
Beantwoording technische vragen

ChristenUnie

Voorjaarsnota

1. p5, Bovenaan staan een aantal duurzaamheidsprojecten, wanneer kunnen 
we hier de beleidsstukken van verwachten?

Antwoord: In de voorjaarsnota wordt onder andere geld gevraagd voor 
het verder verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark en het 
gemeentelijk vastgoed. Wanneer de Raad hiervoor de middelen 
beschikbaar stelt kunnen deze projecten verder uitgewerkt worden en 
aan de Raad voorgelegd worden. Naar verwachting is dit in 2018 of begin 
2019.

2. p7, 2.1.1, Er staat dat we kansen die zich tussentijds voordoen niet laten 
voorbijgaan, dat kan financiële gevolgen kunnen hebben, maar er staan 
geen financiële gevolgen voor de voorjaarsnota tegenover. Hoeveel 
ruimte hebben we dan om kansen te realiseren.

Antwoord: Bij Right to Challenge gaat het om het overdragen van 
gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. Ook hebben we als 
gemeente kwaliteitseisen en spelen aspecten als aansprakelijkheid mee. 
Voor grootschalige invoer willen we daarom vooraf randvoorwaarden 
vaststellen. Het uitgangspunt is dat bij de overdracht ook de bestaande 
budgetten mee gaan. Als we dit grootschalig aanpakken heeft dit 
consequenties voor bijvoorbeeld de inzet van medewerkers en materieel.

Als zich in de tussentijd kansen voordoen die geen directe financiële 
consequenties hebben, laten we die niet voorbijgaan. Denk bijvoorbeeld 
aan een straat waar de inwoners aanbieden een aantal boomspiegels of 
perkjes te onderhouden.

SP

Jaarstukken Menterwolde

1 In dit document staan doelstellingen, maar resultaten zijn moeilijk of niet 
vindbaar. De benoemde resultaten sluiten veelal niet aan bij de gestelde 
doelen. Onze algemene vraag bij dit stuk: In hoeverre zijn de 
doelstellingen behaald? Welke wel en welke niet?
Antwoord: Graag beantwoorden we de vragen maar in dit geval 
verzoeken we u de vraag specifieker te maken.

CDA

Jaarrekening Hoogezand-Sappemeer



1 "Het programma Bedrijvig en Leefbaar is in 2016 akkoord bevonden door 
de gemeenteraad" Hoe staat het met de geluidszonering en hoe staat het 
met de bezwaren van Avebe? zit die al weer aan de tafel?

Antwoord: Het programma Bedrijvig en Leefbaar blijkt complexer dan 
aangenomen. De geluidsmodellen voor de gezoneerde industrieterreinen 
zijn niet actueel en accuraat. Daarom is een actualiseringsonderzoek 
opgestart. Meer bedrijven moeten worden bezocht en uitgebreider 
dossieronderzoek is noodzakelijk. We zijn hierdoor meer tijd nodig voor 
het programma. Wij zullen de raad binnenkort nader informeren over de 
stand en voortgang van het programma.
Avebe heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan ‘Klaas 
Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’. Wij wachten de uitspraak van de 
Raad van State in dit beroep af. Er is voor de behandeling van het beroep 
nog geen zittingsdatum gepland. We zijn met Avebe in gesprek over een 
herinrichting van het terrein, waarbij de bedrijfsactiviteiten met name 
aan de westzijde worden geconcentreerd en het vrijkomend gebied met 
zonnepanelen wordt ingevuld. 

Voorjaarsnota

2 Blz. 6: is het wenselijk het bedrag van een 100.000 te verlagen om zo 
sneller de algemene reserve aan te vullen?
Antwoord: Dit is een vuistregel, geen hard bedrag. Verlaging van het 
bedrag van 
€ 100.000 betekent dat de flexibiliteit binnen de begroting om 
overschrijdingen / tegenvallers te kunnen dekken afneemt. 

3 Blz. 8: 2.1.4. kunnen we verwachten dat we gebouwen kunnen verkopen 
of afstoten?
Antwoord: Bij het opstellen van beleid stellen we ons ook de vraag of het 
voor de hand liggend is of de gemeente eigenaar is van bepaalde (typen) 
gebouwen. Als de uitkomst is dat afstoten of verkopen een betere keus is, 
komt dit in beeld.

