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nr. Ombuigingsvoorstellen 2020-2024

2020

2021

2022

2023

2024 Portefeuillehouder

Kostenverlagend/
Inkomsten
verhogend

Omschrijving

Mate ven
Wettelijke
eenvoud
taak
realisatie

Mate van
maatschappelijk effect

Programma 1 Dorpen en wijken
1

Stoppen met speelobjecten in buitenruimte

0

80.000

80.000

80.000

80.000 Jan Jakob Boersma

Kosten verlagend

Stoppen met speelobjecten in de buitenruimte. Dus alle speelobjecten worden weggehaald. Het
beleid spelen staat in december 2019 geagendeerd ter vaststelling bij de Raad. Met deze
bezuiniging kan geen uitvoering aan het speelbeleid worden gegeven.

nee

Matig

Negatief

2

Niet bestrijden eikenprocessierups

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000 Jan Jakob Boersma

Kosten verlagend

Er wordt geen bedrijf ingehuurd om de nesten te bestrijden/ te verwijderen. Hierdoor blijven de
nesten waar de rupsen inzitten in de boom zitten. Daarmee blijft de overlast van de rupsen voor
mens en dier aanwezig en kunnen mensen klachten krijgen.

nee

Eenvoudig

Licht negatief

3

Opheffen sportstimulering evenementen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000 Erik Drenth

Kosten verlagend

Opheffen van het evenementenbudget voor sportstimulering omdat er andere mogelijkheden
(GIDS-gelden en Leefbaarheidsfonds)zijn waarbinnen ruimte is om deze subsidie-aanvragen te
subsidieren.

nee

Eenvoudig

Neutraal

4

Verhogen tarief afvalstoffenheffing

Inkomsten verhogend Voor de afvalstoffenheffing verwacht de gemeente in 2020 € 6,6 miljoen te ontvangen. Er
worden naar verwachting € 8,5 miljoen aan kosten gemaakt. Door de kostendekkendheid, via
de tarieven, te verhogen naar 100% (nu 78%) kan de gemeente met ingang van 2021 meer
inkomsten genereren. Opbrengst is afhankelijk van de mate van kostentoerekening.

ja

Eenvoudig

Negatief

5

Uitbreiding buurtsportcoach

Inkomsten verhogend Deze ombuiging bestaat uit het extra verhogen van de sporttarieven, om zo co-financiering voor
het uitbreiden van de buurtsportcoach te realiseren. De mate van maatschappelijk effect hangt
af van de grootte van de verhoging. Op dit moment is er al een stapsgewijze verhoging van de
tarieven besloten. Om € 75.000 aan extra inkomsten op te halen zal de tariefstijging zodanig
groot moeten zijn, dat verschillende verenigingen naar verwachting zullen omvallen, omdat de
stijging voor hen onhaalbaar is. Dat is een zeer ongewenst neveneffect van dit voorstel.

ja

Eenvoudig

Zwaar negatief

Totaal programma 1

0

pm

pm

pm

pm

75.000

75.000

75.000

75.000

119.000

199.000

199.000

199.000

Peter Verschuren

75.000 Erik Drenth

199.000

Programma 2 Sociaal
6

Stopzetten subsidie Jeugdfonds Sport en Cultuur

0

10.000

20.000

30.000

30.000 Peter Verschuren

Kosten verlagend

Het jeugdfonds Sport en Cultuur ontvangt structureel € 30.000 per jaar. Kinderen uit
minimagezinnen kunnen een vergoeding ontvangen bij het Jeugdfonds voor deelname aan
sport- en/ of cultuuractiviteiten. Er zijn ongeveer 300 kinderen die gebruik maken van deze
voorziening.

nee

Matig

Licht negatief

7

Stoppen met subsidie St. Urgente Noden (SUN)

0

3.657

7.314

10.971

10.971 Peter Verschuren

Kosten verlagend

St. Urgente Noden verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood
verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe
die aan SUN deelnemen. In die gemeenten kunnen medewerkers van instelling waarmee SUN
afspraken heeft gemaakt aanvraggen indienen. SUN helpt alleen als er geen of onvolfdoende
gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor
de vertrekkingen komt van fondsen en donaties.

