
Beantwoording technische vragen programmabegroting van D66  

 

SPORT 

1. Vallen sportvelden onder sportaccommodaties? 

Antwoord  

Ja, de sportvelden vallen onder sportaccommodaties. 

 

2. Wat zijn de reserveringen die gemaakt zijn voor de sportvelden / accommodaties in beheer 

van de gemeente? 

Antwoord  

In het overzicht reserves en voorzieningen zijn een aantal reserves en voorzieningen 

opgenomen die betrekking hebben op de sportaccommodaties. Het betreft o.a. een 

afschrijvingsreserve voor investeringen in het peuterbad HS, de egalisatiereserve zwembad 

HS, het accommodatiefonds SL, de voorziening onderhoud gymlokalen HS en de voorziening 

sport algemeen MW. 

 

BEDRIJFSVOERING  

3. Wat is de totale formatie binnen de gemeente Midden- Groningen? 

Antwoord: 533,31 fte 

 

4. Is dit de optelsom van de formatie van de ‘oude’ gemeenten? 

Antwoord: Nee. 

 

5. Welk deel van de formatie bestaat uit externen? 

Antwoord: De formatie wordt ingevuld door vast personeel. Extern personeel komt in 

principe ten laste van het budget inhuur. 

 

6. Wat is de totale loonsom? 

Antwoord: € 35.327.454 

 

7. Wat is de loonsom van de afzonderlijke HSSM- gemeenten? 

Antwoord: € 36.321.050 

 

8. Wat is de invloed van het generatiepact op de begroting?  

Antwoord: Het generatiepact heeft geen invloed op de begroting. Met de vakbonden is 

afgesproken dat de vrij gekomen middelen (vacature ruimte) worden ingezet. 

  

 

SOCIAAL DOMEIN 

 

9. Is er in kaart hoeveel indicaties er per kwartaal worden gegeven.  

Antwoord  
Voor jeugd en Wmo wordt dit bijgehouden. Dit wordt in de reguliere P&C cyclus aan de 

raad verantwoord. 
 

10. Is er inzicht in hoe deze indicaties tot stand komen, m.a.w. wie zijn hierin de 

zorgverwijzers ( huisarts, sociale teams, rechter etc.) 

Antwoord 

In de Wmo is het de casemanager uit het sociaal team die besluit of Wmo ondersteuning 

wordt ingezet. Voor jeugd kunnen dit verschillende verwijzers zijn. Dit wordt ook 

bijgehouden. Voor Midden-Groningen geeft dit onderstaand beeld: 

 



 
 

 

11. Wat is de huidige status van de transformatieagenda?  

Antwoord 

Bij jeugd zien we de eerste ontwikkelingen zoals we die willen realiseren binnen de 

transformatie. We staan wat dat betreft nog aan het begin van de transformatie. Midden-

Groningen wijkt in die zin niet af van de conclusies zoals die naar voren komen in de eerste 

landelijke evaluatie van de Jeugdwet.  

 

12. Op welke wijze wordt de doeltreffendheid van de sociale teams gemonitord? 

Antwoord 

Er worden jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. Die worden aan de raad 

aangeboden. Daarnaast evalueren we dit jaar de sociale teams. In het najaar verwachten 

we de resultaten. Voor jeugd hebben de sociale teams een eigen verantwoordelijkheid om 

de doeltreffendheid te monitoren. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van het 

regiesysteem.  

 

13. Welke kpi’s worden er gebruikt en wat zijn hiervan de resultaten en lessen. 

Antwoord 
Er zijn voor de afgelopen periode algemene beleidsdoelstellingen geformuleerd. Deze zijn 

niet vertaald in kpi’s. Een reden daarvoor is dat bij de start van de decentralisaties we 

onvoldoende inzicht en data hadden om relevante stuurgegevens te formuleren.  Deze data 

komen nu steeds meer beschikbaar. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.  

 

14. Welke beleidsregels zijn nog niet geharmoniseerd? 

Antwoord 

De drie gemeenten kenden voor het sociaal domein al een uniform beleid. 

Dit gaat niet op voor het minimabeleid.  Met de vaststelling van het nieuwe beleid door de 

raad van MG worden ook de beleidsregels vastgesteld. 

 

15. Wij zijn geschrokken van de gehanteerde rentepercentages Kredietbank. Is dit 

marktconform en kunnen die percentages lager? 

Antwoord 

Er is een voorstel in voorbereiding om het rentepercentage voor Midden-Groningen aan te 

passen. Na besluitvorming college zullen wij uw raad hierover informeren.  



 

 

AFVAL 

16. Hoe is de opbouw van de inkomsten en uitgaven van het huishoudelijk afval, uitgesplitst 

naar plastic, papier,  gft , glas/ blik en overig afval. Daarbij inclusief de eenheden of 

hoeveelheden. 

 

17. Hoe is de opbouw van kosten en baten bij de milieustraten ingebrachte afzonderlijke 

afvalstromen, gezien het mogelijk circulair gebruik van deelstromen. Ook hierbij graag de 

eenheden of hoeveelheden aangeven. 

 

18. Gezien de doelstelling van 100 kg. per persoon per 2020 willen wij graag weten hoever wij 

vanaf zijn. En welk risico lopen wij dan ten aanzien van boetes? 

 

Antwoord vragen 16, 17 en 18 over afval 

In het kader van de transitie naar een duurzame economie hebben VNG en het Rijk 

afgesproken dat van het huishoudelijk restafval (fijn + grof) 75% hergebruikt wordt in het 

jaar 2020. Dat betekent maximaal 100 kg niet gerecycled restafval per inwoner. De 

doelstelling voor het jaar 2030 is 30 kg per inwoner aan niet gerecycled restafval. Deze 

doelstellingen zijn niet neergelegd in dwingende regelgeving. Op het niet realiseren ervan 

staat geen boete. 

Op dit moment geven de afvalcijfers over het jaar 2015 het meest betrouwbare beeld van 

de afvalsituatie. Deze cijfers geven ook nog een goed beeld voor het jaar 2017. In 

onderstaande figuur is de afvalproductie aangegeven van de drie oude gemeenten, plus de 

omgerekende hoeveelheid voor Midden-Groningen. 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in Midden-Groningen de productie aan niet gerecycled 

restafval 205 kg per inwoner is. Dit komt overeen met een recyclepercentage van 60%. Er 

ligt een uitdaging om op korte termijn de doelstelling van 100 kg per inwoner te 

realiseren. Uit ervaringen elders in het land, blijkt dat deze doelstelling haalbaar is. 

Dit jaar wordt in samenspraak met de raad het afvalbeleid Midden-Groningen opgesteld. 

Op dit moment is het traject om te komen tot een afvalbeleid voor Midden-Groningen net 

uit de startblokken en zal op korte termijn het eerste gesprek hierover gevoerd gaan 

worden met de raad. In het kader daarvan komen de nu gestelde vragen aan de orde en zal 

inzicht worden gegeven in de hoeveelheid afvalstromen. 

 

 

Dienstverlening 

19. pag. 52 burgerzaken is in 2019 ongeveer 2 ton duurder, kunt u dit nader verklaren? 

Antwoord  

In de raming 2019 is rekening gehouden met de lasten voor de verkiezingen van Provinciale 

Staren en Europees parlement. 

 

 


