

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 de lokale gemeenschap, vanuit de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. 
 

I. Ambitie 

De bouw van een nieuwe gemeente is een grote opgave. Dit zal ook in 2018 veel inzet vragen van raad, 
college en organisatie. Vanuit de drie gemeenten hebben we gebouwd aan de organisatie en het bestuur 
van Midden-Groningen. Samen met de inwoners en maatschappelijke organisaties geven we invulling aan 
de identiteit van de nieuwe gemeente: wat voor gemeente willen wij zijn; wat verbindt ons met elkaar; 
wat is nu juist het onderscheidende van de nieuwe gemeente ten opzichte van de omgeving?  
 
Vanuit het Kompas, dat aangeeft waar we in Midden-Groningen naar toe willen, gaan we samen met de 
samenleving van Midden-Groningen experimenteren en op een moderne toekomstgerichte wijze invulling 
geven aan samenwerking zowel binnen de gemeente als met partners Met de  totstandkoming van de 
gemeente Midden-Groningen zijn we de negende gemeente qua schaalgrootte van Noord Nederland 
geworden. Dat vraagt om een ander samenspel met de andere bestuurlijke partners. Dat vraagt wat van 
ons maar ook van onze bestuurlijke omgeving. We willen snel onze nieuwe rol oppakken , zodat we 
samen de grote uitdagingen in dit gebied op kunnen pakken. 

II. Het Kompas 

We willen met het Kompas als leidraad de rol van de raad versterken en hiermee inspelen op de 
veranderende samenleving. In het Kompas staat de visie voor de gemeente Midden-Groningen met de 
veranderingen in de samenleving als uitgangspunt. Daarin zijn vier pijlers benoemd: 

• Groots in kleinschaligheid 
• Ieder mens telt 
• Economie van de toekomst 
• Gemeente als bondgenoot. 

III. Raad nieuwe stijl 

In haar visie heeft de raad heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
• Raadsleden hebben  en houden feeling met de samenleving (burgers, verenigingen, organisaties 

etc) zoals het Kompas aangeeft 
• Herkenbare raad zijn in faciliterende zin (betrokken, dienstbaar en niet te veel bemoeienis) 
• Burgerparticipatie staat voorop 
• Raad trekt als bondgenoot samen op met college en ambtelijke organisatie 

IV. Interactieve beleidsvorming 

De gemeente wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij verschillende fasen van beleidsvorming en 
uitvoering maar vooral aansluiten bij initiatieven van inwoners. De overheid is dan deelnemer in de 
dialoog en in is een bondgenoot in de uitwerking van de initiatieven.  
 
Bij de opstart van beleidsprocessen vanuit de gemeente betrekken we inwoners in een vroeg stadium. 
Deze werkwijze vraagt om zichtbare en benaderbare bestuurders en om (digitale) middelen die deze 
interactie vereenvoudigen en bevorderen. Op die manier krijgen inwoners en maatschappelijke 
organisaties alle kansen voor betrokkenheid en initiatief; het past bij het tijdperk van de mondige 
inwoner.  
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Bij het ontwikkelen van een nieuwe website voor de gemeente willen we veel en eigentijdse 
mogelijkheden inbouwen voor inbreng en interactie met inwoners en organisaties. 
We organiseren informatiebijeenkomsten en leggen werkbezoeken af om zeker rond de start van de 
nieuwe gemeente als raad en college opnieuw kennis te maken en het gesprek aan te gaan. 

V. Passende vergaderstructuur voor de raad 

Op basis van deze uitgangspunten wordt, in lijn met de landelijke trend, gekozen voor het zogenaamde 
BOB model. Een driedeling waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de 
Oordeelsvorming met de fracties wordt gedebatteerd en tenslotte in een formele raadsvergadering 
Besloten wordt. 
 
De beeldvormende fase wordt naar verhouding belangrijker. In deze fase treedt de raad in een vroeg 
stadium actief in contact met betrokkenen om zich te laten informeren, te zoeken naar oorzaken van 
maatschappelijke problemen en met de betrokkenen na te denken over oplossingen. Daardoor krijgt de 
volksvertegenwoordigende en verbindende rol van de raad meer vorm. In die fase wordt op locatie 
vergaderd en is de manier van overleggen/werkvorm niet vast omlijnd. Er is ruimte voor een optimale rol 
van de inwoners.  

VI. Kwaliteit van besluitvorming 

We willen de kwaliteit van de besluitvorming verhogen, de inwoners hierbij betrekken en daarbij steeds 
meer gebruik maken van digitale middelen. We ondersteunen de raadsleden bij hun bestuurlijke werk, 
waarbij zij een beroep kunnen doen op een accurate griffie die hen vanuit onafhankelijk perspectief 
proactief adviseert. Verder maken we gebruik van een actueel Raadsinformatiesysteem waarop 
vergaderstukken van de openbare vergaderingen voor politiek en burger gemakkelijk toegankelijk zijn. 
 

VII. Gaswinning en aardbevingen 

Ook in de aanpak van de problematiek rondom gaswinning en aardbevingen is er sprake van verkennen en 
experimenteren. Lokaal werken we samen met inwoners en dorpen aan initiatieven die bijdragen aan 
veiligheid, leefbaarheid en economische kansen in onze gemeente.  Ook de wijze van samenwerken van 
overheden en partijen met de Nationaal Coördinator Groningen kan er toe leiden dat we taken, rollen en 
verantwoordelijkheden anders vormgeven dan we tot nu toe gewend waren. Om deze problematiek van 
ongekende omvang adequaat en voortvarend aan te pakken, kunnen we niet alleen vertrouwen op 
bestaande bestuurlijke en ambtelijke werkwijzen. Als eerste overheid staan we het dichtste bij de 
inwoners. Als hun belangen zijn geschaad door de effecten van de gaswinning, gaan wij naast onze 
inwoners staan door ons in te zetten voor hun belangen  op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. 
 