4 Blz. 8: 2.1.5. Wat kost volledige vervanging van het huidige gebouw door 
een nieuwe? En om wasvoorschrift totaal bedrag gaat het extra budget 
(wat is de looptijd)
Antwoord: De toekomstige ontwikkeling van MFC Meeden is onderwerp 
van gesprek binnen de stuurgroep voorzieningen Meeden. Het antwoord 
op de gestelde vragen maakt onderdeel uit van het advies dat de 
stuurgroep zal uitbrengen.

5 Blz. 14: 2.3.4: gaat er ook actieve acquisitie plaatsvinden? 
Onze bedrijventerreinen zijn regionaal bekend gemaakt bij onder meer 
de NOM en de RGA. Daarnaast staan we op de promotiedagen Groningen 
en hebben we veel contacten met het bedrijfsleven om goed in te kunnen 
spelen op vestigingsverzoeken. 

6 Blz. 15: 2.3.9 moeten we een reservering maken voor evt. uitkoop?
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Antwoord: Wij gaan er op dit moment van uit dat aankoop van woningen 
niet noodzakelijk is. Er vinden nu onderzoeken plaats, dit kan een ander 
beeld opleveren.

Gemeentebelangen Midden Groningen

1. (V) Met right to challenge bedoelt u gewoon naoberschap?
Antwoord: Zie volgende vraag.

2. (V) Waarom eerst ‘spelregels” opstellen en niet direct aan de slag en op 
basis hiervan beleid ontwikkelen/
Antwoord: Bij Right to Challenge gaat het om het overdragen van 
gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. Ook hebben we als 
gemeente kwaliteitseisen en spelen aspecten als aansprakelijkheid mee. 
Voor grootschalige invoer willen we daarom vooraf randvoorwaarden 
vaststellen. Het uitgangspunt is dat bij de overdracht ook de bestaande 
budgetten mee gaan. Als we dit grootschalig aanpakken heeft dit 
consequenties voor bijvoorbeeld de inzet van medewerkers en materieel.
Op verschillende terreinen hebben inwoners al gemeentelijke taken 
overgenomen. Denk aan speeltoestellen, het onderhoud van groen, 
papierinzameling etc. Vanzelfsprekend  benutten we de opgedane 
ervaringen. 
  

3. (V) Krijgen de diverse dorpsraden etc. in 2018 dezelfde bedragen als zij 
in de voormalige gemeenten kregen in 2017?
Antwoord: De bestaande budgetten uit 2017/2018 blijven ook in 2019 
gehandhaafd. Niemand gaat er dus op achteruit. De verenigingen die nu 
niets of een klein bedrag ontvangen (onder €3.000) kunnen in 2019 een 
bijdrage aanvragen van €3.000.

4. (V) Sport. Harmonisering is dit binnen de huidige inkomsten afstemming 
oftewel de een moet wat meer betalen en de anderen wat minder? Klopt 
dit?
Antwoord: Dat klopt. 

5. (V) Wat zijn de bedragen voor compensatie Windpark N33?
Antwoord: De ontwikkelaars hebben zich geconformeerd aan de door de 
provincie Groningen vastgestelde richtlijn dat per MW vermogen een 
jaarlijks een bedrag van            € 1.050,- in een leefbaarheidsfonds wordt 
gestort. Het Windpark N33 zal een vermogen krijgen van rond 140 MW. 

