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Beantwoording vragen CDA Begroting 2019 

 

1. Algemene vraag: is er weleens gedacht om iemand in te huren die subsidies op regionaal, 

provinciaal, landelijk, Europees gebied binnenhaalt ? 

Gebeurt in het bedrijfsleven wel en worden ook mensen daarvoor aangenomen. 

 

Antwoord: VOLGT 

EPO 

 

2. We hebben niets kunnen lezen over het fonds MKB, hebben we dat gemist of erover heen 

gelezen? 

Antwoord: VOLGT 

EPO 

 

3. Kunt u nog uitleggen wat het nou precies betekend: BTW compensatie! 

 

Antwoord:  

Gemeenten  kunnen de btw die zij ter zake van hun overheids-/niet-ondernemerstaken in rekening 

gebracht krijgen,  onder voorwaarden via het btw-compensatiefonds terugkrijgen ('compenseren'). 

Dit is een afzonderlijk fonds dat buiten de btw-aangiften loopt. In de gevallen waarin btw kan 

worden gecompenseerd, vormt deze voor de gemeente  geen kostenpost. Wanneer bijvoorbeeld 

activiteiten voor de gemeente worden verricht, is  het dan ook van belang om vast te stellen of de 

btw voor de gemeente wel of geen kostenpost vormt.  

 

4. Pagina 6: Hoe gaat de gemeente zich profileren als energietransitiegemeente? 

 

Antwoord: VOLGT 

EPO  

 

 

5. Pagina 10: Ontwikkeling Algemene reserve: Wat houdt onttrekking 2e tranche kwaliteitsimpuls 

in? 

 

Antwoord:  

In de Voorjaarsnota 2018 is besloten deze middelen in te zetten om de kwaliteit van de ambtelijke 

organisatie te verbeteren. U moet bijvoorbeeld denken aan afscheid van personeel, verjonging van 

het personeelsbestand en het aantrekken en versterken van het strategisch denkvermogen. 

 

6. Pagina 18: Cultuurbeleid: 2021 nieuw beleid; is het de planning dat wij dan ook ons 

cultuurbeleid klaar hebben ? Of wordt dat nog later dan 2021 ? 

 

Antwoord: Onze planning gaat  uit van 2019 voor afronding van de harmonisatie en voorbereiding 

van de gemeentelijke cultuurnota, afstemming met provincie en de besluitvorming hierover in 

2020. De ingangsdatum is 2021. De beleidsperiode duurt 4 jaar t/m 2024.  

 

7. Pagina 19: Bibliotheek: Vergeet met alle stimulerende maatregelen niet dat ‘gewone’ 

volwassenen ook gebruik willen maken van de bieb ! Wat is uw mening ?  
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Antwoord:  

In de bibliotheek blijft de klassieke functie van boeken uitleen en raadpleging van de diverse media 

hoofdzaak. Deze openbare functie is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden. Zolang je 

geen media leent, is een lidmaatschap ook niet verplicht. 

 

8. Pagina 22: Wat ‘hebben’ wij met het waterschap Noorderzijlvest ? 

 

Antwoord:  

Het Waterschap Noorderzijlvest is een van onze partners in de Waterketen. De Waterketen werkt 

gemeentegrens overstijgend, bovendien valt een deel van de gemeente Midden-Groningen onder 

het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest. 

 

9. Pagina 23: Cultuur: Het lijkt erop dat we veel meer uitgaven aan cultuur, maar dit blijkt vooral 

huisvesting te zijn. Is dat juist ? Zo ja, kunt u dat inzichtelijk verduidelijken ? 

 

Antwoord: 

 Bij de verhuizing van de Bibliotheek Hoogezand is aangegeven dat de kosten van het nieuwe 

onderkomen niet mochten drukken op de producten en dienstverlening van de Bibliotheek. Er was 

voor de verhuizing sprake van een relatief lage huisvestingslast in Hoogezand, het betrof een 

gemeentelijk pand. 

Met de verhuizing naar Het Kielzog zijn meer markt-conforme m2-prijzen gehanteerd, waardoor de 

huurbijdrage vanuit de Bibliotheek een tekort liet zien op de post ‘cultuur’ en een overschot op de 

post ‘facilitair’ vertoonde.  

 

 

In 2016 is de Bibliotheek per april verhuisd naar Het Kielzoggebouw. 

Dat had financiële consequenties: € 44.000 huur (9 maanden) 

     € 48.220 servicekosten: 

- schoonmaak specifiek   € 19.500 

- idem algemeen    € 20.500 

- energie     €  3.240 

- water     €     500 

- glasbewassing    €  4.180 

- meldkamerabonnement en opvolging  €     300 

 

In 2017 heeft Biblionet de huisvestingslasten in de begroting met € 58.000 huur verhoogd (12 

maanden). Er was in die begroting geen post opgenomen voor servicekosten. Die waren nog 

onvoldoende bekend om mee te nemen.  

Dit had ook financiële consequenties:  € 75.075,56 servicekosten (€ 10.000 meer dan in 2016). 

Deze waren ook niet meegenomen in de begroting 2018; gemeentelijk moeten we derhalve 

tenminste € 75.000 extra meenemen in de afrekening van 2018. 

Voor de begroting 2019  en daarna kunnen bovengenoemde kosten door Biblionet (en gemeente) 

structureel worden begroot.  

 

10. Pagina 24: Milieu: Voor wie en waarvoor is het revolverend fonds ? Voor de gemeente of voor 

inwoners/bedrijven ? Graag ook stand van zaken ! 
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Antwoord: Het revolverend milieufonds is een uitwerking van de voorjaarsnota. Hierin is vermeld 

dat dit fonds bij aanvang gevuld dient te worden om de bedrijfsvoering (waaronder eigen wagen 

park, dienstauto’s/vrachtauto’s) te verduurzamen. Dit geldt ook voor het gemeentelijk vastgoed. 

We zullen hierbij ook het laaghangend fruit op pakken.  

 

11. Pagina 30: Zijn er twee vrijwilligers centrales? 

En wat is de reden dat u de vrijwilliger centrale van Kwartier inzet voor het werven van meer 

vrijwilligers? 

 

Antwoord: Binnen de gemeente is er nu één vrijwilligerscentrale actief bij Kwartier Zorg&Welzijn. 

Hierin zijn samengegaan het steunpunt Vrijwilligerswerk (van voormalig Hoogezand-Sappemeer), 

het MAC (van de voormalige gemeente Menterwolde) en het vrijwilligerscollege.  

De werkzaamheden van de Vrijwilligerscentrale zijn om de vrijwilligersorganisaties in de gemeente 

te ondersteunen op het gebied van scholing, werving van vrijwilligers, uitvoeren 

vrijwilligersverzekering, etc. In samenwerking tussen de Vrijwilligerscentrale en 

vrijwilligersorganisaties worden de aanwezige vacatures uitgezet, o.a. op de website van 

vrijwilligersgroningen.nl en via de vrijwilligerskrant.    

 

12. Pagina 34: 3e bullit: De OJG-er werkt samen met de huisartsen; daarmee daalt de 

doorverwijzing; zijn er al cijfers bekend die deze stelling ondersteunen? 

 

Antwoord:  

We hebben nog geen definitieve evaluatie. Dit najaar wordt de provinciebrede evaluatie van de 

pilots, waaronder die van Midden-Groningen, afgerond.  

De cijfers uit ons back-office systeem (juli) laten wel een daling zien van het aantal 

jeugdhulptrajecten waarbij de huisarts de verwijzer is.  Uit de eerste evaluatiebesprekingen van de 

langst lopende pilot (Slochteren en Harkstede) blijkt dat, daar waar de huisarts een kind/gezin 

doorverwijst naar de Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG), er voor nog maar 30% doorverwijzing 

naar een specialistische zorgaanbieder nodig is, in andere gevallen kan de OJG-er ondersteuning 

bieden en/of het sociaal team. Ook de inzet van de OJG in Hoogezand en Sappemeer lijkt positieve 

resultaten te hebben. Dit zijn echter de eerste bevindingen. Het rapport van de RIGG zal meer 

inzicht bieden op de effectiviteit. 

 

13. Pagina 34: 4e bullit: Zijn er al uitvallers bij het VMBO? 

 

Antwoord:  

Het percentage van het aantal voortijdig schoolverlaters voor Midden-Groningen is 1,64 % (2016-

2017). Dit cijfer betreft overigens de gehele doelgroep en niet alleen het VMBO. 

