
Technische vragen begroting 2018 CDA 

 

 
1. Algemeen: Is er ruimte voor meer dorpen en wijken dan de huidige ruimte als die ook een 

dorps of wijkbudget willen? 
Antwoord  
Zie antwoord op vraag 3 van de SP. In deze coalitieperiode gaan wijkmanagers en 
wethouders met dorpen en wijken in gezamenlijk overleg de behoeften inventariseren. 
Deze inventarisatie zal kunnen leiden tot aanpassing van de beschikbare budgetten. 

 
2. Blz 17: waarom dalen lasten voor sport van 2019-2020? 

Antwoord  

De daling is het gevolg van o.a. de daling van kapitaallasten en doorgevoerde bezuiniging 

op sport Menterwolde. 
 

3. Blz 17: de baten en lasten van afval; moeten die niet gelijk zijn? 
Antwoord 
Dit verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat in de tariefstelling afval rekening is 
gehouden met de verrekende BTW via het BTW compensatiefonds (BCF). 
 
Toelichting 
Gemeenten mogen de BTW op overheidsactiviteiten (bijvoorbeeld inzamelen van afval) 
declareren bij het BTW- compensatiefonds (BCF). De ramingen van de lasten voor 
afvalinzameling zijn dus netto (exclusief BTW) opgenomen. 
 
De verrekeningen van BTW uit het BCF met de gemeenten worden door het Rijk gedekt 
door een uitname uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Gemeenten ontvangen 
dus minder algemene uitkering.  
 
Omdat  gemeenten de verrekening van de BTW via het BCF zelf betalen, via een lagere 
algemene uitkering, mogen ze bij de tariefstelling afvalstoffenheffing rekening houden 
met de via het BCF verrekenende btw op exploitatie en investeringen van afval. Als dit 
niet het geval was zou een nadeel ontstaan voor de gemeenten en is geen sprake  van 100% 
kostendekking. Dezelfde systematiek wordt toegepast bij de tariefstelling rioolrechten. 
 

4. Blz 39: dito voor participatie over 2018-2020? 
Antwoord 
De daling van bij participatie wordt met name veroorzaakt door afname van het aantal 
WSW-ers. 
 

5. Blz 39: waarom stijgen de baten fors van het onderwijs van 2018-2019? 
Antwoord 
De stijging van de baten bij het onderwijs van 2018 naar 2019 is het gevolg van de hogere 
doeluitkering voor het peuterspeelzaalwerk. Dit bedrag wordt overeenkomstig het doel 
ingezet voor het peuterspeelzaalwerk. 

 
6. Blz 40: voor scholenprogramma een flinke reservering in 2019, hoe zit dit? 

Antwoord  

Dit betreft het bedrag dat Midden-Groningen in 2019 via de algemene uitkering ontvangt 

voor het aardbevings- en toekomstbestendig maken van schoolgebouwen. Dit bedrag is 

eenmalig hoger in 2019. In totaliteit ontvangen wij t/m 2035 een bedrag van circa € 23,5 

miljoen. De middelen worden ingezet overeenkomstig het door uw raad vastgestelde 

programma huisvesting onderwijs en toegevoegd aan de hiervoor ingesteld reserve 

scholenprogramma. 

 



 
7. Blz 48: toelichting ‘piek’ bedrijventerreinen 2019 ? Komt dit door de witte vlekken? 

Antwoord  
Dit heeft betrekking op het stadscentrum Hoogezand. De bedragen zijn op basis van de 
laatst vastgestelde grondexploitatie (eind 2016) opgenomen. In deze grondexploitatie is in 
2019 gepland dat de resterende bouwgronden van de grondexploitatie stadscentrum 
worden ingebracht in een grondbank. De grondexploitatie wordt dan afgesloten. Het 
overgrote deel van de gronden in de grondbank worden gefaseerd ingebracht in de 
grondexploitatie van het noordelijk deel (samenwerking met Geveke), een klein deel is 
gepland voor extra parkeerplaatsen n.a.v. bouw fase 2 Het Kielzog. 

Het gaat om een totale grondwaarde van € 3,6 miljoen, dat verklaart de piek. 

Nu de samenwerkingsovereenkomst met Geveke al is getekend kunnen de gronden een jaar 

eerder (in 2018) overgezet worden naar de grondbank. De grondexploitatie stadscentrum 

zal dan eind 2018 worden afgesloten.  Dit wordt zo opgenomen in de MPG (Meerjaren 

Prognose Grondexploitaties) 2018. Deze zal in juni aan de raad ter besluitvorming worden 

voorgelegd. 
 

8. Blz 48: waar vinden we de posten voor verkeer en vervoer? 
Antwoord  
De posten voor verkeer en vervoer (wegen en verkeersveiligheid) zijn opgenomen in de 
tabel op blz. 15 onder openbaren ruimte. In totaliteit is hier een bedrag geraamd van 
€6.591.707 (voor wegen € € 6.016.146 en voor verkeersveiligheid € 575.561).   
 

9. Blz 48: baten vd lasten brandweer: waar komen de baten vandaan, de rest moet uit     
algemene uitkering komen? 
Antwoord 
De baten betreffen in hoofzaak de opbrengsten van de verhuur van de kazernes aan de 
Veiligheidsregio. De per saldo resterende lasten van de brandweer worden inderdaad 
gedekt uit de algemene uitkering.  
 

10. Blz 48: reservering stadshart graag uitleggen? 
Antwoord 
Betreft het vrij laten vallen van een bedrag van € 656.926 uit de reserve stadshart ten 
gunste van de algemene middelen. Dit is nog gebaseerd op een besluit van de raad van 
Hoogezand-Sappemeer. 

 
11. Blz 52: vanwaar hogere kosten burgerzaken? 

Antwoord  
Zie antwoord vraag 19 van D66. In de raming 2019 is rekening gehouden met de lasten voor 
de verkiezingen van Provinciale Staren en Europees parlement. 

 
12. Blz 54: 500.000 extra voor bedrijfsondersteuning, graag toelichting? 

Antwoord 

De kosten voor bestuursondersteuning zijn in 2018 nog incidenteel hoger. Dit is met name 

het gevolg van de nog in 2018 doorlopende kosten uit het herindelingsproject. Het betreft 

o.a.  de kosten voor informatisering en automatisering.  
 

13. Blz 86: bedrijventerrein Rengers nog steeds een GR; Groningen zou toch uitstappen? 

Antwoord  

Rengerspark is op dit moment nog een GR. Er is een liquidatieplan opgesteld op basis van 

het uitgangspunt dat de GR per 1-5-2018 opgeheven zal worden. NB dit is het streven, een 

en ander is ook afhankelijk van looptijd bestuurlijke procedures. 
 
 

 



14. Blz 105: bijdrage 100.000 voor breedband. Welk project? 

Antwoord 

In de begroting 2017 van de gemeente Menterwolde was rekening gehouden met een 

eenmalig bedrag van € 100.000 ter stimulering van invoering van snel internet. Bij de 

najaarsnota 2017 is geconstateerd dat dit niet meer in 2017 gerealiseerd zou worden en is 

besloten het bedrag door te schuiven naar 2018.  
 
 