Beleidsdocumenten 

• Het Kompas voor de gemeente Midden-Groningen, Samen kom je verder 
• Visie raad en ondersteuning raad Midden-Groningen 
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Bijlage A EMU saldo 
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Bijlage B Geprognosticeerde balans 2018-2021 

 
Balans 31-12-2018 

Vaste activa       Vaste passiva       

  

   

  

    

  

Immateriële activa 

 

€ 0   Eigen vermogen 

 

€ 74.433.052   

  

   
  

  
  

Materiële activa 

 

€ 156.401.317   Voorzieningen 

 

€ 29.588.718   

  

   
  

  
  

Financiële vaste activa € 8.346.013   
Vaste schulden 

 

€ 73.550.744   

  

   
  

    
  

Vlottende activa 
  

  Vlottende passiva 

  
  

  

   
  

    
  

Voorraden 

 

€ 18.675.184   
Vlottende schulden € 12.500.000   

  

  
  

 
  

Uitzettingen 

 

€ 7.200.000   
Overlopende passiva € 8.900.000   

  

  
  

    

  

Overlopende activa 

 

€ 8.000.000   

    

  

  

  
  

    

  

Liquide middelen 

 

€ 350.000   

    

  

  

   

  

    

  

Totaal     
€ 198.972.514 

  Totaal      
€ 198.972.514 
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Balans 31-12-2019 

Vaste activa       Vaste passiva       

  

  

  

     

  

Immateriële activa 

 

€ 0 

 

Eigen vermogen 

 

€ 67.614.203   

  

 

  

   
  

Materiële activa 

 

€ 149.576.190 

 

Voorzieningen 

 

€ 30.649.669   

  

 

  

   
  

Financiële vaste activa € 8.346.013 

 

Vaste schulden 

 

€ 67.208.515   

  

  

  

     
  

Vlottende activa 
 

  
 

Vlottende passiva 

  
  

  

  

  

     
  

Voorraden 

 

€ 18.675.184 

 

Vlottende schulden 

 

€ 15.000.000   

  

 

  

   
  

Uitzettingen 

 

€ 4.800.000 

 

Overlopende passiva € 9.200.000   

  

 

  

     

  

Overlopende activa 

 

€ 8.000.000 

     

  

  

 

  

     

  

Liquide middelen 

 

€ 275.000 

     

  

  

  

  

     

  

Totaal     
€ 189.672.387   

Totaal      
€ 189.672.387   
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Balans 31-12-2020 

Vaste activa         Vaste passiva       

  

  

  

     

  

Immateriële activa 
  

 

€ 0 

 

Eigen vermogen 

 

€ 66.521.971   

  

  

  

   
  

Materiële activa   

 

€ 142.820.293 

 

Voorzieningen 

 

€ 31.552.557   

  

  

  

   
  

Financiële vaste activa   

 

€ 8.346.013 

 

Vaste schulden 

 

€ 61.001.962   

  

  

  

     
  

Vlottende activa   
 

  

 
Vlottende passiva 

  
  

  

  

  

     
  

Voorraden 
  

 

€ 18.675.184 

 

Vlottende schulden 

 

€ 14.500.000   

  

  

  

   
  

Uitzettingen 
  

 

€ 4.200.000 

 

Overlopende passiva € 8.850.000   

  

  

  

     
  

Overlopende activa   

 

€ 8.100.000 

     

  

  

  

  

     

  

Liquide middelen   

 

€ 285.000 

     

  

  

  

  

     

  

Totaal     
€ 182.426.490   

Totaal      
€ 182.426.490 
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Balans 31-12-2021 
  

Vaste activa       Vaste passiva       

  

  

  

     

  

Immateriële activa 

 

€ 0 

 

Eigen vermogen 

 

€ 62.833.802   

  

 

  

   
  

Materiële activa 

 

€ 135.817.055 

 

Voorzieningen 

 

€ 32.519.032   

  

 

  

   
  

Financiële vaste activa € 8.346.013 

 

Vaste schulden 

 

€ 54.785.418   

  

  

  

     

  

Vlottende activa 
 

  

 
Vlottende passiva 

  

  

  

  

  

     

  

Voorraden 

 

€ 18.675.184 

 

Vlottende schulden 

 

€ 15.000.000   

  

 

  

   
  

Uitzettingen 

 

€ 2.600.000 

 

Overlopende passiva € 8.750.000   

  

 

  

     
  

Overlopende activa 

 

€ 8.150.000 

     

  

  

 

  

     

  

Liquide middelen 

 

€ 300.000 

     

  

  

  

  

     

  

Totaal     
€ 173.888.252 

  Totaal      
€ 173.888.252 
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Bijlage C Overzicht incidentele lasten en baten 

 
Begroting 2018-2021 gemeente Midden-Groningen 

 Programma / Omschrijving 

2018 2019 2020 2021 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

         

Programma 1 Dorpen en wijken   

 

            

Sportaccommodaties -€ 38.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Bibliotheek (MW) € 23.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

         