Door inzet van het project willen we dit percentage omlaag brengen. Er zijn het vorig schooljaar 

circa 30 jongeren aangemeld voor dit project, middels een gezamenlijke ondersteuningsafspraken 

(onderwijs, leerplicht en zorg) worden deze jongeren begeleid. Dit is gericht op terugkeer naar 

school. Waar dit niet lukt kan naar alternatief traject bijvoorbeeld leren en werken 

combinatie/dagbesteding.    

 

14. Pagina 34: 5e bullit: Is het project de Zwaaikom iets anders dan de SO basisschool ? 
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Antwoord:  

In grote lijnen is dit hetzelfde. De inzet richt zich op het versterken van de opvoedomgeving zowel 

op school als thuis om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Dus met elkaar (zorg, 

school en kind/ouders) onderzoeken nodig is voor een goede/veilige ontwikkeling.  Hoe de aanpak 

eruit ziet, hangt af de vragen van de ondersteuningsvragen die er zijn.  

 

15. Pagina 36: Wat willen we bereiken: 

1e bullit: Zou het niet beter zijn, de tekst achter de eerste zin te schrappen ? Gezien de huidige 

situatie ?  

 

Antwoord: We zien in 2018 een stijging van de uitgaven. Met de ingezette maatregelen zijn wij er 

van overtuigd dat we en meer sturing kunnen geven op de uitgaven en dat de stijgende trend van 

2018 wordt omgezet in een daling in 2019.  

 

2e bullit: Waarom wordt hier direct zo’n voorwaarde bij het beheersen van de uitgaven gezet ? 

Terwijl u in een brief aangeeft dat er nagedacht wordt over een plafond in de laatste brief. 

 

Antwoord: Met deze voorwaarde willen we bereiken dat iedereen zich inspant om gezinnen die dat 

nodig hebben effectieve ondersteuning te bieden. We willen vooral kijken naar wat een gezin nodig 

heeft. Dat is niet altijd jeugdhulp en dat is ook niet altijd de vorm waarin een jeugdhulpverlener 

de hulp aanbiedt. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat te doen binnen 

de financiële kaders die er zijn. Met een plafond in het budget willen we bereiken dat de aanbieder 

zelf kritisch nadenkt over wat een gezin of kind echt nodig heeft. 

 

16. Pagina 36: Wat gaan we daarvoor doen: 

2e bullit: U geeft aan maandelijks de jeugdstromen in beeld te brengen ! Wanneer wordt dat 

bereikt ? Gezien de laatste brief aan de raad. 

 

Antwoord: De cijfers krijgen we op maandelijkse basis en bieden ons de mogelijkheid deze te 

vertalen in de dashboard. De cijfers bleken tot oktober 2018 niet volledig of betrouwbaar. Echter 

door de maandelijkse analyses zijn we steeds beter in staat om dit soort fouten op te sporen en te 

herstellen. We verwachten dan ook dat onze intensieve monitoring leidt tot betrouwbare prognoses 

in de loop van 2019. 

 

 

17. Pagina 37: 1e bullit: Op welke termijn heeft het RIGG de versterkingen binnen zijn gelederen ? 

Heeft het RIGG al aangegeven wanneer de maandelijkse sturingsinfo komt ? 

 

Antwoord: We krijgen dus al maandelijks de cijfers. Om deze cijfers te krijgen heeft de RIGG al 

versterking ingezet. Dat geldt ook voor het onderdeel accountmanagement.  

 

18. Pagina 47: Onderwijs: De begrote uitgaven nemen toe met 0,4 miljoen en dat komt door een 

hogere rijksbijdrage. Is dat juist ? Zo ja, wat is daar de reden van ? 
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Antwoord:  

Dit is inderdaad juist. Het rijk hanteert een nieuwe verdeelsystematiek voor de verdeling van de 

onderwijsachterstandsmiddelen. Deze systematiek gaat volledig in vanaf het haar 2022. Het 

onderwijsachterstandenbudget wordt in de overgangsperiode van 3 jaren telkens in stappen 

verhoogd.  

Het onderwijsachterstandenbudget is een specifieke uitkering. Het rijk heeft kaders gesteld voor 

de besteding van dit budget. Het budget moet gericht ingezet worden voor het bestrijden en 

voorkomen van onderwijsachterstanden. 

Het rijk stelt tegenover de extra te ontvangen middelen twee nieuwe verplichtingen voor 

gemeenten. Zo moeten we de kwaliteit van de voorschoolse educatie verhogen met de inzet van 

HBO- geschoolde professionals. Ook dienen we de voorschoolse educatie voor peuters uit te breiden 

van 10 uur per week naar 16 uur per week vanaf het jaar 2020. In het jaar 2019 zullen we hierop 

anticiperen zodat de kosten hoger uitvallen.  

 

19. Pagina 56: Waarom valt de omgevingsdienst Groningen onder economische ontwikkeling ? 

 

Antwoord: De Omgevingsdienst verricht werkzaamheden die in verschillende programma’s zijn 

ondergebracht, dit afhankelijk hoe de producten over de programma’s zijn verdeeld. De begroting 

2019 van de OGD is verdeeld over de programma’s: Dorpen en wijken (Milieubeheer), Economie 

(Ruimtelijke ontwikkeling) en Bestuur en Bedrijfsvoering (Bestuurskosten/Overhead). 

 

20. Pagina 57: wat is de wijziging in de doorberekeningssystematiek voor de bedrijventerreinen en 

Grexen? 

 

Antwoord:  

De belangrijkste wijzigingen (van het Besluit, begroting en verantwoording) zijn: - aanscherping 

van de definitie van grondexploitatie: eliminatie investeringen, lasten en te treffen voorzieningen 

die (te) ver verwijderd zijn van de feitelijke productie van bouwgrond; - beperking van de looptijd 

tot 10 jaar - kostentoerekening conform WRO/BRO; - jaarlijkse herziening/actualisatie van de 

grondexploitatie(begroting) - verbod op het toerekenen van rente over het eigen vermogen. In de 

vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 (raad 5 juli 2018) is met deze 

wijzigingen rekening gehouden. 

 

De wijziging is een gevolg van het pakket aan maatregelen dat, met terugwerkende kracht, vanaf 

2016 voor grondexploitaties van kracht is geworden en zorgt er in zijn algemeenheid voor dat 

afdoende rekening wordt gehouden met het voorzichtigheidsbeginsel en risico’s beter kunnen 

worden beheerst 

 

21. Pagina 60: E-dienstverlening: op de web-site is het bestuur en de vergaderingen niet eenvoudig 

te vinden; kan dit beter?  

  

Antwoord: Er is gekozen voor een gemeentelijke website met de focus op dienstverlening richting 

inwoners. Voor bestuurlijke informatie hebben we een extra portaal/thema gemaakt. Bestuurlijke 

informatie is ook te vinden via de onderwerpen. 

 

22. Pagina 61: waarom is er een nadeel wat betreft de verwachten uitgaven voor de Europese en 
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waterschapsverkiezingen? 

Zijn geen extra verkiezingen; dus hadden ze begroot kunnen worden, was voorspelbaar! 

 

Antwoord:  

Er is een vergelijk gemaakt met de raming van de begroting 2018. Het is dus een kwestie van 

verklaren van de budgetuitzetting en geen sprake van iets niet begroten. 

 

23. Pagina 61: Burgerzaken: De lasten gaan steeds verder oplopen de komende jaren, vooral 

2020/2021 een grote sprong, weliswaar gaat het nu alleen om 2019, maar toch vreemd in het 

meerjaren perspectief, daar tegenover staan geen extra inkomsten, eerder een afname. Kunt u dit 

verklaren? 

 

Antwoord: 

Het verschil wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een wijziging van de doorbelasting vanuit 

de kosten van bedrijfsvoering. Er is inderdaad een groot verschil in het meerjarenperspectief van 

2020 naar 2022.  

