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1.Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit een beleidsmatig en uit een financieel deel, respectievelijk het 
jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken 2018 volgen in opzet de begroting 2018.  

Het jaarverslag 

Het beleidsmatige deel volgt de programma-indeling, waarbij de financiële informatie binnen die 
programma's op het niveau van producten is opgenomen. Het jaarverslag kent vijf 
beleidsprogramma's, te weten ‘Dorpen en wijken’, ‘Sociaal’, ‘Economie’, Dienstverlening’, 
‘Bestuur en bedrijfsvoering’. We kennen daarnaast thema’s uit Kompas, die zijn verwerkt in de 
diverse programma’s.  

Programmaverantwoording 

Per programma zijn steeds de visie en de doelstellingen opgenomen zoals ze ook zijn opgenomen in 
de programmabegroting 2018. Daarna gaan we in op de realisatie hiervan door middel van de 3W-
vragen. 

De programmaverantwoording bestaat per programma uit de zogenaamde ‘3 W-vragen’. Deze 

gebruikelijke 3 W-vragen zijn gehandhaafd omdat dit een goede verdiepingsslag aanbrengt van 

abstract naar concreet niveau. 

1. Wat hebben we bereikt?
2. Wat hebben we daarvoor gedaan?
3. Wat heeft dit gekost?

De programmaverantwoording eindigt met een overzicht van de beleidsindicatoren zoals 
voorgeschreven in het BBV. 

Paragrafen 

Na de programmaverantwoording volgen de paragrafen. Deze geven een dwarsdoorsnede van de 
jaarstukken, bezien vanuit een bepaald beleidsterrein. Het gaat met name om beheersmatige 
aspecten die grote (beleidsmatige en/of financiële) gevolgen hebben gehad en/of van belang zijn 
geweest voor het realiseren van de programma's. 

De jaarrekening 

Het financiële gedeelte gaat in op de grondslagen voor de jaarrekening. Daarnaast biedt dit 
hoofdstuk diverse financiële overzichten, zoals het totaaloverzicht van lasten en baten, het 
overzicht met incidentele baten en lasten en een overzicht volgens de Wet Normering Topinkomens 
(WNT). Daarna volgt de balans met een toelichting op de diverse balansposten. Tot slot is een 
overzicht van baten en lasten per taakveld, de Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen 
(Sisa), het overzicht van reserves en voorziening en de controleverklaring van de accountant 
opgenomen. 
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2.1 Samenvatting 

Voor u ligt de Jaarrekening 2018. Het is de eerste jaarrekening van de gemeente Midden-Groningen 
die op 1 januari 2018 is ontstaan. In de Jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de 
activiteiten en besteding van financiële middelen in dit jaar. Het is ook het eerste jaar dat de 
beleidsvoornemens – beschreven in Kompas en in het Coalitieakkoord 2018 – 2022 – zijn uitgevoerd. 
In de eerste plaats betekent de gemeentelijke herindeling een forse schaalvergroting. Maar om het 
eigen karakter van de stedelijke kern Hoogezand-Sappemeer en de omliggende dorpen te kunnen 
behouden en uitbouwen is er meer nodig. De visie op de gewenste ontwikkelingen zijn beschreven 
in Kompas waarin inzet op samenwerking is geconcretiseerd in de volgende vier bouwstenen: groots 
in kleinschaligheid (programma Dorpen en Wijken), ieder mens telt (programma Sociaal), economie 
van de toekomst (programma Economie) en de gemeente als bondgenoot(programma 
Dienstverlening).  

Financieel verwachten we ten opzichte van de herziene begroting 2018 een voordeel in deze 
jaarrekening van € 100.000. Bij de Najaarsnota 2018 is een tekort gemeld van € 1.100.000, 
waarmee het jaarresultaat derhalve € 1.000.000 negatief is.  

Het positieve jaarrekeningresultaat ad € 100.000 ontstaat enerzijds door voordelen in de 
programma’s Economie (€ 100.000), Dienstverlening (€ 300.000) en Bestuur en bedrijfsvoering  
(€ 800.000). Anderzijds zijn nadelen ontstaan in  de programma’s Dorpen en wijken ad € 100.000 en 
het programma Sociaal ad € 1.100.000.  

Onderstaand geven we per programma een samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke en 
financiële resultaten per programma.  

Dorpen en wijken 

Hoogezand en Sappemeer vormen de economische motor van onze gemeente. Zij dienen zich 
verder te ontwikkelen zodat ook elders in de gemeente – in de dorpen en wijken – geïnvesteerd kan 
worden in leefbare en sociale kernen. Activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en 
activiteiten voor doelgroepen als jongeren en ouderen dragen wezenlijk bij aan de leefbaarheid in 
de dorpen en wijken. Het geeft kleur en identiteit. Het biedt kansen voor ontmoeting en samen 
bezig zijn. Om initiatieven vanuit de bevolking te stimuleren is er een nieuwe gemeentebrede 
regeling opgesteld voor jaarlijkse bijdragen aan dorps- en wijkorganisaties. Dorpen en wijken die 
nog geen budget kregen, ontvangen dat wel vanaf 2019. Dit budget biedt ruimte om een actieve rol 
te spelen in eigen wijk of dorp. En daarmee het invullen van medeverantwoordelijkheid en 
zeggenschap. We hebben in diverse dorpen en wijken inwoners actief ondersteund bij initiatieven 
uit de samenleving. Daarbij faciliteren we niet alleen met geld maar ook met kennis en advies. Dit 
varieert van concrete (fysieke) leefbaarheidsprojecten tot democratische vernieuwing. Zo maken 
we het mogelijk dat inwoners zelf kansen benutten. Een mooi voorbeeld van hoe bedreigingen in 
nieuwe kansen worden omgezet is de dorpsvisie Overschild, die in nauwe samenspraak tussen 
bewoners, externen (architect) en de gemeente is ontwikkeld. Vanuit het programma Kansrijk 
Groningen ontving Midden-Groningen € 1.100.000 te besteden aan zeven bewonersinitiatieven. 

Om de leefbaarheid te vergroten hebben wij in 2018 extra middelen vrij gemaakt om een begin te 
kunnen maken met het wegwerken van achterstanden op het groenonderhoud, openbare 
verlichting, civiel technische kunstwerken en beschoeiingen. Wij vinden het behoud van waardevol 
gebouwd erfgoed belangrijk, zeker in relatie tot de aardbevingsproblematiek. We hebben daarom 
besloten om 120 extra gemeentelijke monumenten aan te wijzen en de subsidieregeling 
gemeentelijke monumenten voort te zetten. Op cultuurgebied richt het Kielzog zich nu op de 
gehele gemeente Midden-Groningen met bijvoorbeeld muzieklesaanbod en activiteiten in het 
onderwijs (samen met de combinatiefunctionaris Onderwijs). 

Samen met de inwoners hebben we een nieuw afvalbeleidsplan opgesteld dat in 2019 wordt 
ingevoerd. We streven naar een veilige omgeving: we hebben actief uitvoering gegeven aan het 
uitvoeringsplan Veiligheid waarbij prioriteit is gegeven aan: het beteugelen van geweld, bestrijding 
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van woninginbraken, het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving (sociale overlast, 
burenruzies, verwarde personen etc.), jeugd en veiligheid, ondermijnende en georganiseerde 
criminaliteit (o.a. drugscriminaliteit) en evenementen. Vaak zijn overlastgevenden in beeld bij de 
politie, sociale teams of hulpverlenende organisaties. Een integrale aanpak van deze problematiek 
blijkt effectief te zijn: we zullen daarom blijven investeren in het optimaliseren van de 
samenwerking met deze instanties. Drugsoverlast wordt tegengegaan door strafrechtelijke- (politie 
en justitie) en bestuurlijke maatregelen (gemeente). In de zomer werd Hoogezand geconfronteerd 
met een aantal branden in de Ferdinand Bolstraat. De brandstichter kon na politieonderzoek 
worden aangehouden. Vanwege de ingrijpende gebeurtenissen zijn enkele bewonersbijeenkomsten 
gehouden. 

Het programma Dorpen en Wijken kent een nadeel van € 100.000. De belangrijkste voordelen  in 
het programma zitten in de producten Openbare ruimte (€ 356.000),  Milieu (€ 362.000) en Afval 
(€ 303.000). Nadelen zitten in het product Cultuur (€ 301.000) en Groen (€ 346.000).   

Het voordeel in het product Openbare ruimte (€ 356.000) ontstaat door lagere kapitaallasten en 
minder uitbesteed werk. Het voordeel in het product Milieu (€ 362.000) ontstaat door lagere lasten 
van de Omgevingsdienst Groningen, waarvan de lasten over diverse andere producten en 
programma’s zijn verdeeld. Het voordeel op het product Afval (€ 303.000) ontstaat met name door 
lagere uitvoeringskosten voor de afvalverwijdering.  

Het nadeel ad € 301.000 in het product Cultuur wordt met name veroorzaakt door uitgaven gedaan 
in relatie tot het accommodatiefonds. Het tekort op het product Groen ad € 346.000 wordt 
grotendeels veroorzaakt door meer uitgaven voor het onderhoud van de bermen en meer uitgaven 
voor de bladcampagne.  

Sociaal 

We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Midden-Groningen (jong en oud) volwaardig mee 
kunnen doen in de samenleving. Buren, wijkbewoners, bedrijven, verenigingen en 
maatschappelijke instellingen kunnen allemaal eraan bijdragen dat kwetsbare inwoners langer, 
gezond, veilig en plezierig in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen en meedoen naar vermogen.  
In het sociale domein zijn vanaf 2015 (forse) bezuinigingen doorgevoerd door het Rijk aan de 
gemeenten rondom de decentralisaties (jeugd, Wmo en participatie). Uitgangspunt van de 
gemeenteraden hierbij was zogenaamde budgetneutraliteit:  de uitvoering van de decentralisaties 
vindt plaats binnen de budgetten die de gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk. 

Veel van onze inwoners gaat het goed. Toch staan verhoudingsgewijs (te) veel inwoners aan de 
kant. Een buitensporig grote groep kinderen doet een beroep op de Jeugdzorg. Om uiteenlopende 
redenen zijn er in Midden-Groningen meer kinderen in de jeugdhulpverlening dan in gemeenten van 
gelijke omvang. Een belangrijke reden is dat er reeds van oorsprong sprake is van 
armoedegezinnen, vaak met ontwikkelachterstand en een meervoudige problematiek. Een deel van 
de inwoners kan niet zelfstandig voor hun kinderen zorgen. We hebben geconstateerd dat de kosten 
voor Jeugdhulp in 2018 een forse stijging lieten zien, terwijl het aantal kinderen dat hulp ontving 
nagenoeg gelijk is gebleven. Om deze reden hebben wij een analyse uitgevoerd van de hulp die 
wordt aangeboden aan de groep kinderen die het grootste beslag legt op het budget. Tegelijkertijd 
zijn we bezig om te organiseren dat genoemde gezinnen de beschikking krijgen over een 
gezinscoach, zodat ouders hulp bij de opvoeding kunnen krijgen. Met deze ombuiging van beleid 
streven wij ernaar dat de ouders – met hulp – meer verantwoordelijkheid kunnen (en willen) nemen 
voor de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.  

In 2018 is een ‘Voortgangsevaluatie sociale teams’ uitgevoerd. Na drie jaar werken met sociale 
teams in de voormalige gemeenten is de vraag gesteld of de doelen en veranderingen zijn 
gerealiseerd. Bij de uitgebreide evaluatie van BMC waren inwoners, medewerkers van de teams, 
samenwerkingspartners en de gemeente betrokken. Uit het onderzoek is gebleken dat de basis op 
orde is. Sociale teams werken goed om de ondersteuning voor inwoners snel en goed te 
organiseren. Daarnaast zijn de cliënten tevreden, er zijn geen wachtlijsten bij de teams en 
verloopt de samenwerking tussen verschillende organisaties goed. Op basis van de uitkomsten van 
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de evaluatie heeft Midden-Groningen een scherpere taakomschrijving voor de teams gemaakt. Zij 
dienen zich meer te richten op ondersteuning van individuele inwoners in de verschillende fasen 
van hun leven. Deze ondersteuning vraagt om meer maatwerk: de mate van deelname aan het 
maatschappelijk leven en de zelfredzaamheid staan daarbij centraal.  

