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Inleiding en leeswijzer
1.1

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota over 2021 van de gemeente Midden-Groningen. De Voorjaarsnota heeft
twee doelen. Enerzijds vragen we u – waar nodig – de budgetten over het lopende jaar 2021 aan te
passen en anderzijds kijken we vooruit naar de verwachte financiële ontwikkeling in de komende 4
jaar.
Voor de aanpassingen van de budgetten over 2021 baseren we ons op de ontwikkelingen uit de
eerste kwartaalrapportage over 2021, de meicirculaire 2021 én de (structurele) effecten uit de
jaarrekening 2020.
De budgetten voor 2022 en verder passen we nu nog niet aan. Dat doen we pas bij de begroting
2022-2026. Wel kunnen we op basis van de belangrijkste ontwikkelingen, die we nu constateren
een eerste vooruitblik geven. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat we vaak de te verwachten
inkomsten (met uitzondering van de door het Rijk toegezegde 1,3 miljard voor gemeenten) al
nauwkeurig kunnen bepalen, terwijl we dat voor de uitgaven nog niet altijd kunnen. De komende
maanden, bij het opstellen van de begroting, kunnen we dat beter. Ook om dat dan de resultaten
van enkele lopende onderzoeken bekend zijn.
Het beeld dat uit deze voorjaarsnota 2021 naar voren komt is voor 2021 en 2022 stevig positief. Dat
is – na enkele jaren van forse tekorten en bezuinigingen (de jaarrekening 2020 liet voor het eerst
een kleine plus zien) – in zekere zin nieuw voor onze jonge gemeente. We zijn er content mee.
Voor de jaren na 2022 zien we nog (beperkte) tekorten. Deze tekorten maken duidelijk dat de
extra middelen die door dit kabinet zijn toegezegd (in 2022) ook in de jaren daarna nodig zijn. De
vooruitzichten daartoe zijn gunstig, maar de exacte omvang van de extra rijksbijdrage vanaf 2023
is nog niet zeker. Immers het huidige demissionaire kabinet heeft laten weten dat het volgende
kabinet de structurele omvang zal bepalen. Het betekent voor ons dat de lobby (uiteraard in breder
verband, zoals de Groninger Gemeenten) onverminderd door gaat. De insteek daarbij blijft het
structureel maken van extra middelen én het voorkomen van nadelige effecten door de herijking
van het gemeentefonds.
Naast de onzekerheden aan de opbrengstenkant vanaf 2023 zien we ook nog een aantal posten aan
de kostenkant die we nu nog niet helemaal goed kunnen becijferen. We gaan ervan uit dat we dat
bij het opstellen van de begroting wel kunnen. Ondanks de onzekerheden die we nu nog zien aan
de kostenkant kunnen we nu al wel concluderen dat het kader waarbinnen we de begroting 20222026 opstellen aanmerkelijk rooskleuriger is dan tijdens het opstellen van de voorgaande
begrotingen. Het biedt het perspectief dat Midden-Groninen verdient!

1.2

Leeswijzer

Deze Voorjaarsnota begint in hoofdstuk 2 met een samenvatting. In hoofdstuk 3 worden per programma
de ontwikkelingen die leiden tot een benodigde aanpassing van de begroting beschreven; inclusief de
financiële consequenties. Om begrotingstechnische redenen kan het voorkomen dat een ontwikkeling
(soms) in meerdere programma’s wordt verwerkt. Dat ziet u in bijbehorende begrotingswijziging.
Hoofdstuk 4 beschrijft het meest actuele financiële beeld en het herijkte beeld van onze reservepositie
en het weerstandsvermogen. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de budget-neutrale mutaties benoemd, die
veelal om administratief- technische redenen zijn verwerkt.
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2. Samenvatting
De Voorjaarsnota 2021 laat een stevig positieve ontwikkeling zien voor 2021 en 2022. Vanaf 2023 wordt
het beeld nadelig. Dat is verklaarbaar; het heeft er grotendeels mee te maken dat we wel een aantal
kosten in deze jaren opnemen op basis van de ontwikkelingen die we zien, maar dat we nog niet de
(toegezegde) middelen vanuit het Rijk (structureel deel van landelijke € 1,3 miljard in 2022) opnemen.
De nadelige saldi vanaf 2023 maken overigens glashelder dat die toegezegde extra middelen ook echt
nodig zijn. Al is het maar omdat we een aantal kostenposten vanaf 2023, zoals de indexatie van het
sociaal domein vooralsnog op p.m. (nader te bepalen) hebben gezet.
De positieve ontwikkeling in 2021 en 2022 is het gevolg van de Kabinetsbesluiten om via de Algemene
uitkering van het gemeentefonds extra middelen beschikbaar te stellen, namelijk € 613 miljoen in 2021
en € 1,3 miljard in 2022. Voor Midden-Groningen is het effect voor 2021 bekend; de effecten van de
landelijke € 613 miljoen zijn in de meicirculaire 2021 opgenomen en hebben we overeenkomstig in
deze voorjaarsnota verwerkt.
Voor 2022 geldt dat we een inschatting hebben moeten maken van het aandeel dat onze gemeente uit
de landelijke € 1,3 miljard krijgt. Op dit moment is het exacte effect namelijk nog niet in officiële
stukken van het Rijk verwerkt. We schatten in dat wij € 5 miljoen ontvangen. Dat is weliswaar een
groot bedrag, maar toch conservatief ingeschat.

bedragen x €1000
Verwachte begrotingssaldi bij najaarsnota 2020
Ontwikkelingen programma Dorpen en Wijken
Ontwikkelingen programma Sociaal
Ontwikkelingen programma Economie
Ontwikkelingen programma Dienstverlening
Ontwikkelingen programma Gevolgen Gas- en Zoutwinning
Ontwikkelingen programma Bestuur en Bedrijfsvoering
Verwachte begrotingssaldi o.b.v. voorjaarsnota 2021

2021
-371
-273
-573
69
0
0
2.866
1.718

2022
-277
-170
-621
-54
-175
0
5.641
4.344

2023
582
-35
-644
-39
0
0
-204
-340

2024
802
-35
-644
73
0
0
-659
-463

Van belang is dat we bovengenoemde saldi in het juiste perspectief beschouwen. Hiermee bedoelen we
dat de bedragen over 2021 echt hard zijn (het is immers onze lopende begroting), maar ook dat de
meerjarige ontwikkeling niet meer is dan een onderbouwde eerste indicatie van de ontwikkelingen die
we nu zien.
Dat neemt niet weg dat we verwachten dat het beeld voor 2022 (ruim) positief blijft, maar we
onderkennen ook dat er op dit moment een aantal posten zijn, waarvan we de omvang nog moeten
bepalen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor 2022. Sterker nog hoe verder we in de tijd kijken, hoe
onzekerder de hardheid van de getallen wordt. Dat geldt niet alleen aan de kosten-, maar ook aan de
opbrengstenkant. Hieronder de meest omvangrijke onzekere posten:
1. Kostendekkendheid van ons afvalbeleid vanaf 2022. Op dit moment werken we aan een
herijking van het afvalbeleidsplan en de berekening van de kostendekkendheid. Uit de
jaarrekening 2020 hebben we moeten concluderen dat zonder bijsturing het nadelige effect
structureel zo’n € 750.000 bedraagt. De mogelijke compensatie met een stelpost voor
incidentele tegenvallers (vanwege dubbele indexatie) in 2021 is incidenteel;
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2025
802
-35
-644
5
0
0
-596
-468

2. We actualiseren op dit moment de beheerplannen van onze kapitaalgoederen (wegen,
kunstwerken, open groen en beschoeiingen) en verwachten dat hier kosten achterweg komen.
We nemen daarom nu vanaf 2022 een stelpost op. In 2022 van 2 ton en in de jaren daarna van 4
ton ter dekking van kapitaallasten. We kunnen pas duiden in hoeverre deze stelpost toereikend
is op het moment dat de actualisatie van de plannen gereed is;
3. In onze meerjarenbegroting hebben we vooralsnog geen indexatie van de budgetten in het
Sociaal Domein na 2022 opgenomen. Dat vinden we wel wenselijk, maar we kijken ook wat
haalbaar is. Bij het bepalen van wat haalbaar is, kijken we uiteraard naar de structurele
omvang van de extra middelen die door het Rijk zijn toegezegd. Deze zijn nu nog niet hard.
Het effect van indexatie is uiteraard afhankelijk van het te hanteren percentage. Vorig jaar
hebben we een (toentertijd reëel geachte) indexatie voorgesteld van 3%: Bij 3% gaat het om
grofweg € 1,11 miljoen in 2023 oplopend naar € 3,3 miljoen in 2025. Op basis van de huidige
inzichten zien we gemiddeld2 genomen een lager reële indexatie; namelijk rond de 2%. Bij 2%
gaat het om € 750.000 in 2023 oplopend naar € 2,25 miljoen in 2025. Tot slot zou het eventueel
opnemen van indexatie van de consumentenprijs index CBS (1,6%) een effect geven van
grofweg € 600.000 in 2023 oplopend naar € 1,8 miljoen in 2025. Een scenario van 2% indexatie
wordt op dit moment gezien als meest reëel.
4. Een nadere beoordeling van de structurele effecten Jeugd (uitzetting €1,2 miljoen in 2021,
waarvan mogelijk 6 ton structureel) en WMO (structureel 3,5 ton) is nog nodig. Hierbij geldt
dat met name de wereld van Jeugdzorg stevig in beweging (o.a. woonplaatsbeginsel) is;
vandaar ook de extra middelen vanuit het rijk. De exacte effecten kunnen we nu nog niet
duiden. Het in deze voorjaarsnota opgenomen structurele effect is een best guess op basis van
de informatiedashboards die tot onze beschikking staan;
5. Ondanks de ruime toekenning van middelen door het Rijk in 2021 en 2022 is er een mogelijk
(fors) nadelig effect van de herijking gemeentefonds vanaf 2023. Over de uitkomst wordt nog
volop onderhandeld. Mocht het beeld ongewijzigd blijven, dan is vanaf 2023 een korting van
915.000 euro (15 euro per inwoner) te verwachten, oplopend naar 2,7 miljoen euro in 2025.
Kortom we zien dat de voorjaarsnota ruimte biedt, maar ook dat er enkele onzekerheden zijn. We doen
daarom ook geen nieuwe beleidsvoorstellen. Door nu geen invulling te geven aan deze financiële ruimte
zijn er voor het nieuwe college wel mogelijkheden om dat te doen.
Hierbij komt dat het van belang is om oog te houden voor de stand van onze algemene reserve c.q.
vermogenspositie. Onze algemene reserve van € 6,7 miljoen is op een begrotingsomvang van € 230
miljoen mager.
Op basis van de inzichten, die we nu hebben zullen we de komende maanden dan ook werken aan een
robuuste meerjarenbegroting 2022-2026 met oog voor een steviger vermogenspositie. We vinden dat
belangrijk om zo ook een volgend college een stabiele basis mee te geven. We hebben er met het
huidige financiële beeld én de toezegging van het Rijk dat er ook na 2022 extra middelen naar
gemeenten gaan, alle vertrouwen in dat ons dat lukt.