 

24. Pagina 85 en volgende: Financiële kengetallen: Mooi overzicht ! 

Maar : hoe hoger/lager hoe beter is wel eenvoudig gesteld. Bij grondexploitatie staat nog: bij 

boven 10% is kwetsbaar; hier heb je meer aan als informatie. Kan dit volgende begrotingen beter 

uitgedrukt worden ? (Geen bedoeling als politieke vraag) 

 

Antwoord:  

Op grond van het Besluit, begroting en verantwoording (BBV) zijn financiële kengetallen 

opgenomen in de begroting. Deze cijfers geven de gemeenteraad een globaal inzicht in de 

verwachte financiële ontwikkelingen in en positie van de gemeente. Wij staan open voor suggesties 

met betrekking tot de financiële informatievoorziening.  

 

25 Pagina 91: Waarom nemen de kosten van openbare verlichting toe? Zouden denken dat in het 

kader van verduurzaming deze eerder zouden afnemen! 

 

Antwoord:  

In de Voorjaarsnota 2018 is financieel rekening gehouden met een gefaseerde vervanging van de 

openbare verlichting. Dit is in het meerjarenperspectief van de begroting 2019 – 2022 verwerkt 

door middel van het opnemen van stelposten. Het overzicht op pagina 91 betreft uitsluitend de 

beschikbare uitvoeringsbudgetten. In het overzicht is geen rekening gehouden met baten van 

verduurzaming, deze zijn echter wel als stelpost in de begroting verwerkt 

 

26. Pagina 91: de kosten van wegenonderhoud blijven gelijk. Wat betekend dit voor de lange 

termijnkoersen, gezien de nu al slechte staat van onderhoud. 

 

Antwoord:  

Een wegen beleidsplan Midden-Groningen is in wording. Op basis daarvan zal inzichtelijk worden 

wat de komende jaren nodig is aan renovaties of groot onderhoud van onze wegen en de daarmee 

gemoeid gaande kosten. Eventueel benodigde extra middelen wordt aan de raad voorgelegd met 

het aanbieden van het betreffende beleidsplan. 
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Beantwoording vragen ChristenUnie Begroting 2019 

 

 

 

 

 

Pagina 7 

 
1. Het college noemt vooral zaken waarop niet is te sturen omdat het zaken betreft 

die autonome ontwikkelingen betreffen. Toch zullen er ook zaken zijn waarop we 
als gemeente wel kan sturen. 

– Welke concrete sturingsmogelijkheden zijn er op dit moment?  

 

Antwoord: Het college probeert op de dossiers met grote financiële risico’s te sturen. 

Bijvoorbeeld de dossiers met betrekking tot Jeugd, bijstand en  WMO. 

 

 
2. Ten opzichte van de voorjaarsnota is er een tekort bovenop het al aangekondigde 

tekort. Een sluitende begroting is alleen mogelijk door de reserves aan te spreken. 

Het college schrijft dat: “Een eerste voorzichtige inventarisatie van de risico’s en de 

beschikbare middelen per 1 januari 2019 een weerstandsratio biedt van 2,7.” De zinsnede 

‘een voorzichtige inventarisatie’ brengt ons bij de volgende vraag:  

– In hoeverre zijn de risico’s en verplichtingen nu goed in beeld?  

– Hoe groot zijn onze risico’s reëel?  

– Kan er een volledige lijst van risico’s worden geleverd (anders dan die in de 

risicoparagraaf) met daarbij een redelijke inschatting van de kans dat het risico zich ook 

daadwerkelijk voor zal doen? 

 

Antwoord: Uw interpretatie van “een voorzichtige inventarisatie” delen wij niet. Het 

betreft een momentopname en naar onze mening zo actueel mogelijk op basis van de 

kennis van toen.. Natuurlijk is er sprake van voortschrijdend inzicht. De risicoparagraaf 

zoals in de begroting opgenomen was de best mogelijke en reeële inschatting van de 

risico’s op dat moment. Monitoring en zonodig bijstelling vindt plaats via de reguliere 

p&c-cyclus /-documenten.  

 

Pagina 9 

 

 

 
3.  Treasury:  

Voor 2019-2022 wordt rekening gehouden met aantrekken van leningen voor de centrale 

huisvesting en het scholenprogramma.  

– Zijn de verwachtte extra financieringen al op waarde gezet en opgenomen in de 

meerjarenbegroting?  

– Om welk bedrag gaat het? 
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Antwoord: In de begroting 2019 en het meerjarenperspectief tot en met 2022 is rekening 

gehouden met het aantrekken van € 60 miljoen aan nieuwe leningen. De budgettaire 

verplichtingen daarvan zijn: 

Jaar          Aflossingen:            Rente: 

2020     500.000            122.000 

2021     1.000.000                   237.000 

2022     2.000.000                   469.000 

 

 
4. Toezicht sloop asbestdaken (zie ook pagina 52):  

De sloopmeldingen voor asbestdaken zullen toenemen. Dat leidt tot extra kosten. Een 

afspraak is dat uitvoering van taken door de gemeente kostendekkend is.  

– Waarom lijkt dit principe hier te worden losgelaten? 

 

Antwoord: De uitvoering van VTH taken in het kader van bouw en ruimtelijke ordening 

wordt grotendeels gedekt door middel van leges. De Wabo (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht) biedt daarvoor ruimte op basis van het profijtbeginsel. Zodoende kunnen 

extra kosten tijdens hoogconjunctuur worden gedekt door extra leges die samenhangen 

met het grotere aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen. Echter schrijft de 

wetgeving voor dat niet voor alle producten leges geheven mogen worden. Zo ook voor het 

behandelen van de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012. Er wordt namelijk 

geen rechtstreekse dienst naar de melder verricht. Voor het slopen gelden algemene, 

landelijke voorschriften en daarom moet de particulier een sloopmelding indienen. Om in 

dit geval de grotere stroom meldingen te kunnen verwerken en toezicht te houden op de 

uitvoering, is wel meer formatie nodig bij de Omgevingsdienst. 

Andere diensten binnen de VTH taken waarvoor geen leges geheven mogen worden zijn de 

meldingen en aanvragen om omgevingsvergunning die worden gevraagd op grond van de 

Wet milieubeheer. 

 
5.  Basis op orde:  

Om de basis op orde te krijgen wordt er voor de boekjaren 2019 en 2020 in totaal 360K 

ingezet. We hebben geen mogelijkheid om de cijfers over 2017 te controleren en kunnen 

dus ook niet inschatten welke bedragen nodig zijn geweest. De kosten voor de controle 

van drie jaarrekeningen zijn nu genomen.  

– In hoeverre is het aanhouden van deze bedragen nog noodzakelijk?  

 

Antwoord: De middelen voor de “Basis op orde” worden, mede naar aanleiding van het 

besprokene inzake de jaarrekeningen 2017 van de HSSM-gemeenten,  gebruikt voor 

verbetering van het proces totstandkoming jaarrekening en inhuur derden. 

 

Pagina 23 
6.  Tabel:  

– Op de posten 'Cultuur' en 'Milieu' vragen wij nadere uitleg. De grote verschillen en het 

waarom ervan worden niet voldoende toegelicht (zie ook vraag 29). 

 

Antwoord 

Cultuur: Bij de verhuizing van de Bibliotheek Hoogezand is aangegeven dat de kosten van 

het nieuwe onderkomen niet mochten drukken op de producten en dienstverlening van de 
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Bibliotheek. Er was voor de verhuizing sprake van een relatief lage huisvestingslast in 

Hoogezand, het betrof een gemeentelijk pand. 

Met de verhuizing naar Het Kielzog zijn meer markt-conforme m2-prijzen gehanteerd, 

waardoor de huurbijdrage vanuit de Bibliotheek een tekort liet zien op de post ‘cultuur’ 

en een overschot op de post ‘facilitair’ vertoonde.  

 

In 2017 heeft Biblionet de huisvestingslasten in de begroting met € 58.000 huur verhoogd. 

Er was in die begroting geen post opgenomen voor servicekosten. Die waren nog 

onvoldoende bekend om mee te nemen. Het ging om € 75.075,56 servicekosten. 

Voor de begroting 2019  en daarna zijn bovengenoemde kosten door Biblionet (en 

gemeente) structureel begroot.  

 

Milieu: Het revolverend milieufonds is een uitwerking van de voorjaarsnota. Hierin is 

vermeld dat dit fonds bij aanvang gevuld dient te worden om de bedrijfsvoering 

(waaronder eigen wagen park, dienstauto’s/vrachtauto’s) te verduurzamen. Dit geldt ook 

voor het gemeentelijk vastgoed. We zullen hierbij ook het laaghangend fruit op pakken.  