Het gelijktrekken van de regelingen voor minima wordt aangegrepen om de ondersteuning uit te 
breiden. Meer mensen kunnen een beroep doen op de regeling voor minima, voor de meeste 
mensen gaat de vergoeding omhoog, voedsel- en kledingbank krijgen een jaarlijkse subsidie. Nieuw 
is dat de aanvragers voortaan ondersteuning krijgen in de vorm van een digitaal tegoed, waarmee 
via een webshop bestellingen kunnen worden gedaan en betaald.  

Het programma Sociaal kent een tekort van € 1.100.000. De belangrijkste verschillen worden 
veroorzaakt door nadelen in de producten Jeugd ad € 2.400.000 en WMO oude taken ad € 283.000. 
Voordelen zijn behaald in de producten Inkomensregelingen ad € 767.000 en Onderwijs ad  
€ 728.000.  

Het tekort in het product Jeugd ontstaat doordat de uitgaven voor jeugdzorg € 2.700.000 hoger zijn 
dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een toename in het jeugdzorggebruik (zorg in natura en 
PGB) van € 3.300.000. Daar tegenover staat een voordeel van € 660.000 op de uitvoeringskosten 
jeugd. Dit komt omdat in 2018 de preventie/investering aan de voorkant nog deels ingericht moest 
worden en niet alle kosten voor een heel jaar zijn gemaakt. 

Het tekort op de WMO oude taken (€ 283.000) wordt met name veroorzaakt door meer uitgaven 
voor (duurdere) rolstoelen en meer gebruik van de WMO huishoudelijke hulp. 

De voordelen in het product Inkomensregeling ad € 767.000 ontstaan met name door meevallende 
uitgaven voor de Buig. In 2018 nam het aantal bijstandsuitkeringen behoorlijk af. Dit werd vooral 
veroorzaakt door een hogere uitstroom en in mindere mate door een lagere instroom. Per saldo 
hebben we in 2018 een voordeel op de Buig van € 754.000 ten opzichte van de actuele begroting: 
een nadeel van € 336.000 aan de batenkant en een voordeel op lasten van € 1.090.000.  

Het voordeel van € 728.000 in het product Onderwijs wordt in hoofdzaak veroorzaakt door lagere 
huisvestingslasten. Dit betreft € 530.000 lagere kapitaalslasten, € 181.000 lagere kosten onderhoud 
en exploitatie van gebouwen die stichting Ultiem zelf heeft geregeld en betaald. 

Economie 

Midden-Groningen biedt na de stad Groningen de meeste werkgelegenheid in onze provincie. We 
beschikken over een vitale economie met ruim 4.000 bedrijven en 22.000 banen. Met name de 
scheepsbouw, landbouw, handel en energiesector hebben een sterke positie. We willen een 
aantrekkelijke gemeente zijn voor bedrijven om te ondernemen en voor inwoners en forensen om 
in te werken en te wonen. Toeristische bedrijven en bestedingen zijn een belangrijke economische 
factor die verder kan groeien. Naast stedelijke kwaliteit biedt onze regio een prachtig buitengebied 
voor rust en vermaak.  

Ruimtelijke ontwikkeling gaat over de manier waarop we met de ruimte omgaan en de rol die we 
daarin als lokale overheid innemen. De komende jaren staan ons op ruimtelijk gebied grote 
uitdagingen te wachten. Door de wereldwijde crisis is de markt voor woningen, bedrijven en 
andere ontwikkelingen gewijzigd. Initiatieven en projecten komen vaker van ‘onderop’ en de 
gemeente wordt dan meer medespeler en facilitator van ruimtelijke ontwikkelingen. Ook zien we 
dat het landschap verandert door de energietransitie. In dit licht missen de gevolgen van de gas- en 
zoutwinning, de bouw van zonne- en windparken hun uitwerking op de gebouwde omgeving en het 
erfgoed niet. Bij ruimtelijke initiatieven wordt rekening gehouden met de kwaliteiten van het 
landschap. Met name in het buitengebied wordt de landschappelijke inpasbaarheid meegenomen 
bij bijvoorbeeld uitbreiding van agrarische bedrijven en nieuwe ontwikkelingen als zonneparken.  
De Omgevingswet waarbij de initiatiefnemer centraal staat en van ons een faciliterende rol 
verwacht, is de komende jaren een belangrijke kernopgave voor Midden-Groningen.  
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Het openbaar groen is een wezenlijk onderdeel van het landschap in Midden-Groningen. Het steunt 
voor een groot deel op de structuren van het landschap, onderstreept de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het gebied en bouwt er op voort, binnen en buiten de bebouwde kommen. Voor het openbaar 
groen is een beleidsplan groen in voorbereiding. 

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor bedrijven, instellingen en inwoners. We richten ons op 
het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente, nu en in de toekomst, voor de 
verschillende vervoersmodaliteiten, zoals auto, fiets en openbaar vervoer. Specifiek is er aandacht 
voor de bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden zoals stadscentra en 
bedrijventerreinen. Het organiseren van een doelmatige parkeersituatie valt hier ook onder.  
Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is een belangrijk speerpunt waarbij de 
overlast van verkeer op de omgeving wordt beperkt. Ook het bevorderen van duurzame mobiliteit 
valt hieronder, onder andere het faciliteren van fietsverkeer en openbaar vervoer als alternatief 
voor de auto. 

Het programma Economie kent een voordeel van € 100.000. Belangrijkste oorzaak is een voordeel 
van € 400.000 in het product Economische ontwikkeling en een nadeel in het product 
Brandweer/Openbare veiligheid ad € 400.000.  

Het voordeel van € 400.000 in het product Economische ontwikkeling ontstaat met name door 
hogere legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen en minder uitgaven dan geraamd voor de 
Ondernemersregeling, Breedbandinternet en Bedrijvig en Leefbaar Midden-Groningen. Een deel van 
deze niet bestede budgetten zullen middels een overhevelingsvoorstel worden overgeheveld naar 
2019 en alsdan worden uitgegeven.  

Binnen het product Brandweer/Openbare veiligheid worden de uitgaven en inkomsten van  het 
programma Gevolgen Gaswinning verantwoord. De lagere inkomsten ontstaan doordat een nog te 
ontvangen claim WOZ van € 504.000 is afgeboekt. Dit betrof een verwachte vergoeding voor de 
extra werkzaamheden rond de bepaling van de WOZ-waarden en de gederfde inkomsten door de 
lagere WOZ waarden over 2015 tot en met 2017. Eind 2018 werd duidelijk dat daar geen aparte 
vergoeding voor komt, maar dat dit ten laste van de verhoogde Lumpsum vergoeding 2018 zou 
vallen. Tegenover dit nadeel staat een hogere vergoeding € 97.000  voor de inzet van eigen 
personeel in de regio bij de bestuurstafels. 

Dienstverlening 

‘Midden-Groningen levert dienstverlening van uitstekende kwaliteit’ wordt vermeld in Kompas. De 
samenvoeging van drie gemeenten vormde aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuw 
dienstverleningsconcept. Daarbij willen we fysiek en digitaal goed bereikbaar zijn, toegankelijk, 
klantvriendelijk, doeltreffend en kostenbewust. Waar mogelijk en zinvol bieden we onze 
dienstverlening dichtbij burgers en ondernemers aan. Onze fysieke dienstverlening aan burgers 
vindt op drie locaties plaats, te weten in Hoogezand en met spreekuuraccommodaties en beperkte 
openingstijden in Slochteren en Muntendam. Daarnaast kennen we ook de bezorgservice. De basis 
voor de digitale dienstverlening vormt onze website. We werken daarbij permanent aan 
verbetering en vooral goede vindbaarheid van onze producten. Sinds oktober kunnen de inwoners 
van Midden-Groningen meldingen voor de openbare ruimte (afval op straat, losliggende stoeptegels 
etc.) ook doorgeven via de app Makkelijke Melden. 
Om de mensgerichte dienstverlening verder te kunnen verbeteren is in 2018 het programma 
Dienstverlening gestart. In dit jaar zijn ook de voorbereidingen van het GKP-portaal gestart. Dit is 
een webportaal waarmee zaken in de schuldhulpverlening kunnen worden afgehandeld. Eveneens 
zijn de voorbereidingen begonnen voor het implementeren van Burgerview, waarmee onze 
inwoners zelf handelingen kunnen uitvoeren die nu nog door medewerkers van Midden-Groningen 
worden gedaan. 

Het programma Dienstverlening kent een voordeel van € 300.000. Belangrijkste oorzaak is het 
voordeel op het product Bestuurlijke samenwerking ad € 302.000. Dit voordeel ontstaat met name 
in het frictiekostenbudget herindeling wat is onderschreden als gevolg van fasering van de uitgaven 
voor harmonisatie automatisering / informatisering en lagere kosten van inhuur van derden.  
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Bestuur en bedrijfsvoering 

Een nieuw college, een nieuwe raad, een nieuw gemeentehuis. Sinds 9 juli heeft Midden-Groningen 
ook een nieuwe burgemeester: Adriaan Hoogendoorn. Hij werd op 11 juli geïnstalleerd door de 
Commissaris van de Koning. Het plan voor de bouw van een nieuw gemeentehuis is opgepakt: in 
2018 is het ontwerp gepresenteerd. Het is de bedoeling dat in 2020 het nieuwe bestuursdeel, als 
aanbouw van theater Het Kielzog in gebruik kan worden genomen.  

Bij bedrijfsvoering stond het verslagjaar grotendeels in het teken van ‘de basis op orde’ brengen. 
Met name op het gebied van human resource management, financieel beheer en beleid, planning 
en control, communicatie zijn extra inspanningen gevraagd om de dagelijkse gang van zaken 
doorgang te laten vinden. Dankzij extra inzet en inspanningen kon op ICT-terrein de herindeling 
vrijwel vlekkeloos verlopen. 

De belangrijkste oorzaak van het voordeel ad € 800.000 zijn lagere uitgaven dan begroot op het 
gebied van automatisering (€ 827.000). Belangrijkste oorzaak hiervan is dat een aantal projecten is 
vertraagd als gevolg van de samenvoeging van de gemeentes en interne verhuizingen.  
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2.2 Jaarrekening in één oogopslag 
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2.3 Samenstelling College 2018-2022 

Adriaan Hoogendoorn

Burgemeester

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid

P&O-beleid

Facilitair (incl. gemeentelijke huisvesting & ICT)

Handhaving

Dienstverlening

Communicatie

Rein Munniksma

Waarnemend Burgemeester (1 januari t/m 8 juli 2018)

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid

P&O-beleid

Facilitair (incl. gemeentelijke huisvesting & ICT)

Handhaving

Dienstverlening

Communicatie

Anja Woortman (PvdA)

Wethouder voor: Overschild, Tjuchem, Steendam, Schildwolde, Slochteren, Kiel-Windeweer

Portefeuille

Leefbaarheid (beleid) en dorpshuizen

Wonen incl. omgevingsvisie/wet

Gaswinning

Erfgoed

Peter Verschuren (SP)

Wethouder voor: Hoogezand-Zuid, Noordbroek, Kolham, Kalkwijck

Portefeuille

Participatie en inkomen (BWRI)

Arbeidsmarkt

Duurzaamheid en energietransitie

Milieu

Jeugd (incl. jeugdzorg)

Project: Gorecht-West
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Jaap Borg (VVD)

Wethouder voor: Hellum, Harkstede, Scharmer, Woudbloem, Borgercompagnie, Muntendam, Meeden

Portefeuille

Economische zaken en detailhandelsbeleid

Bedrijventerreinen

Verkeer en vervoer

Projecten: Windpark N33, zonneparken, herinrichting Muntendam

Jan Jakob Boersma (CU)

Wethouder voor: Foxham, Hoogezand-Noord, Foxhol, Zuidbroek, Kropswolde

Portefeuille

Zorg/WMO/Gezondheid

Beheer Openbare Ruimte

Natuur en landschap

Recreatie en toerisme

Ruimtelijke ordening

Project: Kerkstraat-Noord

Erik Drenth (CDA)

Wethouder voor: Siddeburen, Sappemeer, Froombosch, Westerbroek, Waterhuizen

Portefeuille

Financiën

Onderwijs incl. accomodaties

Sport en sportaccomodaties

Cultuur

Henk Mulder 

Gemeentesecretaris 

Eindverantwoordelijke voor functioneren van de  ambtelijke organisatie 

Adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders 
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2.4 Samenstelling Gemeenteraad 2018-2022 

Fractie Aantal zetels Fractievoorzitter

PvdA 5 Mw. T. van der Veen

Gemeentebelangen Midden-Groningen 5 Dhr. H. Haze

SP 5 Mw. M. Feenstra

VVD 4 Mw. M. Bos - Carabain

ChristenUnie 4 Dhr. M. Metscher

CDA 4 Mw. E. van der Burg - Versteeg

GroenLinks 3 Mw. M. Bosman

D66 2 Dhr. G. Renkema

Leefbaar Midden-Groningen 1 Mw. N. Kruzenga
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3. Jaarverslag
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3.1 Programma’s 

3.1.1 Dorpen en wijken 

Hieronder zijn ter informatie de Visie en de doelstellingen opgenomen zoals ze ook per programma 
zijn opgenomen in de programmabegroting 2018. Daarna gaan we  in op de realisatie hiervan door 
middel van de onderdelen: Wat wilden we bereiken, Wat hebben bereikt, Wat hebben ervoor 
gedaan en Wat heeft het gekost. 