1

In de begroting 2022-2025 is destijds 757.000 euro opgenomen, deze kwam bovenop grofweg 350.000 euro uit
de voorjaarsbrief (samen 1,1 miljoen)
2
Bij sommige activiteiten is nog steeds 3% indexatie nodig, maar we zien ook benodigde indexaties onder de 2%.
Een gemiddelde indexatie van 2% is het meest reële scenario.
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3. Beleidsmatige ontwikkelingen
3.1

Dorpen en Wijken (Groots in kleinschaligheid)

Totaal Programma 1 Dorpen en Wijken
(bedragen x € 1000)

Afval

2021 2022 2023 2024 2025
-750

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-35

-35

-35

-35

-13

-13

-13

-13

13

13

13

13

-10

-10

-10

-10

Dekking kapitaalasten beschoeiingen binnen huidige budget

10

10

10

10

Vervangen bomen Slochterstraat – kapitaallasten krediet € 108.000

-9

-9

-9

-9

9

9

9

9

Actualisatie beheerplannen van diverse kapitaalgoederen

p.m. p.m. p.m.

p.m.

p.m.

Versterkingsopgave i.r.t. onderhoudsplannen (fasering)

p.m.

p.m. p.m.

p.m.

p.m.

Klimaatadaptatie

p.m. p.m. p.m.

p.m.

p.m.

Totaal mutaties programma 1

-273

-35

-35

Inzet stelpost “voordeel op indexatie 2021” t.b.v. afval

757

Hogere kosten bebording

-35

Hogere kosten gladheidsbestrijding

-100

Speelplekken heel en veilig houden

-70

Kosten inzet beheersysteem openbare ruimte

-50

Kunstwerken – kapitaallasten krediet van € 315.000
Dekking kapitaallasten kunstwerken binnen huidige budget
Onderzoeken en inspecties kunstwerken

-50

-25

Beschoeiingen- kapitaallasten krediet € 230.000

Dekking kapitaallasten krediet € 108.000 binnen huidig budget
Duurzaamheid – projectleiding ‘van het gas af’

-85

-170

-35

Hieronder lichten we allereerst de ontwikkelingen uit bovenstaande tabel toe, waarvan we het
financieel effect weten en/of goed kunnen inschatten. Daarna gaan we in op enkele ontwikkelingen
waar (p.m.-posten) we dat nog niet kunnen, omdat er op dit moment nog onderzoek naar wordt
gedaan.
Ontwikkelingen met een financieel effect (bedragen in tabel)
Afval (In 2021 compensatie via stelpost, meerjarig effect afhankelijk van onderzoek)
We zijn inmiddels anderhalf jaar onderweg met het nieuwe afvalbeleidsplan. Inwoners scheiden het
afval beter, maar de beoogde scheidingsdoelstellingen behalen we nog niet volledig. Ook hebben
we bij de jaarrekening 2020 geconstateerd, dat het begrote bedrag in de gemeentebegroting 2020
(en meerjarenbegroting 2021-2025) gebaseerd is op een ledigingsfrequentie van 12 maal per jaar,
terwijl het afvalbeleidsplan uitgaat van gemiddeld 9 ledigingen per jaar én dat we in de praktijk
zelfs zien dat het daadwerkelijke aantal ledigingen nog iets lager ligt dan 9.
Het gevolg hiervan is dat de werkelijke opbrengst uit de afvalstoffenheffing een stuk lager ligt dan
begroot. Dit betekent dat onze inwoners net als in 2020 ook in 2021 (de tarieven zijn immers
vastgesteld) een lagere dan begrote afvalstoffenheffing betalen. Voor 2021 is het effect inclusief
kwijtschelding zo’n €750.000. In 2021 vangen we dit incidenteel op binnen de gemeentelijke
begroting (via de stelpost “voordeel op indexatie 2021”), maar dit is niet structureel houdbaar.
Bovenstaande leidt ertoe dat we naast de in het beleidsplan Afval afgesproken evaluatie én het
uitvoering geven aan de bezuinigingstaakstelling vanuit de benchmark, de komende periode zullen
onderzoeken hoe we de kostendekkendheid weer op peil kunnen brengen. Op de
onderzoeksresultaten komen we in de najaarsnota 2021 en de begroting 2022 terug.
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Inzet stelpost “voordeel op indexatie 2021” t.b.v. afvalstoffenheffing
Bij de begroting 2021 zijn de budgetten in het Sociaal Domein geïndexeerd met € 757.000. Bij de
verwerking van de begroting 2021 in het financieel systeem is destijds geconstateerd (en besproken
met uw auditcommissie) dat de indexatie in 2021 abusievelijk twee keer is opgenomen. Met andere
woorden; over 2021 wordt een vrijval op dit onderdeel verwacht. Deze vrijval hebben we in overleg
met uw auditcommissie als stelpost benoemd voor eventuele tegenvallers binnen de
gemeentebegroting 2021 (niet beperkt tot Sociaal Domein). Met deze voorjaarsnota 2021 stellen we
voor om het verwachte nadeel op de afvalstoffenheffing (€ 750.000) op te vangen met de middelen
uit de stelpost.
Openbare ruimte
Bebording (€ 35.000 structureel)
Het budget voor bebording wordt naar verwachting overschreden met grofweg € 35.000. Dit komt
omdat de kosten van de reguliere vaste lasten hoger zijn dan begroot. De afgelopen jaren is
gebleken dat jaarlijks deze overschrijding optreedt en daarmee kan worden gesteld dat deze
(hogere) kosten van structurele aard zijn. We stellen voor om het reguliere budget dan ook vanaf
2021 met € 35.000 structureel te verhogen.
Gladheidsbestrijding (€ 100.000 incidenteel)
Het budget voor gladheidsbestrijding bedraagt € 75.000. Het afgelopen winterseizoen (gemiddeld
vrij mild, maar met nogal wat vorstdagen in februari en maart inclusief één dag als uitschieter qua
inzet) hebben we vaker uitgerukt voor gladheidsbestrijding dan in een gemiddeld jaar. Dit zorgt
ervoor dat we het beschikbare budget van 2021 nu al hebben overschreden. We verwachten dat
deze overschrijding toeneemt, omdat ook een deel van het strooiseizoen 2021-2022 (start per 1
november 2021) ten laste komt van het budget van dit jaar. We schatten een overschrijding in van
€ 100.000 en stellen dan ook voor om het budget in 2021 eenmalig te verhogen met dit bedrag.
Speelplekken (€ 70.000 incidenteel)
Uit inspecties is gebleken dat een bedrag van € 70.000 euro noodzakelijk is om de speeltoestellen
en ondergronden volgens beleid en normen veilig te houden. Na uitvoering van de werkzaamheden
kunnen we starten met de gesprekken met de dorpen/wijken over de overdracht van het beheer en
onderhoud.
Extra inzet voor inrichting beheersysteem openbare ruimte (€ 50.000 voor 2021 en 2022)
De gemeente heeft sinds de herindeling een volledig nieuw integraal beheersysteem voor de
openbare ruimte. Omdat de bestaande gegevens niet één op één overgezet konden worden, zijn
revisies en andere datagegevens tot nu toe nog niet volledig verwerkt. Om het systeem toch
volledig in te richten is in 2021 en 2022 extra inzet nodig. Voorgesteld wordt om twee keer €
50.000 beschikbaar te stellen.
Kunstwerken en beschoeiingen
Kunstwerken; investeringskrediet (€ 13.000 structureel).
We hebben een algemene inspectie uit laten voeren op onze kunstwerken. Op basis hiervan zijn we
enkele urgente projecten in het kader van het beheer en onderhoud gestart. Ook blijkt dat op korte
termijn vervangingsinvesteringen en/of groot onderhoud voor meerdere kunstwerken aan de orde
is.
Het budget van 2021 is onvoldoende om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Een mogelijkheid om meer noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren is om aanvullend
investeringskrediet aan uw raad te vragen. Voor 2021 verzoeken we u om € 315.000 beschikbaar te
stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 13.000 verwerken we vanaf de begroting
2022 binnen het huidige budget van kunstwerken. Bij de begroting 2022 zullen we een
investeringslijst voegen van de kunstwerken die we in 2022 zullen opknappen.
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Kunstwerken; incidenteel € 25.000 voor inspectie
Om vroegtijdig te kunnen starten met de uitvoerende werkzaamheden in 2022 willen we dit jaar
nog nadere inspecties uitvoeren. Dit betreft inspecties en nadere onderzoeken die moeten worden
uitgevoerd voordat kan worden gestart met de daadwerkelijke vervanging of renovatie van het
kunstwerk. We vragen u hier een incidenteel budget van € 25.000 voor beschikbaar te stellen voor
nadere inspectie van de bruggen Slochterhaven, Groene Dijk te Slochteren en de Groeve te
Overschild.
Beschoeiingen; investeringskrediet (€10.000 structureel)
Voor de beschoeiingen geldt dat het beschikbare budget voor 2021 volledig zal worden ingezet om
bepaalde delen van de beschoeiing te vernieuwen. Hierbij is altijd sprake van vervanging en niet
van onderhoud. Niet alle benodigde vervangingswerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden wegens
budgettaire beperkingen. We vragen u om een investeringskrediet voor het jaar 2021 beschikbaar
te stellen van € 230.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 10.000 verwerken we vanaf
de begroting 2022 binnen het huidige budget. Bij de begroting 2022 zullen we een investeringslijst
voegen van de beschoeiingen die we in 2022 gaan vervangen of renoveren.
Openbaar groen
Vervangen bomen Slochterstraat; investeringskrediet (€9.000 structureel)
Het vervangen van bomen is onderdeel van de reconstructie van de Slochterstraat in Sappemeer.
De reconstructie gaat verder dan een reguliere onderhoudstaak. Er is eigenlijk sprake van een
project van vernieuwing / herinrichting. Het is daarmee geen onderhoud, maar een investering.
Voor deze investering is nog geen krediet beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging voor
2021 verzoeken we uw raad het krediet beschikbaar te stellen. Het gevraagde investeringskrediet
bedraagt € 108.000 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van €9.000 verwerken we vanaf de
begroting 2022 binnen het huidige budget.
Duurzaamheid (incidenteel € 85.000)
De energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt de komende jaren veel
extra aandacht. Specifieke aandacht in 2022 gaat uit naar de Regionale Energie Strategie, de
Transitie Visie Warmte en de omgevingsvisie: 1) de RES 1.0 en de TVW, en enkele aanvullende
duurzaamheid- en energiethema’s dienen in de omgevingsvisie te worden door vertaald, en 2) het
tot uitvoering brengen van de Wijkuitvoeringsplannen, die worden opgesteld in het verlengde de
TVW, vraagt om een goede ondersteuning van de energiecorporaties en een goede organisatie van
burgerparticipatie. Tot slot dient de laadpalenvisie ten uitvoering te worden gebracht.
Deze taken vloeien niet alleen voort uit eigen beleid/doelstellingen uit de duurzaamheidsvisie maar
ook, en zelfs grotendeels, uit landelijke verplichtingen opgelegd door het rijk, en afspraken
aangegaan door het IPO en de VNG.
In de voorjaarsnota van 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor duurzaamheidstaken tot en
met 2021. Na 2021 zijn deze middelen niet langer voor handen. De beschikbare gelden van het
programma Energie en Duurzaamheid, zijn deels geoormerkt en bovendien niet toereikend om
bovengenoemde taken in 2022 te kunnen uitvoeren. Het is de bedoeling in het kader van de
evaluatie van de startorganisatie voor de toekomst extra middelen voor het programma vrij te
maken. De resultaten van de evaluatie van de startorganisatie zullen echter niet tijdig gereed zijn.
Daarom worden voor 1 jaar middelen aangevraagd voor het uitvoering geven aan bovengenoemde
taken. De kosten hiervoor bedragen naar schatting € 85.000.
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Actualisatie beheerplannen van diverse kapitaalgoederen
Onze gemeente heeft een groot grondoppervlak. We bezitten daarmee vrij veel openbaar groen,
sloten, waterpartijen (beschoeiingen), wegen en kilometers riolering. De BBV noemt dat
kapitaalgoederen. Voor al deze kapitaalgoederen zijn actuele beheerplannen nodig én verplicht. In
2021 actualiseren we deze plannen. Voor het in kaart brengen van de actuele situatie is in het
eerste kwartaal een plan van aanpak opgesteld. Voor verder onderzoek en voorbereiding van de
actualisatie van de beheerplannen nemen wij (in programma 6) een stelpost van € 100.000 op voor
2021.
Voor de uitvoering van de geactualiseerde beheerplannen wordt extra druk in de begroting
verwacht, waarvoor wij (eveneens in programma 6) een stelpost van € 200.000 opnemen in 2022 en
vanaf 2023 een stelpost van € 400.000. De middelen uit de stelposten komen beschikbaar op het
moment dat er concrete plannen zijn. De verwachting is dat een deel van de plannen in 2021
gereed is, dit geldt in ieder geval voor de domeinen groen en voor kunstwerken en beschoeiingen.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat - als gevolg van een uitspraak van de commissie BBV - het
activeren van onderhoudskosten is beperkt. Bij de uitwerking van de beheerplannen nemen we de
(financiële) impact van deze nieuwe wet- en regelgeving mee. Daarbij betrekken we ook de
lopende bezuinigingen op de budgetten voor kunstwerken (€400.000) en beschoeiingen (€200.000).
Ontwikkelingen waarvan financieel effect nog niet bekend is (p.m.-posten in tabel)
Versterkingsopgave in relatie tot beheerplannen (p.m. afhankelijk van fasering)
In het aardbevingsgebied vindt momenteel een versnelling plaats in de versterkingsopgave. De
kapitaalgoederen worden de komende jaren intensief gebruikt door de partijen die betrokken zijn
bij de versterkingsopgave. Het is logisch om eerst woningen te versterken en dan de openbare
ruimte in de directe omgeving aan te pakken. Dit heeft invloed op onze (meerjarige)
beheerplannen van de kunstwerken, groen, riolering en wegen in dit gebied. Onze werkzaamheden
komen namelijk tijdelijk on-hold te staan. In de tussentijd worden alleen de noodzakelijke
werkzaamheden opgepakt, o.a gefinancierd vanuit het versterkingsprogramma, om het gebied
toegankelijk en veilig te houden. Voor deze situatie worden nog formele afspraken vastgelegd.
De werkzaamheden die on-hold worden gezet moeten op termijn uiteraard wel uitgevoerd worden.
We stellen voor om de middelen die we begroot hebben of die vrijvallen te reserveren tot het
moment dat de versterkingsoperatie in dat gedeelte van de gemeente is afgerond. Dit wil niet
zeggen dat we dan alles op gelijkblijvend financieel niveau kunnen uitvoeren (inflatie,
kostenstijgingen, meer werk etc.) maar het voorkomt een grote claim in de toekomst op budgetten.
Daar waar mogelijk betrekken we deze effecten ook in de eerdergenoemde actualisatie van onze
beheerplannen.
Klimaatadaptatie
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en
klimaatbestendig ingericht moet zijn. We willen invulling geven aan de ambities van het Delta
programma Ruimtelijke adaptatie, door het doorlopen van de drie stappen ‘weten’, ‘willen’ en
‘werken’. De eerste stap (‘weten’) is afgerond door het uitvoeren van stresstesten. Samen met het
VNG Klimaatadaptatie Programma is voor de stappen ‘willen’ en ‘werken’ een activiteitenplan
opgesteld. In het activiteitenplan 2021 worden de verschillende activiteiten stapsgewijs
geformuleerd om eind 2021 tot een gedragen en vastgestelde uitvoeringsagenda te komen.
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3.2

