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1. Voorstel 

 

1. De begroting 2018 vast te stellen. 

2. De kredieten met betrekking tot de investeringen beschikbaar te stellen. Zoals opgenomen 

in het investeringsplan 2018. 

3. De meerjarenraming 2019 tot en met 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

2. Inleiding 

Bijgaand treft u aan de eerste begroting 2018 en de meerjarenraming voor de jaren 2019 tot en 

met 2021 van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Deze programmabegroting is een 

beleidsarme begroting. De financiële consequenties van het coalitieakkoord 2018-2022 zijn niet 

verwerkt in de begroting.  De in gang gezette ontwikkelingen, waaronder de projecten zoals 

bijvoorbeeld het noordelijk deel stadshart Hoogezand, centrumgebied Muntendam, MFC Meeden,  

Slochterhaven zijn financieel in de begroting meegenomen.  

De begrotingen van de drie oude gemeenten zijn tegen het licht gehouden, en waar nodig zijn 

posten aangepast om een scherpe en realistische begroting op te stellen. 

Rekening houdende met deze ontwikkelingen zijn we er in geslaagd om zowel een sluitende 

begroting als meerjarenperspectief te kunnen aanbieden.  

De samenstelling van de programmabegroting 2018 is ontleend aan de opbouw van het 

visiedocument “Kompas”. In het Kompas staat de visie voor de gemeente Midden-Groningen met de 

veranderingen in de samenleving als uitgangspunt. Daarin zijn volgende vier thema’s benoemd: 

• Groots in kleinschaligheid  

• Ieder mens telt    

• Economie van de toekomst  

• Gemeente als bondgenoot  
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Omdat de 4 thema’s niet het geheel van de activiteiten en de daaraan verbonden budgetten 

omvat,  is een afzonderlijk onderdeel opgenomen voor “Bestuur en Bedrijfsvoering”.  

 

3. Publiekssamenvatting 

De eerste programmabegroting van de nieuwe gemeente Midden-Groningen sluit met een voordelig 

saldo van circa € 94.000. De begroting is tot stand gekomen met gebruikmaking van de begrotingen 

2017 van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM). Het bestaande 

beleid in die begrotingen is doorgetrokken. Desondanks is het geen optelsom geworden van de 

bestaande budgetten 2017. Waar mogelijk is al rekening gehouden met de nieuwe schaalgrootte 

van de gemeente en de gewijzigde organisatie van Midden-Groningen ten opzichte van de HSSM 

gemeenten. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2018 en/of 

de begroting 2019. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Normaliter dient de begroting van een gemeente op 15 november in het jaar voorafgaande aan het 

begrotingsjaar door de raad te zijn vastgesteld. De provincie Groningen heeft de gemeenteraden 

van de HSSM-gemeenten op 15 november 2017 geïnformeerd dat door de herindeling de begroting 

voor 2018 van Midden-Groningen niet voor 15 november 2017 kan worden vastgesteld. Als gevolg 

hiervan kan niet worden voldaan aan de termijn van inzending van de begroting. Op grond van deze 

termijnoverschrijding wordt de gemeente Midden-Groningen voor 2018 onder preventief 

begrotingstoezicht geplaatst. Dit is overigens een gebruikelijke maatregel na een herindeling en 

houdt in dat de begroting 2018 en de wijzigingen daarop voorafgaande goedkeuring behoeven. 

 5. Beoogd effect 

De programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 beoogt een financieel gezonde positie 

van de gemeente Midden-Groningen. 

6. Historische context 

Omdat de programmabegroting beleidsarm is samengesteld is gebruik gemaakt van de begroting 

2017 van de HSSM-gemeenten. Beleidsarm houdt in dat het bestaande beleid is doorgetrokken. 

Overigens betekent het niet dat in alle gevallen de ramingen voor 2018 de som is van de 3-vorige 

HSSM-begrotingen. Om een goede technische vertrekpositie te verkrijgen is onderscheid gemaakt 

tussen technische aanpassingen van de “oude” begrotingen en aanpassingen op grond van de 

herindeling. De technische aanpassingen betreffen eliminatie van de tot en met 2017 geldende 

onderlinge verrekeningen op grond van samenwerkingsovereenkomsten alsmede het op orde 

brengen van administratieve gegevens. De aanpassingen door de herindeling betreffen onder meer: 
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effecten van harmonisaties, verandering van schaalgrootte, nieuwe organisatiestructuur, 

1 bestuur in plaats van 3 en wijziging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.  