Visie 
Dit programma gaat over het versterken van zelfredzaamheid van gemeenschappen, en het 
vergroten van leefbaarheid, het beheren van de openbare ruimte inclusief wegen, riolering, 
speelvoorzieningen en begraafplaatsen, het maatschappelijk vastgoed, cultuur, sport en 
bijbehorende accommodaties en openbare orde en veiligheid.  

In het Kompas Samen kom je verder is de bouwsteen “groots in kleinschaligheid” opgenomen. Kern 
van deze bouwsteen is dat leefbaarheid vorm krijgt in zelfredzame en leefbare kernen en dorpen. 
Dat kan op iedere plek anders vorm krijgen, omdat geen dorp, wijk of buurt hetzelfde is. In nauwe 
samenwerking met inwoners, organisaties en ketenpartners wil de gemeente zorg dragen voor die 
leefbaarheid. En in dat opzicht een ware bondgenoot zijn. Dat betekent ook dat er verschil mag 
zijn. Dat maatwerk de beste oplossing kan bieden. Niet alles kan op dorps- en wijkniveau. Neem 
bijvoorbeeld ‘bovendorpse’ voorzieningen, zoals het Kielzog en bibliotheken 

Het Kompas is leidend, maar we zijn ons ervan bewust dat 2018 een soort overgangsjaar is. Samen 
leren, samen groeien betekent dat we eerste stappen gaan zetten met van buiten naar binnen 
werken. Zo is het adagium ‘verschil mag er zijn’ voor ons niet helemaal nieuw, maar toch zijn we 
het vaak nog niet gewend; het gelijkheidsbeginsel zit in onze genen. Samen leren, samen groeien 
doen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen.  

Activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en activiteiten voor doelgroepen als 
jongeren en ouderen dragen wezenlijk bij aan leefbaarheid in de dorpen en wijken. Het geeft kleur 
en identiteit. En biedt kansen voor ontmoeting en samen bezig zijn. Elkaar ontmoeten is een 
voorwaarde voor leefbaarheid. Veelal gebeurt dat in maatschappelijke accommodaties. In het 
Kompas staat: “Ieder dorp beschikt over een gelegenheid of voorziening om elkaar te kunnen 
ontmoeten”. Dat geldt ook voor wijken. Uitgangspunt daarbij is dat we zeggenschap en zelfbeheer 
door inwoners stimuleren en ondersteunen.  

De plek waar je woont en de fysieke omgeving zijn van groot belang voor het welbevinden. De 
openbare ruimte is wezenlijk voor de identiteit van een dorp of wijk. We vergroten de leefbaarheid 
door meer zeggenschap en zelfbeheer aan inwoners te geven op bijvoorbeeld het groen in de wijk. 
De gemeente blijft staan voor een afgesproken niveau. 

Doelstellingen en activiteiten 

1) Het versterken van de sociale cohesie
2) Goede en passende huisvesting voor sociaal maatschappelijke activiteiten
3) Deelname aan het maatschappelijk leven
4) Een breed sportaanbod
5) Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven
6) Fysieke leefbaarheid
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1) Het versterken van de sociale cohesie

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 De zeggenschap van inwoners over hun dorp
en wijk, wanneer zij zich
medeverantwoordelijk voelen voor de
kwaliteit van leven in hun dorp of wijk, en
daar veel voor doen.

 Nieuwe verhoudingen tussen inwoners, hun
belangenorganisaties en de gemeente
uitgaande van een sterke wederkerige
relatie.

 Omgang met verschillen, het accepteren
van ongelijkheid en het realiseren van
maatwerk , gelet op de omstandigheden,
mogelijkheden en wensen die in elk
dorp/wijk anders kunnen liggen.

 Het creëren van nieuwe verhoudingen en
bouwen aan relaties, gelijkwaardigheid,
medeverantwoordelijkheid en maatwerk in
samenwerking is een continu proces. Direct
vanaf de herindeling hebben we hieraan
invulling gegeven door het dorps/wijk
wethouderschap en de gebiedsregie hierin
centraal te positioneren. Uit de dorpen en
wijken krijgen we hier positieve reacties
op.

Wat hebben we er voor gedaan? 

 Er is een nieuwe gemeentebrede regeling opgesteld voor de jaarlijkse bijdragen een dorps- en
wijkorganisaties, ingaand vanaf 2019. Dorpen en wijken die nog geen budget kregen,
ontvangen dat wel vanaf 2019. Dit budget biedt ruimte om een actieve rol te spelen in eigen
wijk of dorp. En daarmee het invullen van medeverantwoordelijkheid en zeggenschap.

 De subsidieregelingen ter ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven die voor de herindeling
golden zijn gecontinueerd.

 De gebiedswethouders en gebiedsregisseurs hebben geïnvesteerd in het opbouwen en behouden
van een band en vertrouwen. Dit is de basis voor het maken van afspraken over de
samenwerking op de lange termijn.

 We hebben in diverse dorpen en wijken inwoners actief ondersteund bij initiatieven uit de
samenleving. Daarbij faciliteren we niet alleen met geld maar ook met kennis en advies. Dit
varieert van concrete (fysieke) leefbaarheidsprojecten tot democratische vernieuwing. Zo
maken we het mogelijk dat inwoners zelf kansen benutten.

 We faciliteren uitwisseling tussen dorpen en wijken zodat er kennisuitwisseling plaats vindt,
onderlinge inspiratie bevorderd wordt en inhoudelijke samenwerking gestimuleerd wordt.

 We hebben bij een veelheid aan onderwerpen gewerkt aan participatie van inwoners bij
nieuwe ontwikkelingen. Zowel bij beleidsvorming als bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee
bouwen we aan medezeggenschap van inwoners voor eigen wijk en dorp. Daarbij spelen de
gebiedsregisseurs een belangrijke rol.

 Voor diverse projecten die de leefbaarheid in onze gemeente vergroten zijn subsidies van
derden toegekend. Daarbij zijn zowel provinciale regelingen als Kansrijk Groningen benut. Dit
betreft zowel gemeentelijke projecten als ook een veelheid aan initiatieven uit de
samenleving. We hebben de eerste stap gezet om kansen te benutten van het Nationaal
Programma Groningen.
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2) Goede en passende huisvesting voor het uitvoeren van sociaal maatschappelijke

activiteiten 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Goede en passende huisvesting voor het
uitvoeren van maatschappelijke
activiteiten.

 We werken continu aan onze 
hoofddoelstelling.

 We hebben een uitgebreid overzicht
opgesteld van ons vastgoed. Deze is
afgerond en maakt onderdeel uit van het
rekenkameronderzoek.

 We hebben voor ons vastgoed meerjarige
onderhoudsplannen opgesteld om te kunnen
sturen op kwaliteit en financiën.

 Als eerste stap in de harmonisatie is het
beleid voor subsidie van OZB van
maatschappelijk vastgoed gelijk getrokken.
Hiermee geven we een impuls aan het
verlagen van de exploitatielasten.

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben de stand van onze beleidsontwikkeling ingebracht voor het onderzoek van de
rekenkamer. Het rapport biedt aanknopingspunten voor de vervolgstappen en aanbevelingen
hiervoor zijn voor het overgrote deel overgenomen.

 Op diverse plekken onderzoeken we de mogelijkheid om bestaande functies onder te brengen
in nieuwe locaties. Zowel bij de ontwikkelingen van de nieuwe kindcentra als bij nieuwe
ontwikkelingen van maatschappelijk vastgoed in eigendom van de samenleving zijn er
mogelijkheden.

 De toelichting op de transitie van de onderwijshuisvesting treft u aan in de paragraaf
aardbevingen.
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3) Deelname aan het maatschappelijk leven

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Cultuur algemeen 

 Inwoners van Midden-Groningen nemen zo
mogelijk deel aan het maatschappelijk
leven en kunnen zich ontplooien.

Bibliotheekwerk 

 De inwoners van Midden-Groningen hebben
voldoende kennis en informatie.

Kielzog 

 De inwoners van Midden-Groningen kunnen
zich cultureel ontplooien en ontwikkelen.

Archeologie 

 Bescherming en draagvlak creëren voor
archeologische waarden in de gemeente.

Monumentenzorg 

 Midden-Groningen is een aantrekkelijk
woon-, leef- en werkgemeente met
aandacht voor de cultuurhistorische
kwaliteiten, zowel in het openbaar gebied
als in het particuliere domein.

Cultuur algemeen 

 De inwoners van Midden-Groningen hebben
een breed scala aan mogelijkheden gehad in
2018 om deel te nemen aan cultuur. Zowel
actief als passief was er een groot aanbod.
Hierbij zijn eventuele belemmeringen van
financiële en sociale aard weggenomen.

Bibliotheekwerk 

 De openbare bibliotheek in Hoogezand en
de 5 filialen hebben zich ingezet voor de
bewoners van Midden-Groningen om kennis
en informatie te ontsluiten en om een ieder
daarvan te laten profiteren.

Kielzog 

 Het Kielzog heeft zich in 2018 positief
ontwikkeld in bezoekcijfers van het theater
en deelnemende cursisten.

Archeologie 

 Er is een archeologische en
cultuurhistorische verwachtingskaart
gemaakt voor Midden-Groningen, die is
gepubliceerd op www.midden-groningen.nl.

 Dat regels uit het bestaande beleid van de 3
voormalige gemeenten worden nageleefd.

 In het kader van het bouwrijpmaken van het
terrein Stikstoffabriek heeft in 2018 een
grootschalige opgraving plaatsgevonden
naar steentijdvindplaatsen. Archeologen
zijn zeer verguld met het verkregen
resultaat. Met de Gasunie is afgesproken
dat er een publieksversie van de rapportage
zal worden uitgegeven.

Monumentenzorg 

 We waarborgen de instandhouding en
bescherming van alle gebouwd erfgoed;
karakteristieke panden, monumenten en
beschermde dorpsgezichten vanwege de
historische waarde en het behoud van het
unieke karakter en de ruimtelijke kwaliteit
van de gemeente.

 Alle gebouwd erfgoed (1400 objecten) in de
gemeente Midden-Groningen is in kaart
gebracht en heeft een sloopbescherming
gekregen.

 We hebben 120 panden geselecteerd die in
aanmerking komen voor een status als
gemeentelijk monument en de eerste
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panden hiervan bezocht en geïnformeerd. 

 We hebben goede beleidsafspraken gemaakt
met rijk, provincie, NCG en CVW om
erfgoedpanden op een zorgvuldige manier
te versterken en bevingsschade te
herstellen.

 In overleg met de provincie is een
subsidiefonds verworven voor
karakteristieke panden pilot Overschild, om
de eigenaren van te versterken panden
tegemoet te komen bij oa. verduurzaming
en benodigd onderhoud gelijktijdig bij de
versterking.

 We hebben een nieuwe Erfgoedcommissie
Midden-Groningen samengesteld, deze
commissie adviseert het College over alle
erfgoedaspecten en over bouwvergunningen
aan monumenten.

 We hebben besloten de subsidieregeling
gemeentelijke monumenten van toepassing
te verklaren voor de hele nieuwe gemeente
en een structurele subsidie ter beschikking
te stellen om eigenaren van gemeentelijke
monumenten te helpen bij onderhoud en
restauratie van hun monument.

