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Hoofdstuk 1

PROGRAMMA’S

Overzicht
Programma’s

Overzicht programma’s en producten
Op basis van de financiële beheersverordening wordt bij iedere begroting en jaarstukken
een overzicht gegeven welke producten uit de productraming onder welke programma’s
horen. Onderstaand treft u het overzicht aan met de aanwezige programma’s met daarbij
aangegeven welke producten de afzonderlijke programma’s bevatten.
Omschrijving Programmanaam
1. Veiligheid
3.Onderhoud
gemeenschapsvoorzieningen

4. Maatschappelijke activering

5. Werk en Inkomen

6. Beheer openbare ruimte

7. Ruimtelijke ontwikkeling en
volkshuisvesting
8. Lokale lasten en algemene
dekkingsmiddelen
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Omvat de producten
26. Brandweer
27. Veiligheid
11. Kinderen
13. Lokaal onderwijs
14. Openbaar onderwijs
22. Sport
23. Dorpshuizen
7. Opvang nieuwkomers
8. Individuele voorzieningen
9. Gezondheidszorg
10. Jeugd
12. Algemene voorzieningen
24. Recreatie en toerisme
25. Kunst en cultuur
30. Informatie en advies
31. Leefbaarheid
32. Mantelzorg en vrijwilligers
33. Financiële ondersteuning
4. Inkomen
5. Werk
6. Economische zaken
15. Groenbeheer SL
16. Infrastructuur SL
17. Afval SL
18. Riolering SL
41. Groenbeheer HS
42. Infrastructuur HS
43. Afval HS
44. Riolering HS
45. Groenbeheer MW
46. Infrastructuur MW
47. Afval MW
48. Riolering MW
19. Milieu
20. Bouwen en wonen
21. Ruimtelijke plannen
1. Bestuursorganen raad
2. Bestuursorganen college
3. Bevolking
28. Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
50. Beschikking reserves
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Programma 1

Veiligheid

Programmabeschrijving

Veiligheid

Beleidskaders

•
•
•
•
•
•
•
•

Drank en Horecawet
Toekomstvisie land van Slochteren 2020
Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2017
BIBOB beleid
Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding
Regionaal Repressief Dekkingsplan
Verordening brandweerzorg en
Rampenbestrijding
Verordening brandveiligheid en
hulpverlening
Besluit Externe Veiligheid

Wat wilden we bereiken?
•
•

Een veilige woon- en leefomgeving voor mens en dier.
We richten ons daarbij op het voorkomen van onveiligheid en gevoelens van onveiligheid.

Wat wilden we ervoor doen?
Prioriteiten 2017
Sinds de aardbeving van Huizinge in 2012 is het thema gaswinning en aardbevingen steeds meer
op de gemeentelijke agenda gekomen. Eerst vooral vanwege schademeldingen aan woningen,
maar inmiddels ook vanwege leefbaarheid en veiligheid. Naar aanleiding van het aanvullend
akkoord tussen rijk, provincie en gemeenten is medio 2015 de Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) gestart. De NCG heeft tot doel om het integrale programma “Aardbevingsbestendig en
Kansrijk Groningen 2015 – 2025” (MJP) voor te bereiden en uit te voeren.
In dit programma is aandacht voor veiligheid, vitaliteit en economie. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de versterking van woningen en overige gebouwen. Deze versterking is in 2016 gestart
in vijf prioritaire gebieden waaronder het dorp Overschild. Door middel van inspecties en
modelberekeningen wordt bepaald of en welke gebouwen moeten worden versterkt. Op basis
daarvan wordt een gebiedsversterkingsplan opgesteld met daarin ook aandacht voor koppelkansen
en leefbaarheid. De omvang van dit plan zal heel erg afhangen van de omvang van de
versterkingsopgave. Eind 2016 verwachten wij hier een eerste beeld van te hebben waarna we ook
weten wat dit betekent voor de uitvoering in 2017. De gemeente werkt nauw samen met NCG aan
de totstandkoming van de gebiedsversterkingsplannen en levert input daarvoor.
Voor de versterking van scholen is een apart traject opgestart. Sinds 2015 zitten we - binnen de
context van het overkoepelende scholenprogramma voor het gehele gaswinningsgebied – aan de
transitietafel. Daar werken we met de schoolbesturen aan een plan voor het aardbevings- en
toekomstbestendig maken van de onderwijshuisvesting in de gemeente Slochteren. Dit wordt
binnenkort aan u voorgelegd.
In 2017 gaan we samen met NCG invulling geven aan de herziening van het MJP.
Uiteraard blijft de gemeente een luisterend oor bieden aan inwoners die problemen ondervinden
vanwege de gaswinning. Dat doen we in formele zin vanuit onze rol als voorportaal voor
de commissie bijzondere situaties, maar ook informeel door te kijken waar wij onze invloed
kunnen aanwenden.
In verband met een herverdeeleffect stijgt de bijdrage aan de veiligheidsregio met € 150.000.

Wat hebben we gedaan?
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In 2017 werd steeds meer duidelijk dat de met name de versterkingsoperatie grote gevolgen gaat
hebben voor de inwoners. In november kregen de eerste 30 woningeigenaren in Overschild te
horen wat er met hun woning moet gebeuren. Veelal gaat dit om ingrijpende maatregelen. Om hier
goed op te kunnen anticiperen zijn we eind 2017 gestart met een intensief proces van begeleiden
en ondersteunen van het dorp.
Vooruitlopend hierop zijn we in het voorjaar gestart met het samen met het dorp werken aan een
visie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de oprichting van de Dorpswerkgroep Versterking Overschild
(DVO) en de totstandkoming van een Witboek vanuit de bewoners van Overschild.
In de tussentijd is naast Overschild door de NCG ook in de dorpen Slochteren en Schildwolde het
proces van inspecteren en engineren gestart. De eerste uitkomsten hiervan worden in de loop van
2018 verwacht. In het najaar van 2017 zijn hier de dorpen Lageland / Luddeweer (met hierbij
delen van Woudbloem en Scharmer) en Steendam (met hierbij delen van Hellum) bijgekomen.
Concrete versterkingsprojecten zijn in 2017 gestart in Woudbloem (Tienborg) en er werden
concrete afspraken gemaakt over MFC Siddeburen en het pand van Staatsbosbeheer in Slochteren.
De totstandkoming van het MJP 2018 ging dit jaar moeizaam. In de loop van 2017 ontstond een
(bestuurlijke en maatschappelijke) discussie over de reikwijdte van dit MJP. Belangrijke oorzaak
hiervan is de lange coalitievorming bij de regering. Hierdoor bleek het Rijk lange tijd een partner
zonder speelruimte.
Vanuit de regio en onze gemeente is in 2017 ook veel energie gestoken in de beroepsprocedure
over het Winningsbesluit dat de minister in oktober 2016 had genomen. Onze energie is daarin niet
voor niets geweest. In november zijn de partijen die beroep hebben ingesteld (de regio en
maatschappelijke organisaties) door de RvS in gelijk gesteld en moet de minister binnen een jaar
een nieuw besluit nemen met daarbij voldoende aandacht voor de (veiligheid van de) inwoners.
In het kader van de herindeling werken we als drie gemeenten steeds meer samen in dit dossier.
Zo zorgen we ervoor dat bij bestuurlijke en ambtelijke overleggen met NCG en andere partijen er
zoveel mogelijk vanuit de gezamenlijkheid wordt opgetreden. Ook wordt er van specifieke kennis
en inzet van elkaar gebruik gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van erfgoed en scholen. In de
tweede helft van 2017 zijn we begonnen om de aanpak langzaam in een programma om te zetten.
Het is de bedoeling dat dit programma vanaf 2018 gaat draaien.

Concept 11 juni 2018

Pagina 5 van 113

Omschrijving

Realisatie

Primitieve
begroting
2017

2016
Baten
Primaire baten
Interne verrekeningen

Begroting
ná wijziging
2017

Realisatie
2017

382.452
-

497.500
-

542.650
-

540.832
-

382.452

497.500

542.650

540.832

1.106.493

1.113.447

1.256.947

1.212.891

279.111
35.421
-

79.832
-

79.832
-

21.877
73.841
-

1.421.025

1.193.279

1.336.779

1.308.609

Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves

-

-

-

-

Subtotaal mutaties reserves

-

-

-

-

Baten programma 1
Lasten
Primaire lasten
Apparaatslasten:
- uren organisatie
- procentuele toerekening
-overige verrekeningen
Lasten programma 1

Gerealiseerd resultaat programma 1

(1.038.573)

(695.779)

(794.129)

(767.777)

Verschillenanalyse budgetten
Per saldo is afgerond sprake van een voordeel van € 26.000 binnen programma 1.
Dit betreft een nadeel van afgerond € 2.000 op de baten en een voordeel van € 28.000 op de
lasten.
Op grond van artikel 10 van de financiele verordening worden in de jaarrekening, op
programmaniveau, de afwijkingen toegelicht voor zover de afwijking ten opzichte van de begroting
ná wijziging groter is dan € 100.000.
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Programma 3

Gemeenschapsvoorzieningen

Programmabeschrijving

In dit programma komen de voorzieningen aan
de orde die gemeenschappelijk zijn zoals sport
en onderwijs.

Beleidskaders

•
•
•
•
•

•
•

Projectaanpak Verduurzaming
Maatschappelijke accommodaties
Beleidsplan voor de invoering van de drie
decentralisaties in het sociale domein,
2014-2017
“Bouwen op mekaar” Jaarplan sociaal
domein 2016.
Verordening “Voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeenten Slochteren”.
Handhaving- en sanctiebeleid gemeenten
betreffende kwaliteit en handhaving
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Statuut Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Slochteren.
Akte bestuursoverdracht openbaar
onderwijs

Wat wilden we bereiken?
•
•
•

We bevorderen het meedoen in de samenleving door ontmoeting, door goed functionerende
ontmoetingspunten.
We zetten in op een adequaat voorzieningenniveau door middel van een actieve rol van de
inwoners bij de instandhouding van deze voorzieningen.
Het continueren van kwalitatief goed en toekomstbestendig openbaar onderwijs door een goed
functionerend bestuur voor het openbaar onderwijs.

Wat wilden we ervoor doen?
Prioriteiten 2017
Onderwijshuisvesting
In overleg met alle betrokken partners hebben we in 2016 het toekomstplan voor
onderwijshuisvesting in Slochteren opgesteld. Dit is gedeeld met de inwoners en wordt binnenkort
aan u voorgelegd. Voor de uitvoering wordt een gezamenlijke aanpak op HSSM-niveau ontwikkeld
met een passende projectorganisatie.
Openbaar onderwijs
We stellen de begroting 2018 en de jaarrekening 2016 van het bestuur vast.
We hebben structureel bestuurlijk overleg met OPOS om toe te zien op de uitvoering van de
schoolbestuurlijke taken en waar nodig het beleid van de gemeente en OPOS op elkaar af te
stemmen. We hebben binnen HSSM overleg over de mogelijke bestuurlijke samenwerking binnen
HSSM.

Wat hebben we gedaan?
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Onderwijshuisvesting
Samen met herindelingspartners is een programma-organisatie opgezet om de plannen voor
aardbevingsbestendig maken van de onderwijsvoorzieningen in Midden-Groningen uit te voeren.
Voor de nieuwbouw aan de Slochterveldweg in Slochteren is gestart met het opstellen van een
Programma van Eisen en de bestemmingsplanprocedure. Voor de nieuwbouw aan de Eikenlaan in
Kolham is de grond aangekocht en is een start gemaakt met een Programma van Eisen. Ook voor
de andere projecten van nieuwbouw en bouwkundige versterking zijn diverse voorbereidende
werkzaamheden verricht.
OBS De Ent in Hellum is in de zomer van 2017 gesloten. Het gebouw is voorlopig in beheer
gegeven bij het Beleveniscollectief.
Openbaar onderwijs
De begroting 2018 en jaarrekening 2016 van Stichting OPOS zijn goedgekeurd. Daarnaast is er
regelmatig overleg geweest met OPOS te behoeve van een goede afstemming, met name over de
wijziging van de statuten in verband met de nieuwe bestuursstructuur van OPOS vanaf 2018.
Overleg over bestuurlijke samenwerking tussen OPOS en het openbaar onderwijs in HoogezandSappemeer heeft niet plaatsgevonden omdat er op korte termijn geen sprake is van een fusie.
Leefbaarheid
Aan het Houtstek is een tweede subsidievoorschot verstrekt van € 20.000; hiervoor is in de
primitieve begroting geen budget opgenomen. De lasten worden gedekt
vanuit de NAM subsidie voor leefbaarheidsprojecten (spoor 1).

Omschrijving

Realisatie
2016

Baten
Primaire baten
Interne verrekeningen

Primitieve
begroting
2017

Begroting
ná wijziging
2017

Realisatie
2017

594.696
827.776

302.292
-

326.792
-

484.401
-

1.422.472

302.292

326.792

484.401

2.707.178

2.285.943

2.672.443

2.868.726

827.898
(22.638)
783.453

292.118
(49.303)

292.118
(49.303)

144.746
155.768
(42.543)

Lasten programma 3

4.295.891

2.528.758

2.915.258

3.126.697

Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves

501.489
2.375.483

-

290.000
377.000

31.775
377.042

Subtotaal mutaties reserves

(1.873.994)

-

(87.000)

(345.267)

Gerealiseerd resultaat programma 3

(4.747.413)

(2.675.466)

(2.987.563)

Baten programma 3
Lasten
Primaire lasten
Apparaatslasten:
- uren organisatie
- procentuele toerekening
-overige verrekeningen
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Verschillenanalyse budgetten
Per saldo is afgerond sprake van een nadeel van € 312.000 binnen programma 3.
Dit betreft een nadeel van afgerond € 101.000 op de baten en een nadeel van € 211.000 op de
lasten.
Op grond van artikel 10 van de financiele verordening worden in de jaarrekening, op
programmaniveau, de afwijkingen toegelicht voor zover de afwijking ten opzichte van de begroting
ná wijziging groter is dan € 100.000.
Het nadeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de volgende verschillen.
Baten
Kinderopvang (€ 88.000 – nadeel)
In verband met het faillissement van de instelling voor kinderopvang is een inkomstenderving
onstaan van € 88.000.
Lokaal onderwijs (€ 148.000 – voordeel)
Betreft hoofdzakelijk de verkoop van Slochterdiep 5a (voormalig basisonderwijs).
Mutaties in de reserves (€ 258.000 – nadeel)
In de begroting is de volledige inzet van de reserve Accommodatiefonds geraamd (€ 290.000). De
werkelijke uitgaven in 2017 bedragen € 31.775. De resterende verplichting kan worden gedekt uit
de reserve Accommodatiefonds. Zie ook de ‘overige subsides’ bij het onderdeel lasten.
Lasten
Voorziening in de huisvesting (€ 129.000 – nadeel)
De hogere kapittaallast heeft betrekking op de verkoop van de voormalige school OBS De Spil. Zie
ook de baten (Lokaal onderwijs).
Overige subsidies (€ 258.000 – voordeel)
In de begroting is het volledige bedrag aan verwachte subsidies geraamd (€ 290.000). Deze
subsidies worden gedekt uit de reserve Accommodatiefonds. De werkelijke uitgaven in 2017 zijn
€ 31.775. Het restant ad € 258.000 blijft gereserveerd in de reserve Accommodatiefonds.
Achterstallig onderhoud (€ 251.000 – nadeel)
In verband met achterstellig onderhoud is in programma 3 € 251.094 toegevoegd aan de
voorziening achterstallig onderhoud.
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Programma 4

Maatschappelijke Activering

Programmabeschrijving

Met dit programma willen we de
zelfredzaamheid en participatie van burgers
bevorderen zodat alle inwoners kunnen
meedoen aan het maatschappelijk leven.

Beleidskaders

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidsplan voor de invoering van de drie
decentralisaties in het sociale domein,
2014-2017;
Jaarplan sociaal domein 2016 “Bouwen op
mekaar”;
Wmo beleidsplan “Meedoen doe je samen”,
2013-2016;
Verordening maatschappelijke
ondersteuning;
Cultuurnota “Syncope”, 2013-2016;
Leefbaarheidsplan 2014;
Beleid en verordening Wet Inburgering;
Uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en
Gezin november 2010;
Startnotitie “Kracht van Slochteren”;
Bestuurlijke agenda: Gedecentraliseerde
taken in het sociale domein op Slochter
leest schoeien, met de focus op jeugd en
preventie, plattelandsontwikkeling en
gebiedsmarketing.

Wat wilden we bereiken?
•

•
•

We willen dat alle inwoners van onze gemeente (jong en oud) volwaardig kunnen meedoen in
de lokale samenleving. De inwoners zijn daarbij zelf verantwoordelijk om, al dan niet met
behulp van een sociaal netwerk (dat ontstaat door ontmoeting) in de eigen
ondersteuningsbehoefte te voorzien.
We willen welzijn, betrokkenheid, (onderwijs)kansen en gezondheid voor kinderen en jongeren
vergroten en uitval voorkomen.
We willen dat onze inwoners zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam zijn.

Wat wilden we ervoor doen?
Prioriteiten 2017
Jeugdwet
•
We zorgen voor een laagdrempelige lokale zorgstructuur waarbinnen de preventie en
jeugdhulp wordt uitgevoerd. Waar mogelijk worden opvoed- en opgroeiproblemen preventief
aangepakt.
•
We bieden waar nodig aan kinderen en gezinnen opvoed- en opgroeihulp.
•
We bieden waar nodig ondersteuning bij de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
van kinderen en gezinnen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking.
•
We bieden waar nodig hulp aan kinderen en gezinnen met psychiatrische problemen (jeugd
GGZ).
•
We geven uitvoering aan kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en voorzien in
maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling.
•
Voor de inkoop van de jeugdhulp werken we samen met de 22 andere Groningen gemeenten
en zijn we financieel solidair.
Wmo
•
We bieden waar nodig maatwerkvoorzieningen aan inwoners met als doel langer zelfstandig
thuis wonen en meedoen aan de maatschappij.
•
Voor inwoners met een minimum inkomen én hoge zorgkosten bieden we de mogelijkheid tot
deelname aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.
Concept 11 juni 2018
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•
•

We waarderen mantelzorgers via het gemeentelijk mantelzorgcompliment.
We hebben onafhankelijke cliëntondersteuners beschikbaar voor inwoners.

We hebben de toegang tot ondersteuning georganiseerd door te werken met sociale teams. Zij
werken vanuit het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 casemanager. Eigen kracht en eigen
verantwoordelijkheid zijn uitgangspunt voor de keukentafelgesprekken met inwoners die een
ondersteuningsvraag hebben.
In 2017 werken we verder aan de opgaven in het kader van de “transformatie van het sociaal
domein’. Meer preventie, collectieve voorzieningen, laagdrempelig en dichtbij. In het jaarplan
sociaal domein 2016 “bouwen op mekaar” staat beschreven hoe we hieraan uitvoering willen
geven. Voor nadere informatie, zie paragraaf 10. decentralisaties in deze begroting.
Op het budget voor vervoersvoorzieningen en de hulp bij het huishouden verwerken we een
bezuiniging van € 120.000. Sinds een aantal jaren wordt er structureel minder verstrekt aan
dergelijke voorzieningen.
Kunst & Cultuur
We geven uitvoering aan het cultuurbeleid Syncope tot aan de herindeling. Daarnaast
ondersteunen we inwoners of organisaties die initiatieven nemen op het gebied van cultuur. Zo
faciliteren we de samenwerking van culturele organisaties om te komen tot een ‘cultureel manifest’
voor de drie gemeenten. Ook ondersteunen we het jeugdcultuurfonds bij het opstarten van haar
activiteiten in de gemeente Slochteren.
Sterke dorpen
We continueren onze aanpak om met sterke dorpen de herindeling in te gaan. De verdubbeling
van de jaarlijkse bijdragen voor de verenigingen Dorpsbelangen hebben we verlengd tot aan de
herindeling. We ondersteunen dorpen en organisaties actief bij het benutten van de kansen die
ontstaan door de subsidieprogramma’s van de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie
Groningen. Om goede projecten ook financieel te ondersteunen benutten we het restant van de
reserve innovatie. Hiermee wordt een co-financieringsfonds gevormd van waaruit subsidies
verstrekt kunnen worden.
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Wat hebben we gedaan?
Wmo en Jeugdhulp
Vanuit het sociaal team is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheidsgrond
van de Wmo en Jeugdhulp: ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners.
Voor een uitgebreide toelichting op het sociaal domein verwijzen wij u naar de paragraaf sociaal
domein.
Vergunninghouders
We hebben in 2017 in totaal 35 vergunninghouders gehuisvest in onze gemeente. De gemeenten
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde voeren met ingang van 1 januari 2016
gezamenlijk de taakstelling huisvesting vergunninghouders uit. We hebben de taakstellingen
gehaald. In 2017 hebben zes vergunninghouders de introductiecursus Thuis in Midden-Groningen
succesvol afgesloten. Zij hebben ook de participatieverklaring ondertekend. In september 2017 is
BWRI gestart met het vervolg op deze cursus. Vergunninghouders worden eerder en intensiever
begeleid op weg naar participatie en integratie.
Sterke dorpen
We hebben fors geïnvesteerd in onze aanpak om met sterke dorpen de herindeling in te gaan. Er is
een nauw contact met de dorpen; veelal met verenigingen Dorpsbelangen maar ook met andere
organisaties. We ondersteunen dorpen en organisaties actief bij het opstellen en uitwerken van
eigen leefbaarheidsplannen en het benutten van de kansen die ontstaan door de
subsidieprogramma’s van de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie Groningen.
Vanuit het restant van de reserve innovatie is een co-financieringsfonds gevormd. Hiervoor hebben
we aanvragen ontvangen voor de molen in Overschild, een route langs de Haansvaart, de kerk in
Overschild en het dorpshuis in Overschild. Daarmee heeft het fonds aan de doelstelling voldaan om
cofinanciering te verstrekken aan projecten die gerelateerd zijn aan fondsen in het
aardbevingsdossier.
Kunst en cultuur
We hebben uitvoering gegeven aan het cultuurbeleid “Syncope”. We hebben verschillende inwoners
en organisaties ondersteund die initiatief nemen op het gebied van cultuur:
We faciliteren de samenwerking van culturele organisaties in de ‘Culturele Compagnie’;
We ondersteunen projectgroep Kultuureiland bij de planvorming van een ‘Art Park’ bij de
Damsterplas;
We hebben het kunstwerk ‘Angels’ Share’ van Herbert Nouwens geplaatst bij de
carpoolplek A7/N387;
We hebben Karla Ubels en Jan Duker ondersteund bij het maken en uitgeven van het boek
‘Grensgevallen’ als afscheidscadeau voor de inwoners van de gemeente Slochteren.
De bibliotheek is zowel voorschools als op de basis- en VO scholen actief met speciale
leesbevorderings- en mediawijsheidprogramma’s. Leesbevordering is geïntegreerd in de
schooljaarplannen, zeker in geval van de Bibliotheek op School. Ook is er door de bibliotheek
steeds meer verbinding gelegd met lokale partners; hierdoor is onder meer een Taalhuis
gerealiseerd. Hiermee wordt laaggeletterdheid tegengegaan en digitale vaardigheden aangeleerd
bij groepen die daar moeite mee hebben.
Kunst en cultuur
Net als in 2016 hebben we Stichting Artos de jaarlijkse subsidie niet verleend vanwege de hoge
reserve van de stichting. Dit in goed overleg met het bestuur van de stichting.
De bibliotheek van Harkstede is in 2017 niet inpandig verhuisd naar een nieuwe ruimte in de
Borgstee. Er is geen nieuwe huurder gekomen in het huidige bibliotheekdeel, waardoor er geen
carrousel op gang kwam. De verbouw van de kerk in Siddeburen heeft vertraging opgelopen
vanwege de eisen voor aardbevingsbestendigheid van de verbouw (en de financiering daarvan).
Hier is ook nog geen verhuizing gerealiseerd in 2017.
We hebben een overeenkomst gesloten met het Kielzog voor het aanstellen van een cultuurcoach.
Wij leveren hiervoor cofinanciering vanuit de Rijksregeling Brede Impuls Combinatiefuncties. De
opdracht van de cultuurcoach is het uitvoeren van kunst- en cultuuractiviteiten in en om de
(basis)scholen met als doel het bevorderen van een actieve leefstijl bij kinderen in de leeftijd van 4
tot 16 jaar. De cultuurcoach heeft een impuls gegeven aan het bekendmaken van het
Jeuddcultuurfonds bij de doelgroep waardoor het gebruik van het fonds is toegenomen.
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Sterke dorpen
De toevoeging aan het Accommodatiefonds is gebruikt om de volgende projecten te steunen:
verbouwing dorpshuis ’t Mainschoar, scouting Fraeylema, voetbalvereniging SGV, Pand404 en
Stichting Boei12. Na de brand in het jeugdhonk in Schildwolde hebben we voor het jeugdhonk een
vervangende tijdelijke voorziening besteld. De initiatiefgroep uit het dorp heeft een plan voor een
definitieve dorpshuis/jeugdhonk voorziening opgesteld.

Omschrijving

Realisatie
2016

Baten
Primaire baten
Interne verrekeningen

Primitieve
begroting
2017

Begroting
ná wijziging
2017

Realisatie
2017

749.901
-

328.410
-

467.560
-

593.132
-

749.901

328.410

467.560

593.132

Baten programma 4
Lasten
Primaire lasten
Apparaatslasten:
- uren organisatie
- procentuele toerekening
-overige verrekeningen

6.170.796

7.800.861

7.716.896

8.447.294

1.909.576
(70.105)
44.323

905.044
49.303

905.044
49.303

610.647
406.230
42.543

Lasten programma 4

8.054.590

8.755.208

8.671.243

9.506.713

Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves

31.086
-

48.000
-

48.000
-

27.000
-

Subtotaal mutaties reserves

31.086

48.000

48.000

27.000

(7.273.603)

(8.378.798)

(8.155.683)

(8.886.581)

Gerealiseerd resultaat programma 4

Verschillenanalyse budgetten
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Per saldo is afgerond sprake van een nadeel van € 731.000 binnen programma 4.
Dit betreft een voordeel van afgerond € 105.000 op de baten en een nadeel van € 835.000 op de
lasten.
Op grond van artikel 10 van de financiele verordening worden in de jaarrekening, op
programmaniveau, de afwijkingen toegelicht voor zover de afwijking ten opzichte van de begroting
ná wijziging groter is dan € 100.000.
Het nadeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de volgende verschillen.
Baten
Vreemdelingenzorg (€ 57.000 – voordeel)
Betreft de niet geraamde middelen van het Centaal Orgaan opvang Asielzoekers.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 36.000 – voordeel)
Betreft hoofdzakelijk de hogere verantwoorde eigen bijdrage.
Lasten
Wet Maatschappelijke Ondersteuning incl. Huishoudelijke hulp (€ 221.000 – nadeel)
We hebben te maken gehad met een grotere vraag naar ondersteuning. Daarnaast is voor het
onderdeel hulp bij het huishouden de begroting tijdens de collegerapportage te scherp bijgesteld.
De verwachtte daling in uitgaven heeft zich daardoor niet volledig doorgezet.
Jeugd (€ 527.000 – nadeel)
Door de financiële solidariteit in 2017 ligt het totale tekort voor de HSSM gemeenten lager dan de
kosten van het werkelijke hulpgebruik. Het solidaire tekort van ZIN en PGB is in 2017 voor HSSM
€ 3,4 miljoen.
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Programma 5

Werk en inkomen

Programmabeschrijving

Het programma richt zich op werk dat wordt
gezien als het beste instrument om armoede te
voorkomen en mogelijkheden te creëren om te
kunnen voorzien in een zelfstandige
bestaansvoorziening.

Beleidskaders

•
•
•
•
•
•

Beleidsplan invoering drie decentralisaties
Jaarplan sociaal domein 2016 “Bouwen op
mekaar”
Verordeningen Participatiewet
Verordening stimuleringsfonds
Debiteurenbeleid
Beleidsregels bijzondere bijstand

Wat wilden we bereiken?
•
•
•

Mensen doen mee aan de samenleving, of het nu gaat om netwerken, verenigingen,
organisatie of werk en buurt, waardoor voorkomen wordt dat zij in een sociaal isolement
terechtkomen.
We willen situaties voorkomen en uitbannen waarin sprake is van armoede en sociale
uitsluiting.
We zetten in op werk voor onze inwoners. We zien werk als het beste instrument om armoede
te voorkomen en mogelijkheden te creëren om te kunnen voorzien in een zelfstandige
bestaansvoorziening.

Wat wilden we ervoor doen?
Prioriteiten 2017
Participatiewet
We voeren de Participatiewet uit conform het jaarplan sociaal domein 2016.
Bedrijf voor werk, re-integratie en inkomen (BWRI)
BWRI bouwt zijn positie als dé organisatie voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
verder uit. Dit heeft onder andere geleid tot succesvolle plaatsingen op afspraakbanen en een
goede samenwerking met praktijkscholen. BWRI ondersteunt burgers in het werkgebied om werk
te vinden en te behouden. Als werk niet tot de mogelijkheden behoort, is participatie het doel.
Burgers die niet in staat zijn om zelfstandig in hun inkomen te voorzien, wordt (tijdelijke)
inkomensondersteuning geboden.
We hebben de afgelopen jaren met de BWRI gewerkt met dienstverleningsovereenkomsten. We
bekijken in gezamenlijkheid hoe we het opdrachtgeverschap voor 2017 vorm gaan geven. Het
jaarplan sociaal domein is het uitgangspunt van de dienstverlening.
Minimabeleid
Vanaf 2015 werken we samen met Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Stichting Urgente
Noden. Inwoners met een laag inkomen kunnen met één aanvraagformulier een vergoeding
aanvragen bij de drie samenwerkingspartners. In 2016 is het Jeugdcultuurfonds aangesloten bij
deze samenwerking. In 2017 kunnen inwoners het formulier ook gebruiken voor aanvragen
Jeugdcultuurfonds.