Programma 2 Sociaal   

 

            

Bijstand: verhuiskosten + handboek € 33.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Gemeentelijke kredietbank € 6.100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Inburgering € 31.150 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

         

Programma 3 Economie   

 

            

Bijdrage realisatie breedband  € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Grondexploitatie (bedrijventerrein) € 0 € 0 € 0 € 0 € 101.420 € 0 € 101.420 € 0 

Grondexploitatie (bouwen en wonen) € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.436 € 69.628 -€ 207.897 -€ 39.019 
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Programma 4 Dienstverlening   

 

            

Burgerzaken: GBA audit € 0 € 0 € 12.000 € 7.750 € 0 € 0 € 0 € 0 

Burgerzaken: opleidingskosten € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Verkiezingen € 0 € 0 € 240.100 € 0 € 0 € 0 € 96.911 € 0 

         

Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering   

 

            

Wervingskosten nieuwe burgemeester € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Wachtgelden bestuur vm HSSM gemeenten € 700.000 € 0 € 600.000 € 0 € 600.000 € 0 € 400.000 € 0 

Bedrijfsvoering: informatisering € 401.280 € 0 € 122.000 € 0 € 3.000 € 0 € 0 € 0 

Bedrijfsvoering: automatisering € 71.700 € 0 € 1.500 € 0 € 1.000 € 0 € 0 € 0 

Algemene uitkering: scholenprogramma  aardbeving € 0 € 896.294 € 0 € 2.653.399 € 0 € 896.294 € 0 € 896.294 

Algemene uitkering: frictiekostenvergoeding € 0  € 3.415.212   € 1.707.606   € 1.707.606   € 1.707.606 

         

Overige baten en lasten : stelposten   

 

            

af: storting reserve Huis voor Bestuur en Cultuur € 450.000 € 0 € 550.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

af: kosten boven formatief personeel € 927.403 € 0 € 518.040 € 0 € 234.400 € 0 € 26.585 € 0 

af: restant stelpost herindeling € 2.037.809 € 0 € 639.566 € 0 € 1.473.206 € 0 € 1.681.021 € 0 

Detacheringsvergoeding boven formatief personeel € 0 € 223.000 € 0 € 223.000 € 0 € 223.000 € 0 € 0 

Inzet lagere personeelskosten na herindeling € 993.596 € 0 € 993.596 € 0 € 993.596 € 0 € 0 € 0 
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Besteding inzet lagere personeelskosten na herindeling -€ 751.480 € 0 -€ 287.500 € 0 -€ 155.000 € 0 € 0 € 0 

Lagere kapitaallasten sporthal de Menterne -€ 101.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Frictiekosten personeel HSSM gemeenten € 89.160 € 0 € 89.160 € 0 € 89.160 € 0 € 89.160 € 0 

Detacheringsvergoeding personeel HSSM gemeenten € 0 € 46.500 € 0 € 47.430 € 0 € 48.379 € 0 € 49.346 

Openstaande taakstellingen vm gemeente Menterwolde -€ 210.900 € 0 -€ 138.000 € 0 -€ 36.000 € 0 € 0 € 0 

Stelpost leefbaarheidsgelden € 39.458 € 0 € 69.458 € 0 € 79.458 € 0 € 0 € 0 

Bijdrage Heemtuin uit leefbaarheidsgelden € 20.000 € 0 € 10.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 

         

Mutaties reserves incidenteel   

 

            

Aanwending algemene reserve: realisatie breedband € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Storting reserve Huis voor Bestuur en Cultuur € 1.269.746 € 0 € 1.479.707 € 0 € 933.915 € 0 € 0 € 0 

Aanwending reserve Stadshart € 0 € 656.926 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Toevoeging reserve scholenprogramma aardbeving € 896.294 € 0 € 2.653.399 € 0 € 896.294 € 0 € 896.294 € 0 

         

Totaal incidentele lasten en baten 2018-2021 
€ 7.007.316 € 5.337.932 € 7.553.026 € 4.639.185 € 5.234.885 € 2.944.907 € 3.083.494 € 2.614.227 
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Bijlage D Overzicht Investeringen 

 
Investeringen met economisch nut  

Afdeling Omschrijving Investeringsbedrag Prioriteit Afschrijftermijn Kapitaallasten Dekking 

Facilitair 

Dienstfietsen (Div.) € 10.000 1 1 € 10.000 

Stelpost 
vervangings-
investeringen  

Opel Vivaro € 35.000 1 10 € 4.025 

Renault Traffic € 35.000 1 10 € 4.025 

Renault Traffic € 35.000 1 10 € 4.025 

Aanhanger westfalia € 2.500 1 1 € 2.500 

Steiger € 15.000 1 5 € 3.225 

Brandblussers/EHBO-koffers € 10.000 1 1 € 10.000 

AED € 2.000 1 1 € 2.000 

  subtotaal 
€ 144.500 € 39.800 
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BWRi werkbedrijf 