Wat hebben we er voor gedaan? 

 Er zijn stimuleringssubsidies verstrekt aan cultuurinitiatieven, de vaste subsidies aan
cultuurinstellingen en organisaties zijn gehandhaafd en waar mogelijk al in een breed Midden-
Groningen perspectief gezet.

 Amateurverenigingen, hun evenementen en activiteiten zijn met subsidie ondersteund en op
het gebied van verbinding zijn slagen gemaakt. Hierbij is pragmatisch omgegaan met de
voormalige gemeentegrenzen.

 De Culturele Compagnie is verder uitgebreid met leden en is 6 x bijeen geweest. Er is onderling
informatie uitgewisseld en ook actief verbinding gemaakt (bv Galerie was repetitieruimte voor
productie van Hotel Zigterman). Midden-Groningen heeft zich met meerdere evenementen
cultureel op de kaart gezet.

 In het kader van de herindeling is het theaterspektakel Hotel Zigterman opgevoerd, in kleinere
setting in alle voormalige gemeenten en groots op de eindlocatie in het Tripsbos.

 Voor kinderen in achterstandssituaties is de Meedoen-pas ontwikkeld waar culturele
organisaties ook bij betrokken zijn. Daarnaast is het Jeugd Cultuur Fonds voor jeugd en
jongeren voor de gehele gemeente ingevoerd.

 Er zijn eind 2018 3 cultuurcoaches aangesteld voor Midden-Groningen, waarmee niet alleen het
onderwijs, maar ook het sociaal domein en het cultuurveld worden ‘bediend’.

 Er zijn met Biblionet in VGG verband contractafspraken vastgelegd voor een diensten- en
productcatalogus tegen een uniforme tariefstelling. Biblionet levert lokaal maatwerk.
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 Bibliotheekwerk heeft zich meer en meer op het sociaal domein gemanifesteerd met
uitbreiding naar 3 Taalhuizen en 4 cursussen Digitale Vaardigheden. Met de invoering van de
Bibliotheek op School manifesteert het bibliotheekwerk zich op 90% van de basisscholen.

 De kleine bibliotheekvestigingen in het buitengebied zijn actief als ontmoetingsplek met een
eigen programmering waar ze ook op bekostigd worden.

 Met speciale programma’s op voorschoolse niveau, het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs is Biblionet op 90% van de scholen werkzaam met specifieke inzet op leesvaardigheid
en taalverwerving.

 Er is bij Kielzog sprake van een jaarplan bij de begroting dat is gebaseerd op de
contractafspraken en daarnaast is In 2018 is een beleidsplan opgesteld.

 Kielzog is gegroeid als het gaat om de inzet in het onderwijs voor geheel Midden-Groningen.
Achterstanden zijn ingelopen in deelname aan cultuurprogramma’s en de functie van
cultuurcoach voor het onderwijs is uitgebreid met 2 andere cultuurcoaches voor het sociaal
domein en het cultuurveld.

 Het bezoekersaantal voor theater is in 2018 gegroeid en ook het aantal culturele en sociale
verhuringen is toegenomen na de verbouwjaren 2016 en 2017.

 De vergroting van het werkgebied van Kielzog van H-S naar M-G is zonder budgetuitzetting
gerealiseerd.

 Er is een inventarisatie gemaakt van gebieden met archeologische waarden en/of
verwachtingswaarden en (niet gebouwde) cultuurhistorische waarden, en deze zijn
weergegeven op 1 kaart.

 Er zijn 19 besluiten genomen op basis van ingediende archeologische onderzoeken. Voor beide
activiteiten is ondersteuning van Libau ingeschakeld.

 Circa 1200 gebouwen en andere objecten hebben een status als ‘karakteristiek object’
gekregen en deze status is juridisch geborgd in een facet-bestemmingsplan. Met de vaststelling
van dit bestemmingsplan in december 2018 hebben deze objecten een sloopbescherming
gekregen.

 We hebben uit deze lijst 120 panden geselecteerd die het meest waardevol zijn. Deze panden
krijgen, net als 82 bestaande monumenten, een status als gemeentelijk monument. We hebben
de eerste 40 pand-eigenaren bezocht en de procedure tot aanwijzing in gang gezet.

 We hebben de erfgoedlijst met alle objecten gedeeld met de Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) en het Centrum Veilig Wonen (CVW) , zodat het erfgoed op een zorgvuldige manier kan
worden hersteld en versterkt.

 We communiceren over erfgoed op de website van de gemeente, hier is bijvoorbeeld op een
kaart de status van alle panden te vinden.

 We hebben samen met WO DEAL met  het NCG en CVW afspraken gemaakt over de aanpak van
het versterken van “high risk building elements” als schoorstenen op erfgoedpanden om te
zorgen dat men dit op een zorgvuldige manier doet. WO DEAL staat voor Werkorganisatie
Delfzijl Eemsmond Appingedam en Loppersum.

 We hebben samen met de NCG, rijk en provincie een Erfgoedprogramma opgesteld waarin een
visie is gegeven op het gewenste erfgoedbeleid in relatie tot de aardbevingenproblematiek.
Onderdeel van dit programma is onder andere een afwegingskader voor erfgoed, het instellen
van een erfgoedteam en een erfgoedloket voor eigenaren van erfgoedpanden. We werken dit
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programma elk jaar verder uit. Onderdeel hiervan is een subsidieregeling voor karakteristieke 
panden en versterking. 

 We promoten monumenten en de historie van de gemeente voor een breed publiek tijdens de
Open Monumentendag in samenwerking met het Comité Open Monumentendag.

 We zetten het onderzoek naar waardevolle interieurs voort. De onderzoeksresultaten worden
opgenomen in een rapport.

4) Een breed sportaanbod

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Een aanbod aan sportvoorzieningen in
privaat en publiek eigendom dat doelmatig
en efficiënt gebruikt wordt.

 Het stimuleren van sport en bewegen in het
onderwijs en andere specifieke
doelgroepen.

 We gaan samen met partners na op welke
sport een bijdrage kan leveren in het
doorbreken van de vicieuze cirkel van
kinderen in achterstandssituaties en of dit
voor Midden-Groningen de beste resultaten
biedt (of dat we samen afspreken dat er
iets anders nodig is, uit de
maatschappelijke agenda).

 Continuering
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoach
es (cf/bsc).

 De drie tennisverenigingen in voormalig
Menterwolde zijn geprivatiseerd.

 Harmonisatie tarieven Sport.

 Voortzetten wandelgroepen.

 Meedoen Midden-Groningen. Met ingang van
1 januari 2019 heeft onze gemeente een
nieuwe minimaregeling: het Meedoen
Fonds. Dit is voor inwoners met een
inkomen tot 125% van het sociaal minimum.

 Uniek Sporten. Het doel is om sport voor
iedereen met een handicap structureel te
maken. Wij werken vanuit regionale
samenwerkingsverbanden die het
sportaanbod voor mensen met een handicap
te bevorderen. Wij ondersteunen
sportaanbieders die gehandicaptensport
willen aanbieden en helpen mensen met
een handicap de juiste sport te vinden. Zo
brengen we sporters en sportaanbieders
met elkaar in contact.

 M.a.w. het stimuleren en activeren van
burgers om in beweging te komen/blijven.

 Onderbrengen kleine werkzaamheden/klein
onderhoud bij de buitensportverenigingen.

Wat hebben we er voor gedaan? 

 De overeenkomsten met de huidige combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches (via het Huis
voor de Sport Groningen) zijn verlengd. Daarnaast zijn er vanuit het Rijk extra financiële
middelen, waardoor het aantal cf/bsc kan worden uitgebreid.

 In verband met de privatisering van de drie ”Menterwolmer” tennisverenigingen is een recht
van opstal getekend.
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 Er is een nieuwe tarievennota Sport opgesteld. Met de sportverenigingen zijn er
informatiebijeenkomsten geweest om onder meer de systematiek van de nieuwe opzet uit te
leggen.

 Verlenging overeenkomst Huis voor de Sport Groningen. Doel is om mensen in beweging te
krijgen en met elkaar in contact te komen. De huisartsen, praktijkondersteuners en leden van
de sociale teams hebben actief inwoners geënthousiasmeerd om deel te gaan nemen aan een
van de wandelgroepen. Wekelijks wordt onder leiding van een buurtsportcoach gestart in
Slochteren, Siddeburen en Harkstede. Aansluitend wordt er gezamenlijk koffie gedronken. De
deelname aan de wandeling is gratis en is voor alle inwoners toegankelijk.

 Om zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik te laten maken, is er voor gekozen een webshop te
openen. De bewoners die in aanmerking komen voor deze regeling, krijgen een budget dat zij
kunnen besteden in de webshop. Om de webshop te vullen met aantrekkelijke producten,
wordt samenwerking gezocht met lokale ondernemingen en verenigingen. Zoals bibliotheekpas,
clubcontributie, zwemles, sportkleding, muziekles en theaterbezoek. Voor de aanbieders zijn
hieraan geen kosten verbonden. De kosten van de verkochte producten worden rechtsreeks aan
de aanbieder vergoed.

 Via de site unieksporten.nl kan de doelgroep op een overzichtelijke manier kijken welke
sport(en) en kunnen beoefenen in de gemeente. De eerste doorverwijzingen zijn er inmiddels
geweest.

5) Veiligheid op het gebied van wonen en werken

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We zijn een gemeente waarin inwoners
weerbaar zijn en zich beschermd en veilig
voelen. Daarin neemt de jeugd een eigen
plek in, geldt respect als basisvorm, worden
overlast en criminaliteit zoveel mogelijk
voorkomen, en als het nodig is, stevig
aangepakt.

Veiligheid in cijfers: 

Crisismanagement 

 De Veiligheidsregio Groningen staat voor de
uitvoering van een aantal wettelijke taken,
zoals beschreven in de Wet
veiligheidsregio's en andere relevante wet- 
en regelgeving, aangevuld met bestuurlijke
regionale afspraken.

Omschrijving 2018 2017

Geweldsdel icten 270 290

Huisel i jk geweld 332 313

Woninginbraken 98 113

Drank/drugsoverlast 153 96

Burengerucht 277 295

Verwarde personen 349 218

Meldingen jeugdoverlast 231 303

Hennepkwekeri jen 44 21
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Wat hebben we er voor gedaan? 

 In het uitvoeringsplan veiligheid zijn voor 2018 vijf veiligheidsthema’s geprioriteerd:

 Geweld

 Woninginbraken

 Veilige woon- en leefomgeving (sociale overlast, burenruzies, verwarde personen etc.

 Jeugd en veiligheid

 Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit (o.a. drugscriminaliteit)

 Evenementen

 Met onze hulp- en zorgstructuur zorgen we samen met Veilig Thuis voor een preventieve en
curatieve aanpak van huiselijk geweld.  Er is een regionale visie voor de aanpak en we
bevorderen dat professionele organisaties gebruik maken van de meldcode huiselijk geweld.

 We hebben samen met de politie, woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties uitvoering
gegeven aan het Plan van aanpak “Woninginbraken”.

 Samen met het wijkgericht werken en met de inzet van de sociale teams en de
woningbouwcorporaties pakken we specifieke (woon) overlast situaties aan.

 Vaak zijn de overlastgevenden in beeld bij de sociale teams en organisaties als VNN, Lentis of
Interpsy. Een integrale aanpak van deze problematiek blijkt effectief te zijn.

 Bij complexe casuïstiek op het gebied van veiligheid en zorg wordt intensief samengewerkt.

 Bij het constateren van jongerenoverlast, wat vaak samen gaat met vernielingen, wordt
integraal en planmatig in ketenverband met het jongerenwerk en de politie samengewerkt.

 De burgemeester heeft in een aantal gevallen  bestuursrechtelijke maatregelen genomen en
een pand, waarin de hennepkwekerij werd aangetroffen, op basis van het gemeentelijk
drugsbeleid en de Opiumwet art. 13b voor drie maanden gesloten. In een deel van de  gevallen
betrof het een huurwoning waarbij uitzetting door de verhuurder plaatsvond of was de
hoeveelheid onvoldoende voor toepassing van de Opiumwet.

 De boa taken in het openbaar domein, handhaving APV en Drank- en Horeca worden uitgevoerd
in een intergemeentelijke samenwerking met Deal.