nee

Matig

Licht negatief

8

Begeleidingskosten beschut werk

17.000

12.750

7.500

29.750

29.750 Peter Verschuren

Kosten verlagend

Uit het re-integratie budget worden de begeleidingskosten voor beschut werk binnen het Wsw
werkbedrijf gefinancierd.
Op de begroting van het werkbedrijf staan lagere bedragen dan de bedragen die zijn
opgenomen in het re-integratiebudget. Wanneer we deze bedragen gelijk trekken levert dit een
besparing op binnen het re-integratiebudget.

nee

Matig

Negatief

9

Stopzetten subsidie Voedselbank

0

9.166

18.333

27.500

27.500 Peter Verschuren

Kosten verlagend

De Voedselbank biedt ondersteuning aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Zij helpt
mensen die onder de armoedegrens leven aan voedsel en andere producten voor
levenonderhoud.
De gemeentelijke subsidie is noodzakelijk voor de Voedselbank om de huisvestingskosten te
betalen.

nee

Matig

Negatief

10 Stoppen met subsidie Kledingbank Maxima

0

4.590

9.181

9.181

9.181 Peter Verschuren

Kosten verlagend

De gemeentelijke subsidie is noodzakelijk voor Kledingbank Maxima om de huisvestingskosten
te betalen. Zonder subsidie is het voortbestaan van Kledingbank Maxima niet zeker. Inwoners
met een laag inkomen kunnen niet langer gratis kleding afhalen. De gemeente zal voor een
aantal mensen op zoek moeten naar een alternatieve participatieplek.

nee

Matig

Negatief

11 Verlagen vergoeding Eigen risico CAZ

0

92.500

92.500

92.500

92.500 Jan Jakob Boersma

Kosten verlagend

Verlagen van de gemeentelijke bijdrage voor het eigen risico bij de collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering.

nee

Eenvoudig

Negatief
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12 Bijzondere bijstand

2020

2021

2022

2023

200.000

200.000

200.000

200.000

2024 Portefeuillehouder
200.000 Peter Verschuren

Kostenverlagend/
Inkomsten
verhogend
Kosten verlagend

Omschrijving
Uit de Benchmark blijkt dat M-G 30% tot 50% meer uitgeeft per huishouden dan vergelijkbare
respectievelijk alle gemeenten. De kosten van bijzondere bijstand zijn in een aantal jaren
verviervoudigd. Dit is niet alleen een gevolg van toegenomen bewindvoerderskosten maar ook
door een versoepelde beoordeling. Exclusief bewindvoering zijn de kosten met bijna 50%
gestegen. Er staat een bedrag van € 200.000 aan bezuiniging ingeboekt. Dit bedrag is te
bereiken door

Mate ven
Wettelijke
eenvoud
taak
realisatie

Mate van
maatschappelijk effect

ja

Matig

Negatief

1. Volgens ons beleid is meer mogelijk dan de wet beoogt
De bezuiniging zou deels gehaald kunnen worden door het buitenwettelijk begunstigend beleid
af te schaffen. Dit betekent onder meer in alle gevallen de collectieve aanvullende verzekering
van de gemeente zien als voorliggende voorziening ook als mensen deze verzekering niet
hebben. We geven ongeveer €40.000 uit voor medische kosten. Het is verstandig een een
bedrag over te houden voor schrijnende situaties. De bezuiniging wordt daarom ingeschat op
€30.000.
2. Drempelbedrag
Daarnaast het invoeren van het drempelbedrag van € 134 per kalenderjaar. We schatten in dat
ongeveer 15% van de aanvragen beneden deze grens blijft. In totaal 1.100 aanvragen. Dit
betekent een besparing van € 20.000.
3. Vermogen
We zouden de vermogensgrens kunnen verlagen voor bijzondere bijstand, bijvoorbeeld naar het
normbedrag voor levensonderhoud voor 1 maand.
Voordeel nader te bepalen.
4. Minder maatwerk
Er is nu sprake van een soepele beoordeling van maatwerk.
Voordeel nader te bepalen.
5. Versobering individuele inkomenstoets
Door de referteperiode te verschuiven van 3 naar 5 jaar levert dit een besparing op van 2 jaar
inkomenstoeslag. Daarnaast zou er gekort kunnen worden op de norm. Er zijn 1.068
aanvragen. Hiervan waren ongeveer 120 nieuw dat is een besparing van € 50.000 (uitgaande
van een gemiddeld bedrag van 460).
Het bedrag zou dan ongeveer met € 90 verlaagd moeten worden om tot een besparing van €
200.000 te komen.
13 Verlagen inkomensgrens Meedoenfonds