 

Pagina 26 

 
7. Financiën:  

In het programma wordt nog gesproken over een overschrijding van 3 miljoen euro in 

2018. Uit de media begrepen we op 3 oktober 2018 dat er in bepaalde scenario’s ook 

sprake zou kunnen zijn van 3,9 miljoen. Daarna is nog een bedrag van 7,9 miljoen 

verschenen.  

– Graag een verklaring voor dit opvallende verschil.  

– Hoe kan het bovendien dat er de relatief korte periode tussen het in het college 

vaststellen van de programmabegroting en deze berichten in de media zulke grote 

verschillen zitten? 

 

Antwoord: De begroting is gebaseerd op de prognose die is gemaakt bij de voorjaarsnota. 

Voor het gehele sociaal domein wordt uitgegaan van een overschrijding van 3 miljoen in 

2018. De verwachte tekorten jeugdhulp worden daarbij gedeeltelijk gedekt uit een 

verwacht overschot Wmo. De bedragen 3,9 miljoen en 7,9 miljoen waar u naar verwijst, 

zijn benoemd in de raadsbrief van oktober over jeugdhulp, slechts een onderdeel van het 

sociaal domein. Deze risico-inschatting is gebaseerd op de data van de uitgaven jeugdhulp 

die nog niet beschikbaar was bij het schrijven van de begroting. In de genoemde 

raadsbrief wordt een onderbouwing gegeven voor het risico van de stijging van de 

uitgaven jeugdhulp. 

 

Pagina 29 

 
8. Ouderenbeleid: 

– Welke plek heeft de aangenomen motie 'blijverslening' gekregen in de doelstelling dat 

ouderen zich zo lang mogelijk zelfstandig en op eigen kracht kunnen redden? 

 

Antwoord: De motie nemen we mee in het voorstel voor een Financieel instrument 

particuliere woningverbetering. We zijn bezig de SVn-leningen van de voormalige 
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gemeenten om te zetten naar een nieuwe verordening. De Blijverslening maakt daar 

onderdeel van uit. Dit wordt samen met de woonvisie ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Pagina 45 

 
9. Tabel:  

– Het verschil in hogere kosten voor WMO (nieuw)  is groter dan het verschil in lagere 

kosten voor WMO (oud).  en accommodatie. Kunt u dat toelichten (zie ook vraag 29)? 

 

Antwoord: De kosten WMO nieuw zijn toegenomen, naast de administratieve 

verschuivingen, met de benoemde kosten voor huisvesting, personeel en 

ziektekostenverzekering. Daarnaast is er nog een toename te zien in de kosten voor de 

sociale teams (als gevolg van een budgetverschuiving van de RIGG). 

Voor de verdere toelichting m.b.t. budgetverschuivingen verwijzen wij u naar vraag 29. 

 

 
10. Tabel:  

– Accommodaties, de verschillen worden tekstueel niet voldoende toegelicht of zijn niet 

terug te vinden bij onderwijs, peuterspeelzalen, sport en bibliotheken (zie ook vraag 29). 

Kan dat nader  

worden toegelicht? 

 

Antwoord: Zie beantwoording vraag 29. 
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11. Omgevingswet:  

– Welke acties zijn er gepland om helderheid over de kaders te krijgen? 

 

Antwoord: Volgt 

 
12. Economie:  

– Zijn er al resultaten behaald op het gebied van het versterken van werkgelegenheid? 

 

Antwoord: Bij de gemeente kloppen wekelijks bedrijven aan die willen uitbreiden of 

nieuw willen bouwen, meestal bedrijven die al in de gemeente gevestigd zijn. De 

bedrijven die bij de gemeente aankloppen hebben vaak een specifieke wens, waarbij ze 

zo goed mogelijk worden begeleid. Past de wens niet op de locatie die zij voor ogen 

hebben, dan wordt er meegedacht over een andere locatie binnen onze gemeente. Er zijn 

een aantal serieus geïnteresseerden voor bedrijfskavels op de bedrijventerreinen. 

Verwacht wordt dat er begin 2019 daadwerkelijke verkopen gaan 

plaatsvinden.  Uitbreiding gaat vaak gepaard met nieuwe arbeidsplaatsen. De laatste 

maanden hoort de gemeente bij bedrijfsbezoeken vaak dat bedrijven staan te springen om 

personeel, dus ook in de gemeente Midden-Groningen trekt de arbeidsmarkt ontzettend 

aan.  

De vraag naar personeel is dusdanig hoog dat bij de BWRI sinds een paar weken een nieuw 

opleidingscentrum is ingericht, waarbij samenwerkende (technische) bedrijven mensen 

laten opleiden voor een specifieke baan binnen hun bedrijf. Een initiatief waarvan het 
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mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

kans geven met een baan in de technische sector, anderzijds het gat tussen arbeidsmarkt 

en onderwijs invullen, zodat bedrijven juist opgeleid personeel kan inzetten. 

 

– Wat is de focus van de werkzaamheden van de medewerkers op de beleidsafdeling? 

 

Antwoord: Het actieprogramma HS-Connect! heeft de afgelopen jaren de basis gevormd 

voor de invulling van het economische beleid. Omdat er in Slochteren en Menterwolde 

geen economisch beleid bestond is er geen sprake van harmonisatie en vormt het 

actieprogramma HS-Connect ook voor Midden-Groningen (tijdelijk) het beleid. Het 

coalitieakkoord en het Kompas voor de nieuwe gemeente brengen daar met de 

economische hoofdstukken een focus op aan. Zo is er een accent gelegd op recreatie en 

toerisme en detailhandel. Op dit moment ligt de prioriteit bij het opstellen van nieuw 

detailhandelsbeleid. Als dat is afgerond, zal er worden gestart met een nieuw economisch 

actieprogramma voor Midden-Groningen, zodat er geen trajecten door elkaar lopen.  
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13.  Economie: 

– Wat is de stand van zaken inzake de herijking van de afspraken over de 

 detailhandelsstructuur in relatie tot het Winkelpark Hoogezand? 

 

Antwoord: Het Winkelpark Hoogezand is één van de winkelgebieden in de gemeente 

Midden-Groningen die wordt meegenomen in de nieuwe detailhandelsvisie voor de 

gemeente. Eind 2018 wordt gestart met het opstellen van deze visie. Op 30 oktober a.s. 

organiseert de gemeente een bijeenkomst over de toekomst van detailhandel in Midden-

Groningen, raadsleden worden hier ook voor uitgenodigd. Onder andere ondernemers, 

vastgoedeigenaren en ook raadsleden worden bij het proces om te komen tot een 

detailhandelsvisie betrokken en gevraagd input te geven. Verwachting is dat de 

detailhandelsvisie rond de zomer van 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt 

aangeboden. 
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14.  Woonvisie: 

– Op welke wijze wilt u bewoners benaderen en hoe betrekt u particuliere woningbezitters 

erbij op een manier dat woningverbetering ook voor hen haalbaar is? 

 

Antwoord: Als input voor de woonvisie hebben we een dorpenronde gehouden: in juni de 

zuidelijke dorpen, in juli Hoogezand en Sappemeer (centraal stedelijk) en in september de 

noordelijke dorpen. Verder is op de website een interactieve kaart geplaatst, waar een 

ieder opmerkingen op kan plaatsen. Van de dorpenronde is een film gemaakt en een 

presentatie. Op 3 oktober was de Slotbijeenkomst, waar de ‘oogst’ van de dorpenronde is 

gepresenteerd. Dit nemen we mee naar de beeldvormende raad op 18 oktober en we 

verwerken de input in de woonvisie.   
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15.  Duurzaamheid:  

– Is er een verduurzamingsplan gekoppeld aan een haalbaarheidsstudie waarbij ook 

rekening gehouden is met lokale opwekking en de ruimtelijk invulling hiervan?  

– Zo nee, komt dat er wel? 

 

Antwoord: De vraag betreft waarschijnlijk de lokale opwekking van duurzame energie 

zoals zonne-energie en windenergie in relatie tot de ruimtelijke inrichting. 