Wat hebben we gedaan?
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Aantal bijstandsgerechtigden, doorlooptijden en plaatsingen werkgeversteam
Er is sprake van dynamisch bestand. In 2017 stroomden 133 mensen in de bijstand en 125
mensen stroomden uit de bijstand. Op 31 december 2017 ontvingen 242 mensen een
bijstandsuitkering.
Tabel: uitkeringsgerechtigden per jaar (op 31 december)
Jaar
2013
2014
2015
Aantal
215
226
237

2016
234

2017
242

In 2017 was de gemiddelde doorlooptijd voor bijstandsaanvragen 36 dagen, dit is gelijk aan 2016.
Echter, in dit getal worden hersteltermijnen meegerekend. Dit zijn termijnen die we aan klanten
geven om ze in staat te stellen om ontbrekende gegevens aan te leveren. Juridisch gezien telt een
hersteltermijn niet mee voor de doorlooptijd. Het door BWRI gebruikte systeem kan echter geen
cijfers leveren zonder hersteltermijnen. Daarnaast beginnen wij met tellen zodra een klant zich
voor een uitkering aanmeldt bij UWV. Andere gemeenten starten de telling vanaf het moment
waarop de aanvraag getekend op het bureau ligt en daar zit minstens een week tussen. Gezien het
bovenstaande lukt het BWRI om ruim binnen 28 dagen een beslissing te nemen. De wettelijke
doorlooptijd is acht weken (56 dagen). BWRI beslist gemiddeld in minder dan de helft van de
wettelijke termijn.
Tabel: gemiddelde doorlooptijd aanvragen (in dagen, BWRI-breed)
Jaar
2013
2014
2015
Doorlooptijd
56
80
38,5

2016
36

2017
36

In 2017 heeft het werkgeversteam voor Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in
totaal 261 mensen begeleid. Van deze mensen vonden 154 regulier werk en 101 kregen een plaats
ter voorbereiding op de arbeidsmarkt of een opleiding. Van zes mensen werd om een andere reden
de uitkering beëindigd en stopte de begeleiding.
Minimaregelingen
De uitgaven voor het stimuleringsfonds voor de minima zijn ten opzichte van het voorgaande jaar
toegenomen. Naast de subsidies aan onze partners Leergeld en Jeugdsportfonds, hebben onze
inwoners voor ongeveer € 72.000 aan vergoedingen uit het fonds ontvangen. Wij verklaren de
stijging door de blijvende publiciteit rond het stimuleringsfonds, de laagdrempelige
aanvraagprocedure en de bekendheid van onze inwoners met deze minimaregeling.
Klanttevredenheid
Net als voorgaande jaren heeft BWRI een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het meest
recente onderzoek heeft betrekking op de klanttevredenheid van 2016. De klanttevredenheid over
2015 is apart onderzocht voor klanten uit Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Ditmaal is het
onderzoek gedaan onder alle klanten van BWRI. De algemene score in 2016 was een 7,3,
tegenover een 7,2 in 2015 voor BWRI als geheel en een 7,0 voor de klanten uit de gemeente
Slochteren. De klanttevredenheid blijft stijgen en ligt nu boven het landelijk gemiddelde.
Verbeterpunten zijn de bereikbaarheid van met name de locaties in Sappemeer, de website en het
verstrekken van informatie over rechten tijdens het intakegesprek. BWRI gaat met deze
verbeterpunten aan de slag.

Regionaal Ondernemingsinstituut (ROI)*
Aantal intakes
Aantal lopende trajecten
Aantal afgeronde trajecten
Bijdrage gemeente Slochteren
Besparing uitkeringen gemeente Slochteren

10
5
7
€ 3.900
Ongeveer € 50.000 (creatie van één baan,
behoud van vijf banen)

* Deze gegevens zijn voorlopig
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Bedrijfsbezoeken
In 2017 hebben wethouder Woortman en het werkgeversteam in totaal vijftien bedrijfsbezoeken
afgelegd. Drie bezoeken waren in HSSM-verband, daarnaast is het werkbezoek van de
gemeenteraad aan het Schildmeergebied in het overzicht meegenomen.
Vangnetregeling
Net als in 2015 en 2016 hebben we een tekort op het budget dat het Rijk beschikbaar stelt om de
bijstandsuitkeringen mee te betalen (Buigbudget). Het tekort voor 2017 op het Buigbudget over
2017 is 6,6%. Dit zou betekenen dat we een vergoeding van het Rijk kunnen ontvangen van
ongeveer € 24.700.
We hebben in 2017 een compensatie van het Rijk ontvangen van € 16.500 voor het tekort op het
Buigbudget van 2016.
Armoedebeleid
We hebben van het Rijk extra middelen gekregen voor armoedebestrijding onder kinderen, de
Klijnsmagelden. Hiervoor hebben we HSSM-breed een armoederegisseur ingezet en we hebben de
regeling voor indirecte schoolkosten uit het stimuleringsfonds verbreed.

Omschrijving

Realisatie

Primitieve
begroting
2017

2016
Baten
Primaire baten
Interne verrekeningen

Begroting
ná wijziging
2017

Realisatie
2017

3.039.473
-

3.246.309
-

3.291.043
-

3.366.963
-

Baten programma 5
Lasten
Primaire lasten
Apparaatslasten:
- uren organisatie
- procentuele toerekening
-overige verrekeningen

3.039.473

3.246.309

3.291.043

3.366.963

5.610.100

5.916.765

6.183.039

5.916.422

480.085
(28.524)
-

161.720
-

161.720
-

76.687
110.762
-

Lasten programma 5

6.061.661

6.078.485

6.344.759

6.103.870

Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves

-

-

-

-

Subtotaal mutaties reserves

-

-

-

-

Gerealiseerd resultaat programma 5
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Verschillenanalyse budgetten
Per saldo is afgerond sprake van een voordeel van € 317.000 binnen programma 5.
Dit betreft een voordeel van afgerond € 76.000 op de baten en een voordeel van € 241.000 op de
lasten.
Op grond van artikel 10 van de financiele verordening worden in de jaarrekening, op
programmaniveau, de afwijkingen toegelicht voor zover de afwijking ten opzichte van de begroting
ná wijziging groter is dan € 100.000.
Het nadeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de volgende verschillen.
Lasten
Sociale Werkvoorziening (€ 200.000 – voordeel)
De verantwoorde bijdrage aan de BWRI is globaal € 200.000 lager dan begroot. De bijdrage 2017
is € 142.000 lager dan de verantworoding in 2016.
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Programma 6

Beheer Openbare Ruimte

Programmabeschrijving

Het programma richt zich op het beheer van de
openbare ruimte om zorg te dragen voor een
prettige, veilige, natuurrijke en gezonde
leefomgeving.

Beleidskaders

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landschap- en groenvisie
Bomenbeleid
Registers Monumentale Bomen
Integraal Beheerplan Groen
Wegencategoriseringsplan (2013-2023)
Beleidsplan Openbare Verlichting
Beheerplan Wegen
Gladheidsbestrijdingsplan
Beleidskader/richtlijnen Bermen en Sloten
Duurzaam Slochteren: visie op milieu en
duurzaamheid
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Slochteren 2014-2018
Waterplan Slochteren
Visienota Het water van Slochteren
Beleidskader Beheersing
Eikenprocessierups
Gedragscodes Flora en Faunawet
Afvalstoffenverordening gem. Slochteren

Wat wilden we bereiken?
•

We richten ons samen met de inwoners op het duurzaam inrichten en beheren van de
openbare ruimte om zorg te dragen voor een prettige, veilige, natuurlijke en gezonde
leefomgeving.

Wat wilden we ervoor doen?
Prioriteiten 2017
Onkruidbestrijding
In verband met het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op
verhardingen vormen we de traditionele werkmethoden om naar alternatieve werkwijze. Dit is in
2016 ingezet. Afhankelijk van de resultaten kijken we in 2017 wat we gaan doen en wat dat moet
gaan kosten.
Beheer Damsterplas
Na de definitieve inrichting van de voormalige zandwinning Damsterplas gaan we het basisbeheer
uitvoeren voor de plas en het omliggende terrein. In overleg met omwonenden en overige partijen
zoeken we naar een nadere invulling van en aanvulling op het basisbeheer.
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Wat hebben we gedaan?
Het beheer van de openbare buitenruimte is volgens de uitvoeringsovereenkomst uitgevoerd.
Daarnaast is er groot onderhoud uitgevoerd voor meerdere wegen en riolen. Dit als uitvoering van
het wegenbeheerplan en het geldende VGRP( rioleringsbeleidsplan) en het meerjaren
onderhoudsplan.
De voorbereidingen zijn gestart voor het opstellen van het afvalwaterbeleidsplan (opvolger VGRP)
voor Midden-Groningen. In het kader van reconstructies heeft er heeft rioolvervanging
plaatsgevonden aan de Molenlaan en de Midden Dwarsstraat.
Er zijn meerdere beheersmatige projecten opgezet en uitgevoerd als voorbereiding op de
herindeling. Hierbij is b.v. het onderhoud aan de gemalen uitbesteed en is een beheersapplicatie
voor de gemalen aangeschaft.
Door de bezuinigingen op het onderhoud in de afgelopen jaren is de situatie aan onze wegbermen
verder verslechterd.
De onkruidbestrijding op verharding heeft plaatsgevonden met de alternatieve methoden
borstelen, branden en heet water. Hiermee worden alleen de bovengrondse delen aangepakt. De
wortels blijven ongemoeid. Bestrijden is beheren geworden. Met een hogere frequentie van het
beheren is een basisniveau in de beeldkwaliteit bereikt. Overeenkomstig het voorgaande jaar.
Het (basis)beheer van het Landschapspark Damsterplas is in 2017 uitgevoerd door IBOR, d.m.v. de
inzet van natuurlijke grazers (Exmoor pony’s in combinatie met Schotse hooglanders). Inmiddels
zijn de eerste gesprekken gevoerd over een geleidelijke overdracht (op termijn) van (een deel van)
het beheer aan kunstenaarscollectief De Belevenis, voor het realiseren van een zgn. ‘cultuureiland’.

Omschrijving

Realisatie

Primitieve
begroting
2017

2016
Baten
Primaire baten
Interne verrekeningen

Begroting
ná wijziging
2017

Realisatie
2017

16.846.601
-

13.965.858
-

13.965.858
-

15.749.862
-

Baten programma 6
Lasten
Primaire lasten
Apparaatslasten:
- uren organisatie
- procentuele toerekening
-overige verrekeningen

16.846.601

13.965.858

13.965.858

15.749.862

12.494.711

10.895.357

10.980.357

12.534.685

38.445
7.419.756
-

5.410.307
-

5.410.307
-

1.415.675
4.403.706
-

Lasten programma 6

19.952.912

16.305.664

16.390.664

18.354.066

Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves

-

-

70.000
-

70.000
-

Subtotaal mutaties reserves

-

-

70.000

70.000

(2.354.806)

(2.534.204)

Gerealiseerd resultaat programma 6
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Verschillenanalyse budgetten

Per saldo is afgerond sprake van een nadeel van € 179.000 binnen programma 6.
Dit betreft een voordeel van afgerond € 1.784.000 op de baten en een nadeel van € 1.963.000 op
de lasten.
Op grond van artikel 10 van de financiele verordening worden in de jaarrekening, op
programmaniveau, de afwijkingen toegelicht voor zover de afwijking ten opzichte van de begroting
ná wijziging groter is dan € 100.000.
Het nadelige resultaat van programma 6 heeft de laatste drie jaren als volgt ontwikkeld:
2015 = € 3.616.000 (nadelig)
2016 = € 3.106.000 (nadelig)
2017 = € 2.355.000 (nadelig)
De uitgaven IBOR zijn in 2017 nagenoeg gelijk aan de afzondelijk bijdragen van de gemeenten. Ten opzichte
van de begroting is de relatieve afwijking 7%.
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Programma 7

Ruimtelijke ontwikkeling en
volkshuisvesting

Programmabeschrijving

•
•
•

Beleidskaders

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruimtelijke ordening van het grondgebied
Beleid en uitvoering op gebied van bouwen
en wonen
Instandhouden en optimaliseren van de
woningvoorraad

Provinciaal Omgevingsplan (2012)
Regiovisie Groningen-Assen (2014)
Regionale Woonvisie (2011)
Woonplan (2011)
Aanvulling Woonplan (2015)
Structuurvisie Buitengebied (2010)
Structuurvisie Slochteren (2009)
Structuurvisie Steendam-Schildmeer
(2009)
Structuurvisie Siddeburen (2009)
Herinrichting Midden-Groningen (1999)
Masterplan Meerstad (2005)
Ontwikkelstrategie Meerstad (2012)
Welstandsnota (2011)
Bouwverordening (2012)
Beleidsplan VTH (2011)
Collegeprogramma 2014-2018

Wat wilden we bereiken?
•
•

We willen een dynamische landelijke gemeente zijn met een plus, waar mensen graag
duurzaam wonen, werken en leven.
We zetten in op een gemeente waar mensen genieten van rust, ruimte, natuur, water en het
karakteristieke landschap.

Wat wilden we ervoor doen?
Prioriteiten 2017
Ruimtelijke initiatieven
We willen ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving faciliteren. Bijvoorbeeld op het gebied van
woningbouw. Onze aanvulling op het woonplan (vastgesteld in 2015) biedt hier ruimte voor. We
houden hierbij rekening met de huidige inzichten en ontwikkelingen op de woningmarkt.
Centrumgebied Slochteren
In 2017 gaan we door met onze inzet voor een passende ontwikkeling en invulling van het project
centrumgebied Slochteren. We trekken daarin zoveel mogelijk op met onze voornaamste
stakeholders, het dorp, de Fraeylemaborg, Staatsbosbeheer en de VVV.
We gaan verder met de omvorming van het havengebied, de overkluizing van de provinciale weg
en de verbouw van de houtstek. Het organiseren van reuring blijft daarbij het belangrijkste
uitgangspunt.
Kalverkampen II
Een aantal ondernemers heeft concrete interesse om een nieuwe bedrijfslocatie in Siddeburen te
ontwikkelen. Uitgangspunt is dat de ondernemers de ontwikkeling en uitvoering zoveel mogelijk
zelf oppakken. Wij kiezen voor een faciliterende rol. De verwachting is dat in 2017 de
planologische procedure is of wordt opgestart.
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Overdracht Meerstad
Op 23 maart 2016 heeft de gemeenteraad het herindelingsvoorstel tot de grenscorrectie Meerstad
vastgesteld. Deze grenscorrectie gaat in op 1 januari 2017. De financiële effecten van de
grenscorrectie, voor zover op dit moment bekend, zijn verwerkt in de begroting 2017.

Wat hebben we gedaan?
Meerstad
Per 1 januari 2017 is de grenscorrectie Meerstad afgerond. De organisatorische en procesmatige
kosten die hierbij hoorden zijn conform afspraak tussen Groningen en Slochteren verdeeld. Een
deel van de kosten is in 2016 gerealiseerd en verantwoord en een deel is 2017 verantwoord. Voor
2017 gaat dit totaal om circa € 80.000. Dat is € 13.000 minder dan in de Burap aangegeven.
Op basis van de afspraken heeft Groningen de registergoederen (met name gebouwen en wegen)
overgenomen tegen de boekwaarde per 1-1-2017. Voor het Slochterdiep kon dat op dat moment
nog niet worden bepaald vanwege het herinrichtingstraject dat precies tijdens het moment van
grenscorrectie plaats heeft gevonden. Afgesproken is dat gemeente Slochteren de afronding van de
werkzaamheden coördineert en dat de kosten vervolgens direct vanuit Slochteren bij Groningen in
rekening worden gebracht. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond, maar er lopen nog enkele
discussies rondom de eindafrekening die ervoor zorgen dat de financiële overdracht naar Groningen
niet meer in 2017 zal plaatsvinden.
Centrumgebied Slochteren
In 2017 is door het college van de toenmalige gemeente Slochteren het Definitief Ontwerp (DO)
Slochterhaven vastgesteld en is de gemeenteraad het benodigde krediet beschikbaar gesteld voor
realisatie van het plan. De kosten voor het opstellen van het DO (landschapsarchitect +
ingenieursbureau) zijn € 35.700.
De totale aanlegkosten zijn geraamd op € 695.000: € 525.000 voor de Slochterhaven en (nog)
€ 170.000 voor de overkluizing. RGA en NAM hebben een (additionele) subsidie toegekoend ter
grootte van € 240.000; respectievelijk € 140.000 voor de Slochterhaven en € 100.000 voor de
overkluizing. De netto investeringslast komt daarmee in totaal op € 455.000; € 385.000 voor de
Slochterhaven en € 70.000 voor de overkluizing.
In 2017 is de overkluizing over de provinciale weg als van onderdeel van het DO gerealiseerd voor
€ 177.000. Momenteel wordt de uitvoering van het DO voorbereid.
De planologische procedure voor Kalverkampen 2 is nog niet door de betrokken ondernemers
opgestart.
Batende plannen
De post batende plannen is overschreden. Dit komt met name door juridische ondersteuning in het
traject golfbaan (circa € 9.000), de begeleidingskosten rondom het versterkingsproces in
Overschild (circa € 17.000), het in kaart brengen van erfgoed in onze gemeente (circa € 38.000)
en kosten die verband houden met een handhavingstraject aan de Kanaalweg in Overschild (circa
€ 15.000). Hiernaast is een bijdrage gegeven aan het project Groeningen van € 27.000.
Molenstreek (Verlengde Veenlaan)
In het dorp Slochteren is de uitbreidingslocatie Molenstreek (Verlengde Veenlaan) in ontwikkeling.
De gronden zijn verworven. De grootte van het plangebied bedraagt ongeveer 108.010 m². In het
huidige plan passen 44 vrijstaande woningen in een landelijke sfeer op flexibele kavels.
Voor de ontwikkeling van de exploitatie Molemstreek verwijzen wij u naar de paragraaf
Grondbeleid.
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Omschrijving

Realisatie
2016

Baten
Primaire baten
Interne verrekeningen

Primitieve
begroting
2017

Begroting
ná wijziging
2017

Realisatie
2017

866.734
216.166

1.372.030
60.896

1.572.030
60.896

1.476.785
180.239

1.082.900

1.432.926

1.632.926

1.657.024

1.446.177

671.831

1.198.176

1.246.082

2.193.627
(28.060)
226.028

1.310.799
741.126

1.310.799
741.126

1.204.033
111.375
1.349.124

3.837.772

2.723.756

3.250.101

3.910.614

Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves

575.821
175.084

450.000
-

1.067.600
455.000

1.129.353
461.510

Subtotaal mutaties reserves

400.737

450.000

612.600

667.843

(2.354.135)

(840.830)

(1.004.575)

(1.585.747)

Baten programma 7
Lasten
Primaire lasten
Apparaatslasten:
- uren organisatie
- procentuele toerekening
-overige verrekeningen
Lasten programma 7

Gerealiseerd resultaat programma 7

Verschillenanalyse budgetten
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Per saldo is afgerond sprake van een nadeel van € 581.000 binnen programma 7.
Dit betreft een voordeel van afgerond € 86.000 op de baten en een nadeel van € 667.000 op de
lasten.
Op grond van artikel 10 van de financiele verordening worden in de jaarrekening, op
programmaniveau, de afwijkingen toegelicht voor zover de afwijking ten opzichte van de begroting
ná wijziging groter is dan € 100.000.
Het voordeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de volgende verschillen.
Baten
Bouw- en woningtoezicht (€ 78.000 – voordeel)
Het voordeel heeft betrekking op de gemeentelijke leges inzake omgevingsvergunningen. Geraamd
is een bedrag van € 383.000. De werkelijke opbrengst bedraagt € 462.000.
Bodem (€ 55.000 - voordeel)
Betreft de subsidie 2017 inzake bodemsaneringskosten in het centrum van Slochteren. Hier staan
ook lasten tegenover.
Postzegelplannen (€ 63.000 – voordeel)
Betreft de ontvangen leges inzake wijzigingen bestemmingsplannen. In de begroting zijn hiervoor
geen opbrengsten geraamd.
Meerstad (€ 841.000 voordeel)
In de overdracht van Meerstad aan de gemeente Groningen is een exploitatievergoeding
opgenomen van € 624.000. Voorgsteld wordt om deze vergoeding via resultaatbestemming toe te
voegen aan de bestemmingsreserve Meerstad. Daarnaast bedraagt de boekwaarde op 1-1-2017
€ 217.000 hoger dan waarmee tijdens de overdracht op 1-1 rekening is gehouden.
Grondexploitatie (€ 793.000 nadeel)
De geraamde gronduitgiftes 2017 zijn in de begroting geraamd op € 774.000. In 2017 zijn géén
gronden verkocht. Zie ook het voordeel bij de lasten.
Lasten
Adviseren en beschikking op aanvraag (€ 53.000 – voordeel)
Hiervoor is geen directe verklaring te geven. Diverse onderuitputtingen leiden tot een voordeel van
€ 53.000.
Batende plannen (€ 87.000 – nadeel)
De post batende plannen is overschreden. Dit komt met name door juridische ondersteuning in het
traject golfbaan (circa € 9.000), de begeleidingskosten rondom het versterkingsproces in
Overschild (circa € 17.000), het in kaart brengen van erfgoed in onze gemeente (circa € 38.000)
en kosten die verband houden met een handhavingstraject aan de Kanaalweg in Overschild (circa
€ 15.000). Hiernaast is een bijdrage gegeven aan het project Groeningen van € 27.000.
Overige plannen (€ 771.000 – voordeel)
In de begroting wordt de verwachte verkoop in minderingen gebracht (is een last) op de
boekwaarde van de balanspost Onderhanden werken (bouwgrondexploitatie). Aangezien geen
verkopen hebben plaatsgevonden vindt er geen overboeking plaats. Per saldo (baten minus lasten)
is het verschil nagenoeg nihil.
Toevoeging aan de voorzieningen (€ 1.349.000 – nadeel)
Op basis van de uitkomsten van de hercalculaties van Verlengde Veenlaan en Korenmolenweg in de
MPG 2018 dient de verliesvoorzieningen opgehoogd te worden. Voor de Verlengde Veenlaan
betekent dit een toevoeging van € 120.173 (op basis van het plan met 44 woningen) en voor de
Korenmolenweg € 33.952. Overeenkomstig het advies van de accountant uit 2015 vindt
momenteel een herijking van de grondexploitatie Verlengde Veenlaan plaats. Naar het zich laat
aanzien zal deze herijking resulteren in een verdunning van het plan welke vrij stevig van aard zal
zijn. Daarvan uitgaande ligt het voor de hand (en in lijn met de afspraak ‘schoon over’) om ten
laste van de jaarrekening hierom een voorzet te geven met een extra storting in de
verliesvoorziening van € 1.195.000 welke in overeenstemming is met een verdunning naar 50%.
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Programma 8

Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

Programmabeschrijving

Binnen dit programma worden de inkomsten verantwoord van
onder andere de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de
onroerende zaakbelasting en de onttrekkingen van middelen uit
de reserves

Beleidskaders

•
•
•
•

Kwestie van evenwicht, beleidskader voor het financieel
toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
in de provincie Groningen
Begrotingscirculaire provincie Groningen 2016-2019
Verordening voor de lokale heffing en invoering van de
onroerendezaakbelasting
Verordening gemeentelijke basisadministratie

Wat wilden we bereiken?
•

We willen als financieel gezonde gemeente de herindeling in.

Wat wilden we ervoor doen?
Prioriteiten 2017
Sluitende meerjarenbegroting
We streven naar een meerjarig structureel en reëel evenwicht in de begrotingspositie van de
gemeente Slochteren. We voldoen aan de termijnen voor inzending voor de begroting en de
jaarrekening.
Financiële effecten overdracht Meerstad
De precieze effectuering van de financiële gevolgen van de overdracht van Meerstad naar de
gemeente Groningen, moet op kostencategorie niveau nog verwerkt worden in onze boekhouding.
Het gaat dan om een bedrag van ongeveer € 750.000 aan minder uitgaven op begrotingsniveau.
Voor nu verwerken we dit totaalbedrag in programma 8.
Taakstellingen
De volgende taakstellingen zijn in de begroting verwerkt:
•
•

een structurele taakstelling loonkosten van € 262.588;
een structurele nader in te vullen taakstelling per 2019 van € 180.000.

Deze dienen, in overleg met de samenwerkingspartners, geëfectueerd te worden.

Wat hebben we gedaan?
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Repressief toezicht
Voor zowel de jaarrekening 2016 als de begroting 2017 hebben wij voldaan aan het tijdig indienen
van de stukken bij de provincie. Op basis van deze tijdigheid alsmede de onderliggende
voorwaarden is in principe sprake van repressief toezicht. In verband met de herindeling is de
gemeente Slochteren onder bijzonder toezicht geplaatst.
Begroting 2017 en burap 2017
De voordelige saldo’s van de primitieve begroting 2017 en de burap 2017 bedragen € 351 resp.
€ 440.457. Het gerealiseerde resultaat 2017 bedraagt € 1.833.386 (nadelig). In hoofdstuk 3 is een
analyse op hoofdlijnen opgenomen van het gerealiseerde resultaat 2017.
Taakstelling
De taakstellingen welke in 2017 nog gerealiseerd konden worden, zijn uitgevoerd. Wat we niet
meer hebben kunnen realiseren wordt meegenomen naar de geconsolideerde begroting van
Midden-Groningen.
Herindeling
De gemaakte kosten voor de herindeling (in 2017 € 381.000) komen ten laste van saldireserve.
Met ingang van 2017 worden de te ontvangen herindelingsgelden als onderdeel van de algemene
uitkering toegevoegd aan de Saldireserve (€ 711.000).
Bijzonder toezicht
De provincie Groningen heeft kennisgenomen van het herindelingsontwerp. Op basis hiervan is de
gemeente Slochteren, tot de daadwerkelijke herindeling, onder bijzonder toezicht geplaatst.
Daarbij gaat het om de lichte toezichtsvariant.

Omschrijving

Realisatie
2016

Baten
Primaire baten
Interne verrekeningen

Primitieve
begroting
2017

Begroting
ná wijziging
2017

Realisatie
2017

451.985
-

893.360
-

893.360
-

964.207
70.438

451.985

893.360

893.360

1.034.645

3.033.627

1.924.434

2.603.513

2.878.994

1.049.054
17.540
-

465.422
-

450.422
24.000
-

(434.447)
955.732
-

Lasten programma 8

4.100.222

2.389.856

3.077.935

3.400.280

Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves

1.292.689
286.969

1.075.053
188.826

1.475.053
1.574.657

1.262.921
904.605

Subtotaal mutaties reserves

1.005.720

886.227

(99.604)

358.316

(2.642.517)

(610.269)

(2.284.179)

(2.007.319)

Baten programma 8
Lasten
Primaire lasten
Apparaatslasten:
- uren organisatie
- procentuele toerekening
-overige verrekeningen

Gerealiseerd resultaat programma 8
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Verschillenanalyse budgetten
Per saldo is afgerond sprake van een voordeel van € 276.000 binnen programma 8.
Dit betreft een nadeel van afgerond € 71.000 op de baten en een voordeel van € 348.000 op de
lasten.
Op grond van artikel 10 van de financiele verordening worden in de jaarrekening, op
programmaniveau, de afwijkingen toegelicht voor zover de afwijking ten opzichte van de begroting
ná wijziging groter is dan € 100.000.
Het nadeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de volgende verschillen.
Baten
Baten Burgerzaken (€ 50.000 – voordeel)
De ontvangen rijksleges zijn ruim hoger dan geraamd. De afgedragen rijksleges zijn uiteraard ook
hoger.
Saldo kostenplaatsen (€ 76.000 – voordeel)
Het saldo wordt veroorzaakt dorr niet geraamde vergoedingen voor uitgeleend personeel
(€ 70.000)
Lasten
Bestuursorganen college (€ 204.000 – voordeel)
Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere salarislasten van het college (ad
€ 128.000) ten opzichte van de begroting alsmede de lagere lasten voor gewezen wethouders ad
€ 81.000.
Bestuursondersteuning (€ 91.000 – voordeel)
Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere salarislasten ad € 88.000.
Baten Burgerzaken (€ 52.000 – nadeel)
De afdracht van de rijksleges zijn € 52.000 hoger dan geraamd. De ontvangen rijksleges zijn
uiteraard ook hoger.
Algemene baten en lasten (€ 367.000 – voordeel)
Voor het onderdeel voormalig personeel is € 132.000 minder uitgegeven dan verwacht. De
resterende voordeel heeft betrekking op diverse baten en lasten (€ 228.000). Hiervoor is geen
aanwijsbare reden aan te geven.
Taakstelling (€ 770.000 – nadeel)
De financiële effecten van de grenscorrectie Meerstad zijn grotendeels verwerkt in de begroting
2017. Het gaat om de volgende onderdelen:
1.
Een kleine € 200.000 aan minder kosten is verwerkt in diverse producten. Dit in
bijvoorbeeld lagere kosten veiligheidsregio en GGD, minder onderhoudsinzet IBOR en een aantal
detachering bij de gemeente Groningen.
2.
Zo’n € 320.000 betreft personele kosten waarvan de inzet Meerstad in 2017 is gewijzigd in
inzet op andere onderdelen. Het hoofdonderdeel daarvan is de herindeling. In de begroting 2018
zullen deze personele kosten onderdeel zijn van de totale formatie gemeente Midden-Groningen
dat hierin voldoende ruimte heeft.
3.
€ 150.000 betreft meer inkomsten uit bv algemene uitkering waarmee taakstelling lager
kan worden
4.
Blijft over een kleine € 90.000. Dit zijn kosten van het IBOR materieel dat niet meer wordt
ingezet op Meerstad. Om pragmatische redenen is dit materieel meegenomen in de vervangingrespectievelijk kostenplanning van het materieel van IBOR. Daarmee zijn deze kosten vereffend in
het totaal van de begroting 2017 en latere jaren van IBOR.
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Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de middelen, die voor de gemeente vrij
besteedbaar zijn. De gemeente kan de aanwending van deze middelen zelf bepalen. Er rusten geen
rijksverplichtingen op (zoals bij specifieke uitkeringen) of andere beperkingen (zoals bij
kostendekkende heffingen).
Bedragen (x €1.000)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering

R 2014

R 2015

R 2016

B 2017

R 2017

14.412

12.897

15.754

14.601

14.034

Uitkering sociaal domein

n.v.t.

6.628

7.124

7.676

7.322

Belastingen

2.796

2.861

3.319

2.740

3.049

54

121

64

56

55

-

14

-

-32

-

Dividend
Onvoorzien

Algemene uitkering en uitkering sociaal domein
We hebben ongeveer € 0,9 mln minder ontvangen dan begroot. De lagere uitkering wordt
hoofdzakelijk verklaard door de grenscorrectie Meerstad.
Belastingen
De onroerende zaakbelasting en de toeristenbelasting zijn vrij besteedbaar. De volgende bedragen
zijn in de jaarrekeningen verantwoord en in de begroting opgenomen.
Bedragen (x €1.000)
Belastingen
OZB
Toeristenbelasting

R 2014

R 2015

R 2016

B 2017

R 2017

2.755

2.853

3.270

2.703

3.009

41

8

49

38

40

Dividend
De gemeente is aandeelhouder van een beperkt aantal dividend uitkerende vennootschappen. In
2017 hebben we ongeveer € 55.000 aan dividend ontvangen. De belangrijkste zijn Enexis
(€ 22.000) en de BNG (€ 33.000).
Onvoorzien
De post onvoorzien is bedoeld voor uitgaven waar de gemeente in de loop van het jaar door
onvoorziene omstandigheden voor komt te staan. Het is bedoeld om incidentele tegenvallers op te
vangen. Het gemeentelijk beleid is dat we ongeveer € 2 per inwoner opnemen. In 2017 is hier
geen gebruik van gemaakt.