Sociaal (Ieder mens telt)

Totaal Programma 2 Sociaal (bedragen x € 1000)
2021 2022 2023 2024 2025
Buig-budget; bijstelling kosten
-8.600 -8.600 - 8.600 - 8.600 - 8.600
Buig-budget: bijstelling rijksvergoeding
8.600 8.600 8.600 8.600 8.600
TOZO; verwachte uitgaven
-2.005
TOZO; ontvangen bijdrage Rijk
2.005
Bijstelling TOZO 2021; vergoeding uitvoering
110
Wmo – huishoudelijke hulp ZIN
-540 -540 -540 -540 -540
Wmo – huishoudelijke hulp PGB
190 190 190 190
190
Wmo – gedragswetenschapper
74
74
74
74
74
WMO-Beschermd wonen
p.m. p.m. p.m.
p.m.
Jeugd – nadeel o.b.v. middenscenario informatiedashboard
-1.200 -600 -600 -600
-600
Jeugd - kinderopvang
87
67
67
67
67
Jeugd- Wetswijziging Jeugdwet - woonplaatsbeginsel
p.m. p.m. p.m.
p.m.
Jeugd- Inkoop jeugdhulp trajecten
p.m. p.m. p.m.
p.m.
Volksgezondheid-lokaal preventieakkoord
-40
-40
Volksgezondheid-specifieke uitkering lokaal preventieakkoord
40
40
Onderwijs – Kinderopvang
180
Onderwijs - Nationaal plan onderwijs
p.m. p.m. p.m.
Onderwijs - pedagogisch beleidsmedewerker
-160 -160 -160
-160
Onderwijs – Onderwijsachterstanden / ped. Beleidsmedewerker
160 160 160
160
Onderwijs – leerlingenvervoer
138 138 138 138
138
Onderwijs – leerlingenvervoer definitieve indexatie 2021
20
20
20
20
20
Onderwijs – leerlingenvervoer indexatie 2022
-30 -30 -30
-30
Onderwijs – afrekening uit 2020 (als benoemd in jaarrekening 2020) 124
Wmo Huishoudelijke hulp ZIN en PGB - indexatie
-115 -115 -115
-115
Wmo vervoer-indexatie
-40
-40
-40
-40
Wmo Begeleiding ZIN en PGB - indexatie
-140 -140 -140
-140
Jeugd ZIN - indexatie
-379 -379 -379
-379
Overige baten en lasten – inzet stelpost indexering sociaal domein
757 757 757
757
Indexering Sociaal Domein na 2022
p.m p.m.
p.m.
Lagere indexatie RIGG 2021 (1,99% i.p.v. 2,93%)
193
Werkbedrijf BWRI - ontvangen Westerleegelden
360
Werkbedrijf BWRI- reserveren Westerleegelden
-360
Overige mutaties programma 2 n.a.v. herijkingen budget
51
-23
-46
-46
-46
Totaal mutaties programma 2
-573 -621 -644 -644
-644
Inkomensregelingen
Bijstelling BUIG-budget en uitgaven bijstand (prognose; geen financieel effect)
Bij het opstellen van de begroting 2021 van het BUIG-budget is uitgegaan van een berekening van
Berenschot. Deze raming blijkt te ruim begroot aan zowel de baten- als lastenzijde voor een bedrag
van € 5.033.528. Daarnaast is het nader voorlopig BUIG-budget door het Rijk bijgesteld met
€3.579.314. Als gevolg hiervan wordt het BUIG-budget met een bedrag van in totaal € 8,6 miljoen
bijgesteld. Op basis van de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven voor bijstand tot op dit
moment is de verwachting dat de uitgaven evenredig minder zullen zijn. Omdat zowel de baten- als
de lastenkant met hetzelfde bedrag wordt bijgesteld is het effect voor de begroting budgettair
neutraal.
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Begroting TOZO (voordeel € 110.000 door uitvoering regeling in eigen beheer)
Bij het opstellen van de begroting 2021 was onzeker of de TOZO-regeling ook in 2021 zou blijven
gelden. Als gevolg van de onzekerheid is er in de begroting geen raming voor de TOZO opgenomen.
Nu blijkt dat de TOZO ook in 2021 van toepassing is, wordt de begroting bijgesteld aan zowel de
baten- als de lastenzijde voor een bedrag van circa € 2 miljoen. Per saldo heeft dit geen effect op
de begroting.
Daarnaast ontvangen we van het Rijk voor uitvoering van de TOZO een bedrag van circa € 110.000.
Aangezien we de uitvoering van de TOZO in eigen beheer en met de bestaande bezetting kunnen
realiseren heeft dit een voordelig effect van circa € 110.000.