 Het jaarverslag en jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling
VeiligheidsRegioGroningen (VRG)  wordt separaat ter instemming aan de gemeenteraad
aangeboden. In deze stukken rapporteert de VRG over de behaalde doelstellingen en de
financiële resultaten.
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6) Fysieke leefbaarheid 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Gebiedsgericht beheer openbare ruimte. 
 

 Behoud van veilige speelvoorzieningen. 
 

 In stand houden van de verkeersveiligheid 
en bereikbaarheid over weg en water. 

 

 Het behouden van een robuust 
watersysteem en duurzaam waterbeheer. 

 

 Toewerken naar het landelijk 
voorgeschreven scheidingspercentage van 
75% van afval en de reductie van 
huishoudelijk restafval tot maximaal 100 kg 
per inwoner per 2020. 

 

 Inzamelen van grondstoffen. 

Openbare ruimte 

 Vanuit bewonersinitiatieven zijn 
verschillende locaties heringericht, is 
herinrichting in voorbereiding en/of is 
aanvullend beheer overgenomen door 
bewoners. Voorbeelden hiervan zijn de 
herinrichting Jongenseiland Julianastraat 
Hoogezand, overdracht beheer bossingel 
Badweg Meeden, ontwikkeling 
bewonersvisie groenvoorzieningen 
Westerpark Hoogezand en ontwikkeling 
bewonersbuurtpark Nieuweweg Hoogezand. 

 

 De voorbereidingen zijn gestart voor de 
harmonisatie van het beleid en beheer op 
het gebied van groen, wegen, kunstwerken, 
GRP en beschoeiingen.  

 
Speelvoorzieningen 

 Alle speelvoorzieningen zijn gekeurd. 
Eventuele achterstanden zijn ingelopen. 
Waar nodig hebben reparaties/vervangingen 
plaatsgevonden.  

 
Verkeersveiligheid en bereikbaarheid wegen 
en water 

 We hebben de wegen, bermen, sloten en 
openbare verlichting onderhouden om de 
betreffende voorzieningen schoon, veilig en 
heel te houden.  

 Wij hebben om deze achterstanden weg te 
werken extra middelen gekregen vanaf 
2019.  

 
Watersysteem en waterbeheer 

 Door middel van onderhoud en 
investeringen hebben we het watersysteem 
(riolering) robuust gehouden. 

 De samenwerking in de waterketen is 
gecontinueerd. 

 
Afval en inzameling grondstoffen 

 De contouren van het nieuwe beleidsplan 
Afval zijn inzichtelijk. Hierin zijn 
opgenomen scheidingspercentage en 
reductie huishoudelijk afval. Deze komt 
april 2019 ter besluitvorming naar de 
gemeenteraad van Midden-Groningen. 

 Wij hebben het afval ingezameld conform 
het huidige beleid van de voormalige drie 
gemeenten. 
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Wat hebben we er voor gedaan? 

 De gemeente heeft vanuit een faciliterende rol de voorbereiding van de initiatieven
ondersteund en hand- en spandiensten verleend. Dit betreft naast hulp bij de plan-
/visievorming het leveren van houtsnippers, vrijkomend zand uit een gemeentelijk project,
leveren van stamhout vanuit gemeentelijke kap en voor een dagdeel inzetten van een
minikraan vanuit een gemeentelijk project.

 In 2018 zijn de voorbereidingen gestart om tot beleidsplannen te komen voor wegen, riolering,
groen, kunstwerken en beschoeiingen. De betreffende documenten worden in 2019 ter
bestuurlijke besluitvorming aangeboden. Nadien worden, op basis van het vastgestelde beleid,
de benodigde beheerplannen opgesteld.

 Vanuit het oogpunt van bewonersparticipatie hebben wij een start gemaakt om met hen in
overleg te treden over de speelvoorzieningen in de wijk. Het betreft dan onderwerpen als
beheer, upgraden of weghalen van de voorzieningen.

 Wij hebben onderzocht wat de achterstanden zijn en benodigde onderhoud is voor onze wegen,
bermen, bruggen, tunnels, duikers en openbare verlichting.

 Dit is mede input voor het op te stellen beleid voor deze domeinen.

 Het aantal uitgevoerde civieltechnische/rioleringsprojecten qua onderhoud en beheer is door
omstandigheden in 2018 minder geweest dan gepland.

 Vanaf 2019 zullen wij een inhaal slag gaan maken en het krijgen van inzicht in het gehele
systeem en de gevolgen voor ons van de klimaatverandering.

 Wij zijn begin 2018 gestart met het proces van het opstellen van een nieuw en geharmoniseerd
beleidsplan Afval. Hierbij hebben wij een uitgebreid traject met inwoners, collega’s en bestuur
(raad) doorlopen. Het concept-beleidsplan is in de raadscommissie van 15 november 2018
besproken en vrijgegeven voor formele inspraak. Definitieve vaststelling van het beleid is
gepland in de raad van 25 april 2019. Het beleidsplan bevat een groot aantal maatregelen om
de afvalprestatie te verbeteren. Veel van die maatregelen moeten uiterlijk 31 december 2019
zijn ingevoerd, als gevolg van de wettelijk verplichte harmonisatie. Het jaar 2019 staat dus in
het licht van de grote veranderingen, waarbij we van 3 afvalinzamelsystemen overstappen naar
1 systeem. Wij hebben in 2018 een start gemaakt met het opstellen van een nieuw en
geharmoniseerd beleidsplan Afval. Hiervoor hebben wij een uitgebreid traject met inwoners,
collega’s en bestuur doorlopen.

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 18 juni 2019



27 

Wat heeft dit gekost? 

Analyse verschillen ‘Dorpen en Wijken’ 

Openbare ruimte  Voordeel € 356.000 

Lasten   Voordeel €306.000 
Er zijn lagere afschrijvingen ad € 100.000 doordat investeringen pas later afgerond zijn en in 2018 
nog geen kapitaallasten vormden. Daarnaast is € 135.000 minder uitgegeven aan uitbestede 
werkzaamheden dan is gepland.Door de overgang op nieuwe organisatie is in begin van 2018 minder 
werk uitgezet. Dit is in het tweede deel van het jaar grotendeels ingehaald, echter niet helemaal. 

Cultuur  Nadeel € 301.000 

Lasten  Nadeel € 197.000 
Een overschrijding van € 202.000 heeft betrekking op lasten in relatie tot het accommodatiefonds. 
De uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit het accommodatiefonds (zie mutaties 
reserves-onttrekkingen).  

Omschrijving
Primitief begroot 

2018

Begroot na 

wijziging 2018
Realisatie 2018 Verschil

Lasten

Openbare ruimte 6.591.707€    6.568.590€    6.263.038€    305.552€    

Cultuur 5.258.006€    5.105.270€    5.302.707€    -197.437€  

Sport 3.909.558€    4.446.919€    4.589.583€    -142.664€  

Groen 5.202.892€    5.275.669€    5.524.723€    -249.054€  

Riolering 4.344.260€    4.404.022€    4.671.503€    -267.481€  

Afval 6.646.699€    6.856.003€    6.212.767€    643.236€  

Milieu 1.504.847€    1.612.952€    1.198.646€    414.306€  

Begraafplaatsen 435.105€    794.752€    992.224€    -197.472€  

Totaal 33.893.074€     35.064.177€     34.755.193€     308.984€     

Baten

Openbare ruimte -143.996€  -283.996€  -334.545€  50.549€    

Cultuur -932.737€  -383.024€  -279.384€  -103.640€  

Sport -1.135.982€  -1.077.889€  -1.097.503€  19.614€  

Groen -147.756€  -223.849€  -126.675€  -97.174€  

Riolering -5.484.914€  -5.484.914€  -5.552.907€  67.993€  

Afval -7.719.835€  -7.897.335€  -7.556.379€  -340.956€  

Milieu -641.176€  -641.176€  -589.044€  -52.132€  

Begraafplaatsen -326.000€  -326.000€  -368.689€  42.689€  

Totaal -16.532.396€   -16.318.183€   -15.905.125€   -413.058€   

Saldo voor bestemming 17.360.678€     18.745.994€     18.850.067€     -104.073€   

Mutaties reserves

Onttrekkingen -191.658€  -273.808€  -275.665€  1.857€    

Stortingen 92.793€  92.793€  92.793€  -€   

Saldo na bestemming 17.261.813€     18.564.979€     18.667.196€     -102.217€   
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Groen Nadeel € 346.000 

Lasten Nadeel € 249.000 
Voor het onderhoud van de bermen zijn meer middelen nodig dan geraamd als gevolg van de 
omvang van het areaal (€ 120.000) en meer uitgaven voor de bladcampagne (€ 125.000).  

Riolering Nadeel € 199.000 

Lasten Nadeel € 267.000 
Het verschil ontstaat hoofdzakelijk door hogere afschrijvingslasten van € 195.000 als gevolg van een 
herijkte wijze van toerekening. Dit leidt er toe dat bij andere producten, zoals Wegen, de 
afschrijvingslasten lager zijn. Daar tegenover staan lagere uitvoeringslasten € 196.000 doordat in 
2018 minder rioleringsprojecten zijn uitgevoerd dan gepland. De toevoeging aan de 
egalisatievoorziening riolering is € 270.000 hoger dan geraamd. Zoals toegelicht in de paragraaf 
lokale heffingen bestaat dit uit lagere kwijtschelding € 35.000, lagere BTW op exploitatielast en 
investeringen € 165.000 en hogere baten € 70.000. 

Afval Voordeel € 303.000 

Lasten Voordeel € 643.000 
De raming van de lasten in 2018 is verhoogd op basis van een verwachte toename van het aantal 
ledigingen. Het aantal ledigingen was gebaseerd op de uitgangspunten in de kadernota voor de 
harmonisatie van de afvalstoffenheffing. In de realisatie zien we bij zowel de baten als de lasten 
dat de raming ca. € 650.000 te hoog was. Per saldo heeft dit geen effect op de afvalbegroting. 
Naast de lagere kosten op bedrijfsafval € 87.000 waren de uitvoeringskosten voor de 
afvalverwijdering € 490.000 lager en de toevoeging aan de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing 
€ 60.000 lager dan begroot. 
Zoals in de paragraaf lokale heffingen aangegeven ontstaat dit door de genoemde lagere 
uitvoeringskosten, de hogere toe te rekenen BTW € 80.000 en de hogere kwijtschelding € 70.000. 
Samen met de hogere overige inkomsten € 370.000 en de lagere opbrengst afvalstoffenheffingen 
van ca. € 650.000 is er € 60.000 minder om toe te voegen aan de egalisatievoorziening. 

Baten Nadeel € 341.000 
Zoals vermeld bij de uitgaven, zijn zowel de uitgaven als de inkomsten ca. € 650.000 te hoog 
geraamd. Daarnaast zijn er hogere baten bij de verwerking van Kunststoffen € 193.000 als gevolg 
van een groter volume. Daarnaast zijn er extra opbrengsten voor het betalen voor het storten van 
grof vuil van € 118.000 en € 32.000 aan subsidie O&O fonds voor het opleiden van kwetsbare 
medewerkers.   

Milieu Voordeel € 362.000 

Lasten Voordeel€ 414.000 
Betreft hoofdzakelijk een voordeel van € 357.000 op budgetten die betrekking hebben op de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (ODG). De lasten die betrekking hebben 
op de ODG staan over diverse producten en programma’s verdeeld. Tegenover dit voordeel staan 
nadelen op deze andere producten.  

Begraafplaatsen Nadeel € 154.000 

Lasten   Nadeel € 197.000 
Meer kosten dan begroot betreft enerzijds extra storting in de voorziening omdat er meer 
afkoopsommen van € 50.000 zijn ontvangen (zie ook hogere inkomsten). Daarnaast zijn er lasten 
niet direct ten laste van  de voorziening gebracht, maar  is een onttrekking van het 
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gemiddelde van de afkoopvoorziening (€ 108.000) als onttrekking geboekt. Dit betekent in de 
realisatie € 108.000 meer aan kosten die anders ten laste van  de voorziening waren gegaan. 

