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1. Voorstel 

 Instemmen met de ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’ en met 

de daarin voorgestelde wijzigingen t.a.v. de reserves en voorzieningen. 

 De mutaties in de reserves en voorzieningen en de financiële effecten verwerken in de 

begroting 2019. 

 

2. Inleiding 

Bijgaand treft u de ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’. Deze nota 

is opgesteld om inzicht te geven van de reserves en voorzieningen die over komen uit de 

voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Tevens is deze nota 

opgesteld om waar mogelijk reserves en voorzieningen samen te voegen en een voorstel te doen 

om met name een aantal reserves vrij te laten vallen. Kortom betreft het een herijking van de 

bestaande reserves en voorzieningen die de reserve positie van de gemeente Midden-Groningen 

verbetert. Deze herijking is een noodzakelijk stap in de harmonisatie van de reserves en 

voorzieningen die over zijn gekomen van de drie voormalige HSSM gemeenten. 

3.  Publiekssamenvatting 

Met de ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’ ligt er een overzicht 

van de reserves en voorzieningen die over gekomen zijn vanuit de voormalige gemeenten. Deze 

nota is daarnaast gebruikt om alle reserves en voorzieningen door te lichten. Dit heeft geresulteerd 

in het opheffen van een reeks reserves en één voorziening. De middelen die vrij vallen uit de op te 

heffen reserves en voorziening worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Verder worden er ook 

een aantal reserves en voorzieningen samengevoegd.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd om reserves in te stellen of op te heffen, tevens stelt de raad het beleid 

omtrent reserves en voorzieningen vast. 
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5. Beoogd effect 

De ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’ beoogt een herijking van de 

reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde. De nota beoogt tevens het verbeteren van de reserve positie van de gemeente 

Midden-Groningen.  

6. Historische context 

De jaarrekening 2017 van de drie voormalige gemeenten is het startpunt voor het opstellen van 

deze nota. De jaarrekening betreft namelijk de afsluiting van de drie voormalige gemeenten en dus 

het startpunt van gemeente Midden-Groningen. 

7. Argumenten 

Door vaststelling van de ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’ wordt 

de reserve positie van de gemeente Midden-Groningen verbetert. Het biedt tevens de mogelijkheid 

om deels de financieel effecten die in voorjaarsnota 2018 zijn opgenomen, incidenteel te dekken. 

Daarnaast is deze herijking is een noodzakelijk stap in de harmonisatie van de reserves en 

voorzieningen die over zijn gekomen van de drie voormalige HSSM gemeenten. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

In de ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’ worden eenmalig 

middelen toegevoegd aan de Algemene Reserve, dit heeft echter een negatief structureel effect op 

de exploitatie (zie punt 9. Financiële paragraaf). Deze negatieve effecten zullen betrokken worden 

bij de financiële positie en de reserve positie van de gemeente Midden-Groningen. 
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9. Financiële paragraaf 

De herijking van reserves en voorzieningen heeft de volgende financiële effecten. Eenmalige 

worden er middelen toegevoegd aan de Algemene Reserve, dit betreft een bedrag van ruim 11,2 

miljoen euro. Hieronder staat de specificatie van de verwachte vrij te vallen middelen per 31-12-

2018 ten gunste van de Algemene Reserve. 

 

Reserve Omvang 

Res. Vaarverbinding 2.417.993 

Res. Gorecht-West 125.721 

Res. Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties 223.727 

Res. Materialen gym.lok. '06 (afschr.) 3.713 

Frictiekosten Wedeka 11.328 

Res. huisvesting AJC 3.040.519 

Grenzeloos gunnen 21.017 

Innovatie 42.457 

Res. Uitbr.scholen / psz-subs. 86.335 

Res. "Grote Investeringen" 601.654 

Res. Egalisatie zwembad 121.896 

Egalisatiereserve 77.830 

Onderwijshuisvesting 100.000 

Grote projecten 4.249.588 

Meerstad 118.618 

790711 Vrz. APPA wethouders 1.788 

Totaal 11.244.185 
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Het toevoegen van dit bedrag brengt anderzijds ook structurele lasten met zich mee, deze zijn 

hieronder gepresenteerd.  

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Structurele effecten - €530.973 - €707.190 - €670.252 - €696.393 - €544.913 - €733.326 - €716.850 

 

In het meerjarenperspectief loopt de druk op van 2019 tot en met 2024, daarna zal deze extra druk 

weer langzaam zakken. In de Voorjaarsnota 2018 zijn deze financiële effecten meegenomen in het 

totale beeld van de ontwikkelingen m.b.t de financiële positie van de gemeente Midden-Groningen. 

De voorgestelde mutaties in deze nota en de voortvloeiende financiële effecten van deze mutaties 

worden bij de begroting 2019 geëffectueerd. 

10. Communicatie 

- 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Deze nota is in overleg met de financieel adviseurs en directie leden tot stand gekomen. De 

financiële gevolgen van deze nota zullen worden verwerkt in de begroting 2019.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
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