Overzicht Overhead
In het document ‘Hoofdlijnen vernieuwing BBV‘ is het uitgangspunt voor de definitie overhead
vastgelegd, dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende
taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan
activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, in de betreffende taakvelden
moeten worden geregistreerd. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord via taakveld
0.4 Overhead.
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Specificatie overhead

Baten
Gebouwen
Onderenemingsraad
Facilitair beheer centraal
Automatisering centraal bureau
Middelen
Personeel & Organisatie
Beleid (uren)
Frontoffice
Welzijn
BO BWB

Totaal Overhead regulier
Bedrijfsbureau
Afval-Groen
Bijdragen in kosten

Totaal Overhead IBOR
Totaal Overhead

363.647
363.647
363.647

Primitieve
begroting
2017
Lasten
782.528
1.938
148.027
962.942
1.990.019
403.257
86.850
60.200
58.629
63.186
4.557.576
781.870
580.286
1.362.156
5.919.732

Saldo
-782.528
-1.938
-148.027
-962.942
-1.990.019
-403.257
-86.850
-60.200
-58.629
-63.186
-4.557.576
-781.870
-580.286
363.647
-998.509
-5.556.085
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Baten
363.647
363.647
363.647

Begroting
ná wijziging
2017
Lasten
782.528
1.938
148.027
962.942
1.990.019
403.257
86.850
60.200
58.629
63.186
4.557.576
781.870
580.286
1.362.156
5.919.732

Realisatie

Saldo
-782.528
-1.938
-148.027
-962.942
-1.990.019
-403.257
-86.850
-60.200
-58.629
-63.186
-4.557.576
-781.870
-580.286
363.647
-998.509
-5.556.085

Baten
363.647
363.647
363.647

2017
Lasten
916.081
124.267
1.167.334
1.973.696
133.196
86.850
67.681
60.588
61.325
4.591.018
801.007
606.480
1.407.487
5.998.505

Saldo
-916.081
-124.267
-1.167.334
-1.973.696
-133.196
-86.850
-67.681
-60.588
-61.325
-4.591.018
-801.007
-606.480
363.647
-1.043.840
-5.634.858
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PARAGRAFEN
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Paragraaf 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de risico’s die een gemeente
loopt weergegeven en gekeken of er voldoende capaciteit is om deze risico’s op te vangen,
mochten ze optreden. Deze paragaaf geeft op hoofdlijnen de actuele stand van het
weerstandsvermogen en de risico’s weer.
Alle drie gemeenten hanteren nu hetzelfde model van risico kwantificering. Hierdoor kan er een
beeld geschetst worden voor Midden-Groningen. Het betreft een consolidatie van de separate
risico kwantificeringen. Nu de systematiek van risico kwantificering gelijk is getrokken, is het
mogelijk om kritisch te kijken naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hier is
o.a. uit voort gekomen dat een duidelijke definitie van het begrip “risico” mist. Wanneer is een
gebeurtenis een risico en wanneer een onzekerheid. Het gevolg van deze scherpere definiëring is
dat er een aantal risico’s weg valt. Deze risico’s zijn op basis van de aangescherpte definitie niet
meer als risico te omschrijven. Dit zijn bijvoorbeeld onzekerheden geworden. Dat betekent
overigens niet dat er geen aandacht meer voor deze onzekerheden hoeft te zijn, maar ze horen
niet meer thuis in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Door de aanscherping is
de omvang van de risico’s gedaald. Aangezien de jaarrekening 2017 nog over de separate drie
gemeenten gaat, zullen de risico’s ook per gemeente inzichtelijk gemaakt worden. De kengetallen
kunnen nog niet voor de gemeente Midden-Groningen berekend worden, aangezien er nog geen
balans en exploitatie voor de gemeente Midden-Groningen is.
De voorliggende paragraaf is niet meer geheel conform de vastgestelde kadernota ‘Herijking
Weerstandsvermogen en Integraal Risicomanagement’ van de gemeente Hoogezand-Sappemeer
(voor gemeente Slochteren en Menterwolde zijn er geen kadernota’s vastgesteld over dit
onderwerp). De bestaande kadernota moet vervangen worden door een vernieuwde kadernota.
Vaststelling hiervan zal plaatsvinden door de nieuwe raad. De systematiek in voorliggende
paragraaf zal naar verwachting als uitgangspunt gebruikt worden. Vooruitlopend op de vernieuwing
van de kadernota zijn de hoofdpunten in deze paragraaf opgenomen, waardoor deze paragraaf
langer van stof is. Na de vaststelling van de vernieuwde kadernota kan deze paragraaf weer
ingedikt worden.
Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst zullen de kaders geschetst worden o.a. wat is
weerstandsvermogen en wat is weerstandscapaciteit. Daarna zal worden ingegaan op
risicomanagement. Vervolgens zal worden ingegaan op de benodigde en beschikbare
weerstandscapaciteit en het daaruit volgende weerstandsvermogen. Als laatste zullen de financiële
kengetallen behandeld worden.
Risico’s versus onzekerheden
Het is van belang dat het duidelijk is wanneer iets als risico kan worden geïdentificeerd. Daarom zal
er een duidelijk begrippenkader moeten zijn. Wat zijn “risico’s”, wat zijn “onzekerheden” en wat
wordt verstaan onder “aandachtspunten”. In tabel 1 is het onderscheid te zien.
Omschrijving
Tijd
Effect
Risico
Niet kwantificeerbaar
Kwantificeerbaar
Onzekerheid
kwantificeerbaar
Niet kwantificeerbar
Zekerheid
Kwantificeerbaar
Kwantificeerbaar
Aandachtspunt
Niet kwantificeerbaar
Niet kwantificeerbaar
Tabel 1 Verschil tussen zekerheid, onzekerheid, risico en aandachtspunt
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Weerstandsvermogen vs. Weerstandscapaciteit
Weerstandsvermogen is het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. De
beschikbare weerstandscapaciteit zijn de onderdelen die door het BBV zijn aangewezen als
mogelijke bronnen van weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit zijn de risico’s
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot
de financiële positie. In figuur 1 zien we de schematische weergave van de componenten die onder
de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit vallen.

Beschikbaar Benodigd

Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

Benodigd

Componenten

Risico's

Beschikbaar

Algemene
Reserve

Stille Reserves

Bestemmingsres
erves*

Onbenutte
belastingscapaci
teit

Onvoorzien

Figuur 1 Weerstandsvermogen & Weerstandscapaciteit
Risicomanagement
Het proces van identificeren tot mitigeren kan in drie hoofdstappen worden onderverdeeld. Ten
eerste zal een gebeurtenis moeten worden geïdentificeerd worden als risico en vervolgens
geclassificeerd. De tweede stap is het kwantificeren van de risico’s. De laatste stap is het sturen en
beheersen.

1. Identificeren
& Classificeren

3. Sturen &
Beheersen

2.
Kwantificeren

Figuur 2 Van risico's identificeren tot mitigeren
Identificeren & Classificeren: Het identificeren van een gebeurtenis als risico kan worden
gedaan aan de hand van de criteria die te vinden zijn in tabel 1. Hiermee kan bepaald worden of
een gebeurtenis een risico, onzekerheid, zekerheid of aandachtspunt is. Het classificeren van de
risico’s is bedoeld om na te gaan of een risico in de invloedssfeer ligt van de gemeente of juist niet.
Zogenoemde interne en externe risico’s.
Kwantificeren: Is een gebeurtenis eenmaal als risico geïdentificeerd en geclassificeerd dan zal
deze gekwantificeerd moeten worden. Dit gebeurt via de volgende structuur: het effect/gevolg van
risico maal de kans van optreden. Structurele risico’s worden in de berekening maal twee gedaan
(huidig jaar en opvolgend jaar). Incidentele risico’s keer één. De totale som van risico’s wordt maal
90% gedaan (waarschijnlijkheidscorrectie van 10%). De totale som van risico’s inclusief de
correctie is gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit.
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Sturen en Beheersen
Er zijn verschillende opties voor het sturen en beheersen van risico’s. De maatregelen die genomen
kunnen worden zijn de volgende: accepteren, verminderen, vermijden, overdragen en delen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
In de tabel 2 hieronder is de berekening gemaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Onvoorzien wordt niet meegenomen aangezien dit bedrag vaak in het begrotingsjaar wordt
aangewend voor niet begrote kosten, niet zijnde risico’s.
Bedragen * € 1.000

Capaciteit
Bedrag
A.
Algemene reserve
€ 4.571
B.
Bestemmingsreserves
€C.
Stille reserves
p.m.
D.
Onbenutte belastingcapaciteit
p.m.
E.
Onvoorzien
€F.
Totaal (A+B+C+D+E)
€ 4.571
Tabel 2 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit
Kijken we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, dan kunnen we
concluderen dat de risico’s die gemitigeerd zijn, niet meer opgenomen hoeven te worden in de
risicoparagraaf (BBV artikel 11). In het geval van de maatregel ‘accepteren’ moeten deze uiteraard
wel opgenomen worden in de risicoparagraaf. In het geval dat een risico voor een gedeelte
gemitigeerd is, zal het restant risico opgenomen moeten worden in de risico paragraaf. Het totale
bedrag aan risico’s is € 2.229.000 (zie tabel 4 voor een totaaloverzicht van risico’s).
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente komt in tabel 3 naar voren. Vanaf 1,0/100% is het
weerstandsvermogen voldoende te noemen.
Omschrijving
Benodigde weerstandscapaciteit
Beschikbare weerstandscapaciteit
Dekkingsgraad weerstandsvermogen
C.
Weerstandsvermogen (B – A)
Tabel 3 Weerstandsvermogen
A.
B.

Bedrag
€ 2.229
€ 4.571
2,05
€ 2.342

De ratio bedraagt 2,05 hetgeen inhoudt dat het weerstandsvermogen van voldoende niveau is.
Financiële kengetallen
Het doel van het opnemen van de kengetallen is om de raad een betere onderbouwing te geven
over het oordeel van het structureel en reëel sluitend zijn van de begroting.
De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) geeft inzicht in het
niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie
in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De gecorrigeerde netto
schuldquote laat zien wat het aandeel is van de verstrekte leningen en wat dit betekent voor de
schuldenlast. Het Solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan
haar financiële verplichtingen te voldoen. De Grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de
grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De structurele exploitatieruimte is van
belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de
eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de
lasten daarvoor nodig is. De Belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de
gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
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Financiele Kengetallen
Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017
Netto schuldqoute
71%
82%
72%
Netto schuldqoute gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
69%
79%
69%
Solvabiliteit
23%
17%
22%
Grondexploitatie
6%
7%
4%
Structurele exploitatieruimte
0%
0%
0%
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddeld jaar er voor
100%
100%
103%

Signaleringswaarden door Provincie Groningen
Kengetal
Cat. A
Cat. B
Cat. C
Netto schuldquote
<90% 90-130% >130%
Netto schuldquote gecorrigeerd
<90% 90-130% >130%
Solvabiliteit
>50%
20-50%
<20%
Grondexploitatie
<20%
20-35%
>35%
Structurele exploitatieruimte
>0%
0%
<0%
Belastingcapaciteit
<95% 95-105% >105%

Tabel 4

Totaaloverzicht risico’s
Risico

Borg geldleningen sportverenigingen
Resterende gewaarborgde geldleningen
GREX De Molenstreek - Verkoop
GREX De Molenstreek - Herijking
GREX Korenmolenweg - Verkoop
Bezwaarschrift NAM
Personele risico's: Ontslagregelingen + extra lasten voor ziekte

Classificatie Effect
Risico
€ 22.000
Risico
€ 1.800.000
Risico
€ 1.100.000
Risico
€ 1.200.000
Risico
€ 180.000
Risico
€ 500.000
Risico
€ 540.835

S/I

S/I Effect

I

€ 22.000

I

€ 1.800.000

I

€ 1.100.000

I

€ 1.200.000

I

€ 180.000

I

€ 500.000

S

€ 1.081.670

Kans Risico bedrag
5%
€ 1.100
50%
€ 900.000
50%
€ 550.000
30%
€ 360.000
30%
€ 54.000
15%
€ 75.000
€ 270.418
25%
€ 2.210.518

Borg geldleningen sportverenigingen
Voor een aantal door de sportverenigingen aangegane geldleningen staat de gemeente voor 50%
borg (ongeveer € 22.000). De Stichting Waarborgfonds Sport staat borg voor de andere 50%. Van
alle leningen wordt tweejaarlijks door de Stichting Waarborgfonds Sport een analyse van de
financiële situatie van de lenende vereniging gemaakt.
Resterende gewaarborgde geldleningen
Over de resterende gewaarborgde geldleningen, ongeveer € 1,8 miljoen, loopt de gemeente een
risico. De kans van optreden van het risico wordt ingeschat op ongeveer 50%. Op basis van € 1,8
miljoen is het risicobedrag daarmee € 900.000.
GREX De Molenstreek
Tegenvallende verkoop van de kavels kan resulteren in het afwaarderen van de kavelprijs met 20%
(risico € 550.000). Herijking van de ontwikkelstrategie kan leiden tot een gewijzigde planopzet met
minder opbrengsten (risico € 360.000).
GREX Korenmolenweg
Tegenvallende verkoop van kavels kan leiden tot een afwaardering (risico € 54.000).
Personele risico’s Ontslagregelingen + extra lasten voor ziekte
Op het gebied van personeel kunnen zich diverse risico’s voordoen. bijv. ontslagregelingen en
extra werkgeverslasten vanwege ziekte. Algemeen schatten we het risico op maximaal 5% van de
totale loonsom. Het risicobedrag wordt ingeschat op € 270.418.
Bezwaarschrift NAM
Het bezwaar van de NAM richt zich op de OZB aanslagen over de kalenderjaren 2016 en 2017. Het
maximale bedrag welke in geding is bedraagt € 250.000 per kalenderjaar. Het risico wordt als
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gering ingeschat (eigen standpunt en het standpunt van de VNG). Het totale risico van het bezwaar
bedraagt € 500.000 x een kans van 15% = € 75.000.
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Paragraaf 2

Onderhoud kapitaalgoederen

Besluit
begroting en
verantwoording
provincies en
gemeenten
(BBV)

In artikel 12 van het BBV is over het onderhoud van kapitaalgoederen het volgende
bepaald:
De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat tenminste de
volgende onderdelen:
a) Wegen
b) Riolering
c) Water
d) Groen
e) Gebouwen
Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
a) Het beleidskader
b) De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
c) De vertaling van de financiële consequenties in de begroting

Inleiding

De gemeente heeft de openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt, met behulp van
onze kapitaalgoederen, een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en
recreëren. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gedurende de
levensduur van de kapitaalgoederen is dat een taak die continu budgettaire middelen
vraagt.

Wegen

Het wegenbeheerplan 2015-2018 is in uitvoering en ligt op schema. De notitie
buitenwegen is niet in 2017 opgesteld, vanwege grote projecten van derden en de sterke
schommeling in de inspectieresultaten. Met name de extreme droogte in de oogstperiode
heeft grote gevolgen gehad voor de buitenwegen.
Het totale verharde beheerareaal bedraagt circa 1,6 miljoen m². Daarnaast hebben we
nog circa 34.000 m² puin- en zandwegen. Het areaal kan globaal worden onderverdeeld
in de onderstaande verhardingstypes:
Verhardingstype
Asfaltverharding
Cementbetonverharding
Elementverharding
Halfverhard
Onverhard
Diversen

Areaal
122
9
31
20

ha
ha
ha
ha

12 ha
2 ha

Openbare
verlichting

Voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is een kortlopend contract
afgesloten. De voorbereidingen voor een langdurig onderhoudscontract, in samenwerking
met 18 andere gemeenten en de provincie Groningen, zijn inmiddels opgestart. In 2016
zijn circa 150 armaturen vervangen in verband met de slechte staat.

Riolering

Eind 2013 is de nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) door de Raad vastgesteld. Dit
staat voor Verbreed Gemeentelijk Rioleringplan.
De speerpunten van het vGRP hebben betrekking op:
1. Het rechtstreeks afvoeren van hemelwater van “schoon” oppervlak naar het
oppervlaktewater.
2. Het doelmatig reduceren van de vuilemissie via overstorten om de waterkwaliteit
verder te verbeteren.
3. Het doelmatig beheren van de rioleringsobjecten.
4. Het tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen om knelpunten in de riolering
en de rioleringszorg te voorkomen.
Bij de uitvoering van het vGRP zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht met het
Beheersplan wegen. Door een goede afstemming kan zo efficiënt mogelijk worden
omgegaan met de beschikbare middelen. Inmiddels is zijn de voorbereidingen voor het
afvalwaterbeleidsplan opgestart in samenwerking met de waterketen partners.
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Het areaal bestaat uit:
Vrijvervalriolering
Drukriolering

137,3 km
48,2 km

Rioolgemalen
Randvoorzieningen
Externe overstorten

202 stuks
4 stuks
31 stuks

Kolken

6.000 stuks

In het Meerstadgebied zijn alle woningen aangesloten op het riool of hebben een
individuele voorziening gekregen. In verband met de grenscorrectie Meerstad op 1 januari
2017 zijn nadere afspraken gemaakt met de gemeente Groningen voor overdracht van
deze aansluitingen.
Water

In het landelijk Bestuursakkoord Water (2011) zijn afspraken gemaakt over het vergroten
van de doelmatigheid in de Waterketen. Hierbij werken gemeenten, waterschappen en
waterbedrijven samen. De drinkwatervoorziening, riolering en waterzuivering stemmen
we op elkaar af en taken voeren we gezamenlijk uit. Daarbij streven we drie doelen na:
1. Kosten besparen door investeringen op elkaar af te stemmen en taken gezamenlijk uit
te voeren.
2. Kwetsbaarheid verminderen door de uitvoering van taken gezamenlijk beter te borgen.
3. Kwaliteit verbeteren door beter gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.

Groen

De uitvoering van het groenbeheer vindt plaats op basis van de plannen in het kader van
de vastgestelde Landschaps- en Groenvisie. Deze visie dient als kapstok ten aanzien van
landschap en stedelijk groen (kapvergunningenbeleid, monumentale bomen en
beheerplannen voor groen, bermen, bomen, watervisie, waterplan).
Dit voorziet in een zonering: in kernen een intensief beheer, overwegend traditioneel; in
dorpsranden en buitengebieden extensief beheer, overwegend ecologisch/ natuurlijk. Het
onderhoudsniveau van het traditioneel groen is overwegend basisniveau.
De oppervlaktes die beheerd worden bestaan (bij benadering) uit:
Openbaar groen
131 ha
waarvan:
buitengebied
75 ha
wijkgroen
34 ha
scholen
1 ha
speelterreinen
5 ha
sportvelden
20 ha
begraafplaatsen
1 ha
Bomen
17.000 stuks
Bermen
140 ha

Gebouwen
beheer

Per 1 januari 2010 is in het kader van de samenwerking het beheer van de gemeentelijke
gebouwen overgedragen aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De kwaliteitseisen
voor de gebouwen zijn ongewijzigd gebleven.
Achterstallig onderhoud
Waar mogelijk is het achterstallig onderhoud uitgevoerd in 2017, de rest van het
achterstallig onderhoud wordt in 2018 uitgevoerd. De kosten van het nog uit te voeren
achterstallig onderhoud zijn door het team Gebouwenbeheer begroot op € 330.000. De
gevormde voorziening Achterstallig Onderhoud (ad € 330.000) dient ter dekking van deze
kosten.
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Paragraaf 3

Financiering

Besluit begroting en
verantwoording
provincies en
gemeenten (BBV)

In artikel 13 van dit besluit is het volgende bepaald ten aanzien:
De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens
ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.
In artikel 19 van de financiële beheersverordening is tevens aangegeven dat bij de
begroting en de jaarstukken verslag wordt gedaan van:
•
De kasgeldlimiet;
•
De renterisiconorm;
•
De rentevisie;
•
De rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financierings functie.

Inleiding

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de gemeente invulling heeft gegeven aan het
risicobeheer van de financieringsportefeuille. Belangrijk daarbij is de wet Fido
(Financiering Decentrale Overheden) waar onder andere de randvoorwaarden zijn
opgenomen inzake het kasgeldlimiet en renterisiconorm.
Het aangaan van leningen en het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties
zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Uitzetting van tijdelijke
overtollige middelen dient een prudent karakter te hebben en mag niet gericht zijn op
het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico’s. Daarbij nemen we de
regels in acht die in het BBV, de wet FIDO, de financiële beheersverordening en het
treasurystatuut zijn vermeld.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Met ingang van 2016 is de Wet modernesering Vpb-plicht overheidsbedrijven van
toepassing. Dat betekent dat overheidsondernemingen (waaronder de gemeenten)
belastingplichtig zijn voor de vernootschapsbelasting voorzover een onderneming wordt
gedreven.

Houdbare Overheid
Financiën (HOF)

Het doel van de wet HOF is om het begrotingstekort van de overheid binnen een bepaald
plafond te houden. Ook de lokale overheid draagt hierin bij door middelen boven het
bepaalde grensbedrag (tijdelijk) over te dragen aan de rijksoverheid.

Schatkistbankieren

De wet Schatkistbankieren verplicht de gemeente om overtollige liquiditeiten bij het Rijk
onder te brengen. In 2017 hebben we hieraan voldaan door de overtollige middelen
automatisch af te laten romen.
Drempelbedrag schatkistbankieren

€ 345

Bedragen x € 1.000

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

€ 199

€ 272

€ 239

€ 274

Ruimte onder het drempelbedrag

€ 146

€ 74

€ 107

€ 72

€-

€-

€-

€-

Overschrijding van het
drempelbedrag

Aan het einde van het begrotingsjaar hadden wij € 920.000 in de schatkist onder
gebracht (het saldo was op 31-12-2016 nihil).
Kasgeldlimiet

De wet FIDO bepaalt, dat de gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal niet de
kasgeldlimiet overschrijdt. De kasgeldlimiet stelt een grens aan de korte financiering.
Hiermee kan het renterisico op de korte financiering beperkt worden. De kasgeldlimiet
wordt berekend als een bepaald percentage van het totaal van de jaarbegroting bij
aanvang van het jaar. Het percentage voor de kasgeldlimiet is wettelijk bepaald op
8,5%.
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Gemiddeld kasgeldlimiet 2017
Bedragen x € 1.000
1. Vlottende korte schuld

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2.000

3.000

1.000

0

317

-458

-871

3.490

3. Netto vlottende middelen (1.-2.)

1.683

3.458

-871

-3.490

4. Kasgeldlimiet

3.927

3.927

3.927

3.927

Ruimte onder kasgeldlimiet (4.-3.)

2.244

469

4.798

7.417

2. Vlottende middelen

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de gemeente het toegestane kasgeldlimiet niet
heeft overschreden.
Renterisiconorm

Het doel van de renterisiconorm is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van
leningen aan te brengen, om daarmee het renterisico bij herfinanciering te beperken.
Op basis van de renterisiconorm mogen de verplichte aflossingen en de
renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Renterisico
Bedragen x € 1.000
1. Renteherziening op vaste schuld o/g

2017
-

2. Te betalen aflossing

2.432

3. Renterisiconorm op vaste schuld (1.+2.)

2.432

4. Renterisiconorm

9.224

Ruimte onder renterisiconorm (4.-3.)

6.793

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de renterisiconorm niet is overschreden.
Financieringsbehoefte Per 31 december 2017 staan er géén kortlopende kasgeldlening open. In 2017 zijn géén
nieuwe langlopende geldleningen afgesloten.
Rentevisie

In 2017 zijn de volgende uitgangspunten gebruikt met betrekking tot de
rentepercentages:
•
•
•
•
•

Voor het aantrekken van langlopende geldleningen een percentage van 1,1%.
Voor het aantrekken van kortlopende geldleningen (korter als één jaar) een
percentage van 0,5%.
Voor het toerekenen van rentekosten aan activa (investeringen en grondexploitatie)
een percentage van 4,0%.
Voor het berekenen van bespaarde rente (zie overzicht reserves en voorzieningen)
een rentepercentage van 3,5%.
Het gemiddelde rentepercentage van de langlopende geldleningen bedraagt in 2017
3,8%.
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Paragraaf 4

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de gemeente Slochteren stond met name in het teken van de
aanstaande herindeling. Veel van onze medewerkers maken deel uit van project- en
werkgroepen om de nieuwe gemeente en de nieuwe gemeentelijke organisatie te bouwen.
We hebben er bewust voor gekozen om dat zoveel als mogelijk door eigen medewerkers te
laten doen. Zij moeten immers straks in en voor de nieuwe gemeente werken.
Een aantal voorbeelden van de resultaten die we met elkaar (in Midden-Groningen verband)
in 2017 gehaald hebben zijn:
-

Organisatiefilosofie (Samen kom je verder)

-

Organisatiestructuur

-

Nieuwe gemeentenaam Midden-Groningen

-

Aanbesteding huisstijl en logo

-

Voorlopige plaatsing van alle ambtelijke medewerkers

Alhoewel nagenoeg alles in het teken van de nieuwe gemeente Midden-Groningen staat,
bleef de gemeente Slochteren uiteraard tot 1 januari 2018 gewoon bestaan. We hebben
gemerkt dat er op onderdelen een spanningsveld is ontstaan tussen de extra inzet die
gevraagd werd voor het herindelingstraject enerzijds en de lijnactiviteiten (waaronder
regulier werk) anderzijds. Daar komt bij dat we merken dat bijvoorbeeld een
Gaswinningsdossier veel ambtelijke inzet kost.
We hebben geprobeerd dat te ondervangen door in principe geen nieuwe activiteiten of
beleidsontwikkelingen, anders dan voor de herindeling/Midden Groningen, op te pakken.
Verdere investeringen in digitalisering, informatisering en automatisering hebben we zoveel
als mogelijk uitgesteld. We hebben ons met name beperkt tot de activiteiten die we vanuit
wettelijke verplichtingen (diverse audits) moeten uitvoeren.
Qua dienstverlening hebben we eveneens niet extra geïnvesteerd in verdere digitalisering
en verbetering. Onze blik heeft zich in 2017 met name gericht op de ontwikkeling van de
dienstverlening in de nieuwe gemeente.
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Paragraaf 5

Verbonden partijen

Inleiding
Binnen de drie gemeenten zijn de paragrafen verbonden partijen vanaf de jaarrekening 2015
geharmoniseerd. In de jaarrekening 2016 schoven we de paragrafen in elkaar. Hiermee voltooiden
we de harmonisatie van deze paragraaf tot een eenduidig overzicht voor de gemeente MiddenGroningen. De regels van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) vereisen dat we per
gemeente inzichtelijk maken welke verbonden partijen er zijn (zie overzicht verbonden partijen) en
in de tabellen per verbonden partij wordt per gemeente inzichtelijk wat het bestuurlijke en
financieel belang is. Voordat we een overzicht geven van de betreffende verbonden partijen, lichten
we hieronder eerst kort de term verbonden partijen toe. In het BBV staan specifieke regels die
vaststellen wat verbonden partijen zijn. We sluiten de paragraaf af met een schematisch
detailoverzicht met specifieke informatie per verbonden partijen.
Wat zijn verbonden partijen?
Het BBV definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie,
waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De verbonden partij
moet een zelfstandige organisatie zijn. Bij verbonden partijen onderscheiden we de volgende
rechtsvormen:
•
Publiekrechtelijk – gemeenschappelijke regelingen (openbaar lichaam, centrum gemeente,
gemeenschappelijk orgaan of regeling zonder meer).
•
Privaatrechtelijk – vennootschappen (NV, BV, CV, VOF), stichtingen en verenigingen.
Financieel belang en bestuurlijk belang omschrijft het BBV als volgt:
•
Financieel belang: “een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet
verhaalbaar is, als de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor
aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.
•
Bestuurlijk belang: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur,
hetzij uit hoofde stemrecht”.
Ontbreekt één van de belangen, dan kan er nog sprake zijn van alleen een financieel belang of
alleen een bestuurlijk belang. Er is dan geen sprake van een verbonden partij. De organisaties
waarin de gemeente alleen een financieel belang heeft, horen thuis in paragraaf I
Weerstandsvermogen. In het geval van alleen een bestuurlijk belang worden de organisaties
eventueel opgenomen in een programma en product.
In de notitie verbonden partijen 2016 gaf de commissie BBV aan, dat indien er niet strikt sprake is
van een financieel belang, maar er wel structurele bekostiging is van een organisatie en er tevens
een bestuurlijk belang is, dat deze organisaties als verbonden partijen opgenomen moeten worden.
Voorbeelden van dergelijke organisaties bij de HSSM gemeenten zijn bijvoorbeeld de VGG en de
VNG. Deze partijen zijn voorheen ook al opgenomen in de paragrafen verbonden partijen.
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Overzicht verbonden partijen
Nr
.

Naam

Rechtsvorm

1

Samenwerkingsverband
afvalstoffenverwijdering Oost- en
Zuidoost Groningen (SOZOG)
Bedrijvenpark Rengers
Veiligheidsregio
Omgevingsdienst Groningen
Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
Werkvoorzieningsschap WeDeKa
bedrijven

Gemeenschappelijke regeling

HS

Gemeenschappelijke
Gemeenschappelijke
Gemeenschappelijke
Gemeenschappelijke
Gemeenschappelijke

HS
HS
HS
HS

7

Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio

Openbaar Lichaam

HS

MW

SL

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bank Nederlandse Gemeenten
NV Waterbedrijf Groningen
Enexis Holding
Publiek Belang Elektriciteitsproductie
Verkoop Vennootschap
Cross Border Leases
Vorderingen op Enexis
CSV Amsterdam
Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden
Driehoek
BWR personeel
BWR Werkt!