Baten Voordeel € 43.000 
Het voordeel op de inkomsten wordt veroorzaakt doordat er afkoopsommen begraafplaatsen zijn 
ontvangen in 2018 dan geraamd. 
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3.1.2 Sociaal 

In dit programma  zijn de Visie en de doelstellingen opgenomen zoals ze ook per programma zijn 
opgenomen in de programmabegroting 2018. We beginnen met de Visie algemeen, daarna volgt de 
Visie op basisvoorzieningen, de Visie op basisondersteuning en daarna de Visie op individuele 
ondersteuning en maatwerkvoorzieningen. Per onderdeel gaan we  in op de realisatie hiervan door 
middel van de onderdelen: Wat wilden we bereiken, Wat hebben bereikt, Wat hebben ervoor 
gedaan en Wat heeft het gekost. 

3.1.2.1 Visie algemeen 
We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Midden-Groningen (jong en oud) volwaardig mee 
kunnen doen in de samenleving. Buren, wijkbewoners, bedrijven, verenigingen en 
maatschappelijke instellingen kunnen allemaal eraan bijdragen dat kwetsbare inwoners langer, 
gezond, veilig en plezierig in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen en meedoen naar vermogen. 
Onze inwoners zijn in de basis zelf aan zet om – al dan niet met behulp van het sociaal netwerk – in 
de eigen ondersteuningsbehoefte te voorzien. We stimuleren het zelf en samen oplossend 
vermogen van onze inwoners en samenleving. Kwetsbare inwoners die het op eigen kracht of met 
hulp van hun sociale omgeving niet redden ondersteunen we. Voor deze inwoners bieden we 
ondersteuning op maat en zo dichtbij mogelijk. 

Als vervolg op het Kompas is in 2017 een start gemaakt met de maatschappelijke agenda. Eén van 
de vragen die we als bondgenoot hebben opgepakt, is: hoe doorbreken we de vicieuze cirkel van 
kinderen in achterstandssituaties? Met partijen die iets bij te dragen hebben aan deze opgave, 
hebben we deze vraag besproken. Wat doet zich voor, hoe ziet het ideaal er uit en wat kunnen we 
daar aan doen? De vraag heeft in 2017 geleid tot concrete acties en projecten, die doorlopen in 
2018. Naast deze uitvoering kijken de partijen die elkaar gevonden hebben op dit onderwerp ook 
hoe ze bij elkaar kunnen blijven, om het onderwerp blijvend op de agenda te houden. 

In 2018 wordt een voortgangsevaluatie sociale teams uitgevoerd.  Vanaf 2015 werken we in het 
gebied Midden-Groningen met 5 sociale teams: 3 teams in Hoogezand-Sappemeer, één team in 
Slochteren en één team in de gemeente Menterwolde. De opbrengsten van de evaluatie zullen 
worden gebruikt om de bestaande werkwijze verder te verbeteren. Met deze evaluatie kijken we 
terug op wat zich in de afgelopen 3 jaar heeft afgespeeld in de vijf teams. De evaluatie 
onderscheidt daarbij 2 hoofdvragen over: 

 het effect van de (inhoudelijke) werkwijze van de teams

 de organisatiewijze die de gewenste manier van werken het best faciliteert

In het sociale domein zijn vanaf 2015 (forse) bezuinigingen doorgevoerd door het Rijk aan de 
gemeenten rondom de decentralisaties (jeugd, Wmo en participatie). Uitgangspunt van de 
gemeenteradenraden hierbij was zgn budgetneutraliteit:  de uitvoering van de decentralisaties 
vindt plaats binnen de budgetten die de gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk. De 
financiering van de WSW is hierbij overigens als uitzondering benoemd. Tot en met 2017 lijkt het 
erop dat de uitgaven in het sociale domein van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 
binnen de beschikbare budgetten blijven (onder meer door reservevorming in 2015 en 2016).  Vanaf 
2018 lijkt dit niet meer haalbaar. Op basis van de huidige inzichten en analyse wordt voor Midden-
Groningen in het sociaal domein een jaarlijks tekort verwacht tussen de € 1.500.000 en  
€ 2.000.000. Dit vraagt om nieuwe keuzes voor het sociaal domein door de raad. Het is de 
bedoeling om de raad deze keuzes in 2018 voor te leggen in de vorm van scenario’s. Deze discussie 
wordt voorbereid met de raadswerkgroep sociaal domein.  

Doelstellingen en activiteiten 
1) Transformatie
2) Veiligheid
3) Doorgaande lijn -9 maanden tot 100+
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1) Transformatie

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Vanaf 2015 zijn we gestart met activiteiten
gericht op de transformatie. Met de
transformatie bedoelen we een
fundamentele  verandering in de hulp en
ondersteuning. Deze verandering richt zich
onder andere op het realiseren van een
positieve opvoedomgeving, het organiseren
van de hulp in de leefomgeving van het
kind en ruimte voor de professional. Het
doel van de transformatie is een
effectiever en efficiënter stelsel.

 Er is al veel gebeurd en in beweging. We
willen in 2018 samen met onze
maatschappelijke partners en inwoners
verder vorm geven aan de uitgangpunten
van de transformatie verder verspreiden in
alle geledingen van samenleving o.a. aan
de hand van het Kompas. Binnen de
transformatie staan  voor ons de volgende
thema’s op de voorgrond:

 Preventie;

 Doorgaande lijn 9 maanden tot 100+;

 Veiligheid;

 Gezondheid;

 Kwaliteit.

 We willen dat onze inwoners dat
gezamenlijk en individueel  hun eigen plan
vormgeven. De regie ligt in principe bij hen
en is toekomstgericht. De gemeente en
professionals zorgen er voor dat onze
inwoners dat ook kunnen. Vraagstukken en
oplossingen willen we terugbrengen naar
een  overzichtelijke eenvoud. Deze
uitgangspunten vormen de basis voor het
van buiten naar binnen werken die
gebaseerd is op de dagelijkse werkelijkheid
van onze inwoners.

 Een belangrijke rol voor het behalen van
de doelstelling  van de transformatie is
weggelegd voor de sociale teams. De teams
zetten waar het kan en wenselijk is de
transformatie in of door. Dat begint vaak
klein, maar is een proces dat zich
geleidelijk zal uitstrekken over het gehele
werkgebied.

 We hebben een sociale monitor ontwikkeld
die op 9 oktober 2018 in een informerende
bijeenkomst aan de raad is gepresenteerd.

 We hebben met een onderzoeksrapport
inzicht in de maatschappelijke
vraagstukken in relatie tot het objectief
verdeelmodel. Hierdoor zijn we in staat om
een effectieve strategie te ontwikkelen.

 We hebben een basis ontwikkeld voor een
breed gedragen strategische visie sociaal
domein waarbinnen de
transformatiedoelen centraal staan.
Besluitvorming hierover vindt in 2019
plaats.
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Wat hebben we er voor gedaan? 

 We zijn een onderzoekstraject met de RUG gestart om gedurende een langere periode
studenten onderzoek te laten doen naar de maatschappelijke vraagstukken in Midden-
Groningen en de effecten van het beleid.

 Als onderdeel van de sturing uitgaven jeugdhulp is begin november een project gestart voor de
versnelling van de transformatie voor 300 gezinnen met de hoogste kosten jeugdhulp. Hierbij
hebben we zorgaanbieders en maatschappelijke partners waaronder het onderwijs betrokken.

 We hebben intern en extern discussies gevoerd over een strategische visie sociaal domein en
hiervoor externe kennis en inzichten binnen gehaald.

2) Veiligheid

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Met ‘De 10 voor Noord’ en het
uitvoeringsplan willen we op basis van de
thema’s:

 Preventie;

 Interventie;

 Verbinding zorg en veiligheid;

 Regie en sturing door gemeente;

 een effectieve aanpak tot stand brengen
voor de preventie en  aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.

 We hebben samen met maatschappelijke
partners een Handelingswijzer en een
Actieplan gemaakt. De handelingswijzer is
ter ondersteuning van het gebruik van de
meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. In het Actieplan
hebben we ons met partners
gecommitteerd aan noodzakelijke acties
voor een verbeterde aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.

 We hebben een AVE (Aanpak Voorkomen
Escalatie) Midden-Groningen. Hier wordt
mee gewerkt.

 We hebben de samenwerking tussen de
sociale teams en Veilig Thuis Groningen
versterkt.

Wat Hebben we er voor gedaan? 

 We zijn het traject Meer kinderen meer veilig in Midden-Groningen gestart. Als onderdeel
daarvan hebben we een inventarisatie gedaan naar ervaringen, knel –en verbeterpunten in
kennis en gebruik van het de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarna hebben
we 3 leerkringen gehouden met maatschappelijke partners (scholen, kinderopvang en
peuterspeelzalen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, leerplicht, sociale teams,
Jeugdbescherming en Veilig Thuis Groningen). Deze leerkringen hebben de Handelingswijzer en
het Actieplan voor Meer kinderen meer veilig in Midden-Groningen opgeleverd.

 We hebben in het najaar met deze partners een bijeenkomst gehouden over 3 actiepunten in
het Actieplan.

 We hebben hernieuwde kennismakingsronden georganiseerd tussen medewerkers van sociale
teams en Veilig Thuis.
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3) Doorgaande lijn- 9 maanden tot 100+

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Onze inwoners moeten erop kunnen
rekenen dat zij gedurende hun leven  op
een consistente wijze hulp en
ondersteuning krijgen wanneer dat nodig
is. Hiervoor willen we een doorgaande lijn
ontwikkelen die al kan worden ingezet voor
het ongeboren kind. Een doorgaande lijn
betekent dat interventies elkaar logisch
opvolgen en afgestemd zijn op het heden
en toekomst. Dat dwingt de zorg,
ondersteuning, onderwijs en opvang zich te
organiseren rond de afgesproken lijn. Het
voorkomt dat er gaten in de sociale
ontwikkeling van onze inwoners ontstaan.
Hiermee zorgen we er voor dat elke
inwoner maximaal kan deelnemen aan onze
samenleving.

 De zorg rondom het ongeboren kind is op
elkaar afgestemd. Verloskundigen,
kraamzorg en JGZ werken structureel
samen met gezinnen.
De overgang van peuteropvang naar
basisonderwijs is verbeterd door de
uitbreiding van VVE naar de basisschool,
middels ondersteuning van de
pedagogische coaching.

 In de overgang van jeugd naar volwassenen
is de invoering van het toekomstplan
(meegenomen in de inkoop van jeugdhulp)
een goede stap in het voorbereiden van
jongeren op de situatie na hun 18e jaar.

 Er zijn trajecten ingezet voor 
laagdrempelige hulp vanuit de GGD:

 30 trajecten Pedagogische
Gezinsondersteuning ingezet door de GGD.
Hiervan is 80% succesvol afgerond. De
overige 20% is doorverwezen naar andere
hulpverlening.

 10 trajecten Stevig Ouderschap. Ouders
reageren positief op de aanpak en de
resultaten. Ouders geven aan meer
zelfvertrouwen te hebben in het opvoeden.

 Er is uitvoering gegeven aan verschillende
activiteiten waar ouders vrij terecht
kunnen, zoals babymassage, baby-/
peutercafé,  boekstart en thema-avonden

Wat hebben we er voor gedaan? 

 In maart 2018 is de preventiemedewerker GGD gestart met een inventarisatie van het aanbod
voorliggende voorzieningen. Het aanbod was te weinig bekend, waardoor er vanuit JGZ en
Sociale Teams te weinig gebruik van werd gemaakt. Er is in het afgelopen jaar een aantal
moedergroepen gestart waarbij de preventiemedewerker een faciliterende rol heeft gespeeld.
Door deze groepen vinden mensen laagdrempelige ondersteuning vanuit een groep
gelijkgestemden en wordt hun netwerk vergroot.

 De inzet van de pedagogische coach is verbreed naar de kinderopvang.

 We hebben een subsidie verstrekt voor de inzet van pedagogische coaches in de voorschoolse
voorzieningen als ook het basisonderwijs (VVE-School).  Een pedagogisch coach ondersteunt
zowel de kinderopvang als de ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Ook heeft de coach
afstemming met de jeugdgezondheidszorg.

 Er zijn afspraken gemaakt voor de werkwijze met betrekking tot overdracht naar het
basisonderwijs en hierover de betrokkenen geïnformeerd.
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 De GGD/JGZ ontvangt subsidie voor de preventieve activiteiten waaronder de inzet van licht
pedagogische ondersteuning van jonge ouders.

 We hebben meegewerkt aan Storytellers, een platform waarin jongeren hun verhaal kwijt
kunnen. In februari 2019 wordt hiervan een rapportage opgeleverd.