Diverse kleine machines € 5.000 1 1 € 5.000 

Kapitaalslasten 
reeds opgenomen in 
de begroting 

Gator € 13.000 1 5 € 2.795 

Wasmachine € 10.000 1 1 € 10.000 

stofzuigers € 400 1 1 € 400 

Koelbuffet € 10.000 1 1 € 10.000 

Wikkelmachine € 8.000 1 1 € 8.000 

  
subtotaal 

€ 46.400 € 36.195   

IBOR 

Nissan Pickup 30-BF-HX € 150.000 1 8 € 21.000 

Kapitaalslasten 
reeds opgenomen in 
de begroting 

Mitsubishi Canter 1-VFV-76 € 45.000 1 10 € 5.175 

Winterdienst zoutstrooier € 35.000 1 10 € 4.025 

Ford Transit 05-VVL-9  H-S € 50.000 1 10 € 5.750 

Opel Combo 89-ZR-VT  € 20.000 1 10 € 2.300 

Zijlader Daf BX-NP-19  H-S € 255.000 1 6 € 46.325 

Kubota tractor BO 67 Team A € 35.000 1 8 € 4.900 

Peugeot Boxer 9-VRD-48 € 42.000 1 10 € 4.830 

Piaggio Maxi ZA-PS-75 € 20.000 1 10 € 2.300 

Pegeot Bipper 8-VPV-02 € 17.000 1 10 € 1.955 

Aanhanger hapert € 10.000 1 10 € 1.150 
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Zijlader Man BX-XB-39  H-S € 255.000 1 6 € 46.325 

  subtotaal € 934.000 
  

€ 146.035   

I&A 

Servers € 60.000 1 5 € 12.900 

Stelpost 
vervangings-
investeringen  

Thinclients (500) € 130.000 1 5 € 27.950 

Laptops € 150.000 1 5 € 32.250 

Ipads € 50.000 1 5 € 10.750 

Telefoons € 150.000 1 5 € 32.250 

Beeldschermen (40) € 157.000 1 15 € 33.755 

  
subtotaal 

€ 697.000 € 149.855   

  totale investeringen economisch nut 
€ 1.821.900 € 371.885 
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Investeringen met een maatschappelijk nut 

Afdeling Omschrijving Investeringsbedrag Prioriteit Afschrijftermijn Kapitaallasten Dekking 

Riolering 

Investeringen op basis van risico gestuurd 
beheer € 730.756 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Dekking beschikbaar uit 
egalisatiefonds/tarieven 

Investeringen voor verbetering van 
systeem € 110.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

  subtotaal 
€ 840.756 € 0   

Kalkwijck 

CSVT vervanging Airco Fitness (2018) € 5.500 1 1 € 5.500 

Stelpost vervangings-
investeringen  

CSVT luchtbehandelingskasten 
zwembad/sporthallen (2018) € 5.500 1 1 € 5.500 

CSVT vervanging bodempanelen 
wedstrijdbad (2018) € 125.000 1 10 € 14.375 

CSVT frequentieregelaar zwembadpomp 
(2018) € 6.500 1 1 € 6.500 

CSVT gebouwbeheersysteem (2018) € 9.500 1 1 € 9.500 

CSVT kunstgrasveld 4 vervangen toplaag 
(2018) € 185.400 1 10 € 21.321 

CSVT extra milieumaatregelen  verv 
toplaag kunstgrasv 4 (2018) € 76.600 1 10 € 8.809 

 
CSVT vervanging entreeschuifdeuren 
(2018) € 35.000 1 10 € 4.025  

  
subtotaal 

€ 449.000 € 75.530 
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I&A 

WMO-systeem € 70.000 1 5 € 15.050 

Stelpost vervangings-
investeringen  

Regiesysteem € 170.000 1 5 € 36.550 

WOZ-taxatiesysteem € 30.000 1 5 € 6.450 

Glasvezel tijdelijke huisvesting € 40.000 1 15 € 3.267 

Verhuizing SER € 40.000 1 5 € 8.600 

  
subtotaal 

€ 350.000 € 69.917   

  
totale investeringen maatschappelijk 
nut 

€ 1.639.756 € 145.447 
  

      

  totale investeringen 2018 
€ 3.461.656 € 517.332 

  

  totaal exl. Riolering 
€ 2.620.900 € 517.332 
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Bijlage E Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld 

 

Taakveld 
2018 

Last Baat Saldo 

0.1 Bestuur € 3.920.503 -€ 3.695 € 3.916.808 

0.10 mutatie reserves € 2.727.665 -€ 2.257.872 € 469.793 

0.2 Burgerzaken € 2.047.095 -€ 1.120.502 € 926.593 

0.4 Overhead € 22.986.563 € 0 € 22.986.563 

0.5 Treasury € 11.771 -€ 610.722 -€ 598.951 

0.61 OZB woningen € 543.382 -€ 2.987.411 -€ 2.444.029 

0.62 OZB niet-woningen € 362.830 -€ 11.720.464 -€ 11.357.634 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds € 0 -€ 114.177.476 -€ 114.177.476 

0.8 Overige baten en lasten € 7.046.018 -€ 3.160.904 € 3.885.113 

0.9 Vennootschapsbelasting € 17.904 € 0 € 17.904 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer € 3.897.432 -€ 195.300 € 3.702.132 

1.2 Openbare orde en Veiligheid € 1.146.551 -€ 3.300 € 1.143.251 

2.1 Verkeer en vervoer € 6.591.707 -€ 143.996 € 6.447.711 

2.3 Recreatieve Havens € 20.028 -€ 7.000 € 13.028 

3.1 Economische ontwikkeling € 360.385 € 0 € 360.385 
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3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur € 809.071 -€ 757.105 € 51.966 

3.3 Bedrijfsloket en –regelingen € 173.523 -€ 30.971 € 142.552 

3.4 Economische promotie € 206.683 -€ 250.000 -€ 43.317 

4.1 Openbaar basisonderwijs € 60 € 0 € 60 

4.2 Onderwijshuisvesting € 4.259.174 -€ 627.889 € 3.631.285 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 4.088.869 -€ 1.167.874 € 2.920.995 