Taakstelling (alternatieve invulling bezuiniging, per saldo geen effect)
Bij de behandeling van de ombuigingen voor de begroting 2021 wilden we binnen de reintegratiemiddelen (gemeentelijke bijdrage) een besparing realiseren op het project Rubicon van
€ 40.000. Deze besparing wordt nog steeds gerealiseerd; niet binnen de re-integratiemiddelen,
maar binnen de bedrijfsvoeringskosten van BWRI. Het is een verschuiving die per saldo geen effect
(inhoudelijk of financieel) heeft.
Structureel extra budget RMC (geen financieel effect)
We ontvingen tot op heden een bedrag van € 83.000 op jaarbasis ter dekking van de kosten van de
trajectbegeleiders. Dit bedrag is voor de jaren 2021 tot en met 2024 verhoogd naar € 110.644. Het
plan is er alleen voor 2021, maar de gelden van het Rijk worden voor 4 jaar vastgesteld.
We kunnen jaarlijks meer inzet plegen met een bedrag van € 27.644. Dit bedrag is een specifieke
uitkering en moet ingezet worden voor RMC-taken, lees de inzet van RMC-trajectbegeleiders.
Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de gemeente Groningen over de inzet van ons budget.
Incidenteel extra budget RMC (geen financieel effect)
We krijgen eenmalig een extra budget van € 29.889. Dit in het kader van het steunpakket corona.
We hebben tot en met het jaar 2024 om dit budget uit te geven. Ook dit budget moet ingezet
worden voor extra inzet aan RMC-trajectbegeleiders; het is immers een specifieke uitkering.
Budget ondertussengroep
Onze gemeente ontvangt in het jaar 2021 een bedrag voor de begeleiding van nieuwkomers die
onder de huidige Wet Inburgering 2013 vallen. Deze nieuwkomers worden ondersteund bij hun
inburgering en participatie door BWRI binnen het project ‘Meer doen met nieuwkomers’. Met de
extra gelden kunnen we het project in heel 2021 continueren. Ook in de komende jaren ontvangt
de gemeente budget voor de ondersteuning van deze doelgroep. Deze middelen zijn met de
meicirculaire toegekend.
Extra budget invoeringskosten Wet Inburgering
De Inburgeringswet zou aanvankelijk ingaan op 1 januari 2021. De invoering is echter uitgesteld. De
definitieve invoeringsdatum is 1 januari 2022. Gemeenten worden gecompenseerd voor de extra
kosten die zij maken door de vertraging. Deze middelen zijn met de meicirculaire toegekend.
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Product 2.4 Wmo (oude taken)
Huishoudelijke hulp ZIN en PGB
In 2021 constateren wij een verdere stijging van de kosten van huishoudelijke hulp ZIN met circa €
540.000 structureel. Als eerste constateren we dat er een verschuiving plaatsvindt van PGBindicaties naar ZIN-indicaties. Hierdoor kan het budget huishoudelijke hulp PGB structureel worden
afgeraamd met € 190.000. Als tweede constateren we dat 2020 met hogere lasten huishoudelijke
hulp is afgesloten dan verwacht en daarmee start je op een hoger punt dan waar wij in de
begroting 2021 van zijn uitgegaan. Daarnaast constateren we ook dat er ook een stijging in de
gemiddelde geïndiceerde uren huishoudelijke hulp zichtbaar wordt. Per saldo vindt er een
structurele uitzetting van € 350.000 bij de huishoudelijke hulp plaats.
Product 2.5 Wmo Sociaal Domein
Gedragswetenschapper
De expertise van een gedragswetenschapper wordt ingekocht via basisdienstverlening. Het
resterende bedrag van circa € 74.000 valt structureel vrij.
Coronakosten Wmo Sociaal Domein (opgevangen met corona-compensatie)
Voor circa € 50.000 zijn er nog nagekomen meerkosten in verband met de compensatie van de
zorgaanbieders voor begeleiding vanuit de Wmo.
Product 2.5 Wmo Sociaal Domein
Beschermd Wonen (financieel effect p.m.)
Op 1 juli 2021 vindt de overdracht van de centrale toegang naar de gemeente Midden-Groningen
plaats. Hierdoor kunnen we onze inwoners voorzien van integrale hulp en ondersteuning op maat.
Op dit moment is het nog onduidelijk hoeveel mensen uiteindelijk overgaan van Beschermd Wonen
naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of mensen
hiervoor in aanmerking komen. Zij hebben een achterstand opgelopen waardoor nu nog niet
duidelijk is wat het concreet voor ons gaat betekenen.
Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent
dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle gemeenten zich volledig gaan inzetten voor
inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale
samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële
verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat
gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en
daartoe ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen. De middelen en de inzet
van de middelen gaan we verwerken in de begroting 2022 en verder.
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Product 2.7 Jeugd
Prognose jeugd o.b.v. informatiedashboard (€1,2 miljoen in 2021, waarvan € 600.000 structureel)
Op basis van ons informatiedashboard voor Jeugd monitoren we de kosten voor jeugdzorg. Het
model werkt met 3 scenario’s; Positief, midden, negatief. We constateren (in het middenscenario)
dat de kosten voor jeugdzorg naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een tekort van € 1,2 miljoen.
Het voelt wrang dat we de bezuinigingsdoelstelling niet halen, maar het eigenlijk gewoon goed
doen. Ten opzichte van 2020 realiseren we immers (inclusief indexatie) nagenoeg vergelijkbare
kosten. Deze constatering illustreert dan ook dat er te lang, te weinig middelen vanuit het rijk
beschikbaar zijn gesteld. Dat is niet nieuw en is ook landelijk het beeld en geluid. Het maakt dat
het Rijk – na diverse gesprekken en trajecten – in de meicirculaire met extra middelen komt om dit
tekort te compenseren.
Op dit moment valt het structurele effect over de gehele breedte voor Jeugd nog niet goed in te
schatten. Wel hebben we naar aanleiding van de analyse van de cijfers uit de jaarrekening 2020
geconstateerd dat er voor wat betreft Casemanagement Jeugd een uitzetting is, die van structurele
aard lijkt. Hoewel deels onzeker is het onze beste inschatting om de helft van het nadeel over 2021
mee te nemen als structureel effect in het meerjarenbeeld.
Kinderopvang
Er valt structureel € 67.000 vrij omdat het toezicht kinderopvang dubbel was opgenomen in de
begroting.In 2021 valt incidenteel € 20.000 extra vrij omdat er naar verwachting minder gebruik
van kinderopvang met een sociaal-medische indicatie wordt gebruikt in 2021.
Wetswijziging Jeugdwet – woonplaatsbeginsel (financieel effect p.m.)
In het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar de woonplaats van het gezag. Dit is een
ouder, voogd of instelling. Vanaf 1 januari 2022 ontstaan er twee scenario’s. In het geval van alleen
ambulante zorg wordt de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven (BRP) financieel
verantwoordelijk. Als er sprake is van verblijfszorg, dan moet er gekeken worden waar de jeugdige
stond ingeschreven (BRP i.c.m. met andere bronnen) direct voorafgaand aan de start van het
zorgtraject. Deze gemeente blijft financieel verantwoordelijk voor de verlening van alle jeugdzorg
tot het moment dat er geen sprake meer is van zorg met een verblijfscomponent. Door deze
wetswijziging gaat de financiële verantwoordelijkheid voor ruim 25.000 jeugdzorgtrajecten
veranderen en zal er een andere verdeling volgen van het jeugdzorgbudget. Naar verwachting gaan
wij meer jeugdzorgtrajecten ontvangen dan dat wij kunnen toesturen naar een andere gemeente.
In de algemene uitkering (zie mutaties programma 6) worden wij voor grofweg € 1,1 miljoen
gecompenseerd voor deze ontwikkeling. Op dit moment is echter nog niet goed in te schatten
(vandaar p.m.) wat de kosten worden die hiertegenover staan, maar er zal een nadelig effect op de
nu verwachte begrotingssaldi zijn. Bij het opstellen van de begroting 2022 kunnen wij dit beter
becijferen en komen wij hierop bij u terug.
Inkoop jeugdhulp trajecten (financieel effect p.m.)
In 2021 doorlopen we een traject, als koplopergemeente van de Provincie Groningen, om te kijken
hoe wij de inkoop van jeugdhulptrajecten als gemeente willen organiseren. Eventuele financiële
consequenties zullen dan ook in de loop van het jaar bekend worden en waar mogelijk verwerkt in
de begroting 2022.
Volksgezondheid (per saldo geen financieel effect; dekking via specifieke uitkering)
In 2021 is het traject gestart om een Lokaal preventieakkoord op te stellen onder procesbegeleiding
van de GGD Groningen. Dit is in lijn met het Nationaal preventieakkoord en de Landelijke nota
gezondheidsbeleid. Hierin wordt vooral de beweging van zorg naar preventie gemotiveerd.
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Het Lokaal preventieakkoord zal een uitwerking zijn op de thema’s roken, bewegen en overgewicht
en vormt straks een soort samenwerkingsovereenkomst met verschillende externe partners binnen
onze gemeente. Hiervoor is in 2021 een ondersteuningsbudget beschikbaar gesteld van maximaal
€9.600,00. Wij streven ernaar om dit traject voor 8 november 2021 te hebben afgerond en dan in
aanmerking te komen voor een uitvoeringsbudget voor 2022. Het uitvoeringsbudget wordt dan
beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering voor 2022 en 2023. Dit is afhankelijk van het
inwonersaantal en zou voor onze gemeente maximaal op € 40.000 uitkomen, gebaseerd op een
inwonersaantal tussen 60.000 en 80.000.
Product 2.8 Onderwijs
Kinderopvang
In 2021 valt er een bedrag vrij van circa € 180.000. Dit kan doordat de kosten van peuteropvang
volledig kunnen worden gedekt van uit het Onderwijs achterstandenbeleid (OAB-middelen).
Leerlingenvervoer
Recent zijn de definitieve indexatiecijfers over 2021 bekend geworden. Ten op zichte van onze
begroting levert het een structureel voordeel op van circa € 20.000 doordat de definitieve
indexatiecijfers lager zijn uitgevallen dan waar wij mee gerekend hebben in de begroting 2021.
Ook zien we dat de aanbesteding die heeft plaatsgevonden in 2019 toch echt een structureel
voordeel van circa € 138.000 laat zien. Voorzichtigheidshalve hadden we in de begroting 2021 het
oude bedrag opgenomen, omdat we de effecten van de aanbesteding leerlingenvervoer nog
onvoldoende zagen.
Nationaal Plan Onderwijs (financieel effect p.m.)
Naast de geplande activiteiten voor onderwijs zal er extra worden ingezet op het bestrijden van
achterstanden die zijn ontstaan door de coronamaatregelen. Het ministerie van OC&W heeft € 8,5
miljard beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een “Nationaal plan Onderwijs”. Hiervan wordt
een bedrag van € 346 miljoen aan gemeenten toegekend, € 80 miljoen in 2021, € 182 miljoen in
2022 en € 84 miljoen in 2023. In het -plan wordt aangegeven welke maatregelen en middelen het
onderwijs en gemeenten kunnen verwachten om deze achterstanden te bestrijden. Het grootste
deel van de middelen gaat naar de scholen en een deel dus naar de gemeenten. In april mei
brengen scholen de achterstanden in beeld. Daarna bepalen ze welke interventies ze in willen
zetten. Hiervoor reikt het ministerie een “keuzemenu” aan van bewezen interventies. De
gemeente heeft een taak in afstemming en het leggen van verbindingen in de aanpak. Hoe de
aanpak er uit gaat zien is afhankelijk van de inventarisatie van en het overleg met het onderwijs.
Lokaal moet dit dan verder uitgewerkt worden. De uitvoering vindt plaats in 2021, 2022 en 2023.
Gemeenten met veel leerlingen met het risico op een onderwijsachterstand ontvangen een hogere
bijdrage. Hoe de extra middelen bij gemeenten terecht komen en hoe ze precies verdeeld worden
zal worden uitgewerkt en worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2022 en verder.
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en pedagogisch beleidsmedewerker (per saldo geen effect)
Eind 2021, begin 2022 gaan we uitvoering geven aan de wettelijke verplichting om een pedagogisch
beleidsmedewerker te hebben ter versterking van de voorschoolse educatie. De voorbereiding voor
de invoering van deze functie is in het eerste kwartaal 2021 gestart. Extra kosten bedragen circa €
160.000 voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerkers. Dit kan binnen de OAB middelen
uitgevoerd worden. Ook zal in 2022 het OAB-beleid worden geëvalueerd en waar nodig herijkt. Dit
doen we in overleg met het onderwijs. Hierbij zal het jeugdbeleid, de uitvoering van Tijd voor
Toekomst (NPG) en het Nationaal plan Onderwijs ook betrokken worden.
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Onderwijs- afrekening 2020 (als benoemd in Jaarrekening 2020)
In de jaarrekening hebben we concludeerd dat er voor € 124.000 aan nog te ontvangen middelen
over 2020 resteerde en dat dit leidt tot een voordeel in 2021.

Indexaties Sociaal Domein naar prijspeil 2022
Bij de begroting 2021 hebben we de budgetten in het Sociaal Domein geïndexeerd. De bedoeling
was destijds om de budgetten structueel te indexeren naar prijspeil 2021, waarvoor een bedrag
benodigd was van € 757.000. Bij de verwerking van de begroting 2021 in het financiële systeem
bleek echter dat de budgetten abusievelijk dubbel geïndexeerd waren. Met andere woorden; er
heeft feitelijk indexatie naar het prijspeil 2022 plaats gevonden. De financiële ruimte die dit in
2021 geeft, zetten we met deze voorjaarsnota 2021 in om het nadeel op de afvalstoffenheffing te
compenseren. In de analyse hieronder is bekeken of de indexatie van destijds (feitelijk naar
prijspeil 2022) nog steeds toereikend is voor de verwachte prijsontwikkeling in 2022. De inschatting
op dit moment is dat de indexatie toereikend is; er resteert een voordeel van € 53.000. Het is – met
het oog op de stabiliteit van de (meerjaren) begroting wenselijk om ook de budgetten na 2022 te
indexeren. Dat is nu nog niet het geval. De mogelijkheden daartoe beoordelen we bij de
werkzaamheden voor de begroting 2022-2026
Product 2.4 Wmo (oude taken)
Wmo Huishoudelijke hulp ZIN en PGB - indexatie
Het college heeft op 17 maart 2020 besloten om de tarieven voor de huishoudelijk hulp ieder jaar
te indexeren, conform de indexatiemethodiek die beschreven is in het voorstel. Bij het vaststellen
van deze voorjaarsnota zijn de voorlopige cijfers bekend voor 2022. Het indexatiepercentage voor
de begroting 2022 zal 1,86% zijn. Bij het verwachte benodigde budget (ZIN en PGB) van € 6.178.000
zal de indexatie € 115.000 zijn.
Wmo vervoer-indexatie
Het wmo-vervoer wordt net als in 2021, in 2022 geïndexeerd met een gemiddelde van 3%. Dit
betekent een structurele uitzetting van de begroting 2022 van € 40.350.
Product 2.5 Wmo Sociaal Domein
Wmo Begeleiding ZIN en PGB - indexatie
Het college heeft op 8 september 2020 besloten om de maatwerkvoorzieningen ieder jaar te
indexeren en op te nemen in de begrotingsrichtlijnen. Het voorlopige indexatiepercentage 2022 is
bekend. Het indexatiepercentage voor de begroting 2022 zal 1,89% zijn. Bij het verwachte
benodigde budget van € 7.371.991 (ZIN en PGB) zal de indexatie € 140.000 zijn.
Product 2.7 Jeugd
Jeugd ZIN en PGB - indexatie
In 2020 is vastgesteld door het bestuur van PG&Z om de maximale tarieven voor jeugdhulp te
indexeren via de methode van (0,8 * OVA-indexcijfer 2022 + 0,2 * CPI-indexcijfer 2022). Conform
deze berekening indexeren we het jeugdhulpbudget voor 2022 en verder. Naar verwachting is voor
deze indexatie voor 2022 circa € 378.550 benodigd.
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Product 2.8 Onderwijs
Leerlingenvervoer – indexatie
Het leerlingenvervoer wordt net als in 2021, in 2022 geïndexeerd met een gemiddelde van 3%, te
weten circa € 30.000.
Product 5.6 Overige baten en lasten
Overige baten en lasten
Binnen de overige baten en lasten is voor 2022 € 757.000 structureel beschikbaar. Deze middelen
worden ingezet voor bovenstaande indexaties. Uit de berekening van alle indexaties hierboven, kan
van deze € 757.000, € 53.100 vrijvallen of anders worden ingezet
Resumerend indexaties Sociaal beleid prijspeil 2022
Omschrijving
Wmo huishoudelijke hulp
Wmo vervoer

