Beantwoording vragen VVD Najaarsnota 2018
1. Pagina 13 “…de begroting 2018 heeft een tekort van €70.000,00.” Als gevolg van een technische
fout. Wat wordt verstaan onder een technische fout? En als de fout louter technisch is, waar is het
overschot van 70.000 dan te vinden?
Antwoord: In de begroting van Menterwolde was een deel van de subsidie (foutief) geraamd onder
personele kosten. Voor de raming van 2018 Midden-Groningen zijn wij uitgegaan van een nieuwe
personele raming in het functieboek, waardoor het subsidiebedrag is komen te vervallen bij het
samenvoegen van de 3 begrotingen. Er is dus geen overschot van € 70.000.
2. Pagina 15 “… dubieuze debiteuren.” Wat is de gehanteerde definitie van dubieuze debiteuren en
wat valt er allemaal onder deze post?
Antwoord: Dubieuze debiteuren zijn schuldenaren die waarschijnlijk niet of niet volledig aan hun
betalingsverplichtingen zullen voldoen. Het betreft in dit geval debiteuren BWRI; burgers met een
uitkering in het kader van de Participatiewet. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om boetes,
terugvordering en verhaal in verband met teveel ontvangen uitkering. Dit betreft een kwetsbare
groep met een uitkering, een relatief hoge schuld en weinig afloscapaciteit.
3. Pagina 25 Administratieve aanpassingen en herschikkingen. Hier wordt gesproken over een
nadeel. In welke posten is als gevolg van de herschikking het voordeel terug te vinden? Als ik thuis
iets herschik ben ik niet op eens 6 ton kwijt.
Antwoord: In de Najaarsnota doen zich een aantal (incidentele) voor- en nadelen voor. Zo is er
onder andere sprake van een aanzienlijk voordeel op de BUIG-budgetten ad € 2, 4 miljoen.
Daarnaast doet zich ook een voordeel ad € 0,4 miljoen voor als gevolg de doorbelasting van de
tractie naar de kostendragers, waarvan de kapitaallasten ten onrechte dubbel zijn verwerkt.
Onder andere deze voordelen staan tegenover de nadelen van de administratieve aanpassingen en
herschikkingen. Met deze aanpassingen en herschikkingen vindt realisatie plaats van de opgenomen
taakstellingen in de begroting.
4. Pagina 25: Herfinanciering. Bij herfinanciering denken wij aan een nieuwe lening om een andere
lening af te lossen tegen een gunstiger rente tarief. Dat zou leiden tot lagere rente lasten.
Waarschijnlijk zijn er nieuwe leningen aangetrokken waardoor de rentelasten zijn gestegen. Klopt
dat? En zou de aanduiding dan niet anders moeten zijn om verwarring te voorkomen?
Antwoord: Herfinanciering is het opnieuw financieren van een lening. In dit geval is uw tweede
aanname juist. In dit specifieke geval ging het ondermeer om het verplicht aantrekken van een
vaste geldlening wegens overschrijding van de kasgeldlimiet (% van de begroting dat gemeente
“rood” mag staan gedurende maximaal 2 op één volgende kwartalen). De aflossing van een
bestaande kasgeldlening (lage rente) is ge(her)financieerd met een vaste geldlening (hoge rente).
5. Pagina 33: Afval en riool. Dit stukje tekst komt in aanmerking voor de “Wat staat hier nu
eigenlijk?”- Award. Is het mogelijk dit in begrijpelijk Nederlands te vertalen zodat niet alleen wij,
maar ook een betrokken burger kan begrijpen waar het over gaat?
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Antwoord: Voor het saldo van de begroting zijn Afval en Riool budgetneutrale posten. Lasten en
baten zijn in evenwicht. In de praktijk kunnen de lasten en baten variëren. Om het evenwicht te
bewaren wordt in die gevallen gebruik gemaakt van de (egalisatie)voorziening(en).

Beantwoording vragen CDA Najaarsnota 2018
1. Blz. 4: dubieuze debiteuren, hoe verhoudt dit zich tot omliggende gemeenten? Wordt gekeken
naar initiatieven in het land om dit te beperken? Is het mogelijk zich hier tegen te
verzekeren/dekken en zo ja kan dit uit? Wat is de achterliggende reden dat de dubieuze debiteuren
oplopen?
Antwoord dubieuze debiteuren: We hebben geen cijfers van omliggende gemeenten. De
onderbouwing van de voorziening vindt plaats op basis van eigen ervaringscijfers (van de
voormalige drie gemeenten tot en met 2017 en Midden-Groningen 2018).