5.1 Sportbeleid en activering € 75.395 -€ 340.150 -€ 264.755 

5.2 Sportaccommodaties € 3.834.163 -€ 795.832 € 3.038.331 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 3.477.956 -€ 900.737 € 2.577.219 

5.4 Musea € 73.924 € 0 € 73.924 

5.5 Cultureel erfgoed € 201.893 -€ 4.000 € 197.893 

5.6 Media € 1.530.983 -€ 28.000 € 1.502.983 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 5.202.892 -€ 147.756 € 5.055.136 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 9.058.748 -€ 586.803 € 8.471.945 

6.2 Wijkteams € 4.359.731 € 0 € 4.359.731 

6.3 Inkomensregelingen € 36.960.994 -€ 31.305.611 € 5.655.383 

6.4 Begeleide participatie € 16.547.143 -€ 5.003.312 € 11.543.831 

6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk € 3.233.142 -€ 200.000 € 3.033.142 
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6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) € 1.373.001 € 0 € 1.373.001 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 10.332.060 -€ 814.000 € 9.518.060 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- € 19.257.000 € 0 € 19.257.000 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ € 209.268 -€ 833.552 -€ 624.284 

7.1 Volksgezondheid € 2.094.361 -€ 304.610 € 1.789.751 

7.2 Riolering € 4.344.260 -€ 5.484.914 -€ 1.140.654 

7.3 Afval € 6.646.699 -€ 7.719.835 -€ 1.073.136 

7.4 Milieubeheer € 1.504.847 -€ 641.176 € 963.671 

7.5 Begraafplaatsen € 435.105 -€ 326.000 € 109.105 

8.1 Ruimtelijke Ordening € 1.310.786 -€ 67.375 € 1.243.411 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) € 2.719.678 -€ 2.630.076 € 89.602 

8.3 Wonen en bouwen € 2.674.039 -€ 1.413.366 € 1.260.673 

Totaal € 198.675.282 -€ 198.769.586 -€ 94.304 
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Bijlage F Totaal overzicht baten en lasten 

 

 

Lasten Baten Saldo 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

  
K
ra

ch
ti

ge
 d

or
p
en

 &
 w

ij
ke

n 

€ 33.893.074 € 33.833.446 € 33.468.153 € 33.443.828 € -16.532.396 € -16.422.351 € -16.422.352 € -16.422.351 € 17.360.678 € 17.411.095 € 17.045.801 € 17.021.477 

  
So

ci
aa

l 

€ 111.773.552 € 111.594.064 111.279.840 111.228.862 -40.843.651 -41.136.398 -41.077.816 -41.077.295 70.929.901 70.457.666 70.202.024 70.151.567 

  
D

ie
n
st

ve
rl

e
n
in

g 

€ 3.847.374 € 4.089.364 € 3.837.154 € 3.929.155 € -1.120.502 € -1.128.252 € -1.120.502 € -1.120.502 € 2.726.872 € 2.961.112 € 2.716.652 € 2.808.653 

  
Ec

on
om

ie
 

€ 13.318.176 16.532.759 12.260.030 12.114.840 -5.354.493 -8.593.077 -4.221.711 -4.182.692 7.963.683 7.939.682 8.038.319 7.932.148 
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B
e
st

u
ur

 e
n
 b

e
d
ri

jf
sv

oe
ri

n
g 

€ 33.115.441 € 32.667.239 € 34.523.948 € 35.385.239 € -132.660.672 € -134.679.550 € -133.501.688 € -133.434.024 € -99.545.231 € -102.012.311 € -98.977.740 € -98.048.785 

  
S
a
ld

o
 B

e
g
r.

 v
o
o
r 

b
e
st

e
m

m
. 

€ 195.947.617 € 198.716.872 € 195.369.125 € 196.101.924 € -196.511.714 € -201.959.628 € -196.344.069 € -196.236.864 € -564.097 € -3.242.756 € -974.944 € -134.940 

M
ut

at
ie

s 
re

se
rv

e
s 

€ 2.727.665 € 4.716.305 € 2.437.425 € 1.528.083 € -2.257.872 € -1.499.087 € -1.497.532 € -1.446.293 € 469.793 € 3.217.218 € 939.893 € 81.790 

  
S
a
ld

o
 b

e
g
r.

 N
a
 b

e
st

e
m

m
. 

€ 198.675.282 € 203.433.177 € 197.806.550 € 197.630.007 € -198.769.586 € -203.458.715 € -197.841.601 € -197.683.157 € -94.304 € -25.538 € -35.051 € -53.150 
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Bijlage G Overzicht reserves en voorzieningen 

 
Het overzicht reserves en voorzieningen is een geconsolideerd overzicht van de reserves en voorzieningen zoals deze bij de HSSM gemeenten zijn 
opgenomen in de jaarrekening 2016 aangevuld met de begrote mutaties in 2017. In 2018 zal er harmonisatie plaatsvinden van de reserves en voorzieningen 
middels een hiervoor op te stellen (kader)nota reserves en voorzieningen.  
 

Reserves 

Herkomst Omschrijving reserves Soort reserve Nut, noodzaak en bestaansrecht Begroting 2018 

 
      Stand 1-1 toevoegingen onttrekkingen Stand 31-12 

Samenvoeging 
van algemene 
reserves 
HSSM 
gemeenten 
per 1-1-2018. 