Benodigd in 2022
115.000
40.350

Wmo Begeleiding

140.000

Jeugd – ZIN

378.550

Leerlingenvervoer
Totaal

30.000
703.900

Beschikbaar vanuit Overige baten en lasten

757.000

Vrijval na indexatie Wmo, Jeugd en vervoer

-53.100

Bijstelling indexdatie RIGG 2021
De indexatie van de RIGG 2021 wordt bijgesteld naar 1,99% (in de eerdere prognose werd nog
uitgegaan van 2,93%). Dit heeft een voordelig effect van circa € 193.000.
Werkbedrijf BWRI
Onderzoek toekomst Wedeka en (reserve)Westerlee gelden
Naar aanleiding van de oplopende tekorten binnen het werkbedrijf Wedeka hebben de
deelnemende gemeenten besloten om alle opties (scenario’s) te willen onderzoeken met betrekking
tot de toekomst van Wedeka. Hierbij is het uitgangspunt dat het te kiezen scenario een wezenlijke
(financiële) impact moet hebben op de meerjarenbegroting van Wedeka. De verwachting is dat de
uitwerking van mogelijke scenario’s na de zomervakantie van 2021 de bestuurlijke route in gaan.
Het Oost-Groningse dossier “de Westerlee gelden” kent een lange geschiedenis. Ruim 10 jaar. De
Westerlee-gelden zijn bestemd voor de omvorming/opbouw van de Wsw-bedrijven in OostGroningen. Het Rijk heeft de laatste tranche van de Westerlee-gelden overgemaakt naar de
gemeente Oldambt als penvoerder op dit dossier. Een deel van het geld, € 360.300, is voor MiddenGroningen als deelnemer aan de GR Wedeka. De middelen zijn inmiddels ontvangen en zijn
bestemd voor de kosten die de organisatieontwikkeling van Wedeka met zich mee gaat brengen.
Voorgesteld wordt de ontvangen middelen voorshands toe te voegen aan een hiervoor in te stellen
bestemmingsreserve.
Overige mutaties programma 2 n.a.v. herijking budget
Om het inzicht voor budgethouders actueel te houden, herschikken en herijken we onze budgetten.
Deze herschikking is doorgaans grotendeels budgetneutraal. Vooruitlopend op de werkzaamheden
voor de begroting 2022-2026 zijn een aantal budgetten herijkt, die per saldo wel een kleine
mutatie opleveren; beperkt voordelig in 2021 en beperkt nadelig in de jaren erna.
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3.3

Economie (Economie van de toekomst en omgeving)

Totaal Programma 3 Economie (bedragen x € 1000)
Leges Wabo
Hogere kosten Wabo
Wet kwaliteitsborg bouw (Wkb)
Handhaving permanente bewoning De Leine
Bluswatervoorziening (witte vlekken)
Bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen
Deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Groningen
Lagere deelnemersbijdrage Omgevingsdienst 2020
Kosten realiseren ontmoetingsplek Haansvaart
Dekking kosten ontmoetingsplek Haansvaart uit reserve Innovatie eigen kracht
Krediet fietsoversteken Kerkstraat en bij Zwedenbrug (kap.lasten reeds begroot )
Aanleg van De Boomgaard
Bouwkavel plan Eilandrijk Borgmeren te Harkstede
Kapitaallast verbouw werf Zuidbroek
Gorecht West fase 5
Totaal

2021 2022 2023 2024 2025
450
-450
p.m p.m. p.m. p.m. p.m.
-25 -50 -50 -50 -50
-3 -3 -3 -3
-26 -26 -26 -26 -26
7 32 47 159 91
83
-20
20
Nvt
-75
105
-7 -7 -7 -7
p.m.
69 -54 -39 73
5

Leges WABO: (vooralsnog per saldo geen financieel effect)
Op basis van de huidige informatie verwachten we voor 2021 dat de leges € 450.000 hoger zullen
uitvallen dan begroot. De stijging van de kosten die hiermee samenhangt is op dit moment nog niet
betrouwbaar in te schatten, mede als gevolg van de nog te maken afspraken met de NCG om alvast
te werken volgens de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouw. We verwachten dat er een voordeel zal
ontstaan, maar kunnen hier nog geen bedrag aan koppelen. Om deze reden is in de voorjaarsnota
nog uitgegaan van een per saldo neutrale prognose.
Wet kwaliteitsborg bouw (financieel effect p.m.)
De Wkb kent een andere systematiek dan onder de Wabo. De inhoudelijke bouwtechnische toets
komt voor met name woningen te vervallen. Dat betekent dat we daar geen kosten meer voor
maken en daarvoor ook geen leges in rekening mogen brengen. Daarnaast komt er wel een
administratieve extra taak bij. Vanuit een werkgroep wordt gewerkt aan het verder analyseren van
de financiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijk minister moet op een aantal onderdelen nog
duidelijkheid geven, waardoor het lastig is om dat concreet te maken.
Handhaving permanente bewoning recreatieparken (jaarlijks € 50.000 nadelig, € 25.000 voor 2021)
Vanaf 1 juni 2021 wordt overgegaan tot de daadwerkelijke uitvoering van het toezicht en waar
nodig de handhaving. De kosten voor de handhaving worden geraamd op een bedrag van jaarlijks
€50.000. Vanaf 1 juni 2021 tot 1 januari 2022 betekent dit dat er € 25.000 benodigd is.
Brandweer, witte vlekken (€ 3.200 nadelig)
Een van de doelstellingen van de VRG in het door de raden vastgestelde Veiligheidsplan was het in
beeld brengen van de “witte vlekken” tav bluswatervoorziening in de provincie Groningen. Het
gaat er om of op alle locaties tijdig geblust kan worden. Zo niet, kan dit verschillende oorzaken
hebben, waaronder een gebrek aan brandkranen. Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid
dit voor elkaar te hebben. Geconstateerd is dat wij in ieder geval 78 witte vlekken hebben in onze
gemeente, waar wij mee aan de slag moeten.
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Daarnaast zijn er een aantal nog nader te bepalen plaatsen die, ondanks repressieve maatregelen,
ook als witte vlekken kunnen worden aangemerkt.
Wij zijn bezig met een projectplan om deze ‘witte vlekken’ aan te pakken. Dit gaat gepaard met
onvoorziene kosten, waarvan de prognose is dat het om ca € 40.000 gaat. Dit is gebaseerd op de
kosten van andere gemeenten voor het ‘witte vlekken plan’ en betreft vooralsnog een grove
inschatting. Het benodigde bedrag zal in de verdere planvorming nog moeten worden bepaald. De
kosten kunnen als investering worden geactiveerd en leiden vanaf 2022 tot extra kapitaallasten van
circa € 3.200.
Gemeentelijke bijdrage Zorg en Veiligheidshuis Groningen (€ 26.400 nadelig)
De gemeentelijke bijdragen aan het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen zijn met ingang van 2021
herrekend. Een deel van de kosten bleek ten onrechte nog niet in hun begroting verwerkt te zijn.
Dit leidt tot een structureel hogere bijdrage vanuit de gemeente Midden-Groningen van € 26.400.
Deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Groningen (VRG) (diverse voordelige resultaten)
Op basis van de actualisatie van de begroting van de Veiligheidsregio Groningen wordt de
deelnemersbijdrage voor 2021 met € 7.000 neerwaarts bijgesteld. Daarnaast worden op basis van
de conceptbegroting 2022 de meerjarige bijdragen geactualiseerd. Dit leidt tot lagere
gemeentelijke bijdragen in de jaren 2022 t/m 2025:
-

2022: € 31.607

-

2023: € 47.321

-

2024: € 158.683

-

2025: € 91.414

Deze voordelen ontstaan met name door een lager indexatiecijfer. Daarnaast vervalt in 2024 de in
de meerjarenbegroting 2020-2023 opgenomen bijdrage voor FLO (functioneel leeftijdsontslag). Er
moeten nog nadere afspraken gemaakt worden tussen de VRG en de gemeenten over de resterende
FLO-kosten voor 2024 en verder.
De bovenstaande toelichtingen voor de brandweer, Zorg en Veiligheidshuis en de VRG hebben
betrekking op wijzigingen ten opzichte van de al vastgestelde begroting waarin een meer
uitgebreide toelichting bij ons veiligheidsbeleid is opgenomen.
Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst 2020 (€ 83.000 voordelig)
De jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst laat een positief resultaat zien. Voorgesteld is om
een deel hiervan terug te laten vloeien naar de deelnemers en dit leidt tot een incidenteel
voordeel van € 83.000 in 2021.
Ontmoetingsplek Haansvaart (per saldo geen financieel resultaat)
In 2021 zal er door corona vertraagd een start gemaakt worden met de realisatie van een
dorpsontmoetingsplek op en bij het water in de Haansvaart. Deze locatie ligt naast de vernieuwde
kademuur wat ook onderdeel is van dit project. De nieuwe ontmoetingsplek, met bankjes en
zwemmogelijkheid, komt op een locatie die geliefd is bij jong en oud. Het realiseren van de
ontmoetingsplek is begroot op circa € 20.000 waarbij de leden van de werkgroep (een deel van) de
werkzaamheden zullen uitvoeren. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Innovatie
eigen kracht initiatieven. Deze onttrekking was reeds begroot voor 2020, maar wordt nu opnieuw
opgevoerd.
19

Project Knijpsbrug en omstreken (toekennen krediet; financieel effect reeds verwerkt)
De doorstroming van het verkeer bij de afrit van de A7 richting Hoogezand wordt in 2022
verbeterd. In grote lijnen omvat het project:
-

Verdubbeling van de afrit vanuit de richting Groningen

-

Twee dubbelstrooks rotondes met veilige voetganger- en fietsoversteken

-

Verkeerslichten op de rotonde bij de Knijpsbrug (alleen in werking bij en na een geopende
brug)