NV
NV
NV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

HS
HS

MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL

BV
BV

HS
HS

Stichting Exploitatie Maatschappij
Golfbaan Duurswold
Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG)
Vereniging Groninger Gemeenten
(VGG)

Stichting

2
3
4
5
6

17
18
19
20
21
22

Gemeente**

regeling
regeling
regeling
regeling
regeling

MW

MW
MW
MW
MW

SL

SL
SL
SL
SL

SL
SL
SL

Vereniging

HS

MW

SL

Vereniging

HS

MW

SL

Regiovisie Groningen-Assen 2030

Convenant (vrijwillige
HS
SL
samenwerking)*
* Formeel gezien is Regiovisie Groningen-Assen 2030 geen verbonden partij. Aangezien er geen
rechtsvorm (publiek of privaat) is, kan Regiovisie Groningen-Assen niet gezien worden als een
verbonden partij. Echter, gezien de financiële belangen en het bestuurlijk belang is deze partij toch
opgenomen in deze paragraaf. ** HS = Hoogezand-Sappemeer, MW = Menterwolde en SL =
Slochteren
Wijzigingen in verbonden partijen
•
Nieuw opgenomen in de paragraaf zijn de ‘BV BWR personeel’ en ‘BV BWR Werkt’ als
verbonden partij. Het betreffen inactieve BV’s die na de liquidatie van de GR BWR nog
geliquideerd moeten worden. Betreft Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.
Belangrijkste risico’s
•
Grondexploitatie van de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers. Tot dusver
vertoont de grondexploitatie een positief beeld voor de toekomst (2037). Betreft HoogezandSappemeer en Slochteren.
•
Waar Wedeka de afbouw van de subsidie van het rijk in eerste aanleg nog kon opvangen met
reserves en hun omzet resulteert dit sinds 2017 in een verlies. Dit verlies zal in de komende
jaren toenemen. Om de verliezen terug te dringen wordt er op dit moment (maart/april 2018)
gewerkt aan een nieuwe koers. Ongeacht hoe de koers is zal deze plaatsvinden met
investeringen. De gemeentelijke bijdrage zoals vastgesteld zal toenemen. Betreft
Menterwolde.
•
Bij de Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek zijn er nog risico’s voor de gemeente
ten aanzien van de levering van 5 ha bedrijventerrein aan de verbonden partij. Betreft
Menterwolde.
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•

In 2017 is de contragarantie door KHE Group BV afgekocht en heeft de gemeente Slochteren
alle gronden waar de golfbaan op gelegen is in handen gekregen middels de aankoop van de
stukken grond van Esborg. De gronden zijn voor de aankoop (in totaal) getaxeerd op 1,6
miljoen euro. Gemeente staat nog garant voor de lening van 1,8 miljoen euro die de Stichting
heeft afgesloten bij de BNG. Deze lening zal door de Stichting moeten worden verlengd. Deze
loopt af mei 2019. Gesprekken over deze verlenging zullen, door de Stichting, in voorjaar
2018 worden opgestart. Betreft Slochteren.

Tabellen verbonden partijen
De tabellen zijn de verplichte onderdelen vanuit het BBV per verbonden partij weergegeven plus de
aanvullende eisen die in de verordeningen 212 zijn opgenomen. De bestuursvertegenwoordigers
zijn opgenomen naar de stand per 31 december 2017.
1. Rechtsvorm, naam en
plaats

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen Stadskanaal

2. Doelstelling en
openbaar belang

Het SOZOG heeft tot doel te komen tot een doelmatige en vanuit
het oogpunt van duurzaamheid en milieuhygiëne verantwoorde
wijze
van
verwijdering
van
afvalstoffen
binnen
het
samenwerkingsgebied. Ter uitvoering van de doelstelling heeft
het SOZOG tot taak de gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de
afvalstoffenverwijdering.
Gemeenten: Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal,
Veendam, Pekela, Menterwolde, Slochteren en HoogezandSappemeer.

3. Deelnemende partijen

4. Bestuurlijk belang

HS Wethouder O. Gopal lid van algemeen bestuur.
MW Wethouder J. Borg lid van algemeen bestuur.
SL Wethouder A.F. Woortman lid van algemeen bestuur en
dagelijks bestuur

5. Financieel belang

Kosten verdeling op basis van inwoneraantal (Bron CBS).
Kostenstijging / indexering van 1,5 procent per jaar.

6. Relatie met programma

HS Openbare ruimte
MW Volksgezondheid en milieu
SL Beheer openbare ruimte

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit

31-12-2017 = 0 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 0 euro
31-12-2017 = 59.740 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 78.837 euro
2017 (eind) = 0 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 0 procent

9. Resultaat
10. Risico’s

2017 = 0 euro (concept cijfers)
Aan het SOZOG zijn in de huidige situatie geen risico’s
verbonden. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld na een
“consultatieronde” bij de gemeenten. Het SOZOG regelt een
aantal contracten voor de deelnemende gemeenten. De financiële
afhandeling vindt plaats zonder tussenkomst van het SOZOG.

11. Ontwikkelingen

In het licht van de gemeentelijke herindeling kan het zijn dat er
een discussie ontstaat over de meerwaarde van het SOZOG.

1. Rechtsvorm, naam en
plaats
2. Doelstelling en
belang
3. openbaar
Deelnemende
partijen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers - Slochteren
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Ontwikkeling en exploitatie bedrijventerrein.
Gemeenten: Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

4. Bestuurlijk belang

5. Financieel belang

6. Relatie met programma
7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s

11. Ontwikkelingen

HS Wethouder E. Drenth lid van algemeen bestuur en dagelijks
bestuur.
SL Wethouder A.F. Woortman 1e lid.
Sl Raadslid M.H. Paapst lid.
SLRaadslid E.J.K. Offereins lid.
SL Wethouder J.J. Boersma plv. lid.
SL Raadslid J. Buurke plv. lid.
SL Raadslid
C.M. Ridderbos-Hovingh
plv. lid. opgesteld. Jaarlijks
Voor
het bedrijvenpark
is een grondexploitatie
zijn er geen kosten verbonden aan de GR. De ambtelijke
ureninzet wordt gedeclareerd. De 3 gemeenten staan ieder voor
1/3 van toekomstige verliezen of positieve resultaten.
HS Wonen en industrie
SL Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
31-12-2017 = 0 euro (begroot)*
01-01-2017 = 0 euro
31-12-2017 = 3.357.275 euro (begroot)*
01-01-2017 = 3.678.175 euro
2017 (eind) = 0 procent (begroot)*
2017 (begin) = 0 procent
2017 = niet bekend*
Bij tegenvallende kavelverkoop moet de exploitatie worden
bijgesteld. De grex vertoond een positief beeld. De herziening in
2014 van fase 3&4, looptijd tot eind 2037, laat een positief
resultaat zien.
Geen informatie beschikbaar.

*Jaarrekening 2017 Rengers, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1. Rechtsvorm, naam en
plaats

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen Groningen

2. Doelstelling en
openbaar belang

De Veiligheidsregio is opgericht op 15 november 2013 en
ontstond uit de samenvoeging van 18 brandweerorganisaties. De
doelstelling is: samen werken aan veiligheid in Groningen.
Veiligheidsregio Groningen werkt innovatief en betrouwbaar aan
veiligheid en maakt daarbij gebruik van de kracht van de
samenleving. De strategische doelen zijn: (1) Het versterken van
de risicobeheersing: voorkomen is beter dan genezen! In het
verleden
is
hier
en
daar
het beeld ontstaan dat risico’s beheerst of overwonnen kunnen
worden. Dit is echter geen realistische verwachting. Het
bevorderen van veiligheid door bijvoorbeeld het beïnvloeden van
(veilig) gedrag en het verhogen van veiligheidsbewustzijn
(risicogerichtheid) verdient daarom meer aandacht. (2) Het
versterken van de crisisbeheersing: iets wat je vaker doet, doe je
vaker goed! De centrale vraag is wat je kunt doen om de
ervaringen van de sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie te
verbreden en te vergroten.

3. Deelnemende partijen

Gemeenten: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne,
Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer,
Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela,
Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde,
Winsum en Zuidhorn. Naast de Groninger gemeenten zijn de
volgende partijen ook betrokken bij de veiligheidsregio:
Brandweer, Ghor, Politie, Openbaar Ministerie, Waterschappen,
Provincie en Defensie

4. Bestuurlijk belang

HS Burgemeester P.M.M. de Jonge lid van algemeen bestuur c.q.
veiligheidsbestuur.
HS Wethouder P. Verschuren plv. lid van algemeen bestuur c.q.
veiligheidsbestuur.
MW Gemeentesecretaris F.J.G. Wiertz coördinerend
gemeentesecretaris – aanwezig in algemeen bestuur en dagelijks
bestuur.
MW Burgemeester R. Munniksma lid algemeen bestuur c.q.
veiligheidsbestuur.
SL Burgemeester G.J. ten Brink lid van algemeen bestuur c.q.
veiligheidsbestuur. (tot 1-8-2017)
SL Burgemeester R. Munniksma lid algemeen bestuur c.q.
veiligheidsbestuur. (vanaf 1-8-2017)

5. Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 1.725.063 euro
MW Bijdrage 2017 = 797.460 euro
SL Bijdrage 2017 = 1.127.929 euro
HS Openbare ruimte
MW Veiligheid
SL Veiligheid

6. Relatie met programma

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit

31-12-2017
01-01-2017
31-12-2017
01-01-2017

=
=
=
=

niet bekend*
5.619.000 euro
niet bekend*
18.836.000 euro

9. Resultaat

2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 23 procent
2017 = niet bekend*

10. Risico’s

niet bekend*

11. Ontwikkelingen

niet bekend*

*Jaarrekening 2017 VRG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1. Rechtsvorm, naam en
plaats

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen Veendam

2. Doelstelling en
openbaar belang

Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO,
WM, APV, Drank en Horecawet, Woningwet.

3. Deelnemende partijen

Provincie
Groningen.
Gemeenten:
Appingedam,
Bedum,
Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Ten Boer,
Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, de
Marne, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren,
Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.

4. Bestuurlijk belang

HS Wethouder J.C.M. van Schie lid van algemeen bestuur en
dagelijks bestuur.
HS Burgemeester P.M.M. de Jonge plv. lid van algemeen bestuur.
MW Wethouder J. Borg lid van algemeen bestuur.
SL Wethouder A.F. Woortman lid.

5. Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 2.020.349 euro
MW Bijdrage 2017 = 514.015 euro
SL Bijdrage 2017 = 122.509 euro

6. Relatie met programma

HS Wonen en industrie
MW Volksgezondheid en milieu
SL Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = geen informatie beschikbaar
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = geen informatie beschikbaar
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = geen informatie beschikbaar
2017 = niet bekend*
Geen informatie beschikbaar.

11. Ontwikkelingen
Geen informatie beschikbaar.
*Jaarrekening 2017 ODG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1. Rechtsvorm, naam en
plaats

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
Groningen – Groningen

2. Doelstelling en
openbaar belang

Namens de 23 Groninger gemeenten worden taken uitgevoerd op
het gebied van collectieve preventie en publieke gezondheid voor
alle inwoners van de provincie Groningen.

3. Deelnemende partijen

Gemeenten: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne,
Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer,
Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela,
Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde,
Winsum en Zuidhorn.

4. Bestuurlijk belang

HS Wethouder O. Gopal lid van algemeen bestuur.
HS Wethouder P. Verschuren plv. lid van algemeen bestuur.
MW Wethouder J. Borg lid van algemeen bestuur en dagelijks
bestuur.
MW Wethouder T. van der Veen dagelijks bestuur.
SL Wethouder J.J. Boersma lid van algemeen bestuur.

5. Financieel belang

HS bijdrage 2017 1.131.012 euro
MW bijdrage 2017 378.910 euro
SL bijdrage 2017 463.791 euro
HS Jeugd
MW Volksgezondheid en milieu
SL Gemeenschapsvoorziening & Maatschappelijke activatie

6. Relatie met programma

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s
11. Ontwikkelingen
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31-12-2017 = 2.921.000 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 2.502.000
31-12-2017 = 8.078.000 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 21.924.000
2017 (eind) = 27 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 10 procent
2017 = 418.000 euro (concept cijfers)
Er zijn op dit moment geen directe risico’s.
Op basis van het vastgestelde visiedocument De publieke
gezondheid in Groningen. Ontwikkelperspectief 2017-2020,
hebben GGD Groningen en gemeenten HSSM (pilotgemeenten)
gewerkt
aan
inhoud
en
vorm
van
een
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In deze DVO staan de
inhoudelijke en financiële afspraken tussen gemeente als
opdrachtgever en de GGD als opdrachtnemer voor de
verschillende
wettelijke
en
niet-wettelijke
publieke
gezondheidstaken (waaronder JGZ, OGGz).
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1. Rechtsvorm, naam en
2. laats
Doelstelling en
openbaar belang
3. Deelnemende partijen
4. Bestuurlijk belang

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven - Stadskanaal
Wedeka Bedrijven is het Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van de
gemeenten: Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde en
Borger-Odoorn.
Gemeenten: Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde en
Borger-Odoorn.
MW Wethouder L. Veenstra lid van algemeen bestuur en dagelijks
bestuur.
MW Wethouder T. van de Veen lid van algemeen bestuur.

5. Financieel belang

Bijdrage 2017 MW 278.021 euro (na wijziging AB juli 2017)

6. Relatie met programma

MW Sociale Voorzieningen & Maatschappelijke Zorg

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s

31-12-2017
01-01-2016
31-12-2017
01-01-2017

=
=
=
=

niet bekend*
951.000 euro
niet bekend*
9.922.000 euro

2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 9 procent
2017 = niet bekend*
Met de invoering van de participatiewet in 2015 is de toegang tot
de WSW afgesloten. Hierdoor komen er geen nieuwe WSW-ers in
dienst van Wedeka. Daarnaast nam het rijk maatregelen in de
subsidie die wij als gemeente ontvangen. Deze wordt stapsgewijs
afgebouwd. Waar Wedeka dat in eerste aanleg nog kon opvangen
met reserves en hun omzet resulteert dit sinds 2017 in een
verlies. Dit verlies zal in de komende jaren toenemen. Om de
verliezen terug te dringen wordt er op dit moment (maart/april
2018) gewerkt aan een nieuwe koers. Ongeacht hoe de koers is
zal deze plaatsvinden met investeringen. De gemeentelijke
bijdrage zoals vastgesteld zal toenemen. Daarnaast kan zich een
wijziging voordoen in de governance structuur.

11. Ontwikkelingen

Het klappen van het bestuursakkoord “Akkoord van Westerlee”
zorgde ervoor dat een aantal gemeente verder zijn gegaan onder
Werk in Uitvoering (Synergon). Westerwolde, Borger-Odoorn en
Midden-Groningen hebben wel een bijdrage gekregen om de
personele reorganisatie van Wedeka te financieren. Voor MiddenGroningen is dit een bedrag van 360.000 euro. Penvoerder is de
gemeente Oldambt. Stadskanaal en Veendam hebben geen
bijdrage gekregen als veroorzakers van het klappen van het
akkoord. Wedeka zal door de Wedeka gemeenten verder moeten
zonder ondersteuning.
*Jaarrekening 2017 Wedeka, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1. Rechtsvorm, naam en
plaats

Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio – Bad Nieuweschans
Voorheen Stichting Eems Dollard Regio

2. Doelstelling en
openbaar belang

De regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar
deelnemers bevorderen, stimuleren, ondersteunen en coördineren
op groot aantal gebieden.

3. Deelnemende partijen

Gemeenten: Aa & Hunze, Appingedam, Assen, Bellingwedde,
Borger-Odoorn, Coevorden, Delfzijl, Eemsmond, Emmen,
Groningen,
Grootegast,
Haren,
Hoogeveen,
HoogezandSappemeer, Leek, Menterwolde, Midden-Drenthe, Noordenveld,
Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam,
Vlagtwedde, Westerveld en Zuidhorn. Kamer van Koophandel.
Städte: Aurich, Borkum, Emden, Friesoythe, Haren (Ems)
Haselünne, Jever, Leer, Lingen, Meppen, Norden, Papenburg,
Schortens, Varel, Weener, Wiesmoor en Wittmund. Gemeinden:
Barßel, Bösel, Bunde, Dornum, Emsbüren, Essen (Oldb.),
Friedeburg,
Geeste,
Großefehn,
Hinte,
Ihlow,
Jemgum,
Krummhörn, Lastrup, Lindern, Moormerland, Ostrhauderfehn,
Rhauderfehn,
Rhede,
Salzbergen,
Sande,
Saterland
Sübrookmerland,
Twist,
Uplengen,
Wangerland,
Westoverledingen en Zetel. Samtgemeinden: Brookmerland,
Dörpen, Esens, Freren, Gae, Herzlake, Hesel, Jümme, Lathen,
Lemgerich, Nordhümmlingm Sögel, Spelle en Werlte. Industrieund
Handelskammer:
Oldenburgische
IHK,
IHK
für
Ostfriendland und Papenburg en IHK Osnabrück-Emsland.
Handwerkskammer: für Ostfriesland en Osnabrück-Emsland.
Ostfriesische Landschaft. Landkreise: Aurich, Cloppenburg,
Emsland, Friesland, Leer, Vechtsda en Wittmund.
HS Burgemeester P.M.M. de Jonge, 1e vertegenwoordiger.
HS Wethouder E. Drenth, 2e vertegenwoordiger.
MW Wethouder J. Borg 1e vertegenwoordiger.
MW Raadslid G.G.J. Huizinga 2e vertegenwoordiger.
SL Burgemeester G.J. ten Brink 1e vertegenwoordiger.

4. Bestuurlijk belang

5. Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 4.635 euro
MW Bijdrage 2017 = 2.568 euro
SL Bijdrage 2017 = 2.984 euro

6. Relatie met programma

HS Bestuur en Burger & Wonen en industrie
MW Economische zaken
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s
11. Ontwikkelingen

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 413.864 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 2.656.543 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 13 procent
2017 = niet bekend*
Geen.
De bijdrage van de deelnemers is in 2016 structureel met een
sprong omhoog gegaan. Deze verhoging is voor uitbreiding van
de samenwerking op onder meer het thema economie.

*Jaarrekening 2017 EDR, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en
openbaar belang

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor
het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan
het laag houden van de kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger.

3. Deelnemende partijen

Alle Nederlandse gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Staat der Nederlanden en alle provincies m.u.v.
Zeeland.

4. Bestuurlijk belang

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het
stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel
van 2,50 euro).

5. Financieel belang

HS 31.161 aandelen tegen een prijs van 2,50 euro.
MW 38.688 aandelen tegen een prijs van 2,50 euro.
SL 20.124 aandelen tegen een prijs van 2,50 euro.

6. Relatie met programma

HS Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
MW Bestuur
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat

31-12-2017 = 4.953.000.000 euro
01-01-2017 = 4.486.000.000 euro
31-12-2017 = 135.041.000.000 euro
01-01-2017 = 149.483.000.000 euro
2017 (eind) = 4 procent
2017 (begin) = 3 procent
2017 = 393.000.000 euro

10. Risico’s
11. Ontwikkelingen

Niet bekend*
Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen
voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG
Bank (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke
samenvoeging buiten beschouwing gelaten.).
*Jaarrekening 2017 BNG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.

1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en
belang
3. openbaar
Deelnemende
partijen
4. Bestuurlijk belang

5. Financieel belang

6. Relatie met programma

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit

Concept 11 juni 2018

N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen
Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt.
Alle Groninger gemeenten, Provincie Groningen en de gemeente
Tynaarlo (gedeeltelijk).
HS Wethouder O. Gopal lid van algemene vergadering
aandeelhouders.
HS Wethouder M.T. Metscher plv. lid van algemene vergadering
aandeelhouders.
MW Wethouder J. Borg lid algemene vergadering aandeelhouders.
SL Aandeelhouder
Totaal
aandelen = 1e
281lid A.F. Woortman.
HS Aandelen Hoogezand-Sappemeer = 14 stuks a 500 euro
nominaal.
MW Aandelen: 6 stuks a 500 euro nominaal.
SL Aandelen Slochteren: 7 stuks a 500 euro nominaal
HS Openbare ruimte
MW Economische zaken
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 71.364.000 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 110.704.000 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 39 procent
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9. Resultaat

2017 = niet bekend*

10. Risico’s

Niet bekend*

11. Ontwikkelingen

Niet bekend*

*Jaarrekening 2017 Waterbedrijf Groningen, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog
niet gepubliceerd.

1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en openbaar
belang

N.V. Enexis Holding - ‘s-Hertogenbosch
Het distribueren en transporteren van energie zoals elektriciteit,
gas, warmte en warm water en alles wat de wet toestaat als
netwerkbeheerder.

3. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

4. Financieel belang

SL voor 6.805 euro aandelen.
MW 106.587 aandelen

5. Relatie met programma

SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
7. Solvabiliteit
8. Resultaat

31-12-2017 = 3.808.000.000
01-01-2017 = 3.704.000.000
31-12-2017 = 3.860.000.000
01-01-2017 = 3.580.000.000
2017 (eind) = 50 procent
2017 (begin) = 51 procent
2017 = 207.000.000 euro

euro
euro
euro
euro

9. Risico’s

De credit rating voor de lange termijn, afgegeven door Moody’s is
Aa3 met stable outlook en door Standard & Poor’s (S&P) is A+
met stable outlook.

10. Ontwikkelingen

Geen.

1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en openbaar

B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie - ‘s-Hertogenbosch

belang

PBE heeft een beperkt takenpakket en is belast met het
afwikkelen van zaken die uit de verkoop voortkomen. PBE is
verplichtingen aangegaan in het kader van het convenant
Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee
is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

3. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

4. Financieel belang

SL Geen.
MW 106.587 aandelen.

5. Relatie met programma

SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
7. Solvabiliteit
8. Resultaat
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31-12-2017 = 1.620.245 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 1.638.704 euro
31-12-2017 = 17.940 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 50.833 euro
2017 (eind) = 99 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 97 procent
2017 = 18.459 euro (negatief) (concept cijfers)
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9. Risico’s

10. Ontwikkelingen

1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en openbaar
belang

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog
sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de
verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het risico
en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van
deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is
geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele
verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur
van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele
partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen
voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap
vervolgens kan worden geliquideerd

B.V. Verkoop Vennootschap - ‘s-Hertogenbosch
Namens
de
Verkopende
aandeelhouders
eventuele
garantieclaims voeren tegen RWE en het geven van instructies
aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat
in het General Escrow Fonds is gestort.

3. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

4. Financieel belang

SL Voor 5 euro aandelen.
MW 1.424 aandelen.

5. Relatie met programma

SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
7. Solvabiliteit
8. Resultaat
9. Risico’s

31-12-2017 = 150.934 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 1.242.623 euro
31-12-2017 = 19.656 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 37.323 euro
2017 (eind) = 89 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 97 procent
2017 = 66.690 euro (negatief) (concept cijfers)
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog
sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de
verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het
financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds
relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €
20.000), art 2.:81 BW.

10. Ontwikkelingen

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is
geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele
verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur
van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele
partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen
voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap
vervolgens kan worden geliquideerd.

1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en openbaar
belang

B.V. Cross Border Leases vennootschap - ‘s-Hertogenbosch
De functie van deze vennootschap is de verkopende
aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen
als medebeheerder van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als
doorgeefluik voor betalingen in en uit het Fonds.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

3. Bestuurlijk belang
4. Financieel belang
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SL Voor 5 euro aandelen.
MW 1.424 aandelen.
Pagina 53 van 113

5. Relatie met programma
6. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken
Voorheen werden cijfers in dollars aangeleverd.
31-12-2017 = 146.779 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 787.743 euro
31-12-2017 = 16.517 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 148.644 euro

7. Solvabiliteit

2017 (eind) = 90 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 84 procent

8. Resultaat
9. Risico’s

2017 = 18.881 euro (negatief) (concept cijfers)
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake
van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende
aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal
wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de
hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze
vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.

10. Ontwikkelingen

Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd,
dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen
nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de
vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen
om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig
kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan
worden geliquideerd.

1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en openbaar

B.V. Vorderingen op Enexis - ‘s-Hertogenbosch

belang

3. Bestuurlijk belang
4. Financieel belang
5. Relatie met programma
6. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
7. Solvabiliteit
8. Resultaat
9. Risico’s

Om de verkoop van de gas- en elektriciteitsnetten door Essent
aan Enexis mogelijk te maken is in 2009 door de verkopende
aandeelhouders van Essent een lening verstrekt aan Enexis van
1,8 miljard euro.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
SL Voor 5 euro aandelen.
MW 1.424 aandelen.
SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken
31-12-2017 = 9.172 euro (concept cijfers)
01-01-2017= 23.997 euro
31-12-2017 = 356.319.796 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 356.261.455 euro
2017 (eind) = 0 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 0 procent
2017 = 14.825 euro (negatief) (concept cijfers)
De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op
Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en,
in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag
dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag
€ 20.000), art 2.:81 BW.

10. Ontwikkelingen

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche.
De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk
van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e
tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen
vermogen. Naar verwachting zal de vennootschap eind
2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

1. Rechtsvorm, naam en
plaats

B.V. CSV Amsterdam - ‘s-Hertogenbosch
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2. Doelstelling en openbaar
belang

Namens de Verkopende aandeelhouders van Essent een
eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als
gevolg van de WON. Namens de verkopende Aandeelhouders
eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO
B.V. (“Waterland”). Het geven van instructies aan de escrowagent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrowrekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

3. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

4. Financieel belang

SL Voor 5 euro aandelen.
MW 1.424 aandelen.

5. Relatie met programma

SL Werk en Inkomen
MW Economische zaken

6. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
7. Solvabiliteit
8. Resultaat
9. Risico’s

31-12-2017 = 869.698 euro (concept cijfers)
01-01-2017 = 3.209.046 euro
31-12-2017 = 64.924 euro (concept cijfers)
01-01-2017= 170.799 euro
2017 (eind) = 93 procent (concept cijfers)
2017 (begin) = 95 procent
2017 = 109.945 euro (negatief) (concept cijfers)
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van
Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de
verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale
bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Momenteel is er
een bedrag van € 5.464.217 uitbetaald aan Waterland ten laste
van de escrow-rekening, en is er een bedrag van € 3.406.063
terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave.
De terugbetaling is niet verrekend met de escrow, waardoor het
risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.035.783 en
voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de
vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de
aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van
deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

10. Ontwikkelingen

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode
dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door
Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden
ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van
Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en
het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Naar
verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen
worden geliquideerd.

1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en openbaar

B.V. Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek - Zuidbroek

3. belang
Deelnemende partijen

Vermeer Infrastructuur b.v. (nu Dura Vermeer), gemeente
Menterwolde, Bart Duursema Beheer b.v.

4. Bestuurlijk belang

Gemeente is middels portefeuillehouder EZ en raadslid
vertegenwoordigd in Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
MW Wethouder J. Borg lid algemene vergadering aandeelhouders
en lid van directie.
Raadslid C.J.H. Ubels lid Raad van Commissarissen.

5. Financieel belang

MW (40 aandelen a 45 euro)

6. Relatie met programma

MW Economische Zaken
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Ontwikkeling bedrijventerrein.
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7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen

31-12-2017
01-01-2017
31-12-2017
01-01-2017

=
=
=
=

976.359 euro
972.282 euro
1.729.690 euro
2.058.308 euro

8. Solvabiliteit

2017 (eind) = 36 procent
2017 (begin) = 32 procent

9. Resultaat

2017 = 4.077 euro

10. Risico’s

De ontwikkelingsmaatschappij moet de derde termijn ad.
1.197.207 euro nog aan de gemeente voldoen. De betaling is
gekoppeld aan de levering van 5 ha bestemd bedrijventerrein,
hetgeen
nu nog niet het geval is. De gemeente zal de
desbetreffende gronden nog moeten aankopen.

11. Ontwikkelingen

De gemeente zet zich in om met de provincie tot
overeenstemming te komen over de mogelijkheid om de hiervoor
genoemde 5 ha tot bedrijventerrein te kunnen bestemmen.
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1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en
openbaar belang

B.V. BWR Personeel
BWR Personeel B.V. is 28 juli 2005 opgericht door Het
werkvoorzieningsschap ”Hoogezand en Omstreken”(TRIO
Bedrijven) de BV heeft als doel:
- het beschikbaar stellen van personeel voor Trio bedrijven zodat
flexibeler ingespeeld kan worden op de behoefte aan
leidinggevend kader;
- het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze
deelnemen in, zich interesseren bij en/of samenwerken met
andere vennootschappen en/of ondernemingen, als mede het
uitoefenen van het beheer, het bestuur of de directie bij andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
-het aangaan en uitvoeren van pensioenovereenkomsten,
alsmede andere periodieke verplichtingen en het beheren van
daartoe aan de vennootschap beschikbaar gesteld vermogen;
- het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel
en industrieel gebied, benevens het verrichten van al hetgeen
met bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.

3. Deelnemende partijen

Gemeente Hoogezand-Sappemeer is 100% eigenaar. Nadat de
GR-BWR is opgeheven per 1-1-2016, is door de oversdracht van
de activa en passiva de gemeente Hoogezand-Sappemeer 100%
eigenaar geworden.

4. Bestuurlijk belang

Dhr. T. van de Poel, Directeur BWRI, is tevens directeur van BWR
Personeel B.V.

5. Financieel belang

Na 2015 zijn de actieve medewerkers in dienst genomen door de
gemeente Hoogezand-Sappemeer. In 2017 zijn er geen
medewerkers bij BWR Personeel B.V. in dienst geweest. De
kosten en opbrengsten worden één op één doorbelast naar het
BWRI. Daardoor is het resultaat voor BWR Personeel B.V. nul in
2017.

6. Relatie met programma
7. Vermogen
A) Eigen vermogen

N.v.t. (zie nr. 10)

B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s
11. Ontwikkelingen
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31-12-2017 = 18.000 euro
01-01-2017 = 18.000 euro
31-12-2017 = 0 euro
01-01-2017 = 0 euro
2017 (eind) = 100 procent
2017 (begin) = 100 procent
2017 = 0 euro
Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR
Personeel B.V.
Er moet in 2018 een keuze gemaakt worden of BWR Personeel
B.V. ingezet gaat worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.
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1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en
openbaar belang

B.V. BWR Werkt!
BWR Werkt! B.V. is 17 juli 2013 opgericht en komt tegemoet aan
de groeiende behoefte om WWB-cliënten met het gebruik van
ontwikkelinstrumenten te kunnen verlonen. Het is een
springplank, een belangrijke stap richting regulier Werkt! BV is
geen gewoon bedrijf, maar een ontwikkelinstrument van BWR.
Deze behoefte is in een stroomversnelling gebracht door de
komst van het pakket-sorteer centrum van PostNL. Bij PostNL
worden beide doelgroepen (Wsw en WWB) ingezet. Wswwerknemers hebben hun reguliere dienstverband bij de GR met
toepassing van de CAO Wsw.

3. Deelnemende partijen

Gemeente Hoogezand-Sappemeer is 100% eigenaar. Nadat de
GR-BWR is opgeheven per 1-1-2016, is door de oversdracht van
de activa en passiva de gemeente Hoogezand-Sappemeer 100%
eigenaar geworden.