Algemene reserve Midden-
Groningen 

Algemene reserve 

De algemene reserve vormt een buffer om financiële tegenvallers 
op te vangen en wordt in dit verband gerekend tot de zogenoemde 
weerstandscapaciteit van de gemeente. De algemene reserve wordt 
gevormd uit batige rekeningsaldi. De algemene reserve is in 
principe vrij aanwendbaar. 

€ 8.016.524 € 0 € -100.000 € 7.916.524 

HS 790506 Res. Vaarverbinding Bestemmingsreserve 

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. 

€ 2.507.909 € 92.793 € -187.973 € 2.412.729 
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HS 790510 Res. Gorecht-West Bestemmingsreserve 

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. 

€ 545.868 € 400.000 € -400.000 € 545.868 

HS 

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

Bestemmingsreserve 

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. 

€ 223.727 € 18.243 €0 € 241.970 

HS 
790602 Res. Stadshart  
grondexploitatie 

Bestemmingsreserve 

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

€ 1.280.471 € 0 € -656.926 € 623.545 



Programmabegroting 2018  Bijlagen 

 

  
 
 

 

120 

 

HS 
790208 Res. Huisvesting 
onderwijs 

Bestemmingsreserve 

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

€ 293.474 € 0 € 0 € 293.474 

HS 
790209 Res. 
overschrijdingsuitk.mat.lasten 
BBO 

Bestemmingsreserve 

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. 

€ 237.745 € 0 € 0 € 237.745 

HS 790217 Res. huisvesting AJC Bestemmingsreserve 

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. 

€ 3.160.872 € 0 € -120.354 € 3.040.518 

HS 
790225 Res. Herfinanciering 
AJC 

Bestemmingsreserve 

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. 

€ -162.372 € 49.959 € 0 € -112.413 

HS 
790211 Res. Huisvesting 
Rehoboth (afschr.) 

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

€ 1.019.742 € 0 € -39.337 € 980.405 



Programmabegroting 2018  Bijlagen 

 

  
 
 

 

121 

 

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

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

€ 5.569 € 0 € -1.857 € 3.712 

HS 
790216 Res. Uitbr.scholen / 
psz-subs. 

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

€ 434.738 € 0 € -11.565 € 423.173 

HS 
Scholenprogramma 
aardbevingsbestendig 

Afschrijvingsreserve 

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 togevoegd aan de hiervoor ingestelde reserve en 
ingezet overeenkomstig de door de raden van HSSM gemeenten 
vastgestelde programma's huisvesting onderwijs.  

€ 2.996.565 € 896.924 € 0 € 3.893.489 

MW Versterking schoolgebouwen Bestemmingsreserve 

Deze reserve is bij de Najaarsnota 2016 ingesteld om de 
toekomstige kosten van de versterking van 
schoolgebouwen 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 20135 door. De verwachting is dat de 
investeringen in de loop van 2019/2020 gaan plaats vinden. 

€ 577.623 €0 € 0 € 577.623 

SL DU Scholenprogramma Bestemmingsreserve 
Deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het 
Programmaplan onderwijshuisvesting gemeente Slochteren 2016-
2020 

€ 2.592.162 € 0 € 0 € 2.592.162 

HS 
790222 Res. Stim. 
Kinderopvang (afschr.) 

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

€ 279.356 € 0 € -15.967 € 263.389 
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HS 
790200 Res. Egalisatie 
zwembad 

Bestemmingsreserve - € 163.884 € 0 € 0 € 163.884 

HS 790224 Res. Monumentenzorg Bestemmingsreserve 

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

€ 75.995 € 0 € 0 € 75.995 

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

Afschrijvingsreserve 

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). 

€ 77.823 € 0 € -3.685 € 74.138 

HS 
790227 Res. MFA Westerbroek 
(afschr.) 

Afschrijvingsreserve 

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 € 0 € 0 € 168.834 

HS 
790100 Res. "Grote 
Investeringen" 

Bestemmingsreserve 

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. 

€ 713.984 € 0 € 0 € 713.984 

HS 
790102 Res. Huis voor Cultuur 
en Bestuur 

Bestemmingsreserve 

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. 

€ 1.955.772 € 1.269.746 € -771.240 € 2.454.278 
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HS 
790124 Res. Financiele ruimte 
2015 

Bestemmingsreserve 

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

€ 985.952 € 0 € 0 € 985.952 

HS 
790125 Res. Financiele ruimte 
2016 

Bestemmingsreserve 

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

€ 387.468 € 0 € 0 € 387.468 

HS Res. Terreininr. Kindcentrum 
dVo (afschr.) 

Afschrijvingsreserve  - € 146.000 € 0 € 0 € 146.000 

HS 
790120 Res. Inrichting 
werkplekken (afschr.) 

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

€ 17.028 € 0 € 0 € 17.028 
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HS 
790123 Res. Aanbouw Kerkstr. 
38a (afschr.) 

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

€ 35.254 € 0 € 0 € 35.254 

HS 
790220 Res. Onderw.LED-
verlicht.CSVT (afschr.) 

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

€ 1.835 € 0 € 0 € 1.835 

HS 
790509 Afschrijvingsres. Airco 
victorgebouw 

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

€ 19.999 €0 € -1.667 € 18.332 

HS 
790126 Res. ST Kerkstraat 38a 
(afschr) 

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

€ 80.240 € 0 € 0 € 80.240 

MW Grootschalige projecten  Bestemmingsreserve 

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. De bedoeling was dat uit deze 
reserve gelden konden worden gehaald voor de financiering van het 
Centrumplan Zuidbroek, verdubbeling N33 en de recreatieve 
ontwikkeling Botjeszandgat. 

