
Technische vragen begroting 2018 VVD 
 
Bij deze de technische vragen die er bij de VVD leven ten aanzien van de Programmabegroting 2018 
van Midden Groningen. 
 
Al ik het weerstandsvermogen dat nu gepresenteerd wordt vergelijk met de begrotingen van de drie 
gemeenten in 2017 dan zie ik voor mij onverklaarbare verschillen. Het bedrag dat vermeld staat bij 
Menterwolde is inclusief de 4,5 miljoen die toch niet betaald hoefden te worden aan het ministerie. 
 
Uit programmabegroting 2017  
2017 Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
Benodigde 
weerstandscapaciteit 

Slochteren 2.313.738 1.841.400 
Menterwolde 3.055.000 3.580.000 
Hoogezand-Sappemeer 6.057.666 6.480.000 
Totaal 11.426.404 11.901.400 
      
Midden-Groningen 8.016.524 5.676.284 
      
  
Vraag 1: Kunt u verklaren waardoor het weerstandvermogen 3 miljoen lager uitvalt dan de som van 
de 3 weerstandsvermogens uit 2017?  
Antwoord 
In de berekening van de startsituatie voor Midden-Groningen is uitgegaan van de jaarrekeningcijfers 
2016 (per 31 december 2016) + geraamde mutaties van de Algemene reserves van de 3-HSSM-
gemeenten + begrotingswijzigingen 2017 (waaronder Bestuur- collegerapportages / 
Zomernota/Najaarsnota 2017). Geen rekening is gehouden met beschikbare bijzondere reserves die 
min of meer algemeen van aard zijn.  
 
De grootste mutaties betreffen:  
Aanwendingen: 

- Verzelfstandiging onderwijs Hoogezand-Sappemeer                   - €  2,2 miljoen 
- Aanwending t.g.v. begrotingssaldo Hoogezand-Sappemeer        - €  1,3 miljoen 

Betreft de inzet van voordelige rekeningsaldi 2013 en 2014. 
- Collegerapportage Hoogezand-Sappemeer  2017 en 

overdracht taken Baanvak/NME naar Werkpro                          - € 1,4 miljoen 
Toevoegingen: 

- Herijking reserves en voorzieningen Menterwolde                     +€ 0,9 miljoen 
- Mutaties t/m 7e begrotingswijziging  2017 Menterwolde            +€ 1,6 miljoen 

 
Dit geeft een saldo van verlaging van c.a.                                               - €  2,4 miljoen 
 
In het saldo van Midden-Groningen is niet uitgegaan van 
Stille reserves, dit houdt een correctie in t.o.v. 2017 HSSM                   - €  2,3 miljoen 
In 2018 geen onbenutte belastingcapaciteit: verschil t.o.v. 2017           - €  1,9 miljoen 
Verschil saldi AR 2017 / 18 : algemeen van aard                                   - €  0,9 miljoen 
Subtotaal negatieve invloed                                                                     - € 7,5 miljoen 
 
Daarop kan worden gemuteerd de correctie op de AR van Menterwolde 
m.b.t. de ingetrokken boete Min van SZW                                             + € 4,5 miljoen 
 
Per saldo is het verschil met uw berekening                      -  € 3,0 miljoen 



 
 
Zoals op pagina 71 is opgenomen wordt voor Midden-Groningen een nieuwe kadernota “Herijking 
Weerstandsvermogen en Integraal risicomanagement worden opgesteld. De systematiek in deze 
paragraaf zal als uitgangspunt worden gebruikt. Vooruitlopende op de kadernota zijn in 2018 de 
hoofdpunten in de paragraaf weerstandsvermogen & risico beheersing opgenomen. 
 
Vraag 2: Kunt u verklaren waardoor de benodigde weerstandscapaciteit sterker gedaald is dan de 
beschikbare weerstandscapaciteit?   
Zijn dit de beoogde positieve effecten van de herindeling of is er een andere verklaring voor. 
Antwoord 
Het grootste deel van uw vraag kan worden beantwoord door het verloop van de algemene reserve 
van de 3 –HSSM gemeenten naar die van Midden-Groningen. Het is geen gevolg van de herindeling 
maar een gevolg van de genomen besluiten in 2017 door de 3-HSSM  raden met daarnaast een 
andere wijze van interpretatie van de risico’s. 
 
 
 