6. (V) Verkeer en vervoer. Knijpsbrug en Rengersbrug zijn maatregelen 
uitgewerkt en op kosten gezet. Precieze maatregelen zijn nog niet 
duidelijk en kosten niet duidelijk. Hoe zit dit? Wie zitten er in de 
stuurgroep?
Antwoord: Het Project ‘Knijpsbrug en omgeving’ wordt aangestuurd door 
een Stuurgroep. Hierin zitten gedeputeerde mw. Gräper, hoofd 
dienstkring Rijkswaterstaat Noord Nederland, mw. Bernhardt en 
wethouder van de gemeente Midden-Groningen, dhr. Jaap Borg. Provincie 
Groningen heeft de leiding over dit project aangezien de meeste 
planonderdelen onder provinciale verantwoordelijkheid vallen.
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De dekking van de kosten is op dit moment onderwerp van discussie die 
de nodige tijd kost. Met name een bijdrage van voldoende omvang van 
Rijkswaterstaat blijkt moeilijk te realiseren. Pas met een sluitend 
dekkingsvoorstel kan het project verder onder andere richting 
Provinciale Staten door te besluiten om naar de volgende fase 
(planuitwerkingsfase) te gaan, en richting de samenleving voor de 
verdere uitwerking.

Opmerkingen vragen jaarrekening 2017 Slochteren

1. Blz. 13 onder sterke dorpen. Wat is de laatste stand met betrekking 
dorpshuis/jeugdhonk na de brand. Nieuwbouw of verbouwen sporthal tot 
dorpshuis. Oude pand van Stichting Woningbouw Slochteren.
Antwoord: Voor het jeugdhonk in Schildwolde is een tijdelijke voorziening 
naast de school geplaatst waar het jeugdhonk zeer tevreden over is.
Het dorp heeft zelf een plan opgesteld voor een nieuw dorpshuis & 
jeugdhonk en heeft gekozen voor de locatie waar het (afgebrande) 
jeugdhonk stond. Aan dit plan leveren wij een bijdrage van €200.000 euro 
gedekt door de NCG subsidie voor spoor 1 (tender 2017). Ook stellen wij 
€50.000 beschikbaar uit de uitkering van de verzekering. Het pand wordt 
eigendom van het dorp. De tijdelijke voorziening blijft staan tot het 
dorpshuis-jeugdhonk  pand klaar is

 
PvdA

Algemeen
1. Het valt ons op dat er in de voorjaarsnota niet gesproken wordt over 

diverse grote plannen. Zoals bv. plan Kerkstraat Noord.
Antwoord: We hebben ervoor gekozen om in de voorjaarsnota alleen 
gewijzigde en nieuwe plannen te benoemen. 

Nog te beantwoorden/verduidelijking antwoorden Technische vragen 28 
juni 2018

Gemeentebelangen Midden Groningen

14.(V) Hoeveel sportvelden zijn aan vervanging of onderhoud toe en waar 
liggen deze velden, welk dorp? Wat zijn milieutechnische redenen? Zijn 
er geen extra middelen nodig de komende jaren?
Antwoord:
Er is 1 kunstgrasveld aan vervanging toe, deze ligt in Hoogezand. 
Sportpark de Kalkwijck vv Hoogezand.
Alle sportvelden hebben jaarlijks onderhoud nodig, het ene veld meer dan 
het ander. Dit wisselt van jaar tot jaar afhankelijk van hoe intensief is het 
veld gebruikt en invloeden van het weer en de staat van de drainage.
Kunstgrasvelden werden van oudsher van infill voorzien, meestal 
rubbergranulaat. Dit laat volgens de laatste onderzoeken echter zien dat 
er zware metalen, waaronder zink, uit het rubber spoelen, die komen dan 
in de ondergrond terecht. Dit moeten we verwijderen en door schone 
grond vervangen. Het rubbergranulaat en de vrijgekomen grond moet als 
vervuild materiaal worden afgevoerd, dit brengt extra kosten met zich 
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mee. Een nieuw kunstgrasveld moet weer worden voorzien van een 
nieuwe infill, die wel voldoet aan de nieuwste richtlijnen hiervoor, dat 
werkt ook kostenverhogend.
Naast deze punten zijn er geen extra middelen nodig.

Nadere verduidelijking gevraagd 
Waar liggen deze velden? Welke velden betreft het? Prioritering / fasering 
vervanging/onderhoud?

Antwoord: Over de prioritering en fasering zijn we nog in gesprek met de 
sportverenigingen. Als dit is afgerond zullen we u nader informeren. 