€ 749.858 € 0 € 0 € 749.858 

MW 
Egalisatie reserve sociaal 
domein 

Bestemmingsreserve 

Deze reserve is in de loop van 2015 ingesteld ter egalisatie van de 
voor- en nadelen in het Sociaal Domein. De verwachting is dat op 
termijn binnen het sociaal domein met name op het terrein van de 
jeugdzorg tekorten gaan ontstaan. In afwachting van het te 
ontwikkelen beleid in deze wordt geadviseerd deze reserve 
voorlopig te handhaven. 

€ 1.871.000 € 0 € 0 € 1.871.000 

MW Reserve frictiekosten WEDEKA Bestemmingsreserve 
Deze reserve is bij het vaststellen van de Zomernota 2017 ingesteld 
en bedoeld om 
toekomstige frictiekosten bij Wedeka te kunnen opvangen. 

€ 11.328 € 0 € 0 € 11.328 
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MW Afschrijving activa Afschrijvingsreserve 
Reserve ter dekking van de afschrijvingen voor 
onderwijshuisvesting. 

€ 227.673 € 0 € -50.000 € 177.673 

SL Grote projecten Afschrijvingsreserve 
Deze reserve is in 2014 ingesteld voor de dekking van de 
kapitaalslasten van een aantal grote projecten 

€ 4.679.304 € 0 € -618.541 € 4.060.763 

SL 
Meerstad Bestemmingsreserve 

Balansversterking om in te zetten ten behoeven van verplichtingen 
in het kader van Meerstad 

€ 1.994.702 € 0 € -450.000 € 1.544.702 

SL Overlopende posten Bestemmingsreserve 

Het komt voor dat de gemeente zaken of projecten incidenteel geld 
heeft ontvangen of beschikbaar heeft gesteld. De daadwerkelijke 
uitvoering hiervan vindt niet in het betreffende jaar plaats. Om 
geen dekkingsproblemen te hebbenworden dergelijke bedragen 
gereserveerd. Als dat niet zou gebeuren komen deze bedragen ten 
gunste van het rekeningsresultaat. 

€ 2.203 € 0 € 0 € 2.203 

SL 

 
Accommodatiefonds Bestemmingsreserve 

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, ondrhoud of vervanging van 
speel- en trainingsvelden en/of veldverlichting. 

€ 35.943 € 0 € 0 € 35.943 

SL Innovatie Bestemmingsreserve 

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. 

€ 141.457 € 0 € 0 € 141.457 

SL Grenzeloos gunnen Bestemmingsreserve 
Voor noodzakelijke uitgaven die heteffect zijn van grenzeloos 
gunnen en gericht op de aankomende herindeling.  

€ 42.100 € 0 € 0 € 42.100 
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SL 
Reserve afschrijving 
Slochterhaven 

Afschrijvingsreserve 

Het saldo van de reserve slochteren centrum valt vrij en wordt 
ingezet voor de uitvoering van het centrumgebied slochterhaven. De 
vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan 2 nieuwe reserves 
namelijk de reserve afschrijving Slochterhaven en de reserve 
afschijving overkluizing. (zie burap) 

€ 272.830 € 0 € 0 € 272.830 

SL 
Reserve afschrijving 
overkluizing 

Afschrijvingsreserve 

Het saldo van de reserve slochteren centrum valt vrij en wordt 
ingezet voor de uitvoering van het centrumgebied slochterhaven. De 
vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan 2 nieuwe reserves 
namelijk de reserve afschrijving Slochterhaven en de reserve 
afschijving overkluizing. (zie burap) 

€ 70.000 € 0 € 0 € 70.000 

SL Slochterhaven Afschrijvingsreserve Extra storting voor afschrijvingslasten. (zie burap). € 112.170 € 0 € 0 € 112.170 

 
    totaal € 39.050.609 € 2.727.665 € -3.429.112 € 38.349.162 

 
Voorzieningen 
 

Omschrijving Voorziening Soort voorziening Nut, noodzaak en bestaansrecht Begroting 2018 

 
      Stand 1-1 toevoegingen onttrekkingen Stand 31-12 

HS 
Vrz. Oninbare 
vorderingen/dubieuze 
debiteuren 

Risicovoorzieningen 
De voorziening dient om het risico van oninbaarheid van 
belastingdebiteuren en overige (privaatrechtelijke) debiteuren af te 
dekken. 

€ 463.164 € 300.000 € -300.000 € 463.164 

HS Vrz. Dubieuze Debiteuren SoZa Risicovoorzieningen 

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 

€ 1.924.771 €0  €0  € 1.924.771 
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SL 
Debiteuren Wet Werk en 
Bijstand 

Toekomstige verplichtingen 
Het opvangen van oninbare debiteuren vordering in het kader van de 
Wet Werk en Bijstand. 

€ 363.449 €0  €0  € 363.449 

SL Dubieuze Debiteuren Toekomstige verplichtingen 
Het opvangen van oninbare debiteurenvorderingen inzake 
belastingen en rioolrechten en reinigingsrechten / 
afvalstoffenheffing. 