Antwoord initiatieven: Landelijke initiatieven zijn ons niet bekend. De onderbouwing van de
voorziening vindt plaats op basis van eigen ervaringscijfers (van de voormalige drie gemeenten tot
en met 2017 en Midden-Groningen 2018).
Antwoord verzekeren: Nee, deze mogelijkheid bestaat niet.
Antwoord achterliggende reden: De precieze reden van het oplopen van het percentage dubieus ten
opzichte van de periode tot 2012/2013 is niet bekend. Het kan te maken hebben met het invoeren
van de bestuurlijke boete in 2013 en de verplichte volledige terugvordering van fraudebedragen.
Ook kan de economische situatie van invloed zijn geweest. In aanloop naar de jaarrekening 2018
worden de uitgangspunten voor de bepaling van de omvang van de voorziening geactualiseerd.
Zie ook de beantwoording op vraag 2 van de VVD over dubieuze debiteuren.
2. Blz. 5 energietransitie: hoe wil de gemeente zich profileren als energietransitiegemeente? Door
actief beleid of aanmoedigen?
Antwoord: Geen technische vraag.
3. Blz. 5: wanneer is de visie over het strategisch gebouwenbezit beschikbaar?
Antwoord: In de begroting 2019 is reeds aangegeven dat we de komende jaren het vastgoedbeleiden beheer voor de gemeente Midden-Groningen verder ontwikkelen tot een beleidskader
waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van eigendom en beheer van vastgoed.
Het doel daarin is goede en passende huisvesting voor het uitvoeren van maatschappelijke
activiteiten. Het beleid zal uit verschillende elementen bestaan van strategisch tot uitvoerend
niveau. Zoals aangegeven in de begroting willen we in 2019 de prioritering bepalen voor de
beleidsvorming en het beleidskader vaststellen.
4. Blz. 7: onder aan de pagina staat “in 2016 en 2018”. Moet dat geen 2017 zijn? Of MiddenGroningen voor 2018? Het is natuurlijk een lopend proces. Maar steeds de oude gemeente nog weer
noemen, terwijl ze niet meer bestaan is ook niet meer van deze tijd.
Antwoord: de jaartallen kloppen. De aanvragen zijn gedaan door de voormalige gemeente
Slochteren en beide zijn van toepassing op projecten binnen de voormalige gemeente Slochteren.
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Dit is ter verduidelijking vermeld. Vanzelfsprekend zijn alle rechten en verplichtingen na de
herindeling overgegaan naar de gemeente Midden-Groningen.

5. Blz. 8-9: is het mogelijk een deel van het onderhoud van de sportaccommodaties via right to
challenge beter/goedkoper te kunnen doen?
Antwoord: In lijn met het Kompas kunnen de sportverenigingen een voorstel doen om de
sportaccommodaties in eigendom over te nemen en vervolgens zelf het onderhoud te organiseren.
6. Blz. 9 afwijkingen zwemmen op school in de hele gemeente. Wat is de gemiddelde reistijd
naar het zwembad voor alle basisscholen in onze gemeente?
Hoe had de gemeente dat gedacht, waar geen zwemwater in de directe nabijheid is? Met 1 lesuur is
dat niet te organiseren door de reistijd die nodig is.
Antwoord: Binnen maximaal een half uur reistijd is het zwembad te bereiken. Wellicht is er ook nog
een mogelijkheid om samen te werken met de buitenbaden in Slochteren en Meeden.
7. Blz. 9: Veiligheid. Rare zin in het 1e blokje “wat willen we bereiken”
Antwoord: Tekst is 1 op 1 overgenomen uit de begroting 2018.

8. Blz. 9: Afwijkingen is er iets bekend over andere gebieden, waar dit soort materiaal ligt?
Antwoord: We hebben daar gemeentebreed geen beeld van.
9. Blz. 10: bereikbaarheid via water geldt dat ook voor het water tussen Annerveensche kanaal en
Meerwijk?
Antwoord: : Nee dat geldt niet voor het water tussen Annerveensekanaal en Meerwijck.

10. Blz. 10: Afwijkingen Wat is de reden voor het benoemen van de zaken rond het komen tot
een harmonisering en meer VANG beleid, terwijl het niet afwijkt binnen de beschikbare budgetten?
Antwoord: De najaarsnota geeft inzicht in de financiële afwijkingen, maar gaat ook in op de
voortgang van een aantal zaken, waaronder realisatie afvalbeleid.