15.(V) Wat kost een cultuurmakelaar in 2019
Antwoord: 
Een cultuurmakelaar kost ongeveer € 33.333 per jaar. We onderzoeken 
de mogelijkheid om een cultuurmakelaar aan te stellen op basis van de 
regeling Brede Impuls Combinatiefuncties. Er zijn dan geen extra kosten 
voor de gemeente omdat we van het Rijk hier een bedrag voor 
ontvangen. Het is afhankelijk van de harmonisatie van de 
combinatiefuncties welke ruimte er is voor het op deze manier aanstellen 
van een cultuurmakelaar. 

Nadere verduidelijking gevraagd 
Wat doet een cultuurmakelaar? Aanvullende vraag (CDA): Wat is het 
verschil met een cultuurcoach?

Antwoord: Een cultuurcoach initieert, stimuleert en faciliteert kunst- en 
cultuuractiviteiten in en om de scholen.
Een cultuurmakelaar verbindt en adviseert inwoners, bedrijven, 
ondernemers, instellingen en kunstenaars, versterkt de culturele 
infrastructuur en de samenhang van dorp en wijk.

PvdA

Blz. 12 kredietbank
4. Wat zijn de financiële gevolgen als de rente conform de wens van de PvdA 

wordt verlaagd.

Antwoord: Onlangs heeft de kredietbank haar rente verlaagd van 11% 
naar 8%. Er is toen berekend dat we over de looptijd van ca. 32 maanden 
gemiddeld € 7.500,- minder renteontvangsten hebben bij een 
rentepercentage van 8%. Doordat de leningen een looptijd

hebben van gemiddeld 32 maanden zullen de lagere renteopbrengsten 
stapsgewijs de komend jaren merkbaar zijn. Verwachting is in jaar 1 ca. € 
2.500,- minder aan opbrengsten, jaar 2 ca. € 5.000,- en jaar 3 ca. € 
7.500,-. Door het rentepercentage nog verder te verlagen dan 8% zullen 
we nog minder renteontvangsten hebben.

Nadere verduidelijking gevraagd 
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Wat is het financieel effect per 1% renteverlaging?

Antwoord: Als we het rentepercentage met 1% verlagen ontvangen we 
jaarlijks  afgerond € 2.000,- (na 3 jaar) minder renteopbrengsten. Het 
voordeel van de klant is gemiddeld € 21 (afgerond) over de looptijd van 3 
jaar (€ 7/jaar). 

D66

Personeelskosten, fte’s, inhuur, ziekteverzuim

9. Hoe was dit in 2017 in de ‘oude’ gemeenten?
Antwoord:
HS totale loonsom 22.561.397,53 niet in vaste formatie 20,17 fte  € 

1.183.966,67
SL totale loonsom 11.491.062,97 niet in vaste formatie 10,89 fte  € 

653.333,33
MW totale loonsom 3.700.135,75 niet in vaste formatie 3,03 fte  € 

184.000.00

De kosten inhuur zijn niet ergens centraal apart vastgelegd. Deze kosten 
komen ten laste van de verschillende begrotingsbudgetten: 
personeelsbudget, budget inhuur van derden, afzonderlijke 
projectbudgetten en subsidies. De personeelskosten ziekteverzuim 
worden niet apart bijgehouden, maar verdisconteert in de 
personeelsbudgetten.

Nadere verduidelijking gevraagd 
Naar aanleiding van bovenvermelde beantwoording en de mondelinge 
toelichting (28/6) resteren de volgende vragen.
Graag een uitleg over het beleid m.b.t. de inhuur. Is er een doelstelling 
geformuleerd? Zo ja, welke?  Wat is de omvang van de inhuur, zowel in 
fte’s en kosten (begroot / werkelijk 2017 en 2018). Waarvan wordt 
uitgegaan in de begroting 2019? 

Antwoord: In de begroting 2018 is voor inhuur derden € 4,8 miljoen 
begroot. Ten opzichte van de totale loonsom van € 35 miljoen is dat 13,7 
%. Tot en met 27 juni 2018 is een totaalbedrag van € 3,3 miljoen aan 
boekingen in 2018 verantwoord.
Kaderstelling voor de externe inhuur is in voorbereiding, waarin onder 
meer wordt ingegaan op de gestelde vragen.
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