 

In de begrotingstekst is hierover aangegeven dat wij randvoorwaarden scheppend beleid 

opstellen op om initiatiefnemers in onze gemeente die willen investeren in duurzame 

bronnen optimaal te faciliteren. We zoeken hierbij de balans tussen het stimuleren en 

faciliteren van alternatieve energiebronnen en de gevolgen daarvan voor het landschap en 

de omwonenden.  

 

Daarnaast zal, in samenwerking met andere gemeenten en provincie, op provinciale schaal 

in 2019 de zogenaamde Regionale Energiestrategie(RES) worden opgesteld. Het doel van 

de RES is een zorgvuldige, ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met 

aandacht voor maatschappelijke acceptatie en de benodigde infrastructuur. In de RES 

wordt de regionale uitwerking, specificatie en vertaling van nationale afspraken uit het 

(nog te tekenen) Klimaatakkoord vastgelegd. De RES behelst de ruimtelijke inpassing van 

de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving, de opwekking van elektriciteit en de 

benodigde infrastructuur. 
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16.  Doorstroming Knooppunt A7/Kerkstraat: 

– Wanneer mogen we een oplossing verwachten? 

 

Antwoord: Onder leiding van Provincie Groningen vindt onderzoek plaats naar het oplossen 

van de verkeersproblematiek rondom de Knijps- en Rengersbrug. Er zijn maatregelen 

benoemd en op kosten gezet. Provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen en 

Rijkswaterstaat worden geacht de kosten te dragen. De discussie tussen de Provincie en 

Rijkswaterstaat hierover verloopt moeizaam. De gemeente maakt zich zorgen en mengt 

zich, voor zover mogelijk, in deze discussie, wetende dat we niet leidend zijn in de 

uitkomst. Als het aan ons zou liggen gaan we z.s.m.  aan de slag. 
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17. Economische ontwikkeling/ fonds MKB bedrijven: 

– De ChristenUnie gaat er van uit dat deze middelen gereserveerd blijven in dit fonds voor 

de beoogde doelgroep. Is dat correct? 

–  Wanneer kunnen wij voorstellen voor de bestedingen ten behoeve van MKB-bedrijven uit 

dit fonds verwachten? 

 

Antwoord:  VOLGT 
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18. E-Dienstverlening: 

– Afgesproken is dat vanaf dit jaar de activiteit van E-democratie als ondersteunende 

activiteit voor de raad wordt opgepakt. Kan dat hierin vermeld worden? 

 

Antwoord: 

Deze activiteit zal, in de loop van 2019, inderdaad voor de raad worden opgepakt. 
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19.  Tabel: 

– De lasten bij 'Burgerzaken' zijn met name in 2021 en 2022 flink hoger dan de voorgaande 

jaren terwijl de baten ongeveer gelijk blijven. Dit wordt onvoldoende verklaard door te 

houden verkiezingen. Kunt u het verschil nader toelichten? 

 

Antwoord: Het verschil wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een wijziging van de 

doorbelasting vanuit de kosten van bedrijfsvoering. Er is inderdaad een groot verschil in 

het meerjarenperspectief van 2020 naar 2022.  
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20.  Bestuur: 

– Kunt u de kosten van de griffie en van de Raad hierin voor ons uitsplitsen? 

 

Antwoord: begroting 2019 Raad € 146.043 en Griffie € 412.643 
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21.  Tabel/Treasury: 

– In de tabel is het verschil bij de post 'Treasury' vanaf 2019 ongeveer 2,5 miljoen ten 

opzichte van 2018. Kunt u dat verschil nader toelichten? 

 

Antwoord: Ten opzichte van 2018 zijn zowel de lasten als de baten van Treasury 

gebruteerd. Om het vergelijk cijfer te houden is beter om de saldi tussen de baten en 

lasten te beoordelen.  

Als we dat doen zien we dat er een verloop is van: 

 

              

Treasury   2018 2019 2020 2021 2022 

              

Lasten   12 2696 2867 2730 2716 

Baten 

 

611 3158 3054 2932 2816 

Saldo 

 

599 462 187 202 100 
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Een neerwaarts effect, gevolg van onder meer het aantrekken van een nieuwe lening als 

(her-)financiering van activiteiten/investeringen. 

 
22. Tabel/res. bestemm. Meerstad Slochteren: 

– Wij meenden dat afgesproken was dat Meerstad een jaar na de overdracht zou worden 

afgesloten. Hier zien wij nog jaarlijks mutaties terugkeren. Kunt u dat toelichten? 

 

Antwoord: Jaarlijks wordt aan de reserve € 450.000 onttrokken ten gunste van de 

begroting. Dit is overeenkomstig de besluitvorming door de gemeenteraad van Slochteren 

m.b.t. de grenscorrectie Meerstad. 

 
23. Tabel/res. bestemm. huis voor cultuur en bestuur: 

– Zijn de reserveringen voldoende om het project te bekostigen? 

 

Antwoord: De bedoeling is dat december 2018 / januari 2019 een kredietvoorstel de raad 

zal worden aangeboden. Dan zal ondermeer blijken in hoeverre de reserve toereikend is. 
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24. OZB: 

– Er wordt voor 2019 een 5% OZB verhoging voorgesteld om de nadelige begrotingssaldi van 

dekking te voorzien. In hoeverre is gekeken naar andere mogelijkheden om het tekort te 

dekken? 

Antwoord: Geen technische vraag. Zoals is aangekondigd komen wij in Voorjaarsnota 2019 

met voorstellen ter dekking van de aanvullende tekorten. 

 

 

Pagina 105 

 
25.  Regiovisie Groningen-Assen: 

– Woortman ipv Woordman. 

 

Antwoord: Is gewijzigd. 

 

 Pagina 112/113 

 
26.  Gevolgen gaswinning: 

– Is de lumpsum-vergoeding van het Rijk voldoende om onze extra kosten op te vangen? 

– Is al bekend hoe hoog die vergoeding wordt? 

– Er is voor gekozen om dit buiten de reguliere begroting op te nemen. Is dit conform de 

BBV? 

– Wij zien het ook niet terug in de risicoparagraaf. Wat is het risico voor de begroting 

wanneer de lumpsum-vergoeding niet toereikend is en wat is de kans daarop? 

 

Antwoord: Rekening houdende met de lumpsum-vergoedingen, zoals die nu bekend zijn, 

wordt uitgegaan dat de vergoedingen toereikend zijn. Met het buiten de begroting houden 
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wordt bedoeld: niet van invloed zijn op het saldo van de begroting. Dat is conform het 

BBV. 
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27.  EMU-saldo: 

– Kunt u toelichten welke gevolgen de negatieve ontwikkeling van het berekend EMU-saldo 

heeft en of er maatregelen nodig zijn om dit te verbeteren? 

 

Antwoord: Voor de gemeente heeft dit geen gevolgen. Het is belangrijke informatie voor 

het Rijk m.b.t. haar financieringspositie en de informatievoorziening daarover naar de EU. 

De negatieve ontwikkeling is een gevolg van de investeringen inzake het 

Scholenprogramma en de centrale huisvesting van de organisatie. 
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28. Vaste schulden: 

– In de balans nemen de vaste schulden over een periode van vier jaar met ongeveer 25 

miljoen toe. Kunt u de oorzaak daarvan toelichten en aangeven of en op welke wijze dat 

de begrotingen beïnvloed? 

 

Antwoord: In de begroting 2019 en het meerjarenperspectief tot en met 2022 wordt 

rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe geldleningen voor de financiering van 

het Scholenprogramma en de centrale huisvesting van de organisatie.. De financiële 

gevolgen daarvan zijn verwerkt in de begroting. 

 

 

Algemeen 

 
29. In zijn algemeenheid zorgt het onderbrengen van stelposten/ producten in andere 

programma’s en paragrafen tot een lastig kunnen volgen van de verschillen in de 
begroting. 

– Graag ontvangen wij een overzicht van het totaal van de verschuivingen in de 

programmabegroting 2019 ten opzichte van die van 2018. 

 

Antwoord: Midden-Groningen is een nieuwe gemeente. De begroting van een nieuwe 

gemeente  is samengesteld vanuit de begrotingen van de rechtsvoorgangers, ieder met 

haar eigen systematiek en wijze van programma-indeling. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat in de eerste jaren aanpassingen plaatsvinden. In dat opzicht is het 

ongelooflijk veel werk om de informatie die u vraagt te leveren. 