11. Blz. 10: Wat willen we bereiken? / Wat gaan we daarvoor doen? Lijkt niet met elkaar in
overeenstemming.
Antwoord: Er is zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij hetgeen in de begroting 2018 is
opgenomen.
12. Blz. 12: zijn er voldoende plaatsen in de woonzorgfaciliteiten om de toekomstige vergrijzing en
het vaker voorkomen van de geriatrische en psychosomatische aandoeningen op te vangen?
Antwoord: De stuurgroep zorg (gefaciliteerd door de NCG) heeft een toekomstvisie opgesteld. Dit
rapport heeft u op 9 oktober ontvangen. Allerlei (demografische) veranderingen in de context van
de versterkingsopgave maakten het nodig om de inrichting van het zorglandschap tegen het licht te
houden. Aan de hand van dit rapport wordt een aantal maatregelen ingezet die moeten leiden tot
een balans tussen vraag en aanbod, ook in de toekomst.
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13. Blz 12-13: hoe brengen we de raad en de WMO-WWB adviesraad dusdanig in positie dat de
adviezen van deze ervaringsdeskundigen op een voldoende en tijdige manier in de besluitvorming
kan worden meegenomen?
Antwoord: Medio 2018 is de adviesraad sociaal domein opgericht. De adviesraad heeft inmiddels
een complete bezetting, heeft organisatorische zaken opgepakt en geregeld en start nu met het
geven van inhoudelijke adviezen aan het college. Wij betrekken ze actief én vroegtijdig. De
uitgebrachte adviezen betrekt het college ook bij haar besluitvorming. Mochten dit
raadsvoorstellen betreffen dan zenden wij het advies van de adviesraad uiteraard mee aan de
gemeenteraad.
14. Blz. 13: Jeugd Is het college van mening, dat de argumentatie onvoldoende overkomt in de
gesprekken met het rijk op dit onderdeel? Verwacht het college door een dergelijk
wetenschappelijk onderzoek meer begrip, maar vooral een verbeterd financieel voorstel bij het
huidige kabinet?
Antwoord: Het onderzoek kent twee doelen. Het eerste doel is om een financieel verdeelmodel tot
stand te laten komen dat recht doet aan de hulpvraag als gevolg van de sociaal economische
situatie. Hierin trekken we in de provincie gezamenlijk op met de andere gemeenten. Het
onderzoek dat we laten uitvoeren kan aanvullende argumenten opleveren om het huidige
verdeelmodel ter discussie te stellen. Het gaat daarbij om sociaal economische vraagstukken die
specifiek zijn voor onze gemeente. Deze vraagstukken krijgen nu naar onze mening onvoldoende
aandacht. Het tweede doel heeft betrekking op een duurzame aanpak van deze vraagstukken. Een
ander financieel verdeelmodel is daarvoor niet de oplossing omdat dat vooral gericht is op de
kosten van de hulpverlening en niet op de oorzaken. Voor een duurzame aanpak zijn aanvullende
middelen nodig. Met het onderzoek willen we de noodzaak van deze aanpak met feiten
onderbouwen.
15. Blz. 13: Afwijkingen Zou het college iets van een trend aan kunnen geven t.a.v. de cijfers
over genoemde ontwikkeling, ook gezien de maandelijkse informatie van het RIGG?
Antwoord: De analyse van de maandelijkse rapportages van de RIGG laten wat betreft het
financiële risico voor 2018 nog steeds een verontrustend beeld zien. Wel nemen we in het laatste
half jaar waar dat het bedrag dat maandelijks wordt geïndiceerd afneemt. Welke invloed deze
afname heeft op het totale tekort kunnen we nu nog niet goed schatten. Er is namelijk een verschil
tussen het bedrag dat wordt geïndiceerd en het bedrag dat werkelijk wordt gedeclareerd.
16. Blz. 14: Afwijkingen
projectvoorstel?

heeft de raad kennis kunnen nemen van de inhoud van het bewuste

Antwoord: Nee, We hebben een voorstel ingediend bij het ministerie van VWS om de kwaliteit van
de cliëntvertegenwoordiger en de bekendheid van de mogelijkheid dat inwoners hiervan gebruik
kunnen maken, te verbeteren.

17. Blz. 15: Bijzondere Bijstand
Moet de raad zich zorgen maken over genoemde ontwikkeling
van de toegenomen kosten mede gelet op de budgetten?
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Antwoord:
Het klopt dat de kosten van bijzondere bijstand in de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. Dit
geldt niet alleen voor onze gemeente maar is een landelijk tendens. Vooral de individuele
inkomenstoeslag en kosten bewindvoerders zijn substantiële onderdelen van de bijzondere
bijstand.