-

Twee veilige fietsoversteken op de Kerkstraat en bij de Zwedenbrug

Buiten dit project om wordt een geluidscherm geplaatst tussen de afrit en de woningen aan de
Knijpslaan.
De bijdrage in de kosten voor de gemeente aan de twee fietsoversteken zijn in de SOK
(samenwerkingsovereenkomst) vastgesteld op een vaste taakstellende bijdrage van € 300.000. Van
de Provincie Groningen is daarnaast een subsidie voor fietspaden ontvangen van € 300.000. De
netto investering bedraagt dan € 300.000. De dekking voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten
is reeds verwerkt in de voorjaarsnota 2019. Het krediet wordt bij deze voorjaarsnota geraamd:
-

Kosten € 600.000

-

Baten: € 300.000

Aanleg van De Boomgaard (€ 75.000 nadelig)
In de najaarsnota van 2018 is een budget beschikbaar gesteld van € 75.000 voor een bijdrage aan
OCVcv voor de aanleg van De Boomgaard. Deze bijdrage wordt nog uitgekeerd, maar het budget is
niet overgeheveld en wordt hiermee opnieuw aangevraagd.
De bijdrage is een principeafspraak met OCVcv naar aanleiding van een gewijzigd tracé. Door de
wijziging werd OCVcv geconfronteerd met aanzienlijk hogere investeringskosten.
Bouwkavel plan Eilandrijk Borgmeren te Harkstede (€105.000 voordelig)
Door medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van plan Eilandrijk Borgmeren kan de gemeente
beschikken over de laatste kavel aan de Laan der Kruisheren. Het totale plan betreft 30 bouwkavels
en de Laan der Kruisheren kan worden ontsloten op de Hoofdweg. Eén bouwkavel is eigendom van
de gemeente en heeft geen boekwaarde. De verkoopopbrengst wordt geschat op € 240.000 en de
kosten voor het bouwrijp maken, de gemeentelijke begeleiding en verkoop worden geschat op
€135.000. Per saldo levert dit voor de gemeente € 105.000 op.
Verbouwing werf Zuidbroek (per saldo € 7.000 nadelig)
In deze voorjaarsnota verwerken we de kapitaalslast van afgerond (€15.000) voor het krediet
(€240.800) met betrekking tot de verbouwing van de werf Zuidbroek. De afschrijving start het jaar
volgend op oplevering. Naast de kapitaalslast ontvangen we ook een hogere huuropbrengst
(€8.000). Het netto effect komt per saldo neer op een nadelig effect van € 7.000 structureel vanaf
2022.
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Voortgang Grondexploitaties en investeringen (vooralsnog geen financiële effecten)
Grondexploitaties.
Binnenkort zal de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021 voor vaststelling aan u voorgelegd
worden. Daarin worden de resultaten en het verloop van al onze grondexploitaties uitvoerig
toegelicht. Na de eerste helft van dit jaar zal een quick scan van de grondexploitaties worden
opgesteld.
Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie Huis van Cultuur & Bestuur Hoogezand
Op 26 februari 2021 is het eerste bouwdeel (bibliotheek) opgeleverd en 12 maart in gebruik
genomen door de bibliotheek. Het gehele gebouw (inclusief gemeentehuis) is 28 mei volgens
planning en binnen budget opgeleverd. Ook de implementatie van Activiteit Gericht Werken (AGW)
verloopt volgens plan. Samen met de teams wordt gekeken naar de invulling en het gebruik van hun
“vlek” binnen het gemeentehuis volgens de uitgangspunten van AGW. Er is veelvuldig
afstemmingsoverleg met de gebruikers van Kielzog fase 1 (theater, muziekschool en bibliotheek)
over het gezamenlijk gebruik van het gebouw nadat Kielzog fase 2 gereed is. De Europese
anbestedingen voor de losse inventaris en de AV-installaties zijn succesvol afgerond.
In week 27 (5 t/m 8 juli 2021) wordt het gemeentehuis in gebruik genomen, rekening houdend met
de dan geldende Corona beperkingen. De officiële opening is gepland op 15 september 2021. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie Kielzog fase 2 onderdeel openbare ruimte
Het uitvoeringskrediet voor de terreininrichting van de openbare ruimte is beschikbaar gesteld.
Alles verloopt binnen planning en budget. De aanbesteding voor het civiele deel is geweest. De
aanbesteding was iets later dan geraamd. De werkzaamheden direct rond de nieuwbouw worden
voor de bouwvak 2021 afgerond. Het groenbestek wordt gemaakt en de uitvoering van dit bestek is
in het najaar.
Huisvesting IBOR
Het onderzoek is nog niet afgerond, zodra dat wel is afgerond worden de betrokken partijen
geïnformeerd en zal de eventuele besluitvorming plaatsvinden.
Gorecht-West fase 3
De planning voorziet nu in oplevering van de laatste zaken (parkeerplaats bij de Nieuw Apostolische
Kerk en de speelplekken) in het derde kwartaal 2021. Het woonrijp maken is in de zomer van 2020
afgerond. De oplevering van de woningen van fase 3 heeft ook in de zomer van 2020
plaatsgevonden. De verwachting is dat het investeringsbudget overschreden zal worden, hierover is
meer duidelijkheid in het derde kwartaal en zal in de najaarsnota worden meegenomen en
toegelicht.
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Gorecht West Fase 4
De voorbereidingen voor Fase 4 vonden plaats in 2020. In het najaar van 2020 is het
Stedenbouwkundigplan en Bestemmingsplan voor Fase 4 en 5 vastgesteld. Ook is in het najaar het
Investeringskrediet voor Bouw- en Woonrijp maken voor Fase 4 vastgesteld. De sloop van Fase 4
vond plaats vanaf najaar 2020 tot en met januari 2021. Het bouwrijp maken is in februari 2021
gestart en zal voor de zomer van 2021 worden afgerond. De start van de bouw van 73 nieuwe
woningen door Lefier voor verschillende doelgroepen en met verschillende architectuur staat
gepland voor zomer 2021. De oplevering van de woningen en het woonrijp maken staat gepland in
de zomer van 2022. Tot nu toe verloopt zowel het bouwrijp maken als de geplande start van de
bouw van de woningen volgens planning.
Gorecht West Fase 5
Op basis van de huidige planning voor de vervolgfasen (4 en 5) zullen de woningen in fase 4 worden
opgeleverd in de zomer van 2022, de woningen van fase 5 in 2024, waarmee het project formeel is
afgerond. Bij de voorbereiding van fase 5 zal nog een krediet voor bouw- en woonrijp maken
worden opgesteld en ingediend. Dit zal naar verwachting rond het eind van dit jaar plaatsvinden.
Daarnaast zal een subsidieverzoek bij het Waterschap worden ingediend voor Gorecht-West. Basis
hiervoor is het feit dat er zoveel mogelijk regenwater wordt afgekoppeld van het gewone,
vuilwater riool en wordt geloosd in wadi’s en vijvers.
MFA Meeden
Uitgangspunt voor deze voortgangsrapportage is het door de stuurgroep vastgestelde Fasedocument
PC v0.1 van 10 juni 2020. De opdrachtverstrekking aan de uitvoerende partijen heeft
plaatsgevonden overeenkomstig het hiervoor genoemde fasedocument. We verwachten afronding
binnen budget.
De eerste gesprekken over de beheer- en exploitatieovereenkomst hebben al plaatsgevonden. Voor
de informatieverstrekking naar de omgeving wordt periodiek een nieuwbrief ingezet.
Gedurende de eerste helft van de realisatiefase is een vertraging van 3 weken ontstaan t.o.v. de
beoogde opleverdatum en naar aanleiding van de verwerking van een technische bijstelling in de
detaillering van het dak. In overleg met Jansman Bouw zal er alles aan worden gedaan om de
opgelopen vertraging weer in te lopen. Op dit moment daar door Jansman Bouw nog geen harde
toezeggingen op gedaan. De afgelopen strenge winterperiode heeft invloed gehad op de mate
waarin de inloop mogelijk was.
Al met al is te stellen dat het project financieel en uitvoeringstechnisch binnen de gestelde kaders
blijft.
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Herstructurering Hoogezand-Noord
In de afgelopen drie maanden hebben we voor de herstructurering Hoogezand-Noord aan parallel
lopende sporen gewerkt.
-

Algemeen: divers intern en extern overleg ten behoeve van plaatsen stedenbouwkundig
programma van eisen in breder verband Hoogezand (verkeer, herstructurering, centrumontwikkeling, sociale opgave, etc.); advies externe veiligheid omgevingsdienst Groningen

-

Uitwerking ontwikkeling van Spilbergenkade: eerste locaties-studies incl. overleg corporaties;
oriëntatie woningbouwprogramma

-

Herstructurering Zeeheldenbuurt: eerste ontwikkelbeeld in overleg met corporaties

-

Transformatie bedrijvenzone: overleg Harms; individuele ondernemersgesprekken; aanzet
ontwikkelkader

-

Kerkstraat: eerste ontwikkelbeeld; afstemming provinciaal project; onderzoek
LPG/benzinestation

-

Hoofdstraat: in overleg met supervisor bepalen aanpak als onderdeel van totale visie
Sappemeer-Martenshoek; contact Stichting Het Historisch Lint

-

Afstemming lopende projecten: perspectief Het Galjoen; omgeving Lichtbron

-

Financiën: gehonoreerde aanvraag NPG 1e fase Hoogezand-Noord

-

Participatie en communicatie: vanwege corona zeer terughoudend; contact
bewonersorganisatie en wijkteam; opstarten communicatieplan; begeleiding onderzoek
Hanzehogeschool

-

Organisatie: invullen projectgroep met relevante vakdisciplines (economie, verkeer, groen,
planologie, sociale zaken etc.); 6-wekelijks bijeenkomst; kernteam (rekenen-tekenen-makenorganiseren 2-wekelijks; stuurgroep met coöperaties 6 wekelijks.

Voorbereiding Vosholen fase 2 deelplan 2
Vosholen fase 2 bestaat uit de deelplannen 1 en 2. Voor deelplan 1 is inmiddels door de raad de
grondexploitatie vastgesteld. Voor deelplan 2 wordt inmiddels een stedenbouwkundig plan
opgesteld. Als het stedenbouwkundig plan een stap verder is kan het ontwerp bestemmingsplan
worden gemaakt. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart en de planning is dat het in het tweede
kwartaal in procedure gaat. De onderzoeken die nodig zijn voor het bestemmingsplan lopen of zijn
afgerond.
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3.4

Dienstverlening (Gemeente als bondgenoot)

Totaal Programma 4 Dienstverlening

2021

2022

2023

2024

2025

0

-175
-175

p.m.
0

p.m.
0

p.m.
0

(bedragen x € 1000)

Maatregelen project Dienstverlening
Totaal mutaties programma 4

Het project dienstverlening (binnen het programma dienstverlening) behelst een aantal acties die
we uitvoeren om onze dienstverlening (ook digitaal) richting onze inwoners nog verder te
verbeteren. De kostenraming voor de acties in 2022 sluit op grofweg 175.000 en heeft betrekking op:
• Communicatie (concepting en storytelling);
• De trajecten van buiten naar binnen (aandachtspunten onderzoek CMO STAMM) en van binnen
naar buiten (o.a. bereikbaarheidsplan);
• Ondersteuning contactplein / online team;
• Verdere ontwikkeling E-dienstverlening.