€ 78.506 €0  €0  € 78.506 

MW Voorziening dub de belastingen - - € 143.560 €0  €0  € 143.560 

MW Voorziening dub deb SOZA - - € 1.059.807 €0  €0  € 1.059.807 

HS 
Vrz. Risico gemeentelijke 
kredietbank 

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

€ 13.775 € 14.300 € -26.300 € 1.775 

HS 
Vrz. (Londo) techn. 
Onderh.gym.lok 

Onderhoudsvoorzieningen 
gemeentelijke gebouwen 

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

€ 817.683 € 112.683 € 0 € 930.366 

HS 
Vrz. (Londo) verv. Meubilair 
gym.lok 

Onderhoudsvoorzieningen 
gemeentelijke gebouwen 

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. 

€ 24.819 € 10.703 € 0 € 35.522 

HS 
Vrz. Onderhoud stationsgeb. 
Kropswolde 

Onderhoudsvoorzieningen 
gemeentelijke gebouwen 

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

€ 4.877 € 2.400 € 0 € 7.277 

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

€ 62.500 €0  €0  € 62.500 
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HS Vrz. Groot Onderhoud wegen 
Voorziening voor 
toekomstige verplichtingen 

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

€ 324.337 € 305.000 € -305.000 € 324.337 

HS Vrz. Egalisatie rioolrechten 
Voorziening voor 
toekomstige verplichtingen 

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

€ 10.159.542 € 611.391 € 0 € 10.770.933 

SL Riolering Egalisatie exploitatielasten 
Om tekorten op te kunnen vangen en om de stijging van tarieven te 
kunnen temperen. 

€ 938.285 € 0 € 0 € 938.285 

MW Voorziening Riolering - - € 1.458.819 € 0 € 0 € 1.458.819 

SL Afvalinzameling Egalisatie exploitatielasten 
Om tekorten op te kunnen vangen en om de stijging van tarieven te 
kunnen temperen. 

€ 305.261 € 0 € 0 € 305.261 

HS Vrz. Egalisatie afvalstoffen 
Voorziening voor 
toekomstige verplichtingen 

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

€ 295.222 € 338.114 € 0 € 633.336 

MW Voorziening Afval - - € 507.748 € 0 € 0 € 507.748 

SL Harmonisatie afvalbeleid Egalisatie exploitatielasten 
Harmonisatie van het afvalbeleid ter dekking van de kosten zonder 
de afvalstoffenheffing te verhogen. 

€ 121.413 € 0 € 0 € 121.413 

HS 
Vrz. Aanleg riool wijkvern. 
Gorecht-West 

Voorziening voor 
toekomstige verplichtingen 

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 € 0 € 0 € 1.738.000 
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HS 
Vrz. Arbeidsgerelateerde 
Verplichtingen 

Voorziening voor 
toekomstige verplichtingen 

- € 60.900 € 0 € 0 € 60.900 

MW Sport algemeen - - € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 

MW 
Voorziening Lening Stichting 
MFC Noordbroek 

- - € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 

HS 
Vrz. Toek.verliezen 
ijsbaanlocatie  

Voorzieningen ter 
compensatie van tekorten 
van grondexploitaties 

- € 3.432.441 € 0 € € 0 € 3.432.441 

HS Vrz. Verlies Stadscentrum  
Voorzieningen ter 
compensatie van tekorten 
van grondexploitaties 

- € 2.373.003 € 0 € 0 € 2.373.003 

SL Veenlaan  Toekomstige verplichtingen 
De hoogte van deze verlies voorziening is gebaseerd op de 
meerjarenprognoses grondexploitaties. 

€ 784.426 € 0 € 0 € 784.426 

MW 
Voorziening Grondexploitatie 
Venemastraat  

- - € 120.136 € 0 € 0 € 120.136 

MW Voorziening Gouden driehoek  - - € 609.830 € 0 € 0 € 609.830 

SL Korenmolenweg Toekomstige verplichtingen 
De hoogte van deze verlies voorziening is gebaseerd op de 
meerjarenprognoses grondexploitaties. 

€ 189.153 € 0 € 0 € 189.153 

 
      € 28.500.427 € 1.719.591 € -631.300 € 29.588.718 
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Meerjarenbeeld ontwikkeling reserves en voorzieningen 
 

Ontwikkeling 
reserves en 
voorzieningen 

Stand eind  
begrotingsjaar 
2018 

Mutaties 2019 
Stand eind  
begrotingsjaar 
2019 

Mutaties 2020 
Stand eind  
begrotingsjaar 
2020 

Mutaties 2021 
Stand eind  
begrotingsjaar 
2021 

  Stand 31-12 toevoegingen onttrekkingen Stand 31-12 toevoegingen onttrekkingen Stand 31-12 toevoegingen onttrekkingen Stand 31-12 

Algemene reserve € 7.916.524 € 0 € 0 € 7.916.524 € 0 € 0 € 7.916.524 € 0 € 0 € 7.916.524 

Bestemmingsreserves € 30.432.638 € 4.716.305 -€ 4.038.132 € 31.110.811 € 2.437.425 -€ 2.382.646 € 31.165.590 € 1.528.083 -€ 6.295.629 € 26.398.044 

Voorzieningen 29.588.718 1.692.251 -631.300 30.649.669 1.534.188 -631.300 31.552.557 1.597.775 -631.300 32.519.032 

totalen € 67.937.880 € 6.408.556 -€ 4.669.432 € 69.677.004 € 3.971.613 -€ 3.013.946 € 70.634.671 € 3.125.858 -€ 6.926.929 € 66.833.600 

 

 

 