14 Vrijwilligersbeleid

15 Schrappen volledige vergoeding tandprothese in CAZ

0

100.000

100.000

100.000

50.000

25.000

25.000

25.000

0

22.500

22.500

22.500

100.000 Peter Verschuren

Kosten verlagend

Inwoners met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op
een tegemoetkoming voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. Door de inkomensgrens te
verlagen naar bv. 115% (€ 100.000) of 110% (€ 150.000) van het sociaal minimum kunnen
minder mensen gebruik maken van het Meedoenfonds. Dit levert een besparing op. Met een
inkomensgrens van 115% hanteren we als gemeente een redelijke grens. De meeste
gemeenten in Nederland hanteren een inkomensgrens van 115%.

nee

Matig

Licht negatief

25.000 Jan Jakob Boersma

Kosten verlagend

In afwachting van het nieuwe beleidsplan wordt voorgesteld om in 2020 € 50.000 af te ramen
en vanaf 2021 structureel € 25.000 af te ramen en in te zetten voor de ombuigingen.

nee

Eenvoudig

Neutraal

22.500 Jan Jakob Boersma

Kosten verlagend

Mensen met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum (met ingang van 2021 115%)
kunnen gebruik maken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ). Van
oudsher kunnen klanten met een volledige tandprothese (kunstgebit) een gratis aanvullende
verzekering voor dit kunstgebit krijgen (dit is de 1P-verzekering). De gemeente betaalt de
maandelijkse premie van € 6,32. Klanten die een tandverzekering hebben, betalen wel zelf hun
premie. We hebben de mogelijkheid om de vergoeding voor de 1P-verzekering te schrappen.
Klanten kunnen deze aanvullende verzekering dan nog steeds met collectiviteitskorting
afnemen, maar de gemeente betaalt de premie niet meer.

nee

Eenvoudig

Licht negatief
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16 10% bezuinigen op subsidie Kwartier

2020

2021

2022

2023

0

0

467.858

467.858

2024 Portefeuillehouder
467.858 Jan Jakob Boersma

Kostenverlagend/
Inkomsten
verhogend
Kosten verlagend

Omschrijving
Deze ombuiging bestaat uit 10% korting op de totale subsidie aan Kwartier. Deze mindering van
10% op de subsidie betekent een kostenreductie van bijna 5 ton. De doelgroepen die hiermee
worden benadeeld zijn in ieder geval inwoners die een vorm van zorg en ondersteuning nodig
hebben en die dreigen maatschappelijk uit te vallen. Er zijn 3 belangrijke kanttekeningen
/tegenargumenten te geven om deze taakstelling nu door te voeren:
1. Kwartier heeft voor 2019 een negatieve begroting van € 194.000. Deze negatieve begroting
is het gevolg van verzakelijking van de subsidierelatie en een taakstelling voor 2019 van €
70.000. Streven is dat Kwartier in 2020 op een 0-begroting uitkomt. Een aanvullende (forse)
bezuiniging zal deze ambitie irreëel maken.
2. In 2019 wordt gestart met een 2- jarig voorbereidingstraject voor nieuwe taakinvulling door
sociale teams. Een taakstelling op Kwartier heeft gevolgen voor de huidige uitvoering door
Kwartier voor de sociale teams én is een bedreiging voor het gestelde toekomstperspectief van
de zorg en ondersteuning in onze gemeente.