4. Bestuurlijk belang

Dhr. T. van de Poel, Directeur BWRI, is tevens directeur van BWR
Werkt! B.V.

5. Financieel belang

Per 1 augustus 2015 zijn de actieve medewerkers in dienst
genomen door 365Werk. In 2017 zijn er geen medewerkers bij
BWR Werkt! B.V. in dienst geweest. De kosten en opbrengsten
worden één op één doorbelast naar het BWRI. Daardoor is het
resultaat voor BWR werkt B.V. nul in 2017.

6. Relatie met programma
7. Vermogen
A) Eigen vermogen

N.v.t. (zie nr. 10)

B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s
11. Ontwikkelingen

31-12-2017
01-01-2017
31-12-2017
01-01-2017

=
=
=
=

100.000 euro
100.000 euro
0 euro
0 euro

2017 (eind) = 100 procent
2017 (begin) = 100 procent
2017 = 0 euro
Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Werkt!
B.V.
Er
moet in 2018 een keuze gemaakt worden of BWR Werkt! B.V.
ingezet gaat worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.
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1. Rechtsvorm, naam en
plaats

Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold Steendam

2. Doelstelling en openbaar
belang

Het aanleggen, de exploitatie en het onderhoud van een golfbaan
te Steendam en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.

3. Deelnemende partijen

Gemeente Slochteren, Geveke ontwikkeling (nu Esborg recreatie
en Esborg ontwikkeling), Golfclub Duurswold. Na 16 augustus
2017: Gemeente Slochteren.

4. Bestuurlijk belang

Tot 16 augustus:
SL W. Koop namens Esborg
SL H. Palte namens gemeente
SL J. Declercq namens de golfclub
Na 16 augustus 2017:
SL H. Palte namens de gemeente

5. Financieel belang

SL Garantstelling van 1,8 miljoen euro

6. Relatie met programma
7. Vermogen
A) Eigen vermogen

SL Gemeenschapsvoorzieningen

B) Vreemd vermogen

31-12-2017
01-01-2017
31-12-2017
01-01-2017

=
=
=
=

741.186 euro (negatief) (concept cijfers)
662.899 euro (negatief)
2.046.063 euro (concept cijfers)
2.847.404 euro

8. Solvabiliteit

2017 (eind) = 57 procent (negatief) (concept cijfers)
2017 (begin) = 30 procent (negatief)

9. Resultaat

2017 = 630.704 euro (negatief) (concept cijfers)

10. Risico’s

Op 16 augustus 2017 is een vaststellingsovereenkomst getekend
door alle betrokken partijen. Hierbij is de contragarantie door
KHE Group BV afgekocht en heeft de gemeente Sl alle gronden
waar de golfbaan op gelegen is in handen gekregen middels de
aankoop van de stukken grond van Esborg. De gronden zijn voor
de aankoop (in totaal) getaxeerd op 1,6 miljoen euro.
De statuten van de Stichting zijn ook per die datum aangepast,
het bestuur bestaat nu uit één persoon, namens de gemeente, H.
Palte.
Gemeente staat nog wel garant voor de lening van 1,8 miljoen
euro die de Stichting heeft afgesloten bij de BNG. Deze lening zal
door de Stichting moeten worden verlengd. Deze loopt af mei
2019. Gesprekken over deze verlenging zullen, door de Stichting,
in voorjaar 2018 worden opgestart.

11. Ontwikkelingen

Zie risico’s.
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1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en openbaar
belang

Vereniging Nederlandse Gemeenten – Den Haag
Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van
hun bestuurstaken en belangen behartigen die samenhangen
met die taken. Tevens afspraken maken met andere overheden
over
arbeidsvoorwaardenbeleid
en
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten
aangaan
met
werknemersorganisaties.

3. Deelnemende partijen

Alle Nederlandse gemeenten.

4. Bestuurlijk belang

Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur worden gekozen door de
aangesloten gemeenten. Gemeenten hebben geen zitting in
algemeen bestuur of dagelijks bestuur. Gemeente wijst raads- of
collegelid
/
gemeentesecretaris
/
griffier
aan
als
vertegenwoordiger voor de algemene ledenvergadering
HS Wethouder O. Gopal lid van VNG commissie gezondheid en
welzijn en subcommissie huiselijk geweld / Veilig thuis.
SL Raadslid Dhr. K. Boer lid commissie raadsleden en griffiers.

5. Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 45.428,50 euro
MW Bijdrage 2017 = 17.564 euro
SL Bijdrage 2017 = 22.100 euro
HS Burger en Bestuur
MW Bestuur
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

6. Relatie met programma

7. Vermogen
A) Eigen vermogen
B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s
11. Ontwikkelingen

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 65.548.000 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 81.229.000 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 45 procent
2017 = niet bekend*
Nauwelijks.
De bekostiging van de collectieve activiteiten moet in de
toekomst anders verlopen en niet meer direct uit het
gemeentefonds naar de VNG gaan. In 2017 valt een aantal
posten in dit overgangsjaar niet meer onder de collectieve
financiering van het gemeentefonds. Het grootste gedeelte valt in
2017 nog wel onder deze collectieve financiering. Voor de posten
die in het overgangsjaar niet meer onder de collectieve
activiteiten vallen zijn oplossingen gevonden, voornamelijk door
bekostiging vanuit verschillende ministeries. De VNG geeft aan
dat de wijzigingen alleen invloed hebben op de manier waarop de
middelen naar de VNG stromen. De VNG suggereert hiermee dat
er geen veranderingen voor de gemeente zijn. Dit is echter
alleen het geval als de inkomsten uit het gemeentefonds met
ingang van 2018 zullen stijgen.

*Jaarrekening 2017 VNG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1. Rechtsvorm, naam en
2. plaats
Doelstelling en openbaar
belang
3. Deelnemende partijen

Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer
Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van
hun bestuurstaken.
Alle Groninger gemeenten.

4. Bestuurlijk belang

HS
wijst raads- collegelid / gemeentesecretaris aan
als
vertegenwoordiger voor de algemene ledenvergadering.
MW Burgemeester R. Munniksma portefeuillehoudersoverleg
Bestuur, Veiligheid, Europa, Internationaal, Dienstverlening en
Informatiebeleid.
MW Wethouder J. Borg portefeuillehoudersoverleg
Gemeentefinanciën en Arbeidszaken en
portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en
Mobiliteit.
MW Wethouder T. van der Veen portefeuillehoudersoverleg
Onderwijs, Cultuur, Sport, Gezondheid, Welzijn en Jeugdzorg en
portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen.
SL Wethouder J.J. Boersma lid van dagelijks bestuur –
penningmeester.

5. Financieel belang

HS Bijdrage 2017 = 26.316 euro
MW Bijdrage 2017 = 12.469 euro
SL Bijdrage 2017 = 25.677 euro

6. Relatie met programma

HS Burger en Bestuur
MW Bestuur
SL Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

7. Vermogen
A) Eigen vermogen

9. Resultaat

31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 141.551 euro
31-12-2017 = niet bekend*
01-01-2017 = 425.620 euro
2017 (eind) = niet bekend*
2017 (begin) = 25 procent
2017 = niet bekend*

10. Risico’s

Nauwelijks.

B) Vreemd vermogen
8. Solvabiliteit

11. Ontwikkelingen
Geen ontwikkelingen.
*Jaarrekening 2017 VGG, op moment van opstellen van deze paragraaf, nog niet gepubliceerd.
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1. Rechtsvorm,
naam en plaats

Vrijwillige samenwerking Regiovisie Groningen-Assen 2030 – Groningen

2. Doelstelling en
openbaar belang

Uitbouwen van economische kansen en versterken van kwaliteit.
Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen
de deelnemende partijen. Sinds 1996 investeert Regio Groningen-Assen
in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. Infrastructuur
en de kwaliteit van stad en omliggende gebieden zijn sindsdien sterk
verbeterd. Dit betekent niet dat de Regio nu klaar is. In 2013 pasten we
het beleid en de organisatie aan de veranderde economische
omstandigheden aan,omdat de oplossing van ruimtelijke en
economische vraagstukken van vandaag en morgen niet stopt bij de
gemeente- en of provinciegrenzen. Samen sta je sterker! Zorgen dat
deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met
z'n allen de komende jaren voor staan. Regio Groningen-Assen werkt
vanuit deze ambitie aan drie speerpunten: het economisch kerngebied
verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren/ bereikbaarheid,
en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

3. Deelnemende
partijen

Provincies Drenthe en Groningen. Gemeenten: Assen, Bedum,
Groningen,
Haren,
Hoogezand-Sappemeer,
Leek,
Noordenveld,
Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.
HS Wethouder E. Drenth lid van de stuurgroep.
HS Wethouder M.T. Metscher plv. lid van de stuurgroep.
SL Burgemeester G.J. ten Brink lid van stuurgroep.

4. Bestuurlijk
belang
5. Financieel belang

Bijdrage is in 2013 vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse
bijdrage).
HS Bijdrage jaarlijks 367.209 euro
SL Bijdrage jaarlijks 49.193 euro

6. Relatie met
programma

HS Wonen en industrie
SL Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

7. Vermogen
A) Eigen
vermogen
B) Vreemd
vermogen
8. Solvabiliteit
9. Resultaat
10. Risico’s

11. Ontwikkelingen

31-12-2017
01-01-2017
31-12-2017
01-01-2017

=
=
=
=

13.811.560 euro
11.702.764 euro
2.310.656 euro
3.218.017 euro

2017 (eind) = 86 procent
2017 (begin) = 78 procent
2017 316.466 euro
Algemeen risico is de discussie over participatie aan en/of financiële
bijdrage aan de Regio Groningen Assen vanuit één of meerdere
deelnemers. Dat is nu niet aan de orde.
Zie de beschrijving onder punt 2. De ontwikkelingen en activiteiten
haken hierbij aan. Daarnaast gaat de opschaling van gemeenten tot
andere verhoudingen leiden. Naar verwachting wordt dit betrokken bij
de evaluatie en doorontwikkeling van de RGA in de komende jaren.
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Paragraaf 6

Grondbeleid

Beoogd
maatschappelijk
effect

Het grondbeleid en de projecten in de grondexploitatie zijn er op gericht om de
doelstellingen ten behoeve van de volkshuisvesting in de gemeente en de integrale
ontwikkeling van de dorpskernen te realiseren.

Algemeen

Eind 2016 is het totaal aantal grondcomplexen terug gebracht tot twee. In deze paragraaf
wordt de stand van zaken toegelicht.

Overzicht
complexen

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 (MPG 2018) is in juni vastgesteld. In de MPG
2018 zijn de grondcomplexen (grondexploitaties) opgenomen. De MPG geeft een integraal
beeld van de gerealiseerde en verwachte kosten en opbrengsten van de verschillende
complexen.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de met grondexploitaties
verband houdende uitgaven en inkomsten verantwoord binnen programma 7 (gemeentelijke
exploitatie) en via een tegenboeking op de balans geplaatst.
Ontwikkeling grondexploitaties 2017 x € 1.000
Boekwaarden
BIE

Begin
2017

Verlengde
Veenlaan
Korenmolenweg
Totaal

Investeringen

Inkomsten

Eind
2017

Contante
waarde
2018

Eindwaarde

3.427

156

0

3.583

1.103*

905*

594

24

0

618

237

223

4.021

180

0

4.201

1.340

1.128

* gebaseerd op het huidige plan voor 44 woningen.
Algemene
prognose en
ontwikkelingen

In 2017 is verbetering van de woningmarkt zichtbaar. De verkoop van woningen neemt
weer toe. Ook de media bericht dat de woningmarkt aantrekt. Ontwikkelaars en
particulieren zijn weer bereid meer initiatief te nemen voor het bouwen van woningen. Er
zijn echter grote regionale en lokale verschillen. In de gemeentelijke grondexploitaties is dit
herstel nog niet terug te zien.

Algemene reserve In 2016 is de algemene reserve volledig ingezet om verliesnemingen in de grondexploitaties
grondexploitaties in 2016 (deels) te dekken. Hiermee is er geen algemene reserve grondexploitaties meer.
en voorzieningen
Op basis van de uitkomsten van de hercalculaties van Verlengde Veenlaan en
Korenmolenweg in de MPG 2018 dient de verliesvoorzieningen opgehoogd te worden. Voor
de Verlengde Veenlaan betekent dit een toevoeging van € 120.173 (op basis van het plan
met 44 woningen) en voor de Korenmolenweg € 33.952 euro.
Overeenkomstig het advies van de accountant uit 2015 vindt momenteel een herijking van
de grondexploitatie Verlengde Veenlaan plaats. Naar het zich laat aanzien zal deze herijking
resulteren in een verdunning van het plan welke vrij stevig van aard zal zijn. Daarvan
uitgaande ligt het voor de hand (en in lijn met de afspraak ‘schoon over’) om ten laste van
de rekening hierom een voorzet te geven met een extra storting in de verliesvoorziening
van € 1.195.000 welke in overeenstemming is met een verdunning naar 50%.
De stortingen in de verliesvoorzieningen van totaal € 1.349.125 komen ten laste van het
rekeningresultaat 2017. Het verloop van de verliesvoorzieningen 2017 is als volgt:
Verliesvoorziening

Stand per 1-1-2017

Mutaties 2017

Stand 31-12-2017

Verlengde Veenlaan

€ 784.426

€ 1.315.173

€ 2.099.599

Korenmolenweg

€ 189.153

€ 33.952

€ 223.105

Hieronder wordt per complex kort de stand van zaken weergegeven, inclusief toelichting op
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afboekingen, verliesnemingen en voorzieningen.
Verlengde
Veenlaan

In 2017 heeft er geen kavelverkoop plaatsgevonden. Wel is er particuliere interesse. In het
derde kwartaal van 2018 zal een herijking van het plan aan de raad worden voorgelegd.
Omdat de kans groot is dat een gewijzigde planopzet zal leiden tot minder opbrengsten door
de verkoop van minder kavels, is er een extra verliesvoorziening opgenomen van
€ 1.195.000.

Korenmolenweg

In 2014 is de reconstructie van de Korenmolenweg afgerond. Opties op de beschikbare
bedrijfskavels hebben (nog) niet geleid tot verkoop. Op basis van de uitkomsten van de
MPG is € 33.952 aan de verliesvoorziening Korenmolenweg toegevoegd,

Risico’s

Bij de ontwikkeling van grondexploitaties lopen we risico’s, bijvoorbeeld een vertraging in
het uitgiftetempo, gronden die tegen een lagere uitgifteprijs worden verkocht dan voorzien,
tegenvallers bij de aanbesteding in civieltechnische werken, vertraging in de uitvoering
enzovoort. De risico’s op de grondexploitaties zijn in de MPG 2018 in beeld gebracht en
worden benoemd in paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daarbij is een
inschatting gemaakt van de kans en de omvang van optreden.
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Paragraaf 7

Lokale Heffingen

Besluit
begroting en
verantwoording
provincies en
gemeenten
(BBV)

In artikel 9 lid 2 a. en artikel 10 van het BBV is geregeld dat het opstellen van een
paragraaf betreffende de lokale Heffingen verplicht is en dat deze paragraaf in ieder
geval moet bevatten:

Inleiding

De lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. In deze
paragraaf wordt een overzicht gegeven van de geheven belastingen en heffingen.

•
•
•
•
•

de geraamde inkomsten;
het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
een aanduiding van de lokale lastendruk;
een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Overzicht van de Onderstaande tabel verschaft inzicht in de raming en realisatie van de opbrengsten uit de
lokale heffingen lokale heffingen. Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de heffingsinkomsten bestaat
uit de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Omschrijving

Realisatie

Realisatie

2015

Raming

2016

Realisatie

2017

2017

Onroerende zaakbelasting

€

2.852.849

€

3.270.079

€

2.703.049

€

3.008.973

Afvalstoffenheffing

€

1.492.101

€

1.525.073

€

1.467.225

€

1.448.876

Rioolheffing

€

1.643.179

€

1.652.201

€

1.581.915

€

1.594.089

Toeristenbelasting

€

19.172

€

49.182

€

37.500

€

40.000

Leges

€

949.126

€

723.338

€

673.581

€

758.162

Totaal

€ 6.956.427

€ 7.219.873

€ 6.463.270

€ 6.850.100

Noot:Toeristenbelasting wordt geheven over het aantal overnachtingen in het voorgaande
jaar. Toeristenbelasting geheven in 2017 heeft betrekking op het jaar 2016.
Onroerende
zaakbelasting

De opbrengst onroerende zaakbelasting is hoger dan geraamd. Voornaamste oorzaak:
Het ingecalculeerde risico bij de begroting 2017 voor de WOZ-beschikkingen van de
NAM. De bezwaar- en beroepsprocedure uit 2016 is niet afgesloten in 2017. De
aanslagen OZB voor de NAM locaties lagen daarmee dan ook in 2017 hoger dan
begroot. De aanslagen zijn conform de waarde vastgesteld door de gemeentelijke
taxateurs opgelegd. Het maximale risico voor 2017 wordt ingeschat op € 251.000.
Gebaseerd op het verschil tussen de beschikte WOZ-waarde en de voorgestelde NAMwaarde.
Per saldo wordt de opbrengst voor € 57.000 (pos.) beïnvloed door voorgaande jaren.
De positieve invloed voorgaande jaren komt voort uit de extra kwaliteitscontroles die
zijn gedaan en door areaal uitbreiding als gevolg van de aantrekkende economie. Met
areaaluitbreiding was in de begroting geen rekening gehouden.
De daling in het aantal bezwaren zet ook in 2017 door. Het aantal objecten onder
bezwaar tegen de WOZ-waarde is in 2017 ten opzichte van 2016 sterk gedaald. Het
aantal sterkere aardbevingen is in 2016 en 2017 afgenomen.
Bezwaarvergelijking WOZ-waarde 2014 –2017
Omschrijving

2014

2015

2016

2017

639

1064

815

450

Waarvan informeel

97

781

562

275

Aantal ongegrond

200

104

84

106

Aantal gegrond

439

912

692

279

In behandeling

0

48

39

65

Beroepschriften

28

52

20

13

Bezwaren aardbevingen

95

665

385

78

Aantal bezwaarschriften
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De voorgaande jaren zijn aangepast aan de actuele situatie. De cijfers zijn inclusief
bezwaren tegen later genomen beschikkingen.

Afvalstoffenheffing

De opbrengst afvalstoffenheffing is € 18.500 hoger dan begroot. Bij het opstellen van
de begroting is een inschatting gemaakt van de invloed Meerstad. Het aantal
huishoudens waarmee is gerekend blijkt achter hoger te zijn.
AFVALSTOFFENHEFFING

Realisatie

Realisatie

2015

Rioolheffing

2016

Realisatie

2017

2018

Overige goederen en diensten

€

937.453

€

892.003

€

850.475

€

892.003

BTW

€

196.865

€

187.321

€

178.600

€

187.321

Kapitaallasten

€

22.715

€

22.158

€

21.601

€

22.158

Organisatiekosten

€

452.035

€

564.984

€

510.644

€

564.984

Harmonisatie Afval

€

-

€

-

€

-

€

158.834

Kwijtschelding

€

58.432

€

59.010

€

50.000

€

61.638

TOTALE LASTEN

€ 1.667.500

€ 1.725.475

€ 1.611.320

€ 1.494.328

Inzet voorziening afval

€

10.000

€

-

€

-

€

Vergoeding verrichte diensten

€

322.363

€

198.081

€

92.050

€

201.665

Afvalstoffenheffing

€

1.492.101

€

1.525.073

€

1.467.225

€

1.448.876

TOTALE BATEN

€ 1.824.464

€ 1.723.154

€ 1.559.275

€ 1.650.541

NETTO LASTEN

€

€

€

€

-156.965

2.321

52.045

-

-156.213

De meeropbrengst van €12.000 komt voor € 4.500 door invloed voorgaande jaren. De
meeropbrengst over 2017 is € 7.500. Bij het opstellen van de begroting is een
inschatting gemaakt van de invloed Meerstad. Het aantal aangesloten percelen blijkt
achter hoger te zijn gebleven.
RIOOLHEFFFING

Realisatie

Realisatie

2015

Toeristen
belasting

Raming

Raming

2016

Realisatie

2017

2017

Energie

€

91.420

€

60.761

€

60.300

€

-113.575

Overige goederen en diensten

€

341.646

€

285.281

€

318.075

€

416.495

BTW

€

71.746

€

59.909

€

66.617

€

87.464

Kapitaallasten

€

814.397

€

836.829

€

842.271 €

830.165

Organisatiekosten

€

241.517

€

365.563

€

343.943 €

365.563

Overige kosten

€

14.087

€

10.104

€

TOTALE LASTEN

€ 1.574.813 € 1.618.447

Inzet voorziening riool

€

-

€

€ 1.616.072

9.647
€ 1.434.048

215.778

Vergoeding verrichte diensten

€

Rioolheffing

€

€

1.660

€

1.643.179 €

4.195

1.652.201

€

TOTALE BATEN

€ 1.863.152 € 1.653.861

€1.583.415

€ 1.594.479

NETTO LASTEN

€ -288.340

€

€

€

-35.414

€

390

1.581.915 €

1.500

1.594.089

47.341

-160.431

Toeristenbelasting wordt achteraf opgelegd. De aangiftebiljetten 2016 zijn verwerkt in
2017.
Overzicht toeristenbelasting 2013-2016
2013
2014
2015
2016
€ 34.680 € 36.820 € 37.500 € 40.000
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Leges

Met het oog op overzichtelijkheid zijn gelijksoortige diensten gegroepeerd in een vijftal
hoofdgroepen. Hieronder vindt u een overzicht met de inkomsten 2015 tot en met 2017:
Onderdeel

Realisatie

Realisatie

2015

Raming

2016

Realisatie

2017

2017

Burgerlijke stand

€

24.915

€

17.399

€

35.000

€

14.853

Bouw gerelateerde vergunningen

€

586.527

€

533.957

€

444.681

€

497.750

Reisdocumenten

€

169.048

€

84.531

€

110.000

€

83.709

Rijbewijzen

€

45.652

€

48.689

€

55.000

€

54.134

Overige loketfuncties

€

122.984

€

38.762

€

39.900

€

107.717

Totaal

€

949.126

€

723.338

€

673.581

€

758.162
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Paragraaf 8

Bestuur
De paragraaf bestuur is niet verplicht in het kader van de BBV. Deze paragraaf beschrijft
relevante ontwikkelingen in de uitvoering van het lokaalbestuur. Daarbij gaat het om het
samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie. Hoe werken we samen aan de
kwaliteit van de lokale gemeenschap, vanuit de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden. Daarmee hebben we het ook over bestuursstijl.
De bouw van de nieuwe gemeente is een grote opgave. Dit heeft in 2017 veel inzet
gevraagd van raad, college en organisatie. Vanuit de drie huidige gemeenten bouwen we
aan de organisatie en het bestuur van Midden-Groningen. Ook inwoners en
maatschappelijke organisatie blijven we betrekken, want zij leveren belangrijke input voor
de vormgeving van de nieuwe gemeente. Samen met de inwoners geven we invulling aan
de identiteit van de nieuwe gemeente: wat voor gemeente willen wij zijn; wat verbindt ons
met elkaar; wat is nu juist het onderscheidende van de nieuwe gemeente ten opzichte van
de omgeving? Vanuit het Kompas, dat aangeeft waar we in Midden-Groningen naar toe
willen, blijven we experimenteren, de grenzen opzoeken en onze invloed aanwenden om
andere overheden te bewegen die ruimte ook te geven. We zien al een voorzichtige
beweging dat de schaal en de bestuurskracht van de grotere gemeente het provinciaal
bestuur uitdaagt om Midden-Groningen als een gelijkwaardige partner te beschouwen, zodat
we samen de grote uitdagingen in dit gebied op kunnen pakken.
In de nieuwe grotere gemeente zal er meer ruimte zijn voor wijken en dorpen om zelf, met
elkaar, de lokale gemeenschap vorm te geven. Daarom werken we ook nu al aan het
versterken van de kracht van lokale gemeenschappen. We zien ons als lokale overheid niet
meer als degene die voorschrijft hoe het moet, als de regisseur die het spel bepaalt. Omdat
we vertrouwen in de kracht van mensen en in de samenleving, willen we meer ruimte geven
voor eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid. Die ruimte is er voor de inwoners, om met
elkaar te bepalen hoe ze hun sociale en ruimtelijke omgeving in willen richten. Dit willen we
ook financieel mogelijk maken door ook in 2017 weer de bijdrage aan de dorpsverenigingen
te verdubbelen.
Ook in de aanpak van de problematiek rondom gaswinning en aardbevingen is er sprake
van verkennen en experimenteren. Lokaal werken we samen met inwoners en dorpen aan
initiatieven die bijdragen aan veiligheid, leefbaarheid en economische kansen in onze
gemeente. Ook de wijze van samenwerken van overheden en partijen met de Nationaal
Coördinator Groningen kan er toe leiden dat we taken, rollen en verantwoordelijkheden
anders vormgeven dan we tot nu toe gewend waren. Om deze problematiek van ongekende
omvang adequaat en voortvarend aan te pakken, kunnen we niet alleen vertrouwen op
bestaande bestuurlijke en ambtelijke werkwijzen. Als eerste overheid staan we het dichtste
bij de inwoners. Als hun belangen zijn geschaad door de effecten van de gaswinning, moet
snelle en ruimhartige compensatie een vanzelfsprekendheid zijn. Daar blijven wij ons op alle
mogelijke manieren voor inzetten, op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.
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Paragraaf 9

Interbestuurlijk toezicht
In 2017 is in opdracht van de provincie het interbestuurlijk toezicht van de provincie
Groningen geëvalueerd. Daaruit bleek dat de wijze waarop het toezicht was ingevuld
weinig toegevoegde waarde had. In overleg met de gemeenten heeft de provincie daarom
besloten om te stoppen met de huidige werkwijze en samen met de gemeenten te komen
tot een nieuwe werkwijze, IBT 2.0. De (nieuwe) gemeente Midden-Groningen doet mee
aan de pilot IBT 2.0 en hoeft daarom niet langer in de begroting en in de jaarrekening te
rapporteren over de toezichtvelden. De toetsingscriteria zijn niet langer van toepassing en
de beoordeling goed-matig-slecht is komen te vervallen.
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Paragraaf 10

Sociaal Domein

In paragraaf Sociaal Domein van de begroting 2017 is een financieel overzicht gegeven van de 3
onderdelen participatie, Wmo en jeugd. Hieronder doen we op hoofdlijnen een terugblik op 2017.
Per onderdeel geven we een overzicht van de bereikte resultaten en een onderbouwing van de
grote financiële verschillen met de begroting.