 
30. In de begroting missen we veelal op welk moment een doelstelling gerealiseerd 

dient te worden en welke prestaties daarvoor benodigd zijn.  

– Kan dat in komende begrotingen concreter worden ingevuld? 

 

Antwoord: Uw opmerking, kennelijk geen vraag, betrekken wij bij de voorbereiding van de 

toekomstige P&C-documenten. 
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31. Personeel: 

– Kunnen wij een functiebouwwerk en een overzicht van inhuur intern/extern krijgen? 

 

Antwoord: Voor het functiebouwwerk verwijzen wij u naar intranet, zie onderstaande link: 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/hr-en-

salarisadministratie/arbeidsvoorwaarden/functieboeken-normprofielen-en-matrix/ 

 

 

De informatie die wordt gevraagd over de inhuur derden verstrekken wij in verband met 

de nieuwe privacy-wetgeving niet. 

 

  

 

 

 
  

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/hr-en-salarisadministratie/arbeidsvoorwaarden/functieboeken-normprofielen-en-matrix/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/hr-en-salarisadministratie/arbeidsvoorwaarden/functieboeken-normprofielen-en-matrix/
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Beantwoording vragen D66 begroting 2019 
1. Betreffende de post Treasury is er in 2018 een nieuwe geldlening van € 25 miljoen 

aangetrokken, welke extra kosten van € 325.000 oplevert. Heeft het College het mandaat 

deze lening aan te gaan zonder daarvoor de raad hierbij te betrekken? En kan het College 

aangeven waarom deze lening is aangegaan? Is er een limiet waarvoor leningen aangegaan 

kunnen worden? 

 

Antwoord:  Het “Treasurystatuut” van de gemeente Midden-Groningen is door het college 

van Burgemeester en Wethouders op 23 januari 2018 vastgesteld. Hoewel er nog geen 

“Financiële verordening” voor de gemeente Midden-Groningen is vastgesteld ontleend het 

college deze bevoegdheid aan de Wet Arhi (Algemene regels herindeling) en mitsdien aan 

de nog steeds geldende (overgangsregeling)  Financiële verordeningen van de drie 

rechtsvoorgangers van de gemeente Midden-Groningen. De lening is aangegaan omdat  

bestaande leningen afliepen en daardoor herfinanciering noodzakelijk was.  

 
2. De deelnemersbijdrage van het VNG bedraagt € 190.000. In welke mate wordt er gebruik 

gemaakt van de expertise van het VNG en kan het College dit met voorbeelden toelichten? 

 

Antwoord:  VOLGT 

 
3. Kan het College ons de garantie geven dat het scholenprogramma geen financiële risico’s 

geeft binnen een marge van 10%? Zo nee, hoe denkt het College dit te dekken? 

Antwoord: Het college kent het probleem van de stijgende kosten bij bouwprojecten door 

marktwerking. De gevraagde garantie is echter niet te geven omdat de feitelijke stijging 

van de kosten pas bekend is na de aanbestedingen. En deze vinden gefaseerd in de 

komende jaren plaats. De aanpak voor dit probleem is dat de geraamde omvang per project 

in kaart wordt gebracht voor de besluitvorming in de komende periode. Bij elk van de 

kredietaanvragen worden de op dat moment meest actuele prijsindexen meegenomen in de 

raming. Samen met de andere gemeenten in de regio wordt geprobeerd dit op te lossen. 

 
4. Betreffende de post ICT, het onderdeel projectportfolio willen wij van het College weten 

hoeveel geld er is gereserveerd voor de digitale agenda 2020 en de WBNI. 

 

Antwoord:  

Voor de digitale agenda 2020 is 50.000 per jaar opgenomen voor de jaren 2018, 2019, 2020. 

De WBNI (Wet beveiliging netwerk- en Informatiesystemen) geldt voor AED’s (aanbieders 

van essentiële diensten, zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en banken) en DSP’s 

(digitale dienstverleners, zoals aanbieders van onlinemarktplaatsen, onlinezoekmachines en 

cloudcomputerdiensten). Volgens onze informatie vallen gemeenten niet onder die 

categoriën. Ook de IBD (Informatie Beveiligingsdienst, specifiek voor gemeenten) geeft op 

haar website geen aandacht aan deze nieuwe wet. 
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5. Op bladzijde 85 – 88 zien wij een sterke stijging van de netto schuld quota. Heeft de 

gemeente met het oog op de wet HOF ( Houdbare Overheidsfinanciën) de 

houdbaarheidstest uitgevoerd? En wat was daarvan de uitkomst? 

 

Antwoord:   

Van  de houdbaarheidstest, die via de site van de VNG wordt aangeboden, is geen gebruik 

gemaakt.  In de houdbaarheidstest wordt qua benchmark rekening gehouden met onder 

meer de financiële data uit 2016 en 2017.De data van de rechtsvoorgangers van Midden-

Groningen zijn in de test niet beschikbaar.  

 

 
6. Wij hebben kennis genomen van de financiële kengetallen. Maar hoe ziet het beeld eruit 

als de rente stijgt? 

 

Antwoord:  

Een stijging van de rente kan leiden tot een lagere structurele begrotingsruimte. Het risico 

van een stijging is enigszins beperkt omdat  de langlopende leningen tegen een vaste rente 

zijn aangegaan. Het risico kan zich voordoen bij het aangaan van nieuwe leningen, dan wel  

renteherziening van bestaande leningen.  De renterisiconorm is opgesteld met als doel de 

rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer 

te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag 

bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Voor de 

gemeente  is dat 20%. Op basis van de begrotingstotalen 2019-2022 is dat ruim € 40 

miljoen.  Het renterisico wordt bepaald op basis van het totaal aan renteherzieningen en 

aflossingen. Dat totaal zal de norm in de periode 2019-2022 niet overschrijden. 

 
7. Aan welke aanvullende maatregelen zit het college te denken daar waar het gaat om de in 

de tabel op blz. 8 genoemde bedragen van resp. € 1,2, € 2,7 en € 1,1 miljoen? 

 

Antwoord: Betreft een beleidsvraag – niet iets voor het technisch beraad. 

 
8. Wat is het effect van deze niet nader gespecifieerde maatregelen op het materieel 

evenwicht van de begroting ( Waar vinden wij overigens de berekening van het materieel 

evenwicht in de begroting?) Wat vindt onze toezichthouder, de provincie, hiervan? 

Antwoord:  

De te nemen maatregelen moeten  als effect hebben een structureel sluitende begroting. 

In de financiële kengetallen (pagina 84 – 88) tabel “structurele begrotingsruimte” wordt per 

jaar aangegeven wat de –ruimte is. Voor de jaren 2020 – 2022 berekend op basis van 

realisatie van de te nemen maatregelen die in de Voorjaarsnota 2019 zullen worden 

voorgesteld.  

Vraag: Wat vindt onze toezichthouder, provincie hiervan? 

 

Antwoord:  Op 1 november 2018 wordt de begroting 2019 vastgesteld. Vervolgens wordt de 

begroting verzonden naar de provincie Groningen. Deze zal de raad informeren over haar 

bevindingen. 
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9. Is het logisch om het risico van het sociaal domein ( blz. 84) op p.m. te zetten terwijl er op 

dit moment grote tekorten zijn en er vanaf 2020 gewerkt moet worden binnen de 

beschikbare middelen (= uitgangspunt van deze begroting). Kan het College deze logica 

verduidelijken? 

Antwoord: Op pagina 84 is een overzicht van de risico’s opgenomen. Het sociaal domein 

maakt onderdeel uit van deze risicoparagraaf omdat we het risico willen benoemen dat het 

zorggebruik mogelijk stijgt. Op het moment van schrijven van de programmabegroting was 

er nog onduidelijkheid om hier een betrouwbaar cijfer te kunnen noemen. Daarom is 

gekozen voor pm. Deze duidelijkheid is er inmiddels meer. U bent in een raadsbrief 

geïnformeerd over de ontwikkelingen jeugd en in de najaarsnota zijn de ontwikkelingen 

voor zowel jeugd als wmo opgenomen. 

De afspraken over de tekorten waar u op doelt in uw vraag zijn de afspraken die bij de 

voorjaarsnota zijn gemaakt en in de begroting beschreven op pagina 26. Bij deze tekorten 

hebben wij u oplossingen gepresenteerd in de vorm van quick wins en het 

implementatieplan jeugd. Het resterende (verwachte) tekort dekken wij in 2018 en 2019 

uit de opgebouwde reserve Sociaal domein, conform de besluitvorming bij de 

voorjaarsnota. 