Mate ven
Wettelijke
eenvoud
taak
realisatie

Mate van
maatschappelijk effect

ja,
gedeeltelijk

zeer moeilijk

negatief

3. Met de strategische visie sociaal domein wil de gemeente een wezenlijke omslag/
transformatie realiseren. De visie beoogt het versterken van de sociale veerkracht. Met een
dergelijke bezuinigingstaakstelling op Kwartier wordt deze ambitie ondergraven. Voor meer
sociale veerkracht is zowel de inzet van de sociale teams als een goede basis van welzijn
noodzakelijk.
17 Project Rubicon

40.000

80.000

80.000

80.000

307.000

560.163

1.050.186

1.095.260

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Geen voorstellen

0

0

0

0

0

Totaal programma 4

0

0

0

0

0

19 Invoering hondenbelasting

0

300.000

350.000

350.000

20 Verhogen OZB-tarief

0

Totaal programma 2

80.000 Erik Drenth

Kosten verlagend

Het project Rubicon is al in 2019 gestart als MBO2-maatwerkopleiding voor jongeren die niet in
het regulier onderwijs passen. Met dit project hebben zij de mogelijkheid om een
startkwalificatie te halen. Dit project wordt voor 2019/2020 uit RMC-middelen gefinancierd.
Vanaf 2021 is er een structureel budget gereserveerd vanuit het re-integratiebudget. Nadere
toelichting; binnen de begroting van het re-integratiebudget is sprake van een vrij besteedbaar
bedrag. Hiervan zou in 2020 een bedrag van 40.000 euro worden ingezet voor de start van een
2e groep Rubicon in september 2020. In 2020 wordt er een bedrag van 40.000 vergoedt door
RMC voor de huidig lopende groep.
Vanaf 2021 is er jaarlijks een bedrag van 80.000 euro begroot voor het project Rubicon.
In juni 2020 zal het bestuurlijk overleg van RMC een besluit nemen over het “Regionaal Plan
RMC” en het is de bedoeling om het project Rubicon en de financiering hiervan onder te
brengen bij de RMC. Daarmee zou vanaf 2021 het project Rubicon bij BWRI gefinancierd
worden uit de RMC middelen en drukt het niet op het re-integratiebudget.

nee

Matig

Licht negatief

Kosten verlagend

Niet meer met gemeentelijke stand deelnemen aan Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord
Nederland en daarmee vervalt ook het plein Midden-Groningen op de beurs.

nee

Matig

Negatief

Inkomsten verhogend Invoeren van hondenbelasting.

ja

Matig

Negatief

Inkomsten verhogend Deze verhoging wordt gestapeld op de verhoging van de waarde van de objecten. Hierdoor kan
het aanslagbedrag voor de inwoner/ bedrijf hoger uitvallen. De verhoging van de OZB met 1%
levert ongeveer €170.000 op.

ja

Eenvoudig

Licht negatief

1.095.260

Programma 3 Economie
18 Geen deelname Promotiedagen

Totaal programma 3

12.500 Jaap Borg

Programma 4 Dienstverlening

Programma 5 Bestuur en bedrijfsvoering

pm

pm

pm

350.000 Erik Drenth
pm

Erik Drenth
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21 Reserve Meerstad een jaar naar voren halen

2020

2021

2022

2023

450.000

-450.000

0

0

2024 Portefeuillehouder
0 Erik Drenth

Totaal programma 5

450.000

-150.000

350.000

350.000

350.000

Totaal voorstellen met een negatief advies
college

888.500

621.663

1.611.686

1.656.760

1.656.760

Kostenverlagend/
Inkomsten
verhogend
Kosten verlagend
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Omschrijving
De grenscorrectie die per 2017 tot stand is gekomen tussen de voormalige gemeente
Slochteren en de stad Groningen is nadelig voor de begrotingspositie van de voormalige
gemeente Slochteren, nu Midden-Groningen. De middelen die zijn verkregen van de stad
Groningen zijn gebruikt voor de instelling van de reserve Meerstad. Deze reserve wordt jaarlijks
voor € 450.000 aangewend ter verbetering van de begrotingspositie. In de meerjarenbegroting
2020-2023 is voorzien dat in 2021 deze reserve voor het laatst kan worden aangewend.
Voorgesteld wordt de aanwending van 2021 een jaar naar voren te halen. Dit betekent een
voordeel voor de begroting 2020 en een nadeel voor die van 2021. Het geprognosticeerde
begrotingssaldo voor 2021 – na taakstelling van € 2 miljoen – blijft na deze technische correctie
voordelig.

Mate ven
Wettelijke
eenvoud
taak
realisatie
nee

Eenvoudig

Mate van
maatschappelijk effect
Neutraal