Hoogezand-Sappemeer

Realisatie
2017

Participatie
Wsw
Gemeentelijke bijdrage WsW

7.772.759
-927.348

Re-integratie

2.344.490

Integratie-uitkering participatie

9.088.622

Saldo participatie

-101.279

WMO
Lasten nieuwe WMO

5.503.230

Integratie-uitkering WMO

6.789.022

Saldo WMO

1.285.792

Jeugd
Lasten jeugdzorg

13.921.478

Integratie-uitkering jeugd

11.504.694
2.416.784

Saldo jeugd
TOTALEN
Uitgaven

28.614.609

Integratie-uitkering Sociaal Domein
Saldo

27.382.338
1.232.271

Slochteren

Realisatie
2017

Participatie
Wsw
Gemeentelijke bijdrage WsW
Re-integratie
Integratie-uitkering participatie
Saldo participatie

1.611.592
-176.279
260.124
1.782.875
87.438

WMO
Lasten nieuwe WMO

1.533.929

Integratie-uitkering WMO

2.000.400
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Saldo WMO

466.471

Jeugd
Lasten jeugdzorg

4.270.091

Integratie-uitkering jeugd

3.538.951

Saldo jeugd

-731.141

TOTALEN
Uitgaven

7.499.457

Integratie-uitkering Sociaal Domein

7.322.225

Saldo

-177.232

Menterwolde

Realisatie
2017

Participatie
Wsw
Gemeentelijke bijdrage WsW
Re-integratie
Integratie-uitkering participatie
Saldo participatie

2.913.252
-234.891
274.049
3.285.093
332.683

WMO
Lasten nieuwe WMO

1.349.962

Integratie-uitkering WMO

2.104.731

Saldo WMO

754.769

Jeugd
Lasten jeugdzorg

4.356.759

Integratie-uitkering jeugd

3.499.734

Saldo jeugd

-857.025

TOTALEN
Uitgaven

8.659.131

Integratie-uitkering Sociaal Domein

8.889.558

Saldo

230.427

Participatie
Participatie is onderverdeeld in Wsw en een re-integratiebudget. In 2017 is de Wsw voor
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren uitgevoerd door BWRI. Voor inwoners van Menterwolde is de
Wsw uitgevoerd door Wedeka.
Voor 2017 geldt dat zowel het bedrijfsresultaat van de Wsw bij BWRI als bij Wedeka een positief
eindresultaat laat zien ten opzichte van de begroting. Het tekort is minder groot dan verwacht. De
gemeentelijke bijdrage Wsw wordt gedekt uit de algemene middelen. In Hoogezand-Sappemeer en
Slochteren wordt dit achteraf verrekend en betaalbaar gesteld. In Menterwolde is er sprake van
bevoorschotting vanuit de algemene middelen. De bevoorschotting in 2017 is voldoende voor de
financiële dekking van de negatieve resultaat.
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Inhoudelijke toelichting
Voor afspraakbanen, beschut werk en de loonkostensubsidie beschrijven we hieronder de behaalde
resultaten in 2017.
Afspraakbanen
Het werkgeversteam onderhoudt de contacten met werkgevers die reeds aangegeven hebben plek
te zien binnen hun bedrijf voor een afspraakbaan. Het werkgeversteam HSS heeft over de grenzen
van onze eigen subregio heen mensen kunnen plaatsen op een afspraakbaan. Op deze manier zijn
lokale werkgevers conform de afspraken binnen het regionale werkbedrijf geholpen door de bij hun
bekende contactpersonen.
De resultaten voor 2017 voor wat betreft de inzet van het werkgeversteam HSS zijn opgenomen in
onderstaande tabel:
Gemeente
Slochteren
Hoogezand
Menterwolde

Participatiewet
2
19
4

UWV uitkering

Nuggers
2
1

3
Na een aantal wetswijzigingen ten aanzien van de indicatiestellingen en plaatsing in het
doelgroepregister is het minder moeilijk om afspraakbanen te realiseren. In 2017 is de
samenwerking vanuit het UWV hieromtrent zo optimaal mogelijk gerealiseerd. Het UWV blijft
echter gebonden aan de wettelijke kaders en de wet op de privacy.
In 2017 is er verder wederom positief samengewerkt met de Praktijkscholen en de VSO’s
(Voortgezet Speciaal Onderwijs) om te komen tot een warme overdracht, casusbespreking, de
samenwerking binnen de Praktijkroute etc. met als doel de jongeren goed op te pakken en daar
waar mogelijk zo snel en succesvol mogelijk te plaatsten op een afspraakbaan of op
vervolgonderwijs.
Door de plaatsing van mensen op een afspraakbaan is er sprake van inzet uit het inkomensbudget
voor loonkostensubsidie. Hiervan zijn ook 3 Nuggers (niet uitkeringsgerechtigde) die geplaatst zijn
die een beroep doen op loonkostensubsidie vanuit het uitkeringenbudget.
De ervaringen ten aanzien van de afspraakbanen zijn positief te noemen. Er zijn voldoende
werkgevers die openstaan voor dit instrument. We hebben te maken met een relatief nieuw
instrument, we hebben ervaring en we doen het qua aantallen prima. Kleine kanttekening; we zien
dat veel werkgevers alleen met detachering via een uitzendbureaus willen werken. Dit heeft onze
aandacht omdat dit niet altijd ten goede komt van de (kwetsbare) doelgroep. Over het algemeen;
de werkgevers waar we nu mensen op een afspraakbaan hebben geplaatst zijn enthousiast maar
met name de doelgroep, de mensen die geplaatst zijn, lijken erg tevreden met hun baan.
Beschut werk
Vanaf 1 januari 2017 zijn we als gemeente verplicht om beschutte werkplekken aan te bieden. De
staatssecretaris heeft hier ook per gemeente een taakstelling opgelegd. In onderstaande tabel is de
taakstelling per gemeente weergegeven. Dit aantal is gerealiseerd door BWRI. Bij elkaar opgeteld
heeft BWRI op 31 december 2017 voor de inwoners van HS, Slochteren en Menterwolde 15
beschutte werkplekken gerealiseerd en staan er 8 mensen op de wachtlijst voor plaatsing. Er is
beschutte werkplek bij een reguliere werkgever gerealiseerd, de overige zijn gerealiseerd binnen
de infrastructuur van BWRI werkbedrijf conform hetgeen is vastgesteld in de verordening.
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Tabel taakstelling 2017
Hoogezand-Sappemeer
Slochteren
Menterwolde

2017
7
2
3

Wmo
Maatwerkvoorzieningen (ZIN en PGB)
In het afgelopen jaar zien we een stijging van de uitgaven Zorg in Natura ten opzichte van wat we
hebben begroot. Dit wordt grotendeels verklaard door een daling in de PGB-uitgaven. Dit
substitutie-effect komt voornamelijk door de manier van contracteren (bestuurlijk aanbesteden).
De totale uitgaven aan maatwerkvoorzieningen (PGB én ZIN) in de nieuwe Wmo zijn daarnaast
gestegen ten opzichte van vorig jaar, met ongeveer € 300.000. We hebben te maken gehad met
een grotere vraag naar ondersteuning. Daarnaast is voor het onderdeel hulp bij het huishouden de
begroting tijdens de collegerapportage te scherp bijgesteld. De verwachtte daling in uitgaven heeft
zich daardoor niet volledig doorgezet.
Het contractmanagement zetten we in om ervoor te zorgen dat de contractuele afspraken met onze
zorgaanbieders worden nageleefd. En om samen aan preventie en transformatie te werken via het
inkoopnetwerk en de ontwikkelagenda.
Daarnaast zijn we in 2017 gestart met het inzetten van het algemeen toezicht op de Wmo. We
zetten signaal-gestuurd een deskundig bureau in voor het doen van onderzoek naar de rechtmatige
besteding van de zorgbudgetten.
Collectieve Aanvullende Zorgverzekering
We hebben uitvoering gegeven aan de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) voor
inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Op 1 januari 2017 hadden de HSSMgemeenten in totaal 1.689 inwoners die gebruik maakten van de CAZ. Op 1 januari 2018 is dit
aantal licht afgenomen tot 1.630.
Aantal klanten dat gebruik maakt van de CAZ (exclusief kinderen) per aanvullend pakket
1 januari
1 januari
1 januari
Mutatie
Mutatie in
2016
2017
2018
absoluut
% 20172017-2018
2018
GarantVerzorgd 1
536
551
553
2
3,6%
GarantVerzorgd 2
130
115
110
-/- 5
-/- 4,3%
GarantVerzorgd 3
1.011
1.027
967
-/- 60
-/- 5,8%
Leeg
12
4
0
-/- 4
-/- 100%
Totaal
1.689
1.697
1.630
-/- 67
-/- 3,9%
Ondanks de publiekscommunicatie rond de CAZ is het aantal deelnemers de afgelopen drie jaren
gestabiliseerd. Tijdens de eindejaar actie van 2017 hebben 254 deelnemers zich aangemeld en
hebben 50 klanten hun pakket gewijzigd. Tegenover de aanmeldingen staan 77 klanten die in 2017
geen recht meer hadden op de CAZ en daarom zijn afgemeld. Daarnaast hebben 244 deelnemers
een andere verzekeraar gekozen, zijn verhuisd uit Midden-Groningen of zijn overleden.
Transformatie
Op het gebied van de transformatie in de Wmo hebben we:
- De pilot “Trajectfinanciering, maatwerk!” hebben we voortgezet. Sociale teams en
zorgaanbieders krijgen de ruimte om de benodigde ondersteuning voor de inwoner flexibeler en
creatiever in te zetten. De eerste resultaten zijn positief en er worden aanbevelingen geformuleerd
voor een eventuele borging van deze werkwijze.
- We zijn een onderzoek naar “Lokaal Vervoer” gestart. Dit moet in 2018 helderheid geven over
de (on)mogelijkheden voor het realiseren een lokaal openbaar vervoerssysteem, gerund door
vrijwilligers. De verwachting is dat met een efficiëntere inzet van bestaande busjes, in bezit bij
verschillende eigenaren (BWRI, dagbestedingspartijen, StadsvervoerHS, etc.), je dit kunt
realiseren.
- Alle sociale teams hebben de beschikking (gekregen) over een budget dat vrij in te zetten is voor
maatwerkoplossingen, het maatwerkbudget.
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-De GKB voert een proef uit met schulden oplossen van jongeren waarbij ingezet wordt op het
creëren van een financieel stabiele situatie voor de jongere door onder andere budgetbeheer.”
- De sociale teams hebben via “leertijd” ruimte gekregen om aan de hand van een integraal
opleidingsplan voor alle teamleden in te kunnen zetten op een verbeterde uitvoering en
transformatieslag.
- De computerbank Midden-Groningen is in het najaar van 2017 gestart. Dit is een algemene
voorziening waar inwoners terecht kunnen voor een zinvolle invulling van hun dag. Bijvoorbeeld
door het oplappen van oude pc’s, die minima in ruil voor een vrijwillige tegenprestatie mogen
afhalen.
- We hebben extra inzet van de wijkverpleegkundige toegevoegd aan de sociale teams om de
verbinding tussen het sociale en het medische domein beter te organiseren.
Mantelzorgondersteuning- en compliment
Het mantelzorgcompliment is uitgereikt aan 1116 mantelzorgers op de dag van de mantelzorg in
november. Op diezelfde dag konden mantelzorgers ook deelnemen aan een gezellige avond in de
Boerderij te Slochteren. Daarnaast hebben we ook weer invulling gegeven aan een
mindfulnesscursus voor mantelzorgers in het kader van verminderen van de (geestelijke)
belasting. En aan een fundag voor jonge mantelzorgers. Ook is er extra formatie ingezet voor
mantelzorgondersteuning.
Uit eerdere jaren is er budget overgebleven (totaal 90.000,-) dat is toegevoegd aan het jaar 2017.
Hierdoor hebben we ook dit jaar een overschot van pm 70.000,Cliëntondersteuning
In 2017 zijn we doorgegaan met het project “onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging” in
samenwerking met Zorgbelang. In 2017 hebben 19 inwoners gebruik gemaakt van de
onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger (inwoners bijstaan voor, tijdens en na het
keukentafelgesprek). Zorgbelang zorgt voor de toegang van de inwoners, coördinatie en intervisie
van de vrijwilligers. Daarmee is de onafhankelijkheid ten opzichte van de gemeente gegarandeerd.
In 2017 zijn we als gemeente met dit project door de VGN en Ieder(in) benoemd tot Koploper.
Inloop GGZ
De Inloop GGZ in de Vredekerk wordt uitgevoerd door Lentis. Dit is een algemene, laagdrempelige
voorziening waar inwoners (met of zonder psychische problematiek) terecht kunnen voor een kop
koffie, een praatje of activiteiten. Kortom, om aansluiting te vinden bij de maatschappij.
Beschermd Wonen
Centrumgemeente Groningen ontvangt een budget voor 'Beschermd wonen' en voert de
werkzaamheden hiervoor provinciaal uit.
De Groninger gemeenten hebben gezamenlijk een regionaal plan opgesteld ten behoeve van de
verdere voorbereiding op de decentralisatie van deze taak in 2020: “Gezamenlijk plan Groninger
gemeenten. Van Beschermd wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar
2020”. In dit plan is een impactanalyse van de decentralisatie voor de Groninger gemeenten
opgenomen en wordt een eerste aanzet gegeven voor een nieuw regionaal financieel verdeelmodel.
In 2017 hebben we actief meegedaan aan de verschillende deelprojecten vanuit het regionale
Programma Beschermd Wonen. Daarnaast hebben we een eigen kennismakingsbijeenkomst
georganiseerd met de aanbieders beschermd wonen die in onze gemeente actief zijn. In
samenwerking met de Groninger gemeenten en vanuit een lokale integrale benadering bereiden we
ons voor op het overnemen én transformeren van de taak Beschermd wonen en opvang in 2020.
Over het jaar 2017 is opnieuw een voordeel op dit budget.

Jeugd
Tekort bijdrage RIGG
Vanaf 2015 sluit de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) de contracten met
de zorgaanbieders voor jeugd af. Het Dagelijks Bestuur (DB) van deze gemeenschappelijke
regeling heeft het mandaat de inkoop uit te voeren. Boekjaar 2015 gaf nog een positief resultaat.
In 2016 bleek er een tekort te zijn van 5,6 mln. Op begrotingsbasis hebben wij voor 2017 rekening
gehouden met dat tekort. In september 2017 deed de RIGG een stevige winstwaarschuwing over
de uitgaven jeugdhulp 2017. Er werd daarop een Taskforce monitoring en sturing financiën
jeugdhulp ingericht met de opdracht om extra te sturen op de financiën van de jeugdhulp, de
informatievoorziening jeugdhulp te verbeteren en inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de
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uitgaven te kunnen bijsturen. Begin 2018 werd duidelijk dat het tekort verder zou oplopen met een
bandbreedte tussen € 13,5 en € 22,5 mln. In juni 2018 bleek dat het totale tekort (inclusief de
afrekening over 2016) € 27,3 mln. bedraagt.
Door de financiële solidariteit in 2017 ligt het totale tekort voor de HSSM gemeenten lager dan de
kosten van het werkelijke hulpgebruik. Het solidaire tekort van ZIN en PGB is in 2017 voor HSSM €
3,4 miljoen.
Stijging kosten
Uitgangspunt van de jeugdhulp van de Groninger gemeenten is dat ieder kind de hulp krijgt die het
nodig heeft. We hebben er voor gezorgd dat er geen wachttijden zijn bij jeugdhulpaanbieders. Door
de inrichting van onze sociale teams worden ouders en kinderen ondersteund bij opvoed- en
opgroeivraagstukken en zo nodig doorverwezen naar jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een stijging
van het aantal zorgtoewijzingen, die overigens in lijn is met de landelijke ontwikkelingen.
Hoogezand-Sappemeer

Jeugd Hoogezand-Sappemeer
Jeugd - Voorkant
Jeugd - ZIN
Jeugd - PGB
Totaal zorgkosten
Jeugd - Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten
Stelpost SD
Totaal lasten Hoogezand-Sappemeer m.b.t. 2016
Resultaten 2015 en incidentele lasten
TOTALE LASTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER

Act.
Begroting
2017
735.952
10.381.000
1.354.819
12.471.771
514.410
514.410
-297.000
12.689.181
-220.000
12.469.181

Overschot/
Realisatie tekort 2017
2017
tov act.begr.
994.925
-258.973
11.508.403 -1.127.403
1.421.339
-66.520
13.924.667 -1.452.896
410.677
103.733
410.677
103.733
-297.000
14.335.344 -1.646.163
-413.866
193.866
13.921.478 -1.452.297

Integratie-uitkering SD jeugd
Overschot/tekort

11.511.107 11.504.694
-958.074 -2.416.784

-6.413
-1.458.710

De uitgaven voor de individuele zorg zijn gekoppeld aan de afrekening in het kader van de
financiële solidariteit van de 23 gemeenten. Tegenover het begrote tekort stond als aanvullende
dekkingsmiddel een stelpost Sociaal Domein (uit de collegerapportage) van € 297.000. Hiermee
komt het resultaat uit op -/- € 1.458.710.
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Slochteren

Jeugd Slochteren
Jeugd - Voorkant
Jeugd - ZIN
Jeugd - PGB
Totaal zorgkosten
Jeugd - Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten
Stelpost SD
Totaal lasten Slochteren m.b.t. 2016
Resultaten 2015 en incidentele lasten
TOTALE LASTEN SLOCHTEREN
Integratie-uitkering SD jeugd
Overschot/tekort 2016

Act.
Overschot/
Begroting Realisatie tekort 2017
2017
2017
tov act.begr.
192.000
182.022
9.978
3.120.000 3.811.358
-691.358
339.000
258.014
80.986
3.651.000 4.251.394
-600.394
123.869
79.016
44.853
123.869
79.016
44.853
3.774.869 4.330.410
-555.541
-5.328
-60.319
54.991
3.769.541 4.270.091
-500.550
3.540.802
-228.739

3.538.951
-731.141

-1.851
-502.402

Menterwolde

Jeugd Menterwolde
Jeugd - Voorkant
Jeugd - ZIN
Jeugd - PGB
Totaal zorgkosten
Jeugd - Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten
Stelpost SD
Totaal lasten Menterwolde m.b.t. 2016
Resultaten 2015 en incidentele lasten
TOTALE LASTEN MENTERWOLDE
Integratie-uitkering SD jeugd
Overschot/tekort

Act.
Overschot/
Begroting Realisatie tekort 2017
2017
2017
tov act.begr.
3.050.012 3.566.289
-516.277
408.998
366.000
42.998
3.459.010 3.932.289
-473.279
485.996
435.329
50.667
485.996
435.329
50.667
3.945.006 4.367.618
-422.612
-10.859
10.859
3.945.006 4.356.759
-411.753
3.501.555
-443.451

3.499.734
-857.025

-1.821
-413.574

Casemanagement jeugd
Begin 2016 werd steeds meer duidelijk dat het casemanagement jeugdhulp vooral in HoogezandSappemeer en Menterwolde was overbelast. Er dreigde op termijn structurele uitval en het
ontstaan van wachtlijsten. De belangrijkste oorzaak voor dit probleem is het aantal complexe en
ernstige casussen. Om de sociale teams de ruimte te bieden om de knelpunten op te lossen is
medio 2016 per team de capaciteit casemanagement jeugd met een halve fte. uitgebreid.
Vooralsnog gold deze uitbreiding voor 1 jaar. In de loop van 2016 bleek de werkdruk binnen de
teams echter alleen maar toe te nemen. Daarom is besloten de tijdelijke uitbreiding in 2017 voort
te zetten. Daarnaast is de ondersteuning van de casemanagers uitgebreid met werkbegeleiding en
de inzet van een gedragsdeskundige.
Samenwerking onderwijs
Met het Aletta Jacobscollege en het Samenwerkingsverband VO is een start gemaakt met het
project Goud voor Jou. Bedoeling van het project is om jongeren in de directe omgeving van school
op te vangen en te ondersteunen wanneer dat nodig is. Het project richt zich vooral op jongeren
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binnen het VMBO met een hoog risico op schooluitval. Op de OBS de Zwaaikom in Hoogezand is
samen met Elker een vergelijkbaar project ontwikkeld. De lopende praktijk van pedagogische
ondersteuning Vroegtijdig Versterker Kind en Gezin binnen het peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang is met ingang van het schooljaar 2016-2017 uitgebreid naar alle drie de gemeenten.
Binnen deze aanpak werken JGZ, Peuterspeelzaalwerk en Stichting Elker nauw samen om met
coaching on the job, ouders en groepskrachten te versterken in hun rol als (mede-) opvoeder.
Uitvoeringskosten
De capaciteit in de backoffice is op basis van de ervaringen in 2015 vrijwel verdubbeld. In de loop
van de tweede helft van dat jaar werd steeds meer duidelijk wat er van de mensen in de
gemeentelijke backoffice werd gevraagd. Door de complexiteit van de Jeugdwet en de primaire
processen is de afhandeling van een zorgtoewijzing veel meer dan het alleen inkloppen van data.
Het vergt inzicht in de processen en de wetgeving. Daarnaast moet de backoffice intensieve
relaties onderhouden met de sociale teams en de RIGG. Om alle noodzakelijke handelingen uit te
voeren was meer tijd nodig dan voorzien.
Aantal kinderen met jeugdhulp
2017
aantal kinderen
lftgroep 0 tot 6
lftgroep 6 tot 12
lftgroep 12 tot 18
lftgroep 18 jaar e.o.
Eindtotaal

M
63
291
341
68
763

HS
V
34
195
240
50
519

Eindtotaal
97
486
581
118
1282

M
19
99
117
24
259

Sl
V
7
47
76
18
148

Eindtotaal
26
146
193
42
407

M
20
102
110
27
259

MW
V
12
69
67
10
158

Eindtotaal
32
171
177
37
417

Met name in Menterwolde en Slochteren is er sprake van een stijging van het aantal kinderen met
jeugdhulp. Het gemiddelde percentage voor Midden-Groningen liep op naar 16 % van het aantal
kinderen.
Slochteren

Jeugd Slochteren
Jeugd - Voorkant
Jeugd - ZIN
Jeugd - PGB
Totaal zorgkosten
Jeugd - Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten
Stelpost SD
Totaal lasten Slochteren m.b.t. 2016
Resultaten 2015 en incidentele lasten
TOTALE LASTEN SLOCHTEREN
Integratie-uitkering SD jeugd
Overschot/tekort 2016
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Act.
Overschot/
Begroting Realisatie tekort 2017
2017
2017
tov act.begr.
192.000
182.022
9.978
3.120.000 3.671.372
-551.372
339.000
258.014
80.986
3.651.000 4.111.408
-460.408
123.869
79.016
44.853
123.869
79.016
44.853
3.774.869 4.190.424
-415.555
-5.328
-17.327
11.999
3.769.541 4.173.097
-403.556
3.540.802
-228.739

3.538.951
-634.146

-1.851
-405.407
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Menterwolde

Jeugd Menterwolde
Jeugd - Voorkant
Jeugd - ZIN
Jeugd - PGB
Totaal zorgkosten
Jeugd - Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten
Stelpost SD
Totaal lasten Menterwolde m.b.t. 2016
Resultaten 2015 en incidentele lasten
TOTALE LASTEN MENTERWOLDE
Integratie-uitkering SD jeugd
Overschot/tekort

Act.
Overschot/
Begroting Realisatie tekort 2017
2017
2017
tov act.begr.
3.050.012 3.427.853
-377.841
408.998
366.000
42.998
3.459.010 3.793.853
-334.843
485.996
695.570
-209.574
485.996
695.570
-209.574
3.945.006 4.489.423
-544.417
38.382
-38.382
3.945.006 4.527.805
-582.799
3.501.555 3.499.734
-443.451 -1.028.071

-1.821
-584.620

Casemanagement jeugd
Begin 2016 werd steeds meer duidelijk dat het casemanagement jeugdhulp vooral in HoogezandSappemeer en Menterwolde was overbelast. Er dreigde op termijn structurele uitval en het
ontstaan van wachtlijsten. De belangrijkste oorzaak voor dit probleem is het aantal complexe en
ernstige casussen. Om de sociale teams de ruimte te bieden om de knelpunten op te lossen is
medio 2016 per team de capaciteit casemanagement jeugd met een halve fte. uitgebreid.
Vooralsnog gold deze uitbreiding voor 1 jaar. In de loop van 2016 bleek de werkdruk binnen de
teams echter alleen maar toe te nemen. Daarom is besloten de tijdelijke uitbreiding in 2017 voort
te zetten. Daarnaast is de ondersteuning van de casemanagers uitgebreid met werkbegeleiding en
de inzet van een gedragsdeskundige.
Samenwerking onderwijs
Met het Aletta Jacobscollege en het Samenwerkingsverband VO is een start gemaakt met het
project Goud voor Jou. Bedoeling van het project is om jongeren in de directe omgeving van school
op te vangen en te ondersteunen wanneer dat nodig is. Het project richt zich vooral op jongeren
binnen het VMBO met een hoog risico op schooluitval. Op de OBS de Zwaaikom in Hoogezand is
samen met Elker een vergelijkbaar project ontwikkeld. De lopende praktijk van pedagogische
ondersteuning Vroegtijdig Versterker Kind en Gezin binnen het peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang is met ingang van het schooljaar 2016-2017 uitgebreid naar alle drie de gemeenten.
Binnen deze aanpak werken JGZ, Peuterspeelzaalwerk en Stichting Elker nauw samen om met
coaching on the job, ouders en groepskrachten te versterken in hun rol als (mede-) opvoeder.
Uitvoeringskosten
De capaciteit in de backoffice is op basis van de ervaringen in 2015 vrijwel verdubbeld. In de loop
van de tweede helft van dat jaar werd steeds meer duidelijk wat er van de mensen in de
gemeentelijke backoffice werd gevraagd. Door de complexiteit van de Jeugdwet en de primaire
processen is de afhandeling van een zorgtoewijzing veel meer dan het alleen inkloppen van data.
Het vergt inzicht in de processen en de wetgeving. Daarnaast moet de backoffice intensieve
relaties onderhouden met de sociale teams en de RIGG. Om alle noodzakelijke handelingen uit te
voeren was meer tijd nodig dan voorzien.
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Aantal kinderen met jeugdhulp
2017
aantal kinderen
lftgroep 0 tot 6
lftgroep 6 tot 12
lftgroep 12 tot 18
lftgroep 18 jaar e.o.
Eindtotaal

M
63
291
341
68
763

HS
V
34
195
240
50
519

Eindtotaal
97
486
581
118
1282

M
19
99
117
24
259

Sl
V
7
47
76
18
148

Eindtotaal
26
146
193
42
407

M
20
102
110
27
259

MW
V
12
69
67
10
158

Eindtotaal
32
171
177
37
417

Met name in Menterwolde en Slochteren is er sprake van een stijging van het aantal kinderen met
jeugdhulp. Het gemiddelde percentage voor Midden-Groningen liep op naar 16 % van het aantal
kinderen.
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Hoofdstuk 3

JAARREKENING 2017
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Omschrijving

Realisatie

Baten

Primitieve
begroting
2017
Lasten

(1.038.573)
(2.873.419)
(7.304.689)
(3.022.188)
(3.106.311)
(2.754.872)
(3.648.237)

497.500
302.292
328.410
3.246.309
13.965.858
1.432.926
893.360

1.193.279
2.528.758
8.755.208
6.078.485
16.305.664
2.723.756
2.389.856

47.724.073

(23.748.289)

20.666.655

3.319.261
22.882.472
64.311
78.625
494.395

4.400
(253.652)
-

3.319.261
22.878.072
64.311
332.277
494.395

26.839.064

(249.252)

Baten

2016
Lasten

Programma
1 Veiligheid
3 Gemeenschapsvoorzieningen
4 Maatschappelijke activering
5 Werk en Inkomen
6 Beheer openbare ruimte
7 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
8 Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

382.452
1.422.472
749.901
3.039.473
16.846.601
1.082.900
451.985

1.421.025
4.295.891
8.054.590
6.061.661
19.952.912
3.837.772
4.100.222

Subtotaal programma's (A)

23.975.784

Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo financieringsfunctie
Overige algemene dekkingsmiddelen
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

Baten

Begroting
ná wijziging
2017
Lasten

(695.779)
(2.226.466)
(8.426.798)
(2.832.176)
(2.339.806)
(1.290.830)
(1.496.496)

542.650
326.792
467.560
3.291.043
13.965.858
1.632.926
893.360

1.336.779
2.915.258
8.671.243
6.344.759
16.390.664
3.250.101
3.077.935

39.975.006

(19.308.351)

21.120.189

2.585.549
20.109.455
56.000
314.418
450.838

4.200
-

2.585.549
20.105.255
56.000
314.418
450.838

27.088.316

23.516.260

4.200

Saldo

Realisatie

Baten

2017
Lasten

(794.129)
(2.588.466)
(8.203.683)
(3.053.716)
(2.424.806)
(1.617.175)
(2.184.575)

540.832
484.401
593.132
3.366.963
15.749.862
1.657.024
1.034.645

1.308.609
3.126.697
9.506.713
6.103.870
18.354.066
3.910.614
3.400.280

(767.777)
(2.642.296)
(8.913.581)
(2.736.907)
(2.604.204)
(2.253.590)
(2.365.635)

41.986.739

(20.866.550)

23.426.859

45.710.849

(22.283.990)

2.740.549
22.277.455
56.000
314.418
525.917

4.200
-

2.740.549
22.273.255
56.000
314.418
525.917

3.048.973
21.356.362
54.661
76.670
525.917

4.532
(249.519)
-

3.048.973
21.351.830
54.661
326.189
525.917

23.512.060

25.914.339

4.200

25.910.139

25.062.583

(244.987)

25.307.570

Saldo

Saldo

Saldo

Onvoorzien
Overhead
Vennootschapsbelasting

-

-

-

363.647
-

31.500
5.919.732
-

(31.500)
(5.556.085)
-

363.647
-

31.500
5.919.732
-

(31.500)
(5.556.085)
-

363.647
-

5.998.505
-

(5.634.858)
-

Subtotaal onvoorzien, overhead en VpB (C)

-

-

-

363.647

5.951.232

(5.587.585)

363.647

5.951.232

(5.587.585)

363.647

5.998.505

(5.634.858)

Gerealiseerd totaal baten en lasten (A+B+C=D)

50.814.848

47.474.821

3.340.027

44.546.562

45.930.438

(1.383.876)

47.398.175

47.942.171

(543.996)

48.853.089

51.464.367

(2.611.278)

Toevoeging/onttrekking aan reserves
1 Veiligheid
3 Gemeenschapsvoorzieningen
4 Maatschappelijke activering
5 Werk en Inkomen
6 Beheer openbare ruimte
7 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
8 Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

501.489
31.086
575.821
1.292.689

2.375.483
175.084
286.969

(1.873.994)
31.086
400.737
1.005.720

48.000
450.000
1.075.053

188.826

48.000
450.000
886.227

290.000
48.000
70.000
1.067.600
1.475.053

377.000
455.000
1.574.657

(87.000)
48.000
70.000
612.600
(99.604)

31.775
27.000
70.000
1.129.353
1.262.921

377.042
461.510
904.605

(345.267)
27.000
70.000
667.843
358.316

Subtotaal mutaties reserves (E)

2.401.085

2.837.536

(436.451)

1.573.053

188.826

1.384.227

2.950.653

2.406.657

543.996

2.521.049

1.743.157

777.892

Gerealiseerd resultaat (D+E=F)

53.215.933

50.312.357

2.903.576

46.119.615

46.119.264

351

50.348.828

50.348.828

-

51.374.138

53.207.524

(1.833.386)
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Verschillenanalyse programmarekening 2017
Onderstaande vindt u per programma de grotere financiële verschillen (> € 50.000) indien de afwijking per programma
groter is dan € 100.000. De bedragen zijn toegelicht in de programma's.
In alle programma's is ook sprake van kleinere verschillen. Deze w orden niet toegelicht, maar
kunnen er w el toe leiden dat op programmaniveau niet de gehele afw ijking verklaard kan w orden.

Omschrijving

Bedragen
afgerond

Voordeel/
nadeel

Incidenteel en/of
structureel

Overige verschillen

€

26.000 Voordeel

Programma 1 Veiligheid

€

26.000 Voordeel

Achterstallig onderhoud
Overige verschillen
Programma 3 Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen

€
€
€

-251.000 Nadeel
-61.000 Nadeel
-312.000 Nadeel

Incidenteel
Incidenteel

Vreemdelingenzorg
W et Maatschappelijke Ondersteuning
Jeugd- en Jongeren
Overige verschillen
Programma 4 Maatschappelijke activering

€
€
€
€
€

57.000
-179.000
-527.000
-82.000
-731.000

Structureel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

BWRI
Overige verschillen
Programma 5 Werk en inkomen

€
€
€

Groenbeheer
Infrastructuur
Afval
Riolering
Overige verschillen
Programma 6 Beheer openbare ruimte

€
€
€
€
€
€

-139.000
91.000
726.000
-830.000
-27.000
-179.000

Nadeel
Voordeel
Voordeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Bouw - en w oningtoezicht
Adviseren en beschikking op aanvraag
Postzegelplannen
Batende plannen
Meerstad
Storting in de voorziening (Grondexploitatie)
Overige verschillen
Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

€
€
€
€
€
€
€
€

78.000
53.000
63.000
-87.000
624.000
-1.349.000
37.000
-581.000

Voordeel
Voordeel
Voordeel
Nadeel
Voordeel
Nadeel
Voordeel
Voordeel

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Algemene uitkering en uitkering sociaal domein
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning
OZB
Overhead
Overige verschillen
Programma 8 Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

€
€
€
€
€
€
€

-921.000
204.000
91.000
306.000
-79.000
26.000
-373.000

Nadeel
Voordeel
Voordeel
Voordeel
Nadeel
Voordeel
Nadeel

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Saldo

€ -1.833.000 Nadeel
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Voordeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel

260.000 Voordeel
57.000 Voordeel
317.000 Voordeel

Incidenteel

Incidenteel
Incidenteel

T.o.v. de begroting ná
wijziging
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Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de
gemeente Slochteren van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de gemeente Slochteren is € 181.000. Dit geldt naar rato
van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
Bedragen x € 1

C.C.W. van den Akker

S. van der Veen

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

1/1 - 31/12

1/1 - 31/7

1

Aanvang en einde functievervulling in
2017
Omvang dienstverband (in fte)

1,0

0,6667

Nee

nee

Ja

Ja

181.000

70.388

104.302

30.692

Belastbare onkostenvergoedingen

2.733

0

Beloningen betaalbaar op termijn

12.808

3630

119.843

34.322

-

-

119.843

34.322

n.v.t.

n.v.t.

Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum2
Beloning

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017
Verplichte motivering indien
overschrijding
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)

1/7- 31/12

1/1 - 31/12
1,0

0,6667

95.232

48.294

Belastbare onkostenvergoedingen

2.565

0

Beloningen betaalbaar op termijn

12.467

6.483

110.264

54.777

Beloning

Totaal bezoldiging 2016
[VERPLICHTE MOTIVERING BIJ OVERSCHRIJDING]
1

2

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand in, indien
deze datum in 2016 lag.
x∙a∙b
y=
waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor
365
(maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen.
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op
grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de
WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Vennootschapsbelasting
In mei 2015 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dat
betekent dat overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen,
per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.
Op deze manier worden de overheidsbedrijven op dezelfde wijze als private partijen aan
vennootschapsbelasting onderworpen. Dit betekent concreet dat de wetgeving per 1-1-2016 van
kracht is. In de jaarrekening 2017 is deze verplichting als nihil opgenomen.
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BALANS VOOR
ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling
- Bijdrage activa in eigendom van derden
Materiele vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven
- Investeringen met een maatschappelijk nut
Financiele vaste activa
- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
- Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen
- Leningen aan woningbouwcorporaties
- Overige langlopende leningen
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

429.835
429.835

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
- Rekening-courantverhouding met het Rijk
- Overige vorderingen
Liquide middelen
- Kassaldi
- Banksaldi
Overlopende activa
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

Totaal vlottende activa
Totaal generaal
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463.835
45.638.969

47.743.359

23.412.201

25.586.645

12.294.814
9.931.954

13.119.743
9.036.971
2.117.879

143.647
864.067
1.043.954
66.211
-

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
- Grond- en hulpstoffen
- Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie
- Gereed product en handelsgoederen

463.835

2.145.459
60.355
864.398
1.071.480
149.226
-

48.186.683

50.352.653

1.941.666
58.140
1.878.170
5.356

3.108.873
58.140
3.047.056
3.677

5.533.785

8.356.249

4.176.111

5.519.908

1.357.674

2.836.341
17.251

8.723
8.528

69.405
11.092
58.313

1.356.258
1.356.258

1.979.612
1.979.612

8.848.960
57.035.643

13.514.139
63.866.792
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RESULTAATBESTEMMING
PASSIVA

31 december 2017

31 december 2016

Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Gerealiseerd resultaat
Voorzieningen
- Voorzieningen
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige
financiële instellingen
- Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

12.432.571
4.571.812
9.694.145
(1.833.386)

15.049.898
1.824.354
10.321.968
2.903.576

2.641.224
2.641.224

1.464.344
1.464.344

30.797.811
30.797.811
-

Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan 1 jaar
- Overige kasgeldleningen
- Banksaldi
- Overige schulden

1.397.107
6.844.411

Overlopende passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
- Overige vooruit ontvangen bedragen

2.437.962
484.557

33.229.702
33.229.702
-

45.871.606

49.743.944

8.241.518

11.876.118
3.000.000
2.197.759
6.678.359

2.922.519

2.246.730
1.617.101
629.629

Totaal vlottende passiva
Totaal generaal

11.164.037
57.035.643

14.122.848
63.866.792

Gewaarborgde geldleningen
Garantstellingen

15.213.188
-

17.017.752
-
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Toelichting op de balans
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het "Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten" (BBV).
Vaste activa, bezittingen met een lange looptijd
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met bijdragen van
derden en de afschrijvingen. In de "Financiële beheersverordening gemeente Slochteren 2012" staan de
regels voor de waardering en afschrijving van vaste activa.
Materiële vaste activa
Onder de materiële vaste activa zijn opgenomen de investeringen in gronden en terreinen,
woon- en bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en duurzame bedrijfsmiddelen zowel
met een economische nut als die in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Op de activa wordt lineair of annuïtair afgeschreven. De afschrijving is gebaseerd op de economische
levensduur dan wel de verwachte nuttigheidsduur.
Samenvatting afschrijvingstermijnen uit de Financiële beheersverordening:
Gronden en terreinen

niet

Woonruimten

40 jaar

Bedrijfsgebouwen

10 - 40 jaar

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken
- rioleringen

5 - 40 jaar

- wegen

20 jaar

Vervoersmiddelen

8 - 20 jaar

Machines, apparaten en installaties

3 - 20 jaar

Overige

3 - 40 jaar

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit:
- geldleningen aan woningbouwcorporaties
- overige langlopende geldleningen
- gemeenschappelijke regelingen
- deelnemingen en effecten
Op deelnemingen en effecten wordt niet afgeschreven.
De wijze van afschrijving van bijdragen aan activa in eigendom van derden is gelijk aan die van de eigen
materiële activa. De waardering van de financiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Indien
de marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs worden ze afgewaardeerd tegen marktwaarde.
Voorraden
De balanspost voorraden is gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de staat van geactiveerde
kapitaaluitgaven en in en deel dat betrekking heeft op documentenvoorraad burgerzaken en
gronden die zijn aangekocht.
Het eerste deel van de voorraden heeft grotendeels betrekking op de nog niet in exploitatie genomen gronden
en de onderhanden werken.
De waardering is gebaseerd op de historische kostprijs of aanschafprijs verminderd met eventuele
verkoopopbrengsten en eventuele investeringsbijdragen.
Er wordt een voorziening gevormd voor grondexploitatieplannen die naar verwachting verliesgevend zullen
gaan sluiten.
Het tweede deel van de voorraden heeft betrekking op de voorraden eigen verklaringen.
Het onderdeel gronden heeft betrekking op gronden die zijn gewaardeerd zijn tegen de historische kostprijs.
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Vorderingen, Liquide middelen, Overlopende activa
De waardering van deze activa vindt plaats tegen nominale waarde.
Jaarlijks wordt de inbaarheid van de vorderingen beoordeeld. Zo nodig wordt er dan een voorziening voor
dubieuze debiteuren getroffen die als correctie op de vorderingen wordt verwerkt.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is vermogen dat door de gemeente naar eigen inzicht kan worden besteed. Aan delen
van het eigen vermogen is een bepaalde bestemming gegeven; dit betreft de zogenoemde
bestemmingsreserves en de algemene reserve. De saldi-reserve wordt als buffervermogen beschouwd.
Hiermede kunnen verplichtingen worden nagekomen c.q. tegenvallers worden opgevangen, waarvoor geen
of onvoldoende voorzieningen zijn gevormd.
Voorzieningen
Van een voorziening is sprake als het risico concreet omschreven is, maar het moment van besteding van de
gelden nog niet vaststaat.
Langlopende schulden
Hieronder zijn alle door de gemeente aangegane langlopende leningen opgenomen. De waardering vindt
plaats tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende passiva
Dit zijn onder andere de nog niet bestede bijdragen van derden met een specfiek bestemmingsdoel en nog te
betalen kosten.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente geborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Herindeling per 01-01-2018
Per 01-01-2018 gaat de gemeente Slochteren op in een nieuw te vormen gemeente Midden
Groningen. De gemeente Slochteren wordt als gevolg daarvan opgeheven. Op basis van de wet
ARHI gaan op de datum van herindeling alle rechten en verplichtingen van de op te heffen
gemeente over op de nieuwe gemeente. Dit vindt plaats tegen de actuele boekwaarden van de
gemeente Slochteren. De herindeling geeft daarmee geen aanleiding om de
waarderingsgrondslagen aan te passen.
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ACTIVA
Vaste activa

Immateriële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het
verslagjaar.
Omschrijving

Kosten van geldleningen
Bijdrage activa in eigendom van derden
Totaal

BalansInvestering
waarde 31
december
2016
463.835
463.835
-

Desinvestering

-

Afschrijving

Bijdragen
van derden

(34.000)
(34.000)

-

Afwaardering

-

Balanswaarde 31
december
2017
429.835
429.835

De afschrijvingen waren in 2016 € 19.500.
Materiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het
verslagjaar.
Categorie

Met een economisch nut
Met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven
Met een maatschappelijke nut
Totaal

BalansInvestering
waarde 31
december
2016
25.586.645
995.290

Desinvestering

Afschrijvingen

(1.245.089)

(1.900.078)

13.119.743

535.474

(1.064.381)

(296.022)

9.036.971
47.743.359

1.947.098
3.477.862

(283.798)
(2.593.268)

(580.817)
(2.776.917)

Bijdragen
van derden

Afwaardering

(24.567)
(187.500)
(212.067)

-

Balanswaarde 31
december
2017
23.412.201

-

12.294.814

-

9.931.954
45.638.969

Het verloop van de materiële vaste activa wordt hierna per categorie gespecificeerd. Een
specificatie van de investeringen is opgenomen in de bijlagen (overzicht kredieten).
Materiële vaste activa met een economisch nut
Omschrijving

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

BalansInvestering
waarde 31
december
2016
2.928.440
235.700
7.225
19.124.156
368.585
1.895.927
190.982
1.562.000
200.023
68.897
25.586.645
995.290

Desinvestering

Afschrijvingen

(843.358)
(401.731)
(1.245.089)

(84.335)
(3.474)
(1.074.877)
(425.110)
(303.670)
(8.612)
(1.900.078)

Bijdragen
van derden

(24.567)
(24.567)

Afwaardering

-

Balanswaarde 31
december
2017
2.236.447
3.751
17.991.566
1.661.799
1.458.353
60.285
23.412.201

De belangrijkste investeringen in 2017 zijn de aankoop van de Golfbaan Duurswold (€ 200.000),
de investeringen in het programmaplan onderwijshuisvesting (€ 344.000) en diverse
tractiemiddelen (€ 391.000).
De desinvestering (€ 1.245.089) heeft betrekking op de overdracht van Meerstad aan de gemeente
Groningen per 1-1-2017.
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De afschrijvingen waren in 2016 € 1.769.000.
Materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven
Omschrijving

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

BalansInvestering
waarde 31
december
2016
1.352
6.535
12.776.241
535.276
273.411
198
62.204
13.119.743
535.474

Desinvestering

(1.046.014)
(18.367)
(1.064.381)

Afschrijvingen

Bijdragen
van derden

(1.634)
(265.166)
(23.609)
(5.613)
(296.022)

Afwaardering

-

-

Balanswaarde 31
december
2017
1.352
4.901
12.000.337
231.633
56.591
12.294.814

De belangrijkste investeringen in 2017 zijn de investeringen in verband met Riolering (€ 540.000).
De desinvestering (€ 1.064.381) heeft betrekking op de overdracht van Meerstad aan de gemeente
Groningen per 1-1-2017.
De afschrijvingen waren in 2016 € 285.000.
Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
Omschrijving

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

BalansInvestering
waarde 31
december
2016
6.991
52.867
8.977.113
1.947.098
9.036.971
1.947.098

Desinvestering

(283.798)
(283.798)

Afschrijvingen

(1.165)
(26.434)
(553.218)
(580.817)

Bijdragen
van derden

(187.500)
(187.500)

Afwaardering

-

Balanswaarde 31
december
2017
5.826
26.433
9.899.695
9.931.954

De belangrijkste investeringen in 2017 betreffen het wegenbeheersplan (€ 725.000), de
reconstructie weg Slochterdiep (€ 945.000) en de Overkluizing (€ 177.000).
De desinvestering (€ 283.798) heeft betrekking op de overdracht van Meerstad aan de gemeente
Groningen per 1-1-2017.
De afschrijvingen waren in 2016 € 512.000.
Financiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het
verslagjaar.
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Omschrijving

Aandelen BNG
Enexis Holding NV
Enexis BV
Verkoop Vennootschap BV
CBL Vennootschap BV
Claim staat Vennootschap B.V.
Aandelen Waprog
Subtotaal kapitaalverstrekking aan
deelnemingen
Deelname Stim. Fonds Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten
Deelname bestuursacademie
Subtotaal kapitaalverstrekking aan
gemeenschappelijke regelingen
12 woningen Siddeburen 60/91
12 woningen Siddeburen 96/92
Subtotaal leningen aan
woningbouwcorporaties
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Vordering Enexis BV
Subtotaal overige langlopende leningen
Totaal

BalansInvestering
waarde 31
december
2016
50.310
6.803
5
5
5
5
3.222
278

Desinvestering

Afschrijvingen

Aflossing

Afwaardering

-

-

-

-

Balanswaarde 31
december
2017
50.310
6.803
5
5
5
5
3.500

-

-

60.633

60.355

278

-

-

842.761
21.637

39.291
-

-

-

(39.623)
-

-

842.429
21.637

864.398
512.247
559.233

39.291
-

-

-

(39.623)
(13.470)
(14.056)

-

864.066
498.777
545.177

1.071.480
66.212
83.014
149.226
2.145.459

39.569

-

-

(27.526)
(67.149)

-

1.043.954
66.212
83.014
149.226
2.117.879

De aflossingen in 2016 waren € 217.000.
Vlottende activa
Voorraden
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorraden gedurende het verslagjaar.
Omschrijving

BalansInvestering
waarde 31
december
2016
58.140
58.140
404.643
24.514
2.642.413
155.725
3.047.056
180.239
3.677
1.679
3.677
1.679
3.108.873
181.918

Perceel Rengers
Subtotaal grond- en hulpstoffen
Korenmolenweg
Molenstreek
Subtotaal bouwgronden in exploitatie
Eigen verklaringen
Subtotaal voorraad gereed product
Totaal

Desinvestering /
balansmutatie
-

Opbrengsten

-

Winstneming

-

-

Voorziening
Balansverlieswaarde 31
latende
december
complexen
2017
58.140
58.140
(33.952)
395.205
(1.315.173)
1.482.965
(1.349.125)
1.878.170
5.356
5.356
(1.349.125)
1.941.666

Voor de ontwikkelingen van de bouwgronden in exploitatie wordt verwezen naar de paragraaf
grondbeleid.
Van de bouwgronden in exploitatie wordt het volgende overzicht gegeven van de verwachten
kosten en opbrengsten alsmede het verwachte eindresultaat.
Complex

Korenmolenweg
Molenstreek
Totaal

Boekwaarde
31-12

618.310
3.582.463
4.200.773

Raming nog te
Raming
maken kosten opbrengsten

63.492
2.951.376
3.014.868

(445.050)
(5.431.227)
(5.876.277)

Raming
eindresultaat

236.752
1.102.612
1.339.364

Tot 2017 is voor verlieslatende complexen een voorziening getroffen van € 973.579. De
voorziening is in mindering gebracht op de balanswaarde per 31 december 2016. De voorzieningen

Concept 11 juni 2018

Pagina 92 van 113

per 31 december 2016 hebben betrekking op de Korenmolenweg (€ 189.153) en de Molenstreek
(€ 784.426). De totale verliesvoorziening bedraagt ultimo 2017 € 2.322.704.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Het onderstaande overzicht geeft een specifcatie weer van de belangrijkste posten van de
uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar per einde verslagjaar.
Omschrijving

Diverse vorderingen
BCF
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen
Vorderingen schatkistbankieren
Subtotaal uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
Vorderingen algemeen
Vorderingen gemeentelijke belastingen
Vorderingen WWB
Overige vorderingen
Subtotaal overige vorderingen
Totaal

Balanswaarde 31
december
2016
2.821.033
2.698.875
5.519.908
1.895.624
531.967
408.750
2.836.341
8.356.249

BoekVoorziening
waarde 31 voor onindecember
baarheid
2017
2.119.464
2.056.647
4.176.111
327.131
574.747
835.704
22.778
1.760.360
5.936.471

(18.795)
(48.080)
(335.811)
(402.686)
(402.686)

Balanswaarde 31
december
2017
2.119.464
2.056.647
4.176.111
308.336
526.667
499.893
22.778
1.357.674
5.533.785

Van de openstaande bedragen (openbare lichamen en algemeen) staat op 28 maart 2018 nog een
bedrag open van € 2.705.291.
Tot 2017 is voor oninbare debiteuren een voorziening getroffen van € 441.956. De voorzieningen
zijn in mindering gebracht op de balanswaarde per 31 december 2016. De voorzieningenen per 31
december 2016 hebben betrekking op de Vorderingen algemeen (€ 14.175), de Vorderingen
gemeentelijke belastingen (€ 64.332) en de Vorderingen Wet Werk en Bijstand (€ 363.449). De
totale voorziening dubieuze debiteuren bedraagt ultimo 2017 € 402.686.
Benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
Drempelbedrag
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag
Overschrijding van het drempelbedrag

Verslagjaar
345
Kwartaal 1
199
146
-

Kwartaal 2
272
73
-

Kwartaal 3
239
106
-

Kwartaal 4
274
71
-

Met ingang van het boekjaar 2014 is het schatkistbankieren ingevoerd. Decentrale overheden zijn
hiermee gehouden om overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Afhankelijk van het
begrotingstotaal, is er een drempelbedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden (bedrag
in 2017 bedraagt € 345.000. In 2017 heeft geen overschrijding van het drempelbedrag
plaatsgevonden. Aan een overschrijding van het drempelbedrag zijn geen consequenties
verbonden.
Liquide middelen
Het onderstaande overzicht geeft een specifcatie weer van de liquide middelen per einde
verslagjaar.
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Omschrijving

Balanswaarde 31
december
2016
9.892
100
1.100
11.092
56.303
2.010
58.313
69.405

Kas
Kas vastgoedbalie
Kas frontoffice
Totaal kassen
Rabobank
BNG
ING
Totaal banken
Totaal

Balanswaarde 31
december
2017
7.923
100
700
8.723
8.056
472
8.528
17.251

Overlopende activa
Het onderstaande overzicht geeft een specifcatie weer van de belangrijkste posten van de
overlopende activa per einde verslagjaar.
Omschrijving

Balanswaarde 31
december
2016
1.979.612
1.979.612
1.979.612

Diverse nog te ontvangen bedragen
Subtotaal nog te ontvangen bedragen

Diverse vooruitbetaalde bedragen
Subtotaal vooruitbetaalde bedragen
Totaal

BoekVoorziening
waarde 31 voor onindecember
baarheid
2017
1.337.519
1.337.519
18.739
18.739
1.356.258
-

Balanswaarde 31
december
2017
1.337.519
1.337.519
18.739
18.739
1.356.258

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van het eigen vermogen gedurende het
verslagjaar.
Categorie

Balanswaarde 31
december
2016

Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Gerealiseerde resultaat
Totaal

1.824.354
10.321.968
2.903.576
15.049.898

Toevoeging Onttrekking Onttrekking Bestemming GerealiseerBalanster dekking
resultaat de resultaat waarde 31
van
vorig
begrotings- december
afschrijvin- begrotingsjaar
2017
gen
jaar
711.406
(656.524)
2.692.576
4.571.812
1.031.751 (1.025.521)
(845.053)
211.000
9.694.145
(2.903.576) (1.833.386) (1.833.386)
1.743.157 (1.682.045)
(845.053)
(1.833.386) 12.432.571

Per categorie wordt hierna het verloop in een overzicht weergegeven. Vervolgens wordt de aard en
reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan toegelicht.
Onder bestemming resultaat vorig begrotingsjaar staat de onttrekking vermeld uit hoofde van de
bestemming van het resultaat conform het raadsbesluit van 6 juli 2017.
Onder de onttrekking ter dekking van afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband
met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. Een
specificatie van de betreffende reserves is opgenomen op de volgende pagina’s.
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Algemene reserves
Het verloop van de algemene reserves kan als volgt worden weergegeven:
Omschrijving

Balanswaarde 31
december
2016

Toevoeging Onttrekking Onttrekking Bestemming
Balanster dekking
resultaat
waarde 31
van
vorig
december
afschrijvin- begrotings2017
gen
jaar
1.824.354
711.406
(656.524)
2.692.576
4.571.812
1.824.354
711.406
(656.524)
2.692.576
4.571.812

1. Saldireserve
Totaal

De aard en de reden van de algemene reserves inclusief een toelichting op de mutaties wordt
hieronder weergegeven.
Omschrijving
1. Saldireserve

Aard algemene reserves
Bufferfunctie

Reden algemene reserves
Buffer voor het opvangen van tekorten op de
exploitatierekening. Zowel verliezen als tegenvallers
(risico's) komen in eerste instantie ten laste van de
saldireserve

In de onderstaande tabel worden de toevoegingen en onttrekkingen in de algemene reserves
toegelicht.
Raadsbesluit Begroting ná Realisatie
wijziging
Onttrekkingen
1. Saldireserve
1. Saldireserve
1. Saldireserve
1. Saldireserve
1. Saldireserve
1. Saldireserve
Totaal onttrekkingen

Primitief
28-9-2017
28-9-2017
28-9-2017
N.v.t.
28-9-2017

230.000
70.000
112.170
86.970
400.000
899.140

Toevoegingen
1. Saldireserve
1. Saldireserve
Totaal toevoegingen

28-9-2017
28-9-2017

711.000
670.457
1.381.457

Bestemming resultaat vorig begrotingsjaar
1. Saldireserve
Rek. 2016
Totaal bestemming resultaat vorig begrotingsjaar

-

70.000
112.170
86.970
6.510
380.874
656.524

Toelichting mutatie

Nadelig begrotingsresultaat 2017
Onkruidbestrijding 2017
Storting in de reserve afschrijving Slochterhaven
Inbreng milieu en wabo taken bij ODG
Extra storting in BR Afschrijving Overkluizing
Kosten herindeling 2017

711.406 Herindelingsbijdrage gemeentefonds 2017
- Saldo Burap 2017
711.406

2.692.576 Resultaat jaarrekening 2016
2.692.576

Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden weergegeven:
Omschrijving

Balanswaarde 31
december
2016

10. Grote projecten
11. Meerstad
12. Overlopende posten
14. Accommodatiefonds
15. Innovatie
16. Grenzeloos gunnen
17. Slochteren centrum
18. DU Scholenprogramma
19. Afschrijving Slochterhaven
20. Afschrijving Overkluizing
Totaal

5.519.983
1.744.702
152.833
114.943
189.457
42.100
342.830
2.215.120
10.321.968
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Toevoeging Onttrekking Onttrekking Bestemming
Balanster dekking
resultaat
waarde 31
van
vorig
december
afschrijvin- begrotings2017
gen
jaar
193.199
(845.053)
4.868.129
(450.000)
1.294.702
(152.833)
(31.775)
211.000
294.168
(27.000)
162.457
(21.083)
21.017
(342.830)
377.042
2.592.162
385.000
385.000
76.510
76.510
1.031.751 (1.025.521)
(845.053)
211.000
9.694.145
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De aard en de reden van de bestemmingsreserves inclusief een toelichting op de mutaties wordt
hieronder weergegeven.
Omschrijving
10. Grote projecten

Aard bestemmingsreserves
Dekkingsfunctie

Reden bestemmingsreserves
Deze reserve is in 2014 ingesteld voor de dekking van
de kapitaallasten van een aantal grote projecten

11. Meerstad

Dekkingsfunctie

Balansversterking om in te zetten ten behoeve van
verplichtingen in het kader van Meerstad

12. Overlopende posten

Bestedingsfunctie

Het komt voor dat de gemeente zaken of projecten
incidenteel geld heeft ontvangen of beschikbaar
heeft gesteld. De daadwerkelijke uitvoering hiervan
vinst niet in het betreffende jaar plaats. Om geen
dekkingsprobleem te hebben worden dergelijke
bedragen gereserveerd. Als dat niet zou gebeuren
komen deze bedragen ten gunste van het
rekeningresultaat

13. Grondexploitaties

Dekkingsfunctie

Deze reserve wordt gevormd om de baten uit de
grondexploitatie breder en zo nodig ook op een ander
tijdstip in te kunnen zetten en beschikbaar te houden
voor de grondexploitaties

14. Accommodatiefonds

Dekkingsfunctie

1. Het op aanvraag verlenen van subsidies aan
eigenaren van accommodaties voor alle projecten op
het gebied van (vervangende) nieuwbouw,
uitbreiding, groot en/of technisch onderhoud en
technische en functie verbeterende aanpassingen.
2. Het op aanvraag verlenen van subsidies aan
eigenaren van accommodaties voor de aanleg,
onderhoud of vervanging van speel- en
trainingsvelden en/of veldverlichting

15. Innovatie

Dekkingsfunctie

Ten behoeve van het ondersteunen van eigen krachtinitiatieven. Hiermee wordt de ruimte geboden voor
de samenleving om een actieve rol te kiezen en
invulling te geven aan eigen verantwoordelijkheid

16. Grenzeloos gunnen

Dekkingsfunctie

17. Slochteren centrum

Dekkingsfunctie

Voor noodzakelijke uitgaven die het effect zijn van
grenzeloos gunnen en gericht op de aankomende
herindeling
Het saldo van deze reserve is in 2017 overgeheveld
naar de reserves Afschrijving Slochterhaven en
Afschrijving Overkluizing en wordt ultimo 2017
beëindigd

18. DU Scholenprogramma

Dekkingsfunctie

Deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering het
Programmaplan onderwijshuisvesting gemeente
Slochteren 2016-2020

19. Afschrijving Slochterhaven

Dekkingsfunctie

Deze reserve is in 2017 ingesteld voor de dekking van
de kapitaallasten

20. Afschrijving Overkluizing

Dekkingsfunctie

Deze reserve is in 2017 ingesteld voor de dekking van
de kapitaallasten

In de onderstaande tabel wordt per bestemmingsreserve de mutatie weergegeven.
Achtereenvolgens worden de toevoegingen, de onttrekkingen en de onttrekkingen ter dekking van
afschrijvingen toegelicht.
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Raadsbesluit Begroting ná
wijziging
Toevoegingen
10. Grote projecten
18. DU Scholenprogramma
19. Afschrijving Slochterhaven
19. Afschrijving Slochterhaven
20. Afschrijving Overkluizing
20. Afschrijving Overkluizing
Totaal toevoegingen

Primitief 28-09-2017
28-9-2017
28-9-2017
28-9-2017
28-9-2017
N.v.t.

193.200
377.000
272.830
112.170
70.000
1.025.200

Raadsbesluit Begroting ná
wijziging
Onttrekkingen
11. Meerstad
12. Overlopende posten
12. Overlopende posten
12. Overlopende posten
12. Overlopende posten
12. Overlopende posten
14. Accommodatiefonds
15. Innovatie
15. Innovatie
16. Grenzeloos gunnen
17. Slochteren centrum
Totaal onttrekkingen

Primitief
28-9-2017
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
28-9-2017
Primitief
Primitief
N.v.t.
28-9-2017

450.000
75.630
290.000
23.000
25.000
342.830
1.206.460

Raadsbesluit Begroting ná
wijziging
Onttrekkingen ter dekking van afschrijvingen
Primitief
10. Grote projecten
Totaal onttrekkingen ter dekking van afschrijvingen

845.053
845.053

Raadsbesluit Begroting ná
wijziging
Bestemming resultaat vorig begrotingsjaar
Rek. 2016
14. Accommodatiefonds
Totaal bestemming resultaat vorig begrotingsjaar

-

Realisatie

193.199
377.042
272.830
112.170
70.000
6.510
1.031.751

Toelichting mutatie

Bespaarde rente
Bijdrage via algemene uitkering 2017
Vrijval reserve Slochteren centrum
Storting Saldireserve
Vrijval reserve Slochteren centrum
Extra storting uit Saldireserve

Realisatie

450.000
75.630
37.128
14.825
9.800
15.450
31.775
23.000
4.000
21.083
342.830
1.025.521

Toelichting mutatie

Afbouw frictiekosten overdracht Meerstad
Overheveling budget bodem
Lasten 2017 Regio Centraal
Vrijval Regio Centraal
Vrijval klimaatbeheersing
Vrijval Dorpsbelangen
Subsidies 2017
Stimuleringsfonds 2017
Dorpsbelangen 2017
Afscheid gemeente Slochteren
Vrijval reserve t.g.v. nrs 19 en 20

Realisatie

Toelichting mutatie

845.053 Diverse activa
845.053

Realisatie

Toelichting mutatie

211.000 Resultaat jaarrekening 2016
211.000

Voorzieningen
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen gedurende het
verslagjaar.
Omschrijving

22. Korenmolenweg *
23. Riolering
24. Afvalinzameling
25. Verlengde Veenlaan *
27. Debiteuren Wet Werk en Bijstand *
28. Dubieuze debiteuren *
29. Harmonisatie afvalbeleid
30. Achterstallig onderhoud gebouwen
Totaal voorzieningen
* Gesaldeerd met activa
Totaal balans

BalansToevoeging Aanwending
waarde 31
december
2016
189.153
33.952
985.626
160.431
357.306
156.213
784.426
1.315.173
363.449
78.506
121.412
529.805
330.431
2.879.878
2.526.005
(1.415.534) (1.349.125)
1.464.344
1.176.880
-

Vrijval

Balanswaarde 31
december
2017
223.105
1.146.057
513.519
2.099.599
(27.638)
335.811
(11.631)
66.875
651.217
330.431
(39.269)
5.366.614
39.269 (2.725.390)
2.641.224

De aard en de reden van de voorzieningen inclusief een toelichting op de mutaties wordt hieronder
weergegeven.
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Omschrijving
22. Korenmolenweg

Aard voorziening
Toekomstige verplichtingen

Reden voorziening
De hoogte van deze verlies voorziening is gebaseerd
op de meerjarenprognose grondexploitaties

23. Riolering

Egalisatie exploitatielasten

Om tekorten op te kunnen vangen en om de stijging
van de tarieven te kunnen temperen

24. Afvalinzameling

Egalisatie exploitatielasten

Om tekorten op te kunnen vangen en om de stijging
van de tarieven te kunnen temperen

25. Veenlaan

Toekomstige verplichtingen

De hoogte van deze verlies voorziening is gebaseerd
op de meerjarenprognose grondexploitaties

26. Voorraden

Toekomstige verplichtingen

Het betreft een algemene verliesvoorziening op
voorraden

27. Debiteuren Wet Werk en Bijstand

Toekomstige verplichtingen

Het opvangen van oninbare debiteurenvorderingen in
het kader van de Wet Werk en Bijstand

28. Dubieuze debiteuren

Toekomstige verplichtingen

Het opvangen van oninbare debiteurenvorderingen
inzake belastingen en rioolrechten en
reinigingsrechten / afvalstoffenheffing

29. Harmonisatie afvalbeleid

Egalisatie exploitatielasten

Harmonisatie van de afvalbeleid ter dekking van de
kosten zonder de afvalstoffenheffing te verhogen

30. Achterstallig onderhoud gebouwen

Toekomstige verplichtingen

De dekking van de kosten van achterstallig onderhoud

In de onderstaande tabel wordt per voorziening de mutatie weergegeven. Achtereenvolgens
worden de toevoegingen, de aanwendingen en de vrijval per voorziening toegelicht.
Besluit
Toevoegingen
22. Korenmolenweg
23. Riolering
24. Afvalinzameling
25. Veenlaan
29. Harmonisatie afvalbeleid
30. Achterstallig onderhoud gebouwen
Totaal toevoegingen

-

Besluit
Aanwendingen
23. Riolering
24. Afvalinzameling
28. Dubieuze debiteuren
Totaal aanwendingen

Primitief
Primitief

Besluit
Vrijval
27. Debiteuren Wet Werk en Bijstand
28. Dubieuze debiteuren
Totaal vrijval

Begroting ná Realisatie
wijziging

N.v.t.
N.v.t.