 
10. Waar wordt de frictiekostenvergoeding van het rijk aan besteed en is het niet mogelijk om 

daarvan bijvoorbeeld de kosten van “basis op orde” uit te dekken? 

 

Antwoord:   

De frictiekostenvergoeding herindeling wordt gebruikt voor dekking van de aan de 

herindeling verbonden kosten, zoals: aanpassing van automatisering / informatisering, 

kosten van harmonisatie van regelgeving en beheerplannen,  organisatieontwikkeling, 

boven formatief personeel, mobiliteitsbevordering etc. De kosten van “basis op orde” zijn 

gerelateerd aan de inrichting van de nieuwe organisatie. 

 
11. Is het niet mogelijk om de problemen in het kader van “de basis op orde” eerder met het 

eigen personeel op te pakken? De kosten ad €360.000 lopen nu door t/m 2020. Kan er een 

afbouw worden opgenomen? 

 

Antwoord: Gezien het belang om de basis op orde te krijgen zijn deze middelen voor deze 

periode  gereserveerd. Als eerdere afbouw mogelijk is zullen wij dat doen. 

 

Tekstueel zien wij op blz. 105 de wethouder Woortman met een d geschreven 😉 

Antwoord: Dank. Wordt aangepast.  
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Beantwoording vragen GBMG begroting 2019 
 
 

1. Wij willen graag een overzicht van alle uren en financiële kosten die dit met zich 
meebrengt die de organisatie heeft gemaakt in het gas- en zoutwinningsdossier. 
 
Antwoord: Het college houdt de kosten en inzet voor het dossier goed bij en geeft daar 
ook inzicht in over in de jaarrekeningen. Het college werkt aan een programmatische 
aanpak waarmee inzicht ontstaat in alle werkzaamheden en in alle financiële gevolgen, 
ook in 2019 en volgende jaren. 

 
 

2. Worden deze kosten verhaald bij de schade veroorzaker en kunnen we daar ook een 
overzicht van krijgen. 
 
Antwoord: Voor de kosten die de gemeente maakt in het kader van de gevolgen 
gaswinning ontvangt de gemeente gelden via de NCG. Deze lumpsum bedraagt voor 2018 
€1,3 miljoen. Samen met de vergoeding voor de inzet van de gemeente bij de 
bestuurstafels is dit afgerond €1,5 miljoen. De gemeenten die nu Midden-Groningen 
vormen hebben ook voor de herindeling kosten gemaakt in het kader van de gevolgen van 
de gaswinning. De gemeente streeft er naar om alle kosten ten gevolge van de 
gaswinning vergoed te krijgen. 

 
 

3. Kunt u aangeven waarom er bijna 1 miljoen euro wordt bij geplust in de begroting 
Kielzog. 

 
Antwoord: Volgt 

 
 

4. In de begroting zouden we moeten lezen de vertaling van opmerkingen etc. gemaakt bij 
de voorjaarsnota is ons verteld. Waar kunnen we de technische en beleidsmatige  
vertaling van de opmerkingen van GBMG vinden in dit boekwerk? 
 
Antwoord: De financiële gevolgen van de Voorjaarsnota 2018 zijn op programmaniveau 
verwerkt in de begroting 2019, dit conform de financiële bijlage van de Voorjaarsnota 
2018.  

 
 

5. Waar kunnen we de concrete financiële vertaling vinden bij voornemens waar staat wij 
gaan.., wij vergroten..., wij werken uit...., we haken aan.... we voeren het..... 
etc. Oftewel kunnen we een werk- of beheersbegroting krijgen zodat we enig idee 
hebben waar het geld heen gaat. 
 
Antwoord: Met de samenstelling van een begroting op het niveau van programma’s is 
invulling gegeven aan het besturen op hoofdlijn. Werk- of beheersbegrotingen, anders 
dan de vastlegging in de financiële administratie zijn niet voorhanden.  

  

 

 
  



 
23 

Beantwoording vragen SP Begroting 2019 
 
 

1. Opmerking/verzoek. Pagina 50: kan het woord stakeholders vervangen worden door 
belanghebbenden? Evenals op de 3 ander plaatsen in het document. 
Dit is in lijn met mijn (overgenomen) verzoek bij de voorjaarsnota.  
 

Antwoord: Er is gekozen voor het woord stakeholders, omdat betrokkenen of 

belanghebbenden niet de juiste lading dekt. Bij ‘stakeholders’ bedoelen we partijen die 

vanuit hun expertise belang en invloed hebben op hetgeen waar het over gaat. 

 
 

2. Vraag. Pagina 53: is er al een toezegging van ESKA? Of is dat deel van de inspanning? 
 
Antwoord: volgt 
 

 
3. Vraag. Pagina 56: in het programma wordt verkeer ruim besproken, maar wat gaat dat 

kosten? Waarom staat dat niet in de tabel? Eveneens deze vraag over RO en duurzaamheid. 
 

Antwoord: We constateren met u dat de informatievoorziening op het onderdeel 

verkeersveiligheid qua tekst niet congruent is met de financiële verantwoording. De 

budgetten voor verkeersveiligheid zijn verwerkt in programma 1 Dorpen en wijken. In het 

eerstvolgende bijstellingsmoment van de begroting 2019 zullen wij dat aanpassen en 

verschuiven verkeersveiligheid van Programma 1 naar Programma 3 . RO en duurzaamheid 

zijn verwerkt in programma 3 Economie. 
 

 
4. Vraag. Pagina 91: zijn de kerncijfers kapitaalgoederen ergens op een (online) kaart in te 

zien? Zo ja: kan ik die inzien?  
 
Antwoord: Het areaal (alle objecten in de buitenruimte) van Midden-Groningen wordt 
opgenomen in een digitaal beheersysteem Obsurv. Dit is een middel voor de ambtelijke 
organisatie t.b.v. het kunnen beheren van de buitenruimte. Dit systeem is geen openbaar 
toegankelijke applicatie.     

 
 
 
Aanvullende vragen ontvangen van Griffie : 15 oktober 2018 
 

5. Vraag: Blz. 19 

DE gemeente faciliteert de samenwerking tussen de verschillende culturele 

organisaties en zo bijdragen aan de totstandkoming van de cultuur nota. 

    • Op welke manier doet de gemeente dat en zijn er voorwaarden verbonden aan 

deze facilitering? 

    • Wordt de bijdrage aan “Cultuur op school ”een structurele bijdrage of is het een 

incidentele bijdrage? 

 

Antwoord: Sociaal Beleid 

 

6. Vraag: Blz. 20 

    • Faciliteert de gemeente ook de integratie van mensen met een beperking binnen 
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de reguliere sportvereniging en zo ja hoe? 

    • Is er een lijst beschikbaar waar mensen met een beperking kunnen sporten. 

Antwoord: Sociaal Beleid 

 

7. Vraag: Blz.23 

De uitgaven van sport en cultuur lopen ver uit elkaar. Waarom is dit? 

Antwoord:  

Financien 

 

8. Vraag: Blz 28 

    • Hoe gaat de gemeente stimuleren dat kindervoorzieningen gaan samenwerken? 

    • De gemeente streeft naar een doorgaande lijn voor de overgang van 

voorschoolse educatie naar basisonderwijs. Waarom streven niet weggelaten en 

vervangen door zorgt voor. 

    • Aan de hand van welke criteria bepaalt de \GGD of een kind in aanmerking komt 

voor extra taaleducatie? 

    • Is de overschrijdingsregeling afgelopen jaar toegepast. Zo ja voor hoeveel? 

Antwoord : Sociaal Beleid 

 

9. Vraag: Blz. 42 

    • De gemeente faciliteert het volwassen onderwijs voor mensen in de uitkering en 

jongeren die extra scholing nodig hebben.  

De gemeente zet ook in op het bereiken van mensen die laaggeletterd zijn. Zijn er al 

resultaten van het afgelopen jaar, is er geëvalueerd en wat zijn de concrete plannen 

voor het komende jaar? 