 

7. Argumenten 

Door vaststelling van de programmabegroting 2018 kan binnen de gestelde (financiële) kaders 

uitvoering worden gegeven aan hetgeen “We willen bereiken” en wat “We gaan doen” voor de 

gemeente Midden-Groningen. Dit evenwel met inachtneming van de brief van de provincie 

Groningen van 15 november 2017 inzake het preventief begrotingstoezicht voor 2018 – zie punt 4 

van dit voorstel.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

De voormalige drie HSSM gemeenten hebben in het kader van de herindeling een boekenonderzoek 

laten plaatsvinden. Diverse activiteiten van het resultaat van dat onderzoek zijn nog niet afgerond, 

hetgeen in een herindelingssituatie niet uitzonderlijk is. Voorstellen die onder meer betrekking 

hebben op harmonisatie van beheerplannen en het gemeentelijk rioleringsplan, activa en 

subsidieverordeningen moeten nog worden afgerond met (mogelijk) een financieel effect voor de 

begroting. Met name de harmonisatie van de beheerplannen zal forse investeringen vergen omdat 

naast de actualisatie van bestaande het ook nieuwe –plannen betreft, bijvoorbeeld: kunstwerken 

(bruggen) en beschoeiingen. Nieuw betekent ook nieuwe budgetten derhalve uitzetting van lasten. 

Bestaande benchmarkgegevens van de drie HSSM gemeenten kunnen niet zondermeer worden 

omgezet naar de schaalgrootte van de gemeente Midden-Groningen. Vorenstaande ontwikkelingen 

zullen een plaats moeten krijgen in de begroting vanaf het jaar 2019.   

9. Financiële paragraaf 

In onderstaand overzicht hebben we het financiële meerjarenbeeld van de begroting 2018 

opgenomen.  

Overzicht financieel perspectief 2018-2021 2018 2019 2020 2021 

Meerjarenbeeld begroting 2018 94.304 25.538 35.031 53.150 

 

Het eerste resultaat van de begroting leidt tot kleine positieve saldi in de wetenschap dat:  

- diverse harmonisatievoorstellen nog moeten worden afgerond; 

- een stelpost van € 1 miljoen is opgenomen voor onderuitputting van budgetten; 

 



   

 Pagina: 4 van 6 

 Datum: 15 januari 2018 

 Zaak: 2018-001142 

 

 

- in de begroting de OZB-tarieven, zoals in de “Kadernota harmonisatie lokale heffingen 

Midden-Groningen” vermeld zijn opgenomen. De gevolgen voor inwoners en bedrijven zijn 

in de paragraaf “Lokale heffingen” vermeld. Omdat de vertaling van het coalitieakkoord 

2018-2022 Midden-Groningen nog niet is opgenomen zijn maatregelen, die genomen worden 

richting ondernemers die een hoger tarief moeten betalen, niet verwerkt. Het voornemen 

is om dit bij de Voorjaarsnota 2018 te betrekken; 

- in de decembercirculaire 2017 en daaraan voorafgaand in publicaties en 

regiobijeenkomsten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een toename wordt 

verwacht van de algemene uitkering in 2018 en volgende jaren. De verwachting is 

gebaseerd op een doorwerking van het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst”; 

- Op basis van de decembercirculaire 2017 wordt voor Midden-Groningen een hogere 

algemene uitkering verwacht, die wij in afwachting van de meicirculaire niet volledig 

hebben opgenomen in de begroting, als volgt. 

 2018 2019 2020 2021 

Te verwachten accres Midden-Groningen 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

Ingezet accres in begroting 2018 -1.000.000 -1.100.000 -2.250.000 -800.000 

Te betrekken bij de voorjaarsnota - 1.900.000 1.750.000 4.200.000 

 

De financiële consequenties van het regeerakkoord worden door het Rijk verwerkt bij de komende 

meicirculaire en zullen door ons worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2018. 