 Er is geen analyse gedaan op de doelgroep 18- / 18+. Deze wordt in 2019 uitgevoerd.

 We nemen deel aan Goede Start vanuit Kans voor de Veenkoloniën. Doel van Goede Start is om
de doorgaande lijn in te voeren, waarbij is gestart met -9 maanden. Samen met JGZ,
verloskundigen en kraamzorg hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt waarbij signalen
van zorg, maar ook vragen om (lichte) ondersteuning snel opgepakt kunnen worden door de
JGZ. De doorgaande lijn zal steeds verder worden uitgebreid door zowel de doelgroep na de
zwangerschap, als daarvoor (programma Nu Niet Zwanger en voorlichting op scholen).
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3.1.2.2  Visie op basisvoorzieningen 
Basisvoorzieningen zijn die voorziening die onderdeel uitmaken van het gewone leven. Gemeenten, 
inwoners en maatschappelijke organisatie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze 
voorzieningen. Basisvoorzieningen dragen bij aan het welbevinden van onze inwoners en hebben 
daardoor een preventief effect op maatschappelijke en individuele vraagstukken.  

Onder basisvoorzieningen  verstaan we alle voorzieningen die horen bij het normale leven  de 
scholen en de kinderopvang, het verenigingsleven, de speel- en ontmoetingsplaatsen, (vrijwilligers-
) werk, sport en cultuur. 

Doelstellingen en activiteiten 
1) Onderwijs
2) Welzijn
3) Jeugd
4) WMO

1) Onderwijs

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 De gemeente Midden-Groningen heeft het
volgende onderwijsaanbod: kinderopvang,
peuteropvang, basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. We willen
kwalitatief goed en toekomstbestendig
onderwijs. We willen de inwoners van onze
gemeente gelijke
ontwikkelingsmogelijkheden en een
optimaal opleidingsniveau geven om hen
voor te bereiden op vervolgonderwijs of de
arbeidsmarkt.

 We hebben de verantwoordelijkheid voor
goede randvoorwaarden voor het
onderwijs. Dat doen we door uitvoering te
geven aan de volgende wettelijke taken:

 Het voorzien in voldoende openbaar
onderwijs;

 Onderwijshuisvesting;

 Leerlingenvervoer;

 De handhaving van de kwaliteit van de
kinderopvang;

 Het bieden van peuteropvang;

 Bestrijding van onderwijsachterstanden via
vroeg- en voorschoolse educatie;

 Leerplicht / Voorkomen van voortijdig
schoolverlaten.

Openbaar onderwijs 

 We hebben onze wettelijke taken voor het
openbaar onderwijs uitgevoerd.

 We hebben de bereikbaarheid van het
openbaar basisonderwijs gewaarborgd.

Programmaplan huisvesting onderwijs 

 Wij hebben onze wettelijke taken voor de
voorzieningen huisvesting onderwijs
uitgevoerd.

Leerlingenvervoer 

 We vergoeden leerlingenvervoer of laten
dit verzorgen voor leerlingen die vanwege
een structurele beperking niet zelfstandig
met het openbaar vervoer kunnen reizen.
Leerlingenvervoer is ook mogelijk als de
dichtstbijzijnde toegankelijke school op
meer dan zes kilometer van de woning van
de leerling is gelegen.

 Met ingang van september 2018 wordt het
leerlingenvervoer uitgevoerd onder de vlag
van het Publiek Vervoer.

IKC beleid 

 In de nieuw te ontwikkelen kindcentra
stemmen de nieuwe gebruikers
gezamenlijk af hoe samen te werken in de
nieuwbouw. Een en ander is verwoord in
het ruimtelijk- en functioneel programma
van eisen. Het betreft primair de in
ontwikkeling zijnde kindcentra, Kolham,
Slochterveldweg, Siddeburen, Hoogezand-
West, Woldwijck 2 en Zuidbroek.

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 18 juni 2019 



 36 

Bestrijden van onderwijsachterstanden 

 We hebben voldoende plaatsen voor 
peuteropvang en voorschoolse educatie 
(voorschoolse voorzieningen).  

 

 In het jaar 2018 heeft 64% van alle peuters 
een voorschoolse voorziening in de 
gemeente Midden-Groningen bezocht.  

 

 Er hebben over het hele jaar 200  peuters 
gebruik gemaakt van de voorschoolse 
educatie. Dit is 18% van het totale aantal 
peuters.  

 

 Er hebben over het hele jaar 515 peuters 
deelgenomen aan de reguliere 
peuteropvang. Dit is 46% van het totale 
aantal peuters. 

 

 We hebben de leesbevorderingsprojecten 
in de voorschoolse periode en in het 
basisonderwijs gestimuleerd.  

 

 Ouders zijn betrokken bij de 
schoolontwikkeling van hun kind.  

 

 We verhogen de kwaliteit en de 
effectiviteit van de voorschoolse 
voorzieningen.  

 
Kinderopvang op sociaal medische indicatie 

 Er hebben 26 gezinnen met in totaal 34 
kinderen gebruik gemaakt van sociaal 
medische indicatie. Hiervan zijn 9 
aangemeld via sociaal team en 17 via 
jeugdverpleegkundige GGD. In veel 
gevallen is er overleg tussen GGD en 
sociaal team en zijn beide partijen 
betrokken.  

 
Financiële gelijkstelling 

 We stellen het bijzonder basisonderwijs 
financieel gelijk met het openbaar 
onderwijs.  

 
ICT Onderwijs 

 We stimuleren de ICT-vaardigheden van de 
leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs. 

 
Handhaving kinderopvang  

 Wij zijn op grond van de Wet kinderopvang 
en onderliggende regelgeving verplicht om 
jaarlijks alle kinderopvanglocaties en 
gastouderbureaus te inspecteren. GGD 
Groningen voert deze inspecties voor ons 
uit. Daarnaast inspecteert GGD Groningen 
steekproefsgewijs gastouders. In 2018 is 
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15% van de gastouders geïnspecteerd. Het 
wettelijke minimum is een steekproef van 
5%. 

Leerplicht/ voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten 

 De leerplicht en de inzet op het voorkomen
van voortijdig schoolverlaten worden
uitgevoerd door het jongeren werk- en
leerloket van BWRI. We verantwoorden de
inzet bij het onderdeel participatie.

Wat hebben we er voor gedaan? 
Openbaar onderwijs 

 We hebben één of meerdere keren overleg gehad met alle bestuurders en/of de raden van
toezicht. Afhankelijk van de noodzaak en behoefte.

 We hebben de jaarstukken van de schoolbesturen ontvangen en aan de raad voorgelegd.

 We hebben bij de fusies van openbare basisscholen getoetst of de kinderen binnen een straal
van 10 km toegang hebben tot openbaar basisonderwijs.

Programmaplan huisvesting onderwijs 

 We hebben het Programma en Overzicht voor het jaar 2019 opgesteld, deze is door het college
op 18 december 2018 vastgesteld en aan de schoolbesturen schriftelijke kenbaar gemaakt.

Leerlingenvervoer 

 In 2018 hebben we samen met Publiek Vervoer en vervoerder De Grooth Vervoer B.V. het
leerlingenvervoer onder het nieuwe contract voorbereid. We hebben gewerkt aan een nieuwe
manier van gegevensuitwisseling. Klanten zijn via Publiek Vervoer geïnformeerd.

 De start van het leerlingenvervoer verliep niet naar wens. Publiek Vervoer heeft in 2018 het
voortouw genomen voor een evaluatie. De uitkomsten hiervan worden in het eerste kwartaal
van 2019 verwacht.

IKC beleid 

 We hebben afspraken gemaakt over een doorgaande leerlijn en over voor- en naschoolse
voorzieningen in de kindcentra.

Bestrijden van onderwijsachterstanden 

 We hebben 6 kinderopvangaanbieders gesubsidieerd voor het bieden van peuteropvang en
voorschoolse educatie.

 We hebben afspraken gemaakt met de GGD over de screening en toeleiding en monitoring van
de peuters die naar de voorschoolse educatie gaan. Dit is onderdeel van de
dienstverleningsovereenkomst met de GGD.

 We hebben subsidie verleend aan de bibliotheek voor de projecten Boekstart, Boekenpret. Ook
hebben we subsidie verleend voor activiteiten op de peuteropvang en voorschoolse educatie.

 We hebben de pilot VVE Thuis opgezet in het jaar 2018. De pilot is in januari 2019 gestart op 4
kinderopvanglocaties. VVE Thuis is een programma op de peuteropvang waar ouders van
peuters die voorschoolse educatie  volgen,  leren om hun kind ook thuis spelenderwijs te
stimuleren in hun ontwikkeling.

 We zijn in gesprek met de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs over de wijze
waarop we de resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie gaan meten. In 2020 maken
we hierin een gezamenlijke keuze voor de gemeente Midden-Groningen.
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 De leidsters worden geschoold in opbrengstgericht werken en het gebruik van een 
observatiesysteem om de ontwikkeling van kinderen te monitoren. 

 
Kinderopvang op sociaal medische indicatie 

 We hebben afspraken gemaakt met de GGD over de screening, toeleiding van kinderen naar 
deze voorziening en de coördinatie hiervan.  

 

 We monitoren de voortgang  door regelmatig overleg te voeren met de GGD. 
 

 De pedagogische coach is beschikbaar voor kinderen met een sociaal medische indicatie. 
 
Financiële gelijkstelling 

 Alle openbare schoolbesturen zijn verzelfstandigd zodat de overschrijdingsregeling niet meer 
van toepassing is.  

 

 Er loopt nog een hoger beroepsprocedure van VCOMOG (schoolbestuur van het bijzonder 
basisonderwijs) die niet instemt met de hoogte van het overschrijdingsbedrag 2006-2010 van de 
voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer.  

 
ICT Onderwijs 

 We nemen samen met 9 andere gemeenten deel aan een onderwijsproject van de Vereniging 
Kansrijke Groningen. Economic Board (EBG) en de provincie Groningen dragen ook financieel 
bij aan dit project.  

 
Handhaving kinderopvang 

 In 8 gevallen zijn wij tot handhaving overgegaan vanwege geconstateerde tekortkomingen. In 
zeven gevallen is een last onder dwangsom opgelegd, in één geval hebben wij een aanwijzing 
gegeven. 

 

 In 5 gevallen ontbrak veiligheids- en gezondheidsbeleid, in één geval ontbrak een verklaring 
omtrent het gedrag, in één geval had een beroepskracht geen VVE-certificaat en in één geval 
waren er meerdere tekortkomingen geconstateerd. In de gevallen waarin een herinspectie van 
GGD Groningen reeds heeft plaatsgevonden, waren de tekortkomingen volledig opgeheven. 
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2) Welzijn

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Door begeleiding vanuit het algemeen
maatschappelijk werk en opbouwwerk
(vanuit de sociale teams) worden de
leefomstandigheden van onze bewoners
verbeterd. Dit richt zich enerzijds op het
algemeen welbevinden van de bewoners
zelf en anderzijds op het meer gezamenlijk
dragen van verantwoordelijkheden
(zelfredzaamheid, eigen kracht, zelfregie).
Dit moet weer onderdeel zijn van onze
gemeenschap/samenleving.

 Het vrijwilligerswerk krijgt een extra
impuls. De onderlinge samenwerking tussen
verschillende organisaties die actief zijn op
dit gebied komt verder tot ontwikkeling.
Met het vernieuwen van het
vrijwilligerswerk willen we bijdragen aan
een civil society, een samenleving voor en
door burgers. Een samenleving waarin
burgers (jong en oud) niet alleen hun eigen
participatie vormgeven, maar ook
bijdragen aan het meedoen van kwetsbare
groepen. De professionals ondersteunen
minder maar faciliteren meer de bewoners
in het zelf kunnen oplossen van problemen.
Voor een aantal mensen geldt dat zij meer
ondersteuning nodig hebben en dat
vrijwilligersorganisaties meer vrijwilligers
moeten inzetten om een aantal
maatschappelijke problemen op te kunnen
lossen of hieraan mee te kunnen blijven
werken.

 Vanuit de sociale teams is opbouwwerk en
maatschappelijk werk ingezet. De
opbouwwerkers  zijn actief in de wijken
Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep, Foxhol,
Sappemeer, Westerbroek en Woldwijck en
in de dorpen Noord- en Zuidbroek, en
Muntendam.