Antwoord : Sociaal beleid en/of BWRI (wordt naar beiden uitgezet) 

 

10. Vraag: Pag 21. Wordt bij punt 6 (groen etc) aangegeven dat er beheerplannen 

worden opgesteld voor specifiek groenbeheer. Eerder dit jaar is dit ook al 

aangegeven. Wanneer kunnen we de verschillende beheerplannen voor de diverse 

onderwerpen binnen de IBOR verwachten? Gaat hierbij op plannen voor 

groenbeheer, openbare verlichting, kunstwerken etc. 

Antwoord: BB IBOR 

 

11.  Vraag: Op pagina 3 staat onder cultuur dat er kleine wijziging is tav van de bijdrage 

aan de veiligheidsregio. Wat houdt dit in? 

Antwoord: (NB: let op pagina klopt niet: waarschijnlijk wordt bedoeld pagina 23, 

navragen via Griffie) 

 

12. Vraag: Bij openbare ruimte staat dat de stijging van de lasten van 0,6 miljoen m.n 

wordt veroorzaakt door een onderhoud aan kunstwerken van 0,4 miljoen. Daarmee is 

2/3 verklaard. Hiermee mis ik nog een derde van 0,6 miljoen. Waar wordt deze door 

veroorzaakt? 

Antwoord: BB IBOR (pagina 23) 
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13. Vraag: Hetzelfde geldt voor cultuur, de lasten nemen met 1,4 miljoen toe. Er wordt 

echter maar een uitleg gegeven voor. 0,7 en 0,2 miljoen. De overige 0,5 miljoen 

wordt niet toegelicht. Waardoor is deze stijging ontstaan? 

Antwoord: Financien – zie ook vraag 7. 

 

14. Vraag: Zoutwinning pag 113 in de tweede alinea wordt aangegeven dat er een 

handhavingsverzoek is ingediend. Inmiddels is op 11 oktober in de media verschenen 

dat dit bezwaar ongegrond is verklaard door het SODM. Dit omdat de Nedmag 

volgens het SODM geen concrete plannen heeft om daadwerkelijk te gaan boren. 

Kunnen wij hier over bijgepraat worden? Gaat de gemeente bezwaar maken tegen 

het nieuwe winningsbesluit wanneer dit traject wordt ingezet? 

Antwoord: geen technische vraag. 
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Beantwoording vragen VVD begroting 2019 

 

1.Blz. 29 overschrijdingsregel: dit roept de vraag op hoe het zit met die claim die het bijzonder 

onderwijs bij onze gemeente had neergelegd.  Loopt die claim nog? 

 

Antwoord: Er loopt nog een beroepsprocedure tussen de gemeente en het bijzonder basisonderwijs 

over de vaststelling van de overschrijdingsuitkering 2006-2010. In de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheer is rekening gehouden met een mogelijk financieel nadeel als 

gevolg van de beroepsprocedure (zie blz. 84 van de begroting). 

 

2. Blz. 41 jongeren werk-en leerloket: wordt alleen de samenwerking gezocht met de scholen in 

onze gemeente of ook met de MBO's in bijvoorbeeld Groningen en Winschoten? En melden die 

scholen het dan ook bij het sociale team wanneer een leerling vast dreigt te lopen op het MBO? 

 

Antwoord: Scholen uit Groningen of Winschoten registreren uitval bij DUO. Hiervan krijgt ons 

Jongeren werk-leerloket team vervolgens een melding van en zij gaan met de jongere aan de slag. 

Als de inschatting gemaakt wordt dat inzet vanuit het Sociaal Team gewenst is wordt hierin de 

samenwerking gezocht.  

De stad Groningen kent het project “school als wijk”. Dit kan gezien worden als sociale teams op 

school en als een leerling dreigt vast te lopen dan nemen zij op hun beurt weer contact op met ons 

werk-leerloket team.  

 

3. Blz. 42 sociale activering en vrijwiligerswerk: het is een heel goed streven om mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar een traject richting arbeidsmarkt of andere 

maatschappelijk nuttige activiteiten. Bij hoeveel % van deze mensen is het daadwerkelijk gelukt 

om ze actief te krijgen op welke manier dan ook en bij de mensen waarbij dat niet lukt, komt dat 

dan omdat zij op geen enkele manier in staat zijn hiertoe of omdat hier niet aan wordt 

meegewerkt? 

 

Antwoord:  

BWRI zet sociale activering in als onderdeel van een traject richting arbeidsmarkt. Wij registreren 

niet of activering succesvol is gebleken. M.a.w. we registreren dit niet als een succesvol/niet 

succesvol afgesloten traject; het is onderdeel van een traject richting arbeidsmarkt. Wanneer blijkt 

dat iemand niet verder geactiveerd kan worden richting arbeidsmarkt dan zal gekeken worden of 

iemand geactiveerd kan worden richting vrijwilligerswerk en/of een zinvolle manier om de dag te 

besteden. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de client. Bij nagenoeg alle 

cliënten die niet richting arbeidsmarkt kunnen is er geen sprake van onwil maar van onvermogen. 

Denk hierbij aan fysieke en psychische beperkingen, leeftijd, langdurige verslaving, een niet te 

overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt. Bij nagenoeg alle cliënten die we niet kunnen motiveren 

voor vrijwilligerswerk is er geen sprake van onwil. Ook hier is sprake van onvermogen. Daarnaast 

wordt ook afgewogen of een client niet een te zware belasting is als vrijwilliger voor een 

organisatie Deze cliënten worden 1x per jaar gezien door BWRI.   

 

4. Blz. 45: kosten bijzondere bijstand zijn hoger dan geraamd door stijgende aantal aanvragen 

beschermingsbewind. Dit kun je als een probleem zien en in dat geval moet je uitzoeken waarom 

mensen beschermingsbewind nodig hebben en dit dan proberen te voorkomen. Maar je kunt het 

aanvragen van beschermingsbewind ook zien als vorm van preventie en in dat licht zou je er 

misschien juist blij mee moeten zijn. (dit is niet eens een vraag maar meer een opmerking) 
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Antwoord: Bedankt voor de opmerking en we wegen dit af als een politiek opmerking waar geen 

antwoord op wordt gevraagd.  

 

5. Tijdens de raadsvergadering 14 september 2018 heeft het college toegezegd te kijken naar 

mogelijkheden te volstaan met een melding bij evenementen i.p.v. een aanvraag voor een 

evenementenvergunning. 

Dit zou consequenties hebben voor de begroting. 

Kunt u ons vertellen waar wij dat terug kunnen vinden? 

 

Antwoord: De financiële consequenties hiervan zijn nog niet verwerkt in de begroting omdat wij 

momenteel deze mogelijkheid aan het onderzoeken zijn. Pas op het moment dat wij dit hebben 

afgerond en eventuele wijzigingen hierin in bijvoorbeeld een APV en/of de legesverordening 

hebben verwerkt, zullen de financiële consequenties zichtbaar worden en verwerkt worden.  

 
6. In de begroting staat weergegeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen veelal in de 
toekomst.  
Soms staat het wel weergegeven, maar niet overal. 
De VVD zou een overzichtskolom met “wat doen we al, hoe staan we er nu voor, wat gaat goed/wat 
kan beter”, zeer op prijs stellen. 
 
Antwoord: Geen technische vraag, wordt beschouwd als kanttekening / opmerking ten behoeve van 
het begrotingsproces m.b.t. het samenstellen van de p&c-documenten. 
 
7.  Wanneer kunnen wij het groenbeleidsplan verwachten? 
 

Antwoord: Het groenbeleidsplan wordt in 2019 ter vaststelling aangeboden aan de raad. 
 
8.  Kunt u ons de stand van zaken vertellen met betrekking tot het uitgeven van 
ontvangstbevestigingen bij brieven en mail. 
 
Antwoord: 1 oktober is hiervoor een project gestart met de doorlooptijd van een maand. Dit loopt 
goed en rond 1 november zal dit gereed zijn. 
 
9.  Hoe waarborgen we dat vragen, acties, stand van zaken, gecommuniceerd worden naar de 
burger? Is er een controle, of een backup? 
 
Antwoord:  Vragen van burgers over Begroting, voorjaarsnota en najaarsnota beantwoorden we via 
de pers. Andere vragen die bij de gemeente binnenkomen beantwoord communicatie dan wel een 
beleidsambtenaar rechtstreeks. 
 
 

 
 

 

 

 