In de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting is naast het sluitend zijn van de 

begroting aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de algemene reserve/weerstandsvermogen. 

Voor de bepaling van de financiële positie van de gemeente is dit van groot belang. Namelijk: In 

hoeverre is de gemeente in staat om uit vrij inzetbare middelen deze risico’s, als die zich 

voordoen, het hoofd te bieden? Een eerste voorzichtige inventarisatie van de risico’s en de 

beschikbare middelen geeft aan dat voor 2018  de weerstandsratio 1,4 bedraagt, namelijk een 

verhouding van € 8 miljoen algemene reserve + onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van € 

5,6  miljoen risico’s. In de algemene reserve zit een bedrag van €  3 miljoen dat door de 

gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer is gelabeld voor mogelijke inzet in het Sociaal Domein.  
 

10. Communicatie 

Ingevolge artikel 190 van de gemeentewet  is de programmabegroting, na besluitvorming in het 

college van burgemeester en wethouders van 6 februari  2018 (moment van aanbieden concept aan 

gemeenteraad),  voor een ieder ter inzage gelegd  en is algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de 
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terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling wordt openbaar kennis gegeven, hetgeen is gedaan 

door middel van een persbericht en de website van de gemeente. Tevens is na het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018 een persbijeenkomst gehouden. In de 

persbijeenkomst is benadrukt dat het gaat om de eerste begroting van de nieuwe gemeente 

Midden-Groningen. Een eerste begroting die zowel voor het jaar 2018 en het meerjarenperspectief 

sluitend is. De begroting is gebaseerd op een doortrekking van het bestaande beleid van de HSSM-

gemeenten en in die zin technisch van aard. Een nadere concretisering van de gestelde ambities en 

doelen zal vermoedelijk plaats vinden in de begroting 2019. Dit omdat de nieuwe gemeente, 

rekening houdende met het visie-document Kompas, zich zowel bestuurlijk als ambtelijk in 2018 

eerst zal moeten settelen. Een eerste richting daartoe zal worden gezet door vertaling van het 

coalitieakkoord 2018-2022 in de Voorjaarsnota 2018.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Dit is de eerste begroting van Midden-Groningen en samengesteld op basis van de begrotingen 2017 

van de HSSM gemeenten. Voor de samenstelling van de begroting 2019 wordt overeenkomstig de 

uitkomsten van Kompas ingezet op het hierbij betrekken van  onze inwoners.  

De Voorjaarsnota 2018 staat gepland voor behandeling in de raad van 5 juli 2018, dit gelijktijdig 

met het aanbieden van de jaarrekening 2017 van de HSSM-gemeenten. De combinatie van deze 

Planning & Control-documenten maakt het mogelijk dat inzicht wordt verkregen in de financiële 

afsluiting van de HSSM-gemeenten en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente 

Midden-Groningen. De Voorjaarsnota 2018 is een kader voor de samenstelling van de 

programmabegroting 2019 van Midden-Groningen. De Voorjaarsnota 2018 krijgt extra gewicht door 

de vertaling van het coalitieakkoord 2018-2022. Daarnaast worden de volgende onderwerpen 

opgenomen: effecten van de mei/juni circulaire algemene uitkering uit het gemeentefonds – met 

daarin de effecten van de accresontwikkeling -, eventuele financiële consequenties van (thans nog 

niet afgeronde) harmonisaties zoals: beheerplannen, subsidies, activa en tot slot bijstellingen van 

de programmabegroting 2018 van Midden-Groningen. 

De planning van behandeling van de Voorjaarsnota 2018 is als volgt: 19 juni 2018 Auditcommissie, 

28 juni 2018 Commissievergadering en 5 juli 2018 besluitvorming gemeenteraad. 

 

Ten aanzien van de programmabegroting 2018 is voor uw raad de volgende planning aangehouden: 

15 februari 2018 een informatiebijeenkomst, 6 maart 2018 een technische vergadering en op 22 

maart 2018 besluitvorming. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 programmabegroting 2018 

 

 

  

 

 

 