De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor meerjarige minima en is onder meer bedoeld om
duurzame gebruiksgoederen te vervangen. Het beleid is erop gericht op het tegen gaan van het
“niet gebruik” van de regeling. Meer mensen weten de weg te vinden. Dit leidt tot hogere lasten.
Steeds meer mensen staan onder bewind. Voor de kosten van de bewindvoerder kan bijzondere
bijstand aangevraagd worden. Als de rechter een bewindvoerder benoemd heeft, moet BWRI
hiervoor bijzondere bijstand verstrekken.
18. Blz. 15: BBZ. Niet opgenomen in de balans. Wat is daar de reden van?
Antwoord: Indien een gemeente ontvangsten heeft uit de regeling BBZ, dan dient 75% te worden
terugbetaald aan het Rijk. De voormalige gemeente Menterwolde had de terugbetalingsverplichting aan het Rijk niet opgenomen in de jaarrekening 2017.
19. Blz. 15: er zijn minder uitkeringen, maar in het nieuws was op dat het aantal mensen wat tegen
de armoedegrens aanzit voor het eerst in jaren gestegen is. Komen hier voor de gemeente (gezien
onze 125% regel) dan niet veel kosten bij en is hierin voorzien?
Antwoord: Het meedoenfonds (vanaf 1 januari 2019) heeft een inkomensgrens van 125% van de
bijstand. Dit is door de raad vastgesteld. In dit voorstel is gewezen op de risico’s. De kosten kunnen
oplopen als meer mensen (dan is voorzien) gebruik maken van het fonds. Dit kan doordat meer
mensen uit de doelgroep gebruik maken van de regeling, maar ook omdat het aantal huishoudens
met een inkomen onder de inkomensgrens toeneemt. Vooralsnog hebben we geen indicaties die
nopen tot bijstelling van het gebudgetteerd bedrag.
20. Blz. 18: Hoofdstuk 1.3: zijn er financiële gevolgen verwacht van de uitwerking van het “witte
vlekken” probleem in Martenshoek, Foxhol en Sappemeer?
Antwoord: Op een aantal locaties in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer bestaat een
spanningsveld tussen bedrijvigheid en leefbaarheid. Dit wordt soms versterkt, doordat het geldende
bestemmingsplan sterk verouderd is (Sappemeer-Oost) of doordat er geen bestemmingsplan meer
geldt, waardoor er een zogenaamde ‘witte vlek’ ontstaat (Sluis-en Werfkade, Martenshoek). Om
perspectief en rechtszekerheid te bieden aan zowel bewoners als bedrijven is het project Bedrijvig
& Leefbaar (B&L) gestart. Op 12 juli 2018 heeft de raad besloten tot vaststelling van de
jaarrekening 2017 van Hoogezand-Sappemeer, waaronder de overheveling van het restantbudget
B&L ad. € 292.778. Vanuit dit budget worden alle kosten gedekt die in het kader van B&L worden
gemaakt, zoals geluidsonderzoek, gevelisolatiemaatregelen, etc. Op dit moment verwachten wij
geen andere financiële gevolgen die niet uit dit budget gedekt kunnen worden. Zoals eerder per
raadsbrief van juni 2018 aangegeven, gaan wij u op korte termijn betrekken bij de verdere
uitwerking van B&L, waar onder andere hierop wordt ingegaan.

21. Blz. 20: er is al jaren sprake van geen kavels verkocht maar wel “opties” op de ijsbaan locatie.
Is de Grex nog wel reëel als er steeds niets verkocht wordt? Wat is er aan de hand bij de Verlengde
Veenlaan?
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Antwoord IJsbaan locatie: In 2017 zijn 16 kavels verkocht en we verwachten de komende periode
ook verkopen te kunnen realiseren. Zoals in de najaarsnota aangegeven zijn voor circa 25
projectmatige woningen koopovereenkomsten aangegaan tussen ontwikkelaars en toekomstige
eigenaren. In 2018 zijn (op dit moment) 6 van deze kavels verkocht. We zien dus enerzijds dat ook
dit project profiteert van de aantrekkende woningmarkt. Anderzijds blijft het uitgiftetempo
inderdaad een aandachtpunt. Om deze reden is in de meerjarenprognose grondexploitaties een
risico opgenomen voor tegenvallende verkoop.