3.5

Gevolgen gas- en zoutwinning

Totaal Programma 5 Gevolgen gas- en
zoutwinning

2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x € 1000)

Totaal mutaties programma 5

0

0

0

0

0

Op 29 april 2021 is besloten tot het beschikbaar stellen van een totaal krediet van € 15,1 miljoen
voor het uitvoeren van de 13 NPG-projecten uit de 1e tranche. Dat krediet wordt gedekt vanuit de
trekkingsrechten NPG. De afzonderlijke NPG-projecten worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. De
voortgang en monitoring maakt onderdeel uit van de P&C-documenten, waaronder Voor- en
Najaarsnota en Jaarrekening. Omdat de uitvoering in een beginfase verkeert en zelfs deels nog moet
worden opgestart zal in de Najaarsnota 2021 de eerste voortgang worden gerapporteerd.
De versterkingsopgave in Overschild (batch 1588) vergt een forse middeleninzet. Onze inzet blijft
dat deze volledig worden gedekt door een rijksvergoeding. De raming van het budget en de
Rijksbijdrage Batch 1588 is aangepast aan de meest recente prognose van de uitgaven en baten.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke uitkomsten van het overleg tussen rijk en
gemeenten over financiële knelpunten binnen batch 1588.
Aangezien het gaat om een budgetneutrale wijziging is dit onderdeel opgenomen in hoofdstuk 5 de
“Administratief technische wijzigingen”. Voor 2021 bedraagt de budgetwijziging € 12,4 miljoen.
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3.6

Bestuur en bedrijfsvoering

Totaal Programma 6 Bestuur en bedrijfsvoering

2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x € 1000)

Effect meicirculaire; algemene mutaties
Effect meicirculaire; overige taakmutaties
Stelpost kosten woonplaatsbeginsel i.r.t. ontvangen taakmutatie
Stelpost kosten Wedeka i.r.t. ontvangen taakmutatie
Stelpost kosten kerkenvisie i.r.t. ontvangen taakmutatie
Meicirculaire uitkering scholenprogramma van algemeen naar specifiek
Meicirculaire uitkering scholenprogramma van algemeen naar specifiek
Effect meicircularie; extra middelen jeugd (landelijk 613 miljoen)
Effect (traject VNG-Rijk; landelijk 1,3 miljard extra middelen in 2022)
Effect herijking gemeentefonds
Taakstelling maatschappelijk vastgoed (lagere storting voorziening)
Kapitaallasten krediet € 240.800 voor verbouw werf Zuidbroek
Hogere huuropbrengst werf Zuidbroek
Stelpost kosten onderzoek kapitaalgoederen (toelichting programma 1)
Stelpost kosten uitvoering kapitaalgoederen (toelichting programma 1)
Inscannen historische documenten
Inhuur projecten informatisering
Inhuur projecten informatisering gedekt binnen budget I&A
Parkeeropbrengst 140k in exploitaite i.p.v. direct algemene reserve
Totaal

424
619
0
-82
-75
-897
897
1.955

270
-366
-813
-775
1.645 1.633 1.618 1.649
-1.112 -1.112 -1.112 -1.112
-81
-78
-71
-77
-897
897

-897
897

-897
897

-897
897

5.000

p.m
p.m

p.m.
p.m

p.m.
p.m

-14
8

-14
8

-14
8

-14
8

-200
-15

-400
-15

-400
-15

-400
-15

140
5.641

140
-204

140
-659

140
-596

-100
-15
-342
342
140
2.866

Effect meicirculaire op algemene uitkering
De algemene uitkering – in de volksmond ook wel gemeentefonds uitkering genoemd – bestaat in de
kern uit 2 hoofdingrediënten. Enerzijds zijn er de algemene mutaties (met name de ontwikkeling van
het accres), die vrij inzetbaar zijn en anderzijds zijn er de taakmutaties, die een meer specifiek
(door het Rijk gewenst) bestedingsdoel hebben.
Algemene mutaties
Uit de meicirculaire blijkt dat de ontwikkeling van de algemene mutaties een negatief verloop kent.
Daar waar er in 2021 en 2022 nog middelen bijkomen, zien we vanaf 2023 een nadeel ontstaan. De
dalende accresontwikkeling heeft met tal van indicatoren te maken, maar betekent per saldo dat wij
(vooralsnog) minder vrij besteedbare middelen ontvangen.
Taakmutaties
Alhoewel de nadelige ontwikkeling van de algmene mutaties weliswaar cijfermatig wordt
opgevangen door de toename van de middelen voor taakmutaties betekent dit ook dat er extra
bestedingsdoelen (taken) door het Rijk bij ons worden neergelegd. Het betekent in de praktijk vaak
dat er ook kosten (van dezelfde omvang als de uitkering) voor ons tegenover zullen komen te staan.
Hierbij kan worden gesteld dat deze extra middelen zelden tot extra financiële ruimte leiden.
Een voorbeeld hiervan is de € 1,1 miljoen (2/3e deel van de extra middelen taakmutaties) die wij
vanaf 2022 structureel ontvangen vanwege de invoering van het woonplaatsbeginsel. We krijgen
hiervoor extra middelen, maar zullen uiteraard ook extra kosten moeten maken om de taak uit te
voeren. We nemen in de meerjarenraming van deze voorjaarsnota dan ook stelpost (kosten) van
dezelfde omvang op voor het Woonplaatsbeginsel (Voogdij), betaling aan Wedeka en de kerkenvisie
(2021), om te voorkomen dat we ons “rijk” rekenen.
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Meicirculaire uitkering scholenprogramma van algemeen naar specifiek (geen financieel effect)
Alhoewel de overgang van de uitkering voor het scholenprogramma van de algemene naar de
specifieke uitkering geen enkel materieel effect heeft, is de omvang van de overgang zodanig
dat wij u hierover informeren.
Effect meicircularie; extra middelen jeugd (€ 1.955.000)
De acute problematiek in de jeugdzorg en de financiële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg
voor gemeenten. Het kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 een extra incidenteel bedrag
beschikbaar te stellen van € 613 miljoen. Deze middelen worden voor verschillende doelen
beschikbaar gesteld. Zo wordt € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke uitbreiding van de
(ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ zodat aan de toegenomen zorgvraag als gevolg
van corona tegemoet gekomen wordt.
Verder wordt er voor verschillende specifieke knelpunten geld vrijgemaakt, zoals de aanpak in de
jeugdbeschermingsketen (acuut en gericht op de vereenvoudiging), de ombouw van separatiecellen
en het verkleinen van woongroepen (€ 70 miljoen). Met dit geld worden gerichte problemen
aangepakt en daarom heeft het rijk besloten om de middelen in specifieke uitkeringen ter
beschikking te stellen aan gemeenten. De regelingen voor deze uitkeringen worden komende tijd
door het rijk uitgewerkt.
Daarnaast wordt er in totaal € 493 miljoen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering in het
gemeentefonds. Het rijk en de VNG hebben afgesproken dat er meer inzet en regie zal komen op het
voorkomen en aanpakken van wachttijden in de hoog-specialistische jeugdhulp om de wachttijden
terug te dringen. De inzet is dat kwetsbare kinderen steeds tijdiger de passende hulp krijgen die ze
nodig hebben. Dit zal verder moeten worden uitgewerkt, onder andere in goede samenwerking met
de aanbieders. Voor dit onderdeel heeft het rijk € 255 miljoen beschikbaar gesteld. Het overige deel
van het geld heeft het rijk beschikbaar gesteld om gemeenten iets meer financiële lucht te geven
voor de overige taken in de jeugdzorg, en afhankelijk van lokale keuzes, ook nadelen op andere
domeinen iets terug te dringen.
De concrete vertaling van bovenstaande voor onze gemeente is een extra bijdrage van € 1.955.000 in
2021.
Effect (traject VNG-Rijk; landelijk € 1,3 miljard extra middelen in 2022)
Donderdag 3 juni 2021 werd door VNG en Rijk gezamenlijk bekend gemaakt dat het kabinet voor
2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de
jeugdzorg. Het kabinet en de VNG hebben dit met elkaar afgesproken naar aanleiding van het
oordeel van de Commissie van Wijzen. VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft hierover aangegeven:
‘Het is goed dat het demissionaire kabinet conform de uitspraak van de Commissie van Wijzen de
tekorten van de jeugdzorg voor gemeenten compenseert. Gemeenten hebben nu duidelijkheid voor
2022. Daarmee kunnen ze dus rekening houden bij het opstellen van hun begroting. Dat geeft lucht.
Maar we zijn er nog niet. Voor de jaren daarna moeten afspraken worden gemaakt met het nieuwe
kabinet. Wij gaan ervan uit dat het nieuwe kabinet, net als het demissionaire kabinet, ook conform
de uitspraak zal handelen.”
Om de uitspraak van de Commissie van Wijzen te duiden voor de situatie voor Midden-Groningen is
een parallel getrokken met de extra middelen voor 2021. Daarbij hebben we van de landelijke € 493
miljoen in de algemene uitkering (overige € 120 miljoen zijn taakmutaties) € 1.955.000 ontvangen,
oftewel zo’n 0,4%. We gaan ervan uit dat we van dezelfde verdeling uit mogen gaan, met enige
veiligheidsmarge komen we zo tot een inschatting van € 5 miljoen.
Voor de jaren vanaf 2023 nemen we vooralsnog geen bedrag op. Wel hebben we de hoop én
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verwachting dat het substantiële bedrag voor een groot deel wordt doorgetrokken. In hetzelfde
persbericht van VNG en Rijk staat namelijk dat voor de jaren na 2022 het oordeel van de Commissie
van Wijzen als zwaarwegende inbreng zal dienen voor de kabinetsformatie. De commissie oordeelde
dat in 2023 en 2024 landelijk € 1,6 miljard extra nodig is. Dat bedrag loopt jaarlijks af tot € 800
miljoen in 2028.
Effect herijking gemeentefonds (p.m.)
Naast de positieve ontwikkelingen uit de meicirculaire en het traject VNG-Rijk zien we ook nog
steeds een risico, namelijk de herijking van het gemeentefonds. De eerste uitkomsten hiervan waren
voor onze gemeente namelijk zeer nadelig. Samen met andere gemeenten in Groningen en Friesland
hebben we bij het ministerie aangegeven dat de uitkomsten onaanvaardbaar zijn. Alhoelwel het
verdeelvoorstel nog steeds kritisch tegen het licht wordt gehouden en de nieuwe uitkomsten nog op
zich laten wachten, worden we gehoord. Het neemt niet weg dat we een beroep blijven doen op het
Rijk om tot een evenwichtige herijking te komen, waarbij het niet zo kan zijn dat gemeenten met
grote nadelen worden opgezadeld. Het systeem moet anders en daar waar dit onvoldoende slaagt
(nog steeds tot nadelen leidt), dient compensatie plaats te vinden.
Bij het stellen van onze vragen en kanttekeningen bij de eerste herijking van het gemeentefonds
krijgen we bijval van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De ROB heeft de fondsbeheerders
namelijk gevraagd om meer toelichting te geven op de keuzes en effecten én heeft ook enkele
kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal
domein.
De fondsbeheerders hebben daarom besloten tot een nadere analyse. De VNG wordt bij dit
vervolgonderzoek nauw betrokken. Het Rijk heeft met de ROB afgesproken dat het nieuwe
verdeelvoorstel, zodra het gereed is, gedeeld zal worden, zodat het ROB tot een nieuw advies kan
komen.
Taakstelling maatschappelijk vastgoed (deels invulling taakstelling, geen financieel effect)
In de begroting 2021 is een taakstelling opgenomen voor maatschappelijk vastgoed van € 250.000
structureel. Op basis van het huidige plan voor groot onderhoud van gebouwen (een nieuw plan
inclusief benodigde duurzaamheidsinvesteringen volgt) kan de structurele storting in de voorziening
groot onderhoud met € 140.000 worden verlaagd. Op deze manier kan de taakstelling met € 140.000
worden ingevuld. Voor de resterende € 110.000 kijken we naar een aantal structurele elementen,
zoals een mogelijke reductie van het vastgoed en de kosten van huisvesting, maar ook de
verzekeringspremies die we betalen in relatie tot de waarde van het vastgoed. Daar waar de
structurele elementen nog geen soelaas bieden, vullen we de taakstelling voor zover mogelijk met
incidentele baten in.
Verbouw werf Zuidbroek (per saldo nadelig effect van € 6000)
De veiligheidsregio, het sub team ingenieursbureau en de buitendienst van Ibor delen op dit moment
werkvertrekken op de werf Zuidbroek. Deze situatie doet zich al langer tijd voor en is niet
wenselijk. Er is gezocht naar alternatieve oplossingen, maar deze zijn niet voorhanden. In verband
met de coronamaatregelen is één en ander wat op de achtergrond geraakt. Ook doordat thuiswerken
de norm was (en nog steeds is), speelde de noodzaak de afgelopen periode wat minder. Ervan
uitgaande dat op een bepaald moment de werkzaamheden weer op locatie plaats kunnen vinden is
een aanpassing van de werf noodzakelijk.
Wij vragen u om een investeringskrediet voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen van € 240.800. De
hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen vanaf 2022 circa € 14.000. Hiervan wordt € 8.000
gedekt door het verhogen van de huur die de Veiligheidsregio aan de gemeente Midden-Groningen
betaalt. Per saldo resteert een bedrag van € 6.000.
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Stelposten (kosten) voor actualisatie beheerplannen kapitaalgoederen
In programma 1 hebben we toegelicht dat we voor het actualiseren van onze beheerplannen voor
kapitaalgoederen extra druk in de begroting verwachten, waarvoor wij in dit programma een
stelpost opnemen. Concreet nemen we een stelpost van € 100.000 (incidenteel) in 2021 op ter
dekking van de verdere onderzoekskosten (inspecties) om tot de beheerplannen te komen.
We een stelpost van € 200.000 op in 2022 en vanaf 2023 een stelpost van € 400.000 ter dekking van
de kapitaallasten. De omvang van de investering die hoort bij deze kapitaallast is grofweg € 10
miljoen. Dat is uiteraard een fors bedrag, maar bij investeringen in bruggen en beschoeiingen lopen
de kosten snel op. Het spreekt voor zich dat als de beheerplannen en bijbehorende
uitvoeringsplannen gereed zijn dat we deze posten actualiseren. Ook kiezen we ervoor de middelen
pas uit de stelposten beschikbaar te stellen op het moment dat de plannen concreet zijn.
Inscannen historische documenten (€ 15.000 structureel nadelig)
Om het mogelijk te maken documenten vanuit het historisch archief te kunnen digitaliseren is
jaarlijks een bedrag nodig van € 15.000. Dit zal geschieden op basis van inhuur door een extern
bureau. Door het digitaal maken van documenten kunnen deze bijvoorbeeld ook op de website van
het historisch archief worden geplaatst en daardoor toegankelijk worden voor een breder publiek.
Inhuur projecten informatisering (geen financieel effect)
In de door de raad in 2020 vastgestelde I&A-visie 2020-2023 is een aanzienlijk aantal projecten
benoemd. Om die projecten in 2021 te kunnen uitvoeren is extra capaciteit nodig. Dit kan niet
volledig met eigen medewerkers worden uitgevoerd. Daarom is tijdelijk extra inzet door middel van
inhuur noodzakelijk. Hiervoor is 342.000 aan extra middelen benodigd.
I&O en Automatisering hebben in 2020 minder geïnvesteerd dan geraamd, omdat een deel van de
projecten doorgeschoven is naar 2021. Daardoor zijn de kapitaalslasten die waren begroot voor 2021
aanzienlijk lager uitgevallen. Deze eenmalige vrijval van kapitaalslasten kan worden ingezet als
dekking voor de uitzetting van de inhuurkosten.
Parkeeropbrengst 140k in exploitaite i.p.v. directe toevoeging algemene reserve
Zoals in eerdere P&C-documenten aangegeven stellen we voor de parkeeropbrengst van
jaarlijks€140.000 in de exploitatie te verwerken. Dat effectueren we in deze voorjaarnota 2021.
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4. Financieel perspectief
4.1