Toelichting mutatie

160.431
156.213
529.805
330.431
1.176.880

Begroting ná Realisatie
wijziging
47.341
52.045
99.386

Voordeel afvalbeleid 2017
Achterstallig onderhoud per 31-12-2017

Toelichting mutatie

-

Begroting ná Realisatie
wijziging
-

Saldo exploitatie riolering 2017
Saldo exploitatie afval 2017

Toelichting mutatie

27.638 Aanpassing saldo 2017
11.631 Aanpassing saldo 2017
39.269

Vaste schulden rentetypische looptijd > 1 jaar
Het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar kan als volgt
worden weergegeven:
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Categorie

BNG
Waterschapsbank
Totaal

Balanswaarde 31
december
2016
26.029.702
7.200.000
33.229.702

Nieuwe
leningen

Aflossingen

-

Balanswaarde 31
december
2017
(2.031.891) 23.997.811
(400.000)
6.800.000
(2.431.891) 30.797.811

De totale rentelast voor het verslagjaar met betrekking tot de vaste schuld met een looptijd langer
dan één jaar bedraagt € 1.256.381 (in 2016 € 1.354.000). Het gemiddelde rentepercentage in
2017 bedraagt 3,8%.
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Het onderstaande overzicht geeft een specifcatie weer van de belangrijkste posten van de Nettovlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar per einde verslagjaar.

Omschrijving

Overige kasgeldleningen
Overige kasgeldleningen
BNG
Banksaldi
Crediteuren
Overige schulden
Totaal

Balanswaarde 31
december
2016
3.000.000
3.000.000
2.197.759
2.197.759
6.678.359
6.678.359
11.876.118

Balanswaarde 31
december
2017
1.397.107
1.397.107
6.844.411
6.844.411
8.241.518

Een specificatie van het onderdeel Crediteuren is aanwezig op de financiele administratie.
Overlopende passiva
Het onderstaande overzicht geeft een specifcatie weer van de belangrijkste posten van de
overlopende activa per einde verslagjaar.

Omschrijving

Tussenrekening sociale zaken
Reconstructie Slochterdiep
Greenchoice
Individueel KeuzeBudget 2017
Afrekening RIGG Jeugd
Overlopende rente langlopende geldleningen
Diverse verplichtingen
Subtotaal verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
Subsidie NCG (Spoor 1)
Subsidie ministerie I&M
Subsidie verkeerslawaai
Schadeuitkering Jeugdhonk Schildwolde
Subtotaal vooruitontvangen bedragen
Totaal

Balanswaarde 31
december
2016
281.431
129.321
326.165
232.955
523.373
123.856
1.617.101
529.800
99.829
629.629
2.246.730

Balanswaarde 31
december
2017
541.168
891.250
428.249
498.494
78.801
2.437.962
373.300
41.884
69.373
484.557
2.922.519

Het verloop van de vooruitontvangen bedragen (subsidies) kan als volgt worden gespecificeerd:
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Nationaal Coördinator Groningen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verzekeringsmaatschappij Marsh B.V.
Totaal

Balanswaarde 31
december
2016
529.800
99.829
629.629

Ontvangen Vrijgevallen
Balansbedragen bedragen of waarde 31
terugdecember
betalingen
2017
(156.500)
373.300
(99.829)
41.884
41.884
93.940
(24.567)
69.373
135.824
(280.896)
484.557

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

De volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn verwerkt in de jaarrekening 2017.
Grote Projecten – Bespaarde rente - toevoeging
193.199
DU Scholenprogramma – Bijdrage AU – toevoeging
377.042
Meerstad – afbouw frictiekosten overdracht – onttrekking
-450.000
Innovatie – stimuleringsfonds – jaarlijkse (extra) bijdrage - onttrekking -23.000
Grote Projecten – afschrijving diverse activa – onttrekking
-845.053
Totaal
-747.812
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Gewaarborgde geldleningen
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van geldlening
gespecificeerd worden.
Gewaarborgde geldleningen

nr. leningbedrag doel v.d. lening
6
19
30
42
43
44
52
53
54
57
58
63
66
73
75
76
77
79
80
81
83

naam geldnemer

geldgever

2.722.681 herfinanciering div. pojecten
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
20.420 uitbreiding gebouwen
VV Froombosch
22.689 bouw kleedgebouw
tv W oldmeppers
herfinanciering rijksleningen
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
680.670 woningbouw
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
1.361.341 herfinanciering
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
440.736 herfinanciering
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
564.956 herfinanciering
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
2.400.000 herfinanciering
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
4.520.000 nieuw bouw
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
1.500.000 nieuw bouw
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
2.500.000 herfin per 15 nov 2005
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
1.000.000 herfin per 9 mei 2006
Stichting Mooiland
3.500.000 nieuw bouw
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
604.000 herfin
Woonzorg Nederland
15.000 uitbreiding tenniscomplex
TV Siddeburen
1.800.000 aanleg golfbaan Schildmeer
Golfver. Duurswold
3.500.000 herfinanciering
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
3.700.000 herfinanciering
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
1.500.000 herfinanciering
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
2.500.000 herfinanciering
St.W oningbouw Slochteren/Lefier
TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

BNG
St. Waarborgfonds Sport
St. Waarborgfonds Sport
BNG
W aterschapsbank
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
W aterschapsbank
St. Waarborgfonds Sport
FRL
BNG
BNG
BNG
BNG
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Perc.dekking
50,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

Ontwikkeling lening
restantbedrag
nieuw e aflossingen
restantbedrag
saldo voor rekening
begin dnstj.
leningen
eind dnstjr.
Slochteren
1.497.474,66
68.067,03
1.429.407,63
714.703,82
8.258,00
8.258,00
0,00
0,00
6.146,00
6.146,00
0,00
0,00
1.089.072,54
90.756,05
998.316,49
499.158,25
680.670,32
0,00
680.670,32
680.670,32
475.940,88
82.927,02
393.013,86
196.506,93
366.833,24
16.833,18
350.000,06
175.000,03
89.203,61
29.734,55
59.469,06
29.734,53
2.017.040,82
38.923,40
1.978.117,42
989.058,71
3.852.431,66
70.895,46
3.781.536,20
1.890.768,10
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
750.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
500.000,00
2.635.378,04
117.880,62
2.517.497,42
1.258.748,71
604.000,00
0,00
604.000,00
604.000,00
4.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
3.310.724,95
99.247,01
3.211.477,94
1.605.738,97
3.700.000,00
0,00
3.700.000,00
1.850.000,00
1.265.032,96
63.106,71
1.201.926,25
600.963,13
2.213.742,91
101.297,87
2.112.445,04
1.056.222,52
30.616.450,59
0,00 3.295.572,90 27.320.877,69
15.204.274,01
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Gebeurtenissen na balansdatum
Op 13 oktober 2015 hebben de colleges van B&W van de gemeenten Groningen en Slochteren een
voorlopig besluit genomen tot een grenscorrectie van Meerstad. De grenscorrectie betekent voor de
inwoners van Meerstad en voor een beperkt deel van de inwoners van Harkstede en Lageland dat
zij naar de gemeente Groningen overgaan. De effectuering van de grenscorrectie heeft op 1 januari
2017 plaatsgevonden.
De grenscorrectie heeft de financiele consequentie dat de boekwaarde van de activa zoals
gepresenteerd op de balans per 31-12-2016 op 1 januari 2017 wordt verlaagd met ruim € 4,1
miljoen. De verwerking van deze overdracht aan de gemeente Groningen vindt plaats in de
jaarrekening 2017 voor een bedrag van € 3 miljoen. Het resterende bedrag ad € 1,1 miljoen moet
nog worden overgedragen en afgerekend met de gemeente Groningen.
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Controleverklaring
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Hoofdstuk 4

BIJLAGEN
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Kerngegevens

Omschrijving

Rekening
2017

Rekening
2016

14.786
540
2.261
9.041
2.944

15.769
632
2.531
9.687
2.919

240

232

13.337
778

15.886
873

6.506

6.787

254.000
35.000

276.000
39.980

Aantal ha openbaar groen w aarvan:
Wijkgroen
Speelterreinen
Buitengebieden
Sportvelden
Begraafplaatsen
Scholen

123
34
5
62
20
1
1

132
35
5
70
20
1
1

Aantal ha bermen

130

140

Aantal bomen

16.500

17.000

C. Financiële structuur (in bedragen per inwoner)
Aantal inw oners
Gewone uitgaven
Kapitaaluitgaven
Opbrengst OZB
Algemene uitkering gemeentefonds
Vaste schuld per 31-12
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven
Eigen financieringsmiddelen

14.786
3.599
235
204
1.444
2.083
3.259
942

15.769
3.043
212
207
1.451
2.107
3.193
938

(Gegev ens per 31- 12 v an het betreffende jaar)
A. Sociale structuur
Aantal inw oners waarvan:
Van 0 - 3 jaar
Van 4 - 16 jaar
Van 17 - 64 jaar
Van 65 jaar en ouder
Aantal cliënten Participatiew et (inclusief BBZ, IOAW en IOAZ).
B. Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente w aarvan:
Binnenwater
Aantal woonruimten
Lengte in m1 van de gemeentelijke wegen
Lengte waterwegen
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SISA
IenW

E3

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Subsidieregeling
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten laste
Overige bestedingen (jaar T)
Besteding (jaar T) door
Correctie over besteding t/m jaar Kosten ProRail (jaar T) als
sanering verkeerslawaai beschikkingsnummer en in de van rijksmiddelen
meerwerk dat o.b.v. art. 126
T
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
kolommen ernaast de
Wet geluidshinder ten laste
deze regeling ten laste van
Subsidieregeling
verantwoordingsinformatie
van het Rijk komt
rijksmiddelen
sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.
Indicatornum mer: E3 / 01

1 IenM/BSK-2016/138360
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

G2

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€0
€0
€0
Cumulatieve overige
Cumulatieve Kosten ProRail
Correctie over besteding kosten
bestedingen tot en met (jaar T) tot en met (jaar T) als bedoeld ProRail t/m jaar T
in artikel 25 lid 4 van deze
Deze indicator is bedoeld voor regeling ten laste van
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming
rijksmiddelen
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de juistheid en volledigheid van de
Deze indicator is bedoeld voor
van de
verantwoordingsinformatie
de tussentijdse afstemming
verantwoordingsinformatie
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornum mer: E3 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

€0
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 10

Aard controle R
Indicatornumm er: E3 / 06

€0
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 11

Aard controle n.v.t.
Indicatornumm er: E3 / 12

1
Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
Participatiewet_gemeen
tedeel 2017

IenM/BSK-2016/138360
Besteding (jaar T) algemene
bijstand

€0
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T) IOAW

€0
€0
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Nee
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornumm er: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornumm er: G2 / 05

€ 3.018.649
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 77.047
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 241.757
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 2.756
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 100.693
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

€ 9.533

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0

Aard controle R
Indicatornumm er: G2 / 09

€0
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Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 19.115

Aard controle R
Indicatornum mer: G2 / 06

€ 429
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornumm er: G2 / 11

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornum mer: G2 / 12

Nee
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SZW

G3

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2017
Besluit
bijstandverlening

GRO

GRO2C

Verkeer en vervoer

Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€ 22.098
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€0
Welke regeling betreft het

SiSa tussen
medeoverheden provinciale middelen
Groningen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 01

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 02

2.1 Verkeer, wegen en water
De besteding in jaar T ten
laste van alleen provinciale
middelen

Nee
Totale besteding in jaar T

Aard controle R
Indicatornummer: GRO2C / 03

€ 222.820
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Alleen de besteding in jaar T
Als de correctie een
ten laste van alleen provinciale vermeerdering is, gaat het om
middelen
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 07

1 2017-073364

Aard controle R
Indicatornummer: GRO2C / 08

€ 222.820

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 6.058

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

De besteding in jaar T ten
laste van zowel provinciale
middelen als overige middelen

1 2017-073364
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 102.522
€0
€ 57.245
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: GRO2C / 09

€0

Concept 11 juni 2018

Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot Toelichting
en met jaar T

Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordings-informatie ten
laste van zowel provinciale als
overige middelen

Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordings-informatie ten
laste van zowel provinciale als
overige middelen

Aard controle R
Indicatornummer: GRO2C / 04

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 05

€0
Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen

€ 222.820
Eindverantwoording Ja/Nee

Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordings-informatie ten
laste van alleen provinciale
middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding is
afgerond en u er de komende
jaren geen besteding meer voor
wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C /10

€ 222.820

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C / 06

besteding obv voorschotten

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GRO2C/ 11

Nee
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Overzicht kredieten 2017

Omschrijving
1035 Golfbaan Duurswold
1036 Slochterhaven
773 Meerstad-brede school - grondk. 4/09
987 Semi/Tijd schoolvoorziening Meerstad
1006 Programmaplan onderwijshuisvesting
1038 Jeughonk Schildwolde
758 Meerstad Voorber. brede school 10408
991 Citroen Berlingo
831 Klimaatbeheersing obs Springplank
880 Overgang GBKN naar BGT 106/12
1008 Fiat Ducato V-834-BX MW
1013 Ford Custom/Transit
26 Aanhanger Hapert WZ-XV-20 H-S
25 Ford Transit 78-VFJ-7 H-S
30 Peugeot Boxer 8-VRV-59
1012 Cirkelmaaier John Deere MW
22 Kubota tractor BO 22 Stille Hof
23 Kubota tractor BO 72 Team A
1024 Ranault Master
27 Kubota tractor BO 23 Team B
28 Opzet Zoutstrooier BO 81
1029 Nissan Vanette
1031 Ford Transit
1032 Imants Bladveger 1
1033 Imants Bladveger 2
1034 Grasmaaier
Stelpost Tractie IBOR
Restant kredieten 2016
Verschuiving met MVA maatschappelijk nut
MVA met economisch nut
853 Riolering Klein Harkstede
Containerregistratie
889 Regenwaterstructuur wettelijk 2013
896 Iba's Meerstad
943 Afkoppelsysteem regenwater riool
944 IBA's Meerstad
998 GRP Kerklaan Siddeburen
999 GRP Verlengde Molenlaan
1014 Riool Molenlaan
1015 Riool Singeldwarsstraat
1016 Singellaan
1019 Regenwater aanpassing
1017 Riool Wilgenlaan/Beukenlaan
1018 Riool Lindelaan
Restant kredieten 2016
Verschuiving met MVA maatschappelijk nut
MVA met economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing …
1037 Slochterhaven overkluizing
986 Steigers Haanplassen Schildmeer
882 Reconstructie weg Slochterdiep
982 Wegenbeheersplan
985 Fietspad Tjuchem - Meedhuizen
1020 Openbare verlichting 2017
1021 Beheerplan wegen scenario 2 deel 3
FIETSPAD LAGELAND-GRONINGEN 45/00
739 Openbare verlichting 2009
791 Openbare verlichting 2010
Verschuiving met MVA economisch nut
Verschuiving met MVA economisch nut waarvoor heffing..
MVA met maatschappelijk nut
MVA Totaal
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Begroting
200.000
385.000
40.000
30.000
10.000
50.000
80.000
80.000
35.000
35.000
48.000
35.000
35.000
35.000
50.000
15.000
15.000
16.000
-489.000
705.000
125.506
19.766
147.834
80.000
102.416
70.659
546.181
70.000
75.000
1.062.667
1.207.667
2.458.848

Restant krediet
2016
819.000
38.704
32.967
505.246
488.525
1.884.442
57.735
130.118
114.205
-476.742
-174.684
55.750
587.262
422.006
24.489
65.328
1.154.835
2.864.593

VermeerDesinvestering Bijdragen en Restant krediet
deringen
Subsidies
200.000
35.700
349.300
843.358
843.358
372.999
372.999
344.018
474.982
24.567
24.567
40.000
28.732
28.732
7.664
-7.664
38.704
32.967
12.113
-12.113
39.287
-9.287
13.797
-3.797
97.728
-47.728
20.395
59.605
59.609
20.391
32.484
2.516
23.850
11.150
48.000
31.934
3.066
35.649
-649
35.000
50.000
16.695
-1.695
15.000
16.000
16.246
488.525
-199
199
995.291
1.245.089
24.567
2.863.807
1.439
1.439
18.367
18.367
57.242
493
329.858
329.858
25.228
-25.228
7.251
714.717
707.466
130.117
1
122.272
-8.067
124.885
621
24.300
-4.534
3.476
144.358
44.984
35.016
102.416
70.659
-476.742
-4.280
4.280
535.474
1.064.381
900.404
176.510
100.000
-6.510
55.750
944.956
-357.694
408.508
13.498
47.558
50.000
26.931
1.352
73.648
316.222
37.500
783.945
207.109
207.109
76.689
76.689
47.512
17.816
199
-199
4.280
-4.280
1.947.096
283.798
187.500
886.704
3.477.861
2.593.268
212.067
4.650.915
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Taakvelden 2017

0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
0.3
Beheer overige gebouwen
0.4
Overhead
0.5
Treasury
0.61
OZB woningen
0.62
OZB niet-woningen
0.63
Parkeerbelasting
0.64
Belasting overig
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen
0.8
Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting
0.10
Mutatie reserves
0.11
Resultaat van de rekening
Totaal bestuur en ondersteuning
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
Totaal veiligheid
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
2.3
Recreatieve havens
2.4
Economische havens en waterwegen
2.5
Openbaar vervoer
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4
Economische promotie
Totaal economie
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal onderwijs
5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
5.3
Cultuurpresentatie, productie en partic.
5.4
Musea
5.5
Cultureel erfgoed
5.6
Media
5.7
Openbaar groen en recreatie
Totaal sport, cultuur en recreatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.2
Wijkteams
6.3
Inkomensregelingen
6.4
Begeleide participatie
6.5
Arbeidsparticipatie
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
6.72
Maatwerkdienstverlening 186.81
Geëscaleerde zorg 18+
6.82
Geëscaleerde zorg 18Totaal sociaal domein
7.1
Volksgezondheid
7.2
Riolering
7.3
Afval
7.4
Milieubeheer
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
Totaal volksgezondheid en milieu
8.1
Ruimtelijke ordening
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
8.3
Wonen en bouwen
Totaal volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
Totaal taakvelden

Concept 11 juni 2018

Baten
2.060
246.000
363.647
821.256
1.457.789
1.100.260
20.109.455
658.300
1.573.053
26.331.820
2.500
495.000
497.500
2.457.533
2.457.533
15.021
262.490
27.500
305.011
12.500
11.000
47.000
70.500
48.105
9.100
28.000
3.687.213
3.772.418
183.687
3.231.288
280.000
10.800
3.705.775
2.458.755
5.362.867
3.450
7.825.072
44.375
725.755
383.856
1.153.986
46.119.615

begroting
2017
Lasten
1.402.602
504.601
5.919.732
9.929
15.753
4.200
514.160
188.826
8.559.803
1.017.597
175.682
1.193.279
4.308.600
4.308.600
56.005
261.312
9.586
326.903
490.625
778.660
526.238
1.795.523
552.700
217.334
29.637
342.951
4.727.065
5.869.687
1.025.870
361.505
3.817.090
2.241.364
1.340.029
1.360.000
3.934.874
14.080.732
283.804
2.221.074
5.072.741
353.892
7.931.511
359.488
876.729
817.009
2.053.226
46.119.264

Saldo
-1.400.542
-258.601
-5.556.085
811.327
1.442.036
1.100.260
20.105.255
144.140
1.384.227
17.772.017
-1.015.097
319.318
(695.779)
-1.851.067
(1.851.067)
-40.984
1.178
17.914
(21.892)
-478.125
-767.660
-479.238
(1.725.023)
-504.595
-208.234
-29.637
-314.951
-1.039.852
(2.097.269)
-842.183
-361.505
-585.802
-2.241.364
-1.060.029
-1.360.000
-3.924.074
(10.374.957)
-283.804
237.681
290.126
-350.442
(106.439)
-315.113
-150.974
-433.153
(899.240)
351

Baten
2.060
246.000
363.647
896.335
1.577.789
1.125.260
22.277.455
658.300
2.950.653
30.097.499
158.650
384.000
542.650
2.457.533
2.457.533
15.021
262.490
37.500
315.011
12.500
11.000
47.000
70.500
72.605
44.250
28.000
3.687.213
3.832.068
215.687
210.000
3.276.022
142.000
10.800
3.854.509
2.458.755
5.362.867
3.450
7.825.072
44.375
725.755
583.856
1.353.986
50.348.828

ná wijziging
2017
Lasten
1.402.602
504.601
5.919.732
9.929
15.753
4.200
1.202.239
2.406.657
11.465.713
1.161.097
175.682
1.336.779
4.378.600
4.378.600
56.005
261.312
9.586
326.903
490.625
778.660
526.238
1.795.523
875.700
252.484
29.637
342.951
4.782.065
6.282.837
1.063.614
364.505
4.125.702
2.199.026
1.316.319
960.000
4.222.225
14.251.391
283.804
2.221.074
5.072.741
516.492
8.094.111
359.488
1.206.474
851.009
2.416.971
50.348.828

Saldo
-1.400.542
-258.601
-5.556.085
886.406
1.562.036
1.125.260
22.273.255
-543.939
543.996
18.631.786
-1.002.447
208.318
(794.129)
-1.921.067
(1.921.067)
-40.984
1.178
27.914
(11.892)
-478.125
-767.660
-479.238
(1.725.023)
-803.095
-208.234
-29.637
-314.951
-1.094.852
(2.450.769)
-847.927
-154.505
-849.680
-2.199.026
-1.174.319
-960.000
-4.211.425
(10.396.882)
-283.804
237.681
290.126
-513.042
(269.039)
-315.113
-480.719
-267.153
(1.062.985)
-

Baten
295.279
363.647
657.247
1.608.690
1.400.284
2.746
21.356.362
752.359
2.521.049
28.957.662
157.182
383.650
540.832
2.806.478
2.806.478
10.826
24.514
40.000
75.339
133.474
61.721
195.195
75.663
1.560
28.173
4.009.414
4.114.810
322.573
207.570
3.330.786
25.352
163.046
18.585
34.110
4.102.022
32.618
2.457.149
6.476.820
64.729
9.031.316
80.084
779.741
690.660
1.550.485
51.374.138

2017
Lasten
1.080.227
583.007
5.998.505
-244.021
17.275
11.918
4.532
1.727.287
1.743.157
10.921.887
1.133.703
174.906
1.308.609
4.657.829
4.657.829
61.050
69.834
8.326
139.210
437.503
859.361
603.282
1.900.146
663.143
259.167
14.740
305.478
5.311.100
6.553.628
1.506.662
287.722
4.117.302
1.974.429
1.488.684
1.012.359
4.756.563
15.143.720
315.068
3.050.430
5.415.890
521.146
9.302.534
329.119
1.940.788
1.010.054
3.279.962
53.207.525

Saldo
-1.080.227
-287.728
-5.634.858
901.268
1.591.414
1.400.284
-9.172
21.351.830
-974.929
777.892
18.035.775
-976.521
208.744
(767.778)
-1.851.351
(1.851.351)
-50.225
-45.320
31.674
(63.871)
-437.503
-725.886
-541.561
(1.704.951)
-587.480
-259.167
-13.180
-277.305
-1.301.686
(2.438.817)
-1.184.089
-80.152
-786.516
-1.949.077
-1.325.638
-993.773
-4.722.453
(11.041.698)
-282.451
-593.280
1.060.930
-456.417
(271.218)
-249.035
-1.161.047
-319.394
(1.729.477)
(1.833.386)

Pagina 110 van 113

Beleidsindicatoren
Vanaf het begrotingsjaar 2017 zijn alle gemeenten verplicht om een vaste set beleidsindicatoren op te nemen. De beleidsindicatoren worden ontleend
aan de website waarstaatjegemeente.nl.
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nr. Taakveld
1 0. Bestuur en onders teuni ng

Naam Indicator
Forma ti e

Eenheid
Fte per 1.000 i nwoners

Bron
Ei gen gegevens

Begroting 2017
11,62

Periode
Realisatie
2017
12,35

2 0. Bestuur en onders teuni ng

Bezetti ng

Fte per 1.000 i nwoners

Ei gen gegevens

11,44

2017

3 0. Bestuur en onders teuni ng

Appara ats kos ten

Kos ten per i nwoner

Ei gen begroti ng

3,09%

2017

Ni et
bekend
937

4 0. Bestuur en onders teuni ng

Externe inhuur

Ei gen begroti ng

3,24%

2017

8,71%

Ei gen begroti ng

13,56%

2017

10,59%

70,1

2016

54

2014
2016

0

5 0. Bestuur en onders teuni ng

Overhea d

Kos ten a l s % va n tota le l oonsom + tota l e kosten i nhuur
externen
% va n total e l as ten

6 1. Vei li ghei d

Verwi jzi ngen Hal t

Aanta l per 10.000 jongeren

Burea u Ha l t

7 1. Vei li ghei d

Ha rde kern jongeren

Aanta l per 10.000 inwoners

KLPD

8 1. Vei li ghei d

Wi nkel di efsta l l en

Aanta l per 1.000 i nwoners

CBS

0
0,3

9 1. Vei li ghei d

0

Gewel dsmi sdri jven

Aanta l per 1.000 i nwoners

CBS

3,2

2016

3,2

10 1. Vei li ghei d

Di efsta l len ui t woning

Aanta l per 1.000 i nwoners

CBS

1

2016

1,9

11 1. Vei li ghei d

Aanta l per 1.000 i nwoners

CBS

2,9

2016

3,5

%

Vei li ghei dNL

8

2015

10

%

Vei li ghei dNL

8

2015

10

14 3. Economi e

Verni el i ngen en bescha di gi ngen (i n de
openba re rui mte)
Zi ekenhui s opname na verkeers ongeva l met
een motorvoertui g
Overige vervoersongeva ll en met een gewonde
fi etser
Functi emengi ng

%

45

Bruto Gemeentel i jk Product

Verhoudi ng tus s en verwa cht en gemeten product

LISA
Atl as voor gemeenten

2016

15 3. Economi e

12 2. Verkeer en vervoer
13 2. Verkeer en vervoer

44,3
124

Gegevens
Gegevens
niet
niet
beschikbaar beschikbaar

16 3. Economi e

Ves tigi ngen (va n bedri jven)

Aanta l per 1.000 i nwoners i n de l eeftijd van 15 t/m 64 ja ar

2016

Abs ol uut verzui m

Aanta l per 1.000 l eerl ingen

LISA
DUO

140,5

17 4. Onderwi js

1

2016

138,8
3,9

18 4. Onderwi js

Rel ati ef verzui m

Aanta l per 1.000 l eerl ingen

DUO

15

2016

10,53

19 4. Onderwi js

% deelnemers a a n het VO en MBO onderwi js

DUO

1,4

2014

1

20 5. Sport, cul tuur en recreati e

Vroegti jdi g school verl a ters zonder
sta rtkwal i fi ca ti e (vs v-ers)
Ni et s porters

%

RIVM

50,6

2016

56,5

21 6. Socia a l domei n

Ba nen

Aanta l per 1.000 i nwoners i n de l eeftijd 15 – 64 jaa r

530,9

2016

552,3

22 6. Socia a l domei n

Jongeren met een del i ct voor de rechter

% 12 t/m 21 ja ri gen

LISA
Verwey Jonker Ins tituut – Kinderen i n Tel

1,51

2015

0,73

23 6. Socia a l domei n

Ki nderen i n ui tkeri ngs gezi n

% ki nderen tot 18 ja a r

Verwey Jonker Ins tituut – Kinderen i n Tel

2,59

2015

3,56

24 6. Socia a l domei n

Netto a rbei ds parti cipa tie

CBS

66,6

2016

66,5

25 6. Socia a l domei n

Achters tandsl eerl i ngen

% va n de werkza me beroeps bevolki ng ten opzi chte van de
beroeps bevol ki ng
% 4 t/m 12 ja rigen

Verwey Jonker Ins tituut – Kinderen i n Tel

4,27

Gegevens
Gegevens
niet
niet
beschikbaar beschikbaar

26 6. Socia a l domei n

Werkl oze jongeren

% 16 t/m 22 ja ri gen

Verwey Jonker Ins tituut – Kinderen i n Tel

0,87

2015

2,45

27 6. Socia a l domei n

Pers onen met een bi js tandsui tkeri ng

Aanta l per 10.000 inwoners

CBS

245,7

2017

28,2

28 6. Socia a l domei n

Lopende re-integra tievoorzi eni ngen

Aanta l per 10.000 inwoners van 15 – 64 ja ar

CBS

587,7

2017

53,9

29 6. Socia a l domei n

Jongeren met jeugdhul p

% va n a l l e jongeren tot 18 ja a r

CBS

12,1

2016

12,1

30 6. Socia a l domei n

Jongeren met jeugdbes chermi ng

% va n a l l e jongeren tot 18 ja a r

CBS

1,2

2016

1,2

31 6. Socia a l domei n

Jongeren met jeugdrecl as s eri ng

% va n a l l e jongeren van 12 tot 23 ja a r

CBS

0

2016

0

32 6. Socia a l domei n

Cl i ënten met een maa twerkarrangement WMO

Aanta l per 10.000 inwoners

GMSD

Gegevens ni et
bes chi kba a r
257

2017

24

2016

237

2016

20,2
188

33 7. Vol ks gezondhei d en Mil i eu

Omvang hui shoudeli jk res tafva l

Kg/i nwoner

CBS

34 7. Vol ks gezondhei d en Mil i eu

Herni euwbare el ektri ci tei t

%

RWS

0,8

35 8. Vhros v

Gemi ddel de WOZ waa rde

Dui zend euro

CBS

187

2017

36 8. Vhros v

Ni euw gebouwde woni ngen

Aanta l per 1.000 woni ngen

Ba s is regi s tra ti e a dres sen en gebouwen

1,5

2015

1,2

37 8. Vhros v

Demografi s che druk

%

CBS

55,7

2017

73,9

38 8. Vhros v

Gemeentel i jke woonl a sten
eenpers oonshuis houden
Gemeentel i jke woonl a sten
meerpers oons hui s houden

In Euro’s

COELO

713

2017

720

In Euro’s

COELO

737

2017

744

39 8. Vhros v
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