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1. Voorstel 
1. de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer vast te 

stellen; 
2. in te stemmen met het overhevelen van een aantal in 2017 niet uitgegeven budgetten 

naar 2018 van de gemeente Midden-Groningen tot een bedrag van € 392.778;  
3. In te stemmen met de onttrekking van € 765.000 ten laste van de reserve financiële 

ruimte 2015; 
4. In te stemmen met de onttrekking van € 623.545 ten laste van de reserve Stadshart en 

deze ten gunste te brengen van de Algemene Reserve; 
5. het na overheveling van budgetten ontstane negatieve rekeningresultaat 2017 van  

€ 4.664.764 te onttrekken aan de algemene reserve; 
6. de begroting 2018  van de gemeente Midden-Groningen dienovereenkomstig te 

wijzigen. 

 

2. Inleiding 

Wij verwachten met deze jaarstukken op een adequate wijze verantwoording af te leggen over 

het in 2017 gevoerde beleid en de hiervoor aangewende middelen. Het resultaat van deze 

jaarrekening, ad. € 4.664.764 negatief, van de voormalig gemeente Hoogezand-Sappemeer is 

meegenomen bij het bepalen van de hoogte van het vermogen van de gemeente Midden-

Groningen. De doorwerking hiervan treft u aan in de Voorjaarsnota 2018. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente Hoogezand-

Sappemeer. Het negatieve resultaat van deze jaarrekening bedraagt € 4.664.764. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn controlerende rol. 
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Zoals bekend legt het college op grond van artikel 197 van de Gemeentewet aan de raad over 

elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging 

van de jaarrekening en het jaarverslag.  

 

5. Beoogd effect 

Inzicht geven op de behaalde beleidsdoelen en financiële verantwoording. 

6. Historische context 

 

Het nadelig rekeningresultaat 2017 bedraagt €4,6 miljoen.  

 

Voor een compleet beeld en nadere toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening. 

 

7. Argumenten 

De beslispunten worden hierna kort toegelicht: 

 

1. de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer vast te 
stellen; 

Deze dienen conform de voorschriften te worden vastgesteld door uw raad. Daarmee 

accepteert u onze financiële respectievelijk beleidsmatige verantwoording. 
2. in te stemmen met het overhevelen van een aantal in 2017 niet uitgegeven budgetten 

naar 2018 van de gemeente Midden-Groningen tot een bedrag van € 392.778;  

Het betreft de volgende over te hevelen budgetten: 

a) Het restant van de in 2017 eenmalig beschikbaar gestelde middelen voor 

tijdelijke huisvestingskosten ten bedrage van € 70.000,-- over te hevelen naar 

2018 aangezien ook in 2018 kosten gemaakt worden voor tijdelijke huisvesting. 

Het in 2017 beschikbaar gestelde bedrag is € 160.000,--, hiervan resteert nog 

een bedrag van € 70.000,--.  

b) Het restant van de voor 2017 eenmalig beschikbaar gestelde middelen voor het 

uitvoeringsprogramma Bedrijvig en Leefbaar Hoogezand-Sappemeer ten 

bedrage van € 292.778,- over te hevelen naar 2018. Op 14 december 2015 heeft 

de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer het 

uitvoeringsprogramma Bedrijvig en Leefbaar Hoogezand-Sappemeer 

vastgesteld. Tevens is besloten om € 650.000.- beschikbaar te stellen voor de 
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uitvoering van het programma, verdeeld over de jaren 2016 en 2017. Van het 

voor 2017 beschikbare budget van € 400.000,- is in 2017 een bedrag van € 

292.778,- niet uitgegeven. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 

2018, zodat de gelden beschikbaar blijven voor de uitvoering van het 

programma Bedrijvig en Leefbaar in Hoogezand. 

c) Restant van het incidentele budget voor Lokaal Vervoer ad. € 30.000 over 

hevelen naar 2018. 

In 2016 is verkennend onderzoek gedaan naar ontwikkelmogelijkheden voor het 

opzetten van een lokaal systeem voor personenvervoer. In de zomer van 2017 

hebben de vijf HSSM Sociaal Domein wethouders gezamenlijk ingestemd om uit 

het ‘Transformatiebudget WMO 2017’ een bedrag van € 30.000 te bestemmen 

voor het inzetten van een projectleider Lokaal Vervoer. Het werven van een 

projectleider heeft veel tijd gekost aangezien deze over speciale kennis en 

ervaring dient te beschikken. Uiteindelijk is de projectleider begin december 

2017 gestart met zijn opdracht. 
3. In te stemmen met de onttrekking van € 765.000 ten laste van de reserve financiële 

ruimte 2015; 
Deze onttrekking is bedoeld voor dekking van de herindelingskosten (uren / kosten van 
de organisatie). 

4. In te stemmen met de onttrekking van € 623.545 ten laste van de reserve Stadshart en 
deze ten gunste te brengen van de Algemene Reserve; 
In de reserve Stadshart resteert een bedrag van € 623.545. Deze kan ten gunste van de 
Algemene Reserve worden gebracht omdat er een nieuwe voorziening is getroffen voor 
de ontwikkelingen Noordelijk deel Stadscentrum. 

5. het na overheveling van budgetten en onttrekkingen aan de reserves ontstane 
negatieve rekeningresultaat 2017 van € 4.664.764 te onttrekken aan de algemene 
reserve; 
Dit negatieve rekening resultaat is inclusief een nadeel op het Sociaal Domein van € 1,1 
miljoen. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de labeling binnen de Algemene 
Reserve.  
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8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing 

9. Financiële paragraaf 

De mutaties die in eerder genoemde beslispunten zijn genoemd worden verwerkt in de 

begroting 2018 van de gemeente Midden-Groningen. 

 

10. Communicatie 

Via een persgesprek en openbare raadsvergadering. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

- 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Jaarrekening 2017 Hoogezand-Sappemeer 

 