Voorjaarsnota 2021

bedragen x €1000
Verwachte begrotingssaldi bij najaarsnota 2020
Ontwikkelingen programma Dorpen en Wijken
Ontwikkelingen programma Sociaal
Ontwikkelingen programma Economie
Ontwikkelingen programma Dienstverlening
Ontwikkelingen programma Gevolgen Gas- en Zoutwinning
Ontwikkelingen programma Bestuur en Bedrijfsvoering
Verwachte begrotingssaldi o.b.v. voorjaarsnota 2021

4.2

2021
-371
-273
-573
69
0
0
2.866
1.718

2022
-277
-170
-621
-54
-175
0
5.641
4.344

2023
582
-35
-644
-39
0
0
-204
-340

2024
802
-35
-644
73
0
0
-659
-463

2025
802
-35
-644
5
0
0
-596
-468

Ontwikkeling algemene reserve

De algemene reserve ontwikkelt zich op basis van de inzichten in deze voorjaarsnota als volgt:

Bedragen x €1000
Saldo Algemene Reserve
af/bij: verwachte begrotingssaldi 2020-2024
Nieuw Saldo Algemene Reserve

2020
6.622
117
6.739

2021
6.739
1.718
8.457

2022
8.457
4.344
12.801

2023
12.801
-340
12.461

2024
12.461
-463
11.998

2025
11.998
-468
11.530

4.3 Risico’s en weerstandsratio
De ontwikkeling van de algemene reserve wordt afgezet tegen de risico’s om de weerstandsratio te bepalen.

Weerstandsvermogen
Risico's
Weerstandsratio

2020
6.739
4.209
1,60

2021
8.457
4.500
1,88

2022
12.801
5.000
2,56

2023
12.461
5.500
2,27

2024
11.998
6.000
2,00

2025
11.530
6.500
1,77

De weerstandsratio blijft in het meerjarenperspectief ruim boven het minimumniveau van 1. De
verwachting is dat dit ook zo zal blijven op het moment dat we bij de begroting 2022-2026 onze
p.m.-posten kunnen gaan kwantificeren. De inzet van de stille reserves, waaronder het
aandelenbezit in Enexis is derhalve geen noodzaak. De verkoop van aandelen Enexis à 4 miljoen euro
in 2024, waartoe uw raad heeft besloten, is in bovenstaand overzicht daarom buiten beeld gelaten.
Als het verloop van de weerstandsratio het bij de begroting 2022-2026 nog steeds – zoals wij
verwachten – toelaat om van verkoop af te zien, dan zullen wij op dat moment aan u voorleggen.
Bij de beoordeling van onze weerstandsratio kijken we naast het verloop van ons
weerstandsvermogen (algemene reserve) ook naar de risico’s. Voor 2020/2021 geldt dat de risico’s
zijn herijkt (en in tabel op volgende pagina opgenomen). Bij de begroting 2022-2026 zullen we de
risico’s opnieuw tegen het licht houden.
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4.4 Uitgangspunten begroting 2022-2025
Algemeen
De begroting is in meerjarenperspectief structureel sluitend en de weerstandsratio bedraagt
minimaal 1.
Bestaand beleid
De begrotingen worden opgesteld op basis van bestaand beleid . De conceptbegroting 2022 en het
meerjarenperspectief 2023-2025 is dus “beleidsarm”. Geen ruimte voor nieuwe zaken, tenzij dit in
de Voorjaarsnota 2021 is opgenomen en besloten.
Nieuw beleid
Geen nieuw beleid anders dan door niet beïnvloedbare externe factoren (wettelijke verplichtingen
en/of contractuele afspraken) en/of opgenomen in de Voorjaarsnota 2021. Uitzetting van budget
dient te worden onderbouwd. Voor de budgetten betekent dit bij ongewijzigde omstandigheden: het
doortrekken van de budgetten 2021.

Salarissen
Bij het ramen van de salariskosten wordt uitgegaan van de vastgestelde (toegestane) formatie per 1
mei 2021, eventueel verhoogd met nominale ontwikkelingen. Uit wordt gegaan wordt van het
maximum van de functieschaal. Daarnaast zijn in de ramingen de zogenaamde incidentele
componenten, bestaande uit, individueel keuzebudget, toelagen waaronder garanties etc.
opgenomen. Voor 2022 en volgende wordt rekening gehouden met een salariskostenontwikkeling van
3 % per jaar.
Stelpost prijsstijgingen
Voorgesteld wordt uit te gaan van de correctie die qua prijsstijging wordt gepubliceerd in de
meicirculaire 2021 dit evenwel met uitzondering van de opgenomen budgetten voor gesubsidieerde
instellingen en prijsontwikkelingen die gebaseerd zijn op contractuele verplichtingen.
Rentekosten
De rentekosten verbonden aan reeds gedane investeringen worden berekend aan de hand van het
schema rentetoerekening jaar T zoals in de BBV is opgenomen.
Nieuwe investeringen
In de begroting worden in principe geen nieuwe investeringen opgenomen, tenzij deze in de
meerjarenraming 2022-2024 en/of in de Voorjaarsnota 2021 zijn opgenomen.
Vervangingsinvesteringen
De kapitaallasten die voortvloeien uit de jaarlijkse te plegen vervangingsinvesteringen, op basis van
het vigerende meerjarig vervangingsinvesteringenplan, worden gedekt uit de jaarlijkse vrijvallende
kapitaallasten. In de begroting wordt de omvang van de vrijval kapitaallasten en de aanwending
daarvan in de begroting en meerjarenraming zichtbaar gemaakt. Indien geen vervangingsinvesteringsplan beschikbaar is wordt in ieder geval een stelpost vervangingsinvesteringen
opgenomen.
Belastingen en tarieven
Als uitgangspunt geldt dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd. Deze trendmatige aanpassing is
gebaseerd op de stijging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van twee jaar voor het
begrotingsjaar. Voor de in 2022 toe te passen stijging van de tarieven geldt daarom 2020 als peiljaar.
31

Weerstandsvermogen
Het vermogen van de gemeente om niet structurele risico’s te kunnen opvangen zonder daarbij de
lopende exploitatie in gevaar te brengen wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. Uitgangspunt is
een weerstandsratio gelijk of groter dan 1 in de begroting en de meerjarenraming.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De raming van de algemene uitkering is minimaal gebaseerd op de meicirculaire. De hoogte van de
algemene uitkering is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de verwachte ontwikkeling,
c.q. stijging van de netto rijksuitgaven (accres), de ontwikkeling van de zogeheten
verdeelmaatstaven voor onze gemeente en de zogeheten belastingcapaciteit.
Onvoorziene uitgaven
Dit betreft een stelpost ter dekking van tegenvallers, c.q. niet voorziene uitgaven waar gedurende
het begrotingsjaar alsnog prioriteit aan toe wordt gekend. Voorgesteld wordt voor deze post
uitgegaan van een bedrag van € 2,27 per inwoner.

5. Administratief technische mutaties
Naast de mutaties die van invloed zijn op het begrotingssaldo zijn er technisch-administratieve
wijzigingen die niet van invloed zijn op het saldo maar wel consequenties hebben op de budgetten
van de programma’s. De budgettaire wijzigingen van de programma’s zijn onderhevig aan het
budgetrecht van de raad vandaar dat ze verwerkt zijn in een afzonderlijke begrotingswijziging die
gelijktijdig ter vaststelling wordt aangeboden. Deze administratief-technische wijzigingen zijn als
bijlage bij deze voorjaarsnota 2021 toegevoegd.

De budgettaire wijzigingen betreffen:
a. Administratief technisch (budgettair neutraal) tot een totaal van € 14.487.119 in 2021;
b. Administratief technisch : verwerking van het raadsbesluit m.b.t. de ombuigingen
begrotingsbehandeling 2021 ad. € 629.000 ;
c. Administratief technisch : verwerking van decembercirculaire 2020 ad € 10.000
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