Antwoord Verlengde Veenlaan: Stand van zaken: ambtelijk advies is afgerond en besproken met de
portefeuillehouders. In dit overleg is afgesproken om het ambtelijk advies (concept collegeadvies)
met de bewonersgroep te bespreken en de reactie van de bewonersgroep mee te nemen in een
definitief collegeadvies met bijbehorend raadsvoorstel. Op dit moment wordt het overleg met de
bewonersgroep ingepland. Verwachting is dat in het voorjaar 2019 een voorstel in de raad kan
worden behandeld.
22. Blz. 21: als het tekort van OCV de Vosholen 3 ton is, heeft dit dan naast de €75.000 voor de
aanleg van de weg nog meer gevolgen voor de gemeente? Waar staan de letters OCV voor?
Antwoord: Dit heeft verder geen gevolgen voor de gemeente. OCV cv staat voor Ontwikkel
Combinatie Vosholen cv
23. Blz. 22: Centrumplan Muntendam. Welke kosten worden er uit het voorbereidingskrediet
betaald?
Antwoord: De gemeenteraad van Menterwolde heeft op 30 november 2017 de centrumvisie
Muntendam vastgesteld. De raad heeft hierbij ook een krediet van 2 ton euro beschikbaar gesteld
voor de verdere voorbereiding en uitwerking van het Centrum Plan. Inmiddels is er gestart met het
Programma van Eisen.
24. Blz. 23: dienstverlening. Worden alle enquêtes digitaal gehouden?
Antwoord: Om alle inwoners die van onze diensten gebruik maken in staat te stellen te reageren op
bestaande en nieuwe digitale dienstverlening is het van belang alle kanalen daarvoor open te
stellen. We kunnen vooral veel leren van mensen die de digitale dienstverlening niet (willen)
gebruiken. Afhankelijk van de reden waarom zij liever gebruik maken van een ander kanaal zullen
zij misschien ook geen voorkeur hebben voor een digitale enquete. Dan missen wij belangrijke
informatie. Onze dienstverlening en onze enquêtes zijn daarom gericht op inclusie. We zullen
daarvoor alle kanalen gebruiken. Aanvullend: Vanaf januari 2019 vindt burgerzaken dienstverlening
plaats vanuit de voormalige ABN-AMRO locatie in het winkelcentrum, tegenover het gemeentehuis.
We hebben ervoor gekozen om de indeling van deze locatie intact te laten. Dit betekent dat wij
niet meer met een burgerzakenbalie werken maar vanuit de kantoortjes. De insteek is om op dat
moment ook anders te gaan werken. Namelijk samen de vraag digitaal verwerken. Dat is een
uitstekend moment om te laten zien hoe het werkt en ook om te horen wat inwoners tegenhoudt of
welke tips ze hebben.
25. Blz. 25: “Bij de jaarrekening 2017 is geconstateerd dat er een aansluitingsverschil bestond
tussen de sub administratie en het financiële grootboek” – waardoor is dit verschil ontstaan?
Antwoord: Bij een eerdere conversie is geconstateerd dat er aansluitingsverschillen zijn. Deze
informatie is met uw raad gedeeld in de brief van de accountant m.b.t. de jaarrekening 2017 van
Hoogezand-Sappemeer.
26. Blz. 25: Administratieve aanpassingen/herschikkingen, komt dit door de fusie van de drie
gemeenten? Zo ja, is dit eenmalig?
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Antwoord: Nee, het is geen gevolg van de herindeling. Zie de beantwoording van vraag 3 van de
VVD.
27. Blz. 32: Subsidie. Als de vooruit ontvangen subsidie als nadeel opgeschreven wordt, hoe wordt
dan de uitkering aan belanghebbenden genoteerd? Zoals nu tender 2, Dan wordt het toch 2 keer
negatief? Welke logica zit hier achter?
Antwoord: De € 805.000 wordt verantwoord als nadeel omdat voor dat bedrag daadwerkelijk
uitgaven voor projecten worden gedaan.
28. Blz. 40/42: is het dekken van de kosten van de site groningenhuurt.nl een taak voor de
gemeente?
Antwoord: Interim opdrachten worden geplaatst op de site van groningenhuurtin.nl Om het
inkoopproces inhuur derden rechtmatig en efficiënt te laten verlopen maken we een kwaliteitsslag.
Dit betekent dat we alle opdrachten uitzetten op deze digitale marktplaats en onze
arbeidsmarktcommunicatie willen verbeteren met het doorontwikkeling naar een eigen marktplaats
voor Midden-Groningen voor wervingsprocedures en het uitzetten van opdrachten waarmee we ook
werken aan ons werkgeversimago. Hieraan zijn kosten verbonden.
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