 De Vrijwilligerscentrale  bracht twee
nieuwsbrieven uit, die naar ongeveer 400
organisaties in de gemeente zijn gestuurd.

 Zij organiseerden weer de jaarlijkse
vrijwilligersklussen rondom NLdoet.

 Er zijn drie vrijwilligerskranten uitgegeven
die huis-aan-huis zijn bezorgd in de
gemeente.

 Maandelijks wordt de provinciale website
voor vrijwilligers bijgehouden.

 Voor het eerst was er een Midden-
Groningse Vrijwilligers Bedankt! avond (in
samenwerking met de Rabobank).

 Er zijn 3 bijeenkomsten over de 
Maatjesprojecten georganiseerd. 

 Er werden cursussen aangeboden vanuit
het Vrijwilligerscollege.

 1132 Leerlingen van de middelbare scholen
CSG Rehoboth en het dr. Aletta Jacobs
College hebben een maatschappelijke
stage (Mas) gedaan. Een aantal
voorbeelden is het doen van een
gezamenlijke kerstactie met de
voedselbank in Hoogezand; het in
samenwerking met Staatsbosbeheer
uitvoeren van werkzaamheden in het 
stroomgebied van de Drentse Aa en het 
organiseren van een goede doelenmarkt. 

Wat hebben we er voor gedaan? 
 De opbouwwerkers proberen daar waar het mogelijk is aan te sluiten bij aanwezige (lokale)

initiatieven. Vanuit die positie geven zij vorm en inhoud aan de samenlevingsopbouw. In een
aantal gevallen is er sprake van het oprichten van een servicepunt (o.a. in Foxhol en in de wijk
Gorecht in Hoogezand).

 Een aantal werkzaamheden van de Vrijwilligerscentrale Midden-Groningen (is het voormalig
steunpunt Vrijwilligerswerk van Kwartier) wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Deze houden
intakegesprekken met nieuwe (mogelijke) vrijwilligers.
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 Het vrijwilligerswerk wordt nog steeds onder de aandacht gebracht bij (allochtone) jongeren 
en ouderen. We informeerden diverse organisaties over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk 
in hun omgeving. Dit gebeurde op marktdagen en op bijvoorbeeld de Lifestylebeurs. 
 

 We moedigen sociale activering aan, omdat van mensen (vanuit wederkerigheid) verwacht mag 
worden dat ze iets terugdoen voor de lokale gemeenschap. Vrijwilligerswerk, sociaal cultureel 
werk en arbeidsparticipatie verbinden we daarbij (voor zover mogelijk) met elkaar. 
Aandachtspunten daarbij waren en zijn eventuele verdringing van betaald werk en voldoende 
aandacht voor scholing en begeleiding van vrijwilligers als opstap naar een betaalde baan.  

 
 

3) Jeugd 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 

 We bieden jongeren een podium om vanuit 
hun leefwereld een stem te hebben binnen 
het jongerenbeleid. Het jongerenbeleid 
geven we vorm met jongeren in plaats van 
voor jongeren.  

 

Jeugdparticipatie 

 In 2018 is er veel geïnvesteerd in 
talentontwikkeling. Er zijn veel activiteiten 
georganiseerd in samenwerking met het 
jongerenwerk, waarbij jongeren zowel in 
groepen (workshops, activiteiten) als 
individueel (trajecten vanuit sociale teams, 
jongeren met Halt-straf) waarbij jongeren 
positief worden gestimuleerd om te 
participeren en zich te ontwikkelen voor de 
toekomst.  

 
Jeugd- en jongerenwerk 

 Jongeren kunnen hun verhaal/ervaringen 
kwijt bij het jongerenwerk, waarbij het 
jongerenwerk signalen kan neerleggen bij 
de gemeente. Er is nu geen structureel 
platform waarin jongeren hun stem kunnen 
geven binnen het jongerenbeleid. Dit 
wordt opnieuw vormgegeven in 2019. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 
Jeugdparticipatie 

 De afgelopen jaren heeft de Jongerenparticipatiegroep (JPG), in samenwerking met de 
jongerenwerkers invulling gegeven aan de input voor beleid. Het was lastig om jongeren te 
vinden die zich hiervoor wilden inzetten. In mei 2018 is door input van jongeren gekozen om de 
JPG een bredere invulling te geven. De JPG richt zich meer op talentontwikkeling. Dit hebben 
zij gedaan door verschillende workshops te organiseren met als doel een laagdrempelige 
kennismaking met een ‘talent’. 

 
Jeugd- en jongerenwerk 

 Het jongerenwerk faciliteert activiteiten die zijn gericht op talentontwikkeling. Het 
jongerenwerk begeleidt daarnaast individuele jongeren. Hierin ligt de focus op eigen kracht en 
het aanboren van (verborgen) talenten. In 2018 is er geïnvesteerd in meer samenwerking met 
andere organisaties. Het jongerenwerk is nu regelmatig te vinden op de scholen van het 
voortgezet onderwijs, een vindplek voor het jongerenwerk. 

 

 Er zijn samenwerkingsafspraken met JB Noord voor de jongeren die een Halt-straf moeten 
uitvoeren. 

 

 Het jongerenwerk is dit jaar weer opgestart in gebied Menterwolde. Op verzoek van jongeren 
wordt gekeken of de jongerencentra die nu gesloten zijn, weer geopend kunnen worden. 
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4) WMO 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen een dementievriendelijke 
gemeente zijn, een inclusieve en 
toegankelijke samenleving, volgens het VN 
verdrag voor de rechten van mensen met 
een handicap. 

 

 Mantelzorgers voelen zich gesteund en 
gewaardeerd. Zij dragen wezenlijk bij aan 
de ondersteuning van inwoners met een 
beperking. 

Dementievriendelijke gemeente 

 De gemeente Midden-Groningen is een 
dementievriendelijke gemeente. Dit 
predicaat is “meegegaan” vanuit de 
voormalige gemeente Hoogezand-
Sappemeer. 

 
Steunpunt Mantelzorg 

 Medewerkers van het steunpunt hebben 
alle aangemelde mantelzorgers gebeld en 
een aantal zaken geregistreerd (behoeften, 
aandachtspunten, etc.). Er blijken 
inmiddels ca. 1300 mantelzorgers binnen 
de gemeente te zijn (was 1200). 

 

 Het steunpunt organiseerde de Dag voor de 
Mantelzorg, voerde het 
mantelzorgcompliment uit. 

 

 Er zijn activiteiten voor specifieke 
doelgroepen georganiseerd zoals het 
Alzheimercafé, de funmiddag jonge 
mantelzorgers de cursus Mindfulness 
aangeboden (ca. 50 mensen hebben er 
gebruik van gemaakt). 

 
VN verdrag voor de rechten van personen met 

een handicap 

 Voor het VN verdrag hebben we een 0-
meting opgezet die in 2019 wordt 
uitgevoerd voor een selectie van gebouwen 
in de gemeente. 

 
Wat hebben we er voor gedaan? 
Dementievriendelijke gemeente 

 In 2018 zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners georganiseerd in Muntendam en 
Froombosch. Daarnaast zijn de medewerkers van het contactplein geschoold in het omgaan 
met dementie. 

 
Steunpunt Mantelzorg 

 Het Steunpunt Mantelzorg voert de basisfuncties in de mantelzorg uit. Het gaat daarbij om 
informatie, advies en begeleiding, emotionele steun en respijtzorg (iemand anders neemt 
tijdelijk de taak over van de mantelzorger omdat deze overbelast is). 

 

 Mantelzorgers krijgen vanuit de sociale teams ondersteuning waardoor zij op basis van eigen 
kracht en zelfredzaamheid hun eigen leven en dat van degenen die zij verzorgen, zelfstandig 
vorm kunnen blijven geven. 
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3.1.2.3  Visie op basisondersteuning 
Inwoners kunnen voor ondersteuning en maatschappelijke ontwikkeling op een compleet aanbod op 
wijkniveau rekenen. Voor onze inwoners moet er een logische samenhang zijn binnen het aanbod 
van Jeugd, Gezondheid,  WMO en Participatie.  
 
Het welzijn van burgers is voor een belangrijk deel  afhankelijk van hun gezondheid. Gezondheid 
bepaalt de mate waarin burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. Door de sociaal-
economische opbouw van onze gemeente kennen we een grote groep burgers met een 
gezondheidsachterstand. De gezondheidsachterstand wordt  veroorzaakt door armoede, leefstijl en 
bijkomende psychosociale factoren.  
 
Met de basisondersteuning willen we bereiken dat eventuele problemen zo vroeg mogelijk worden 
gesignaleerd en zo efficiënt en effectief mogelijk worden aangepakt. Het resultaat daarvan moet 
zijn dat er minder zorg en minder zware zorg moet worden ingezet. Door intensief in te zetten op 
preventie zien we meer en pakken we meer op. Op termijn leidt dat structureel en substantieel tot 
een daling van de inzet van (intensieve) professionele hulp. 
 
Synchroon aan het wettelijk kader voor de jeugdzorg komt er binnen de Wet publieke gezondheid 
een nieuw wettelijk basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Het basistakenpakket geeft meer 
ruimte  voor gemeentelijk maatwerk waardoor het beter kan aansluiten op de jeugdhulp. De 
gemeente Groningen heeft als centrumgemeente voor het programma Maatschappelijke Opvang, 
Verslavingszorg en OGGz een beleidsplan Regionaal Kompas.  Dat kompas vertalen we in ons lokale 
beleid in de vorm van onze OGGz visie en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
(10 voor Noord). 
 
De gemeente Groningen is ook centrumgemeente voor Beschermd wonen en opvang. Beschermd 
wonen is bedoeld voor inwoners met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Maatschappelijke opvang is bedoeld voor 
inwoners die door allerlei omstandigheden dak –en thuisloos zijn geraakt. Onder aanvoering van de 
centrumgemeente bereiden de Groninger gemeenten zich samen voor op de verdere decentralisatie 
van deze taak in 2020. Dan wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de taak beschermd 
wonen en opvang als onderdeel van de Wmo. Deze taak staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke 
en belangrijke verbinding met wijkmanagement/opbouwwerk, jeugdzorg, OGGz, aanpak personen 
verward gedrag en wonen. 
 
Op basis van de wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijke 
gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden. De GGD Groningen valt onder de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de Groninger gemeenten en geeft voor hen uitvoering aan taken op het 
gebied van de Publieke gezondheid.  De GGD heeft, in opdracht van de Groninger gemeenten, een 
visie opgesteld op de toekomst van hun organisatie. We streven er naar dat de GGD meer aansluit 
op de ontwikkelingen binnen de gemeenten (transities en transformatie) en er meer ruimte is voor 
een duidelijke regierol van de gemeenten. Een belangrijke uitkomst van dit document is de 
positionering van de GGD, die nu nog als dienst onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke 
organisatie van de stad Groningen. In 2018 zullen de Groninger gemeenten een besluit moeten 
nemen over een andere, zelfstandige positionering van de GGD. 

 

Doelstellingen en activiteiten 
1) Sociale teams 
2) Gezondheidszorg 
3) Jeugd 
4) WMO 

  

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 18 juni 2019 



43 

1) Sociale Teams

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 De sociale teams worden door onze
inwoners ervaren als bondgenoten bij het
oplossen van  vraagstukken en het weer de
regie krijgen op het leven. De sociale
teams zijn laagdrempelig waar inwoners
terecht kunnen voor informatie, advies en
ondersteuning bij problemen op het gebied
van opvoeden & veilig opgroeien,
zelfstandig thuis blijven wonen en
(maatschappelijke) participatie. Vanuit de
sociale teams worden inwoners
ondersteunt bij het vinden van een
passende oplossing op basis van maatwerk.
Inwoners ervaren de Sociale Teams als
betrouwbaar omdat ze doen wat ze zeggen
en een weg vinden in het omgaan met soms
tegenstrijdige belangen.

 De instroom aan nieuwe meldingen (3623 in
2018) is min of meer gelijk gebleven aan
2017 (3683). Opvallend is dat het aantal
crisismeldingen in 2018 (27) flink is gedaald
ten opzichte van 2017 (50). We menen dat
dit een gevolg is van duidelijke
communicatie naar partners waardoor
duidelijker is welke casuïstiek waar thuis
hoort.

 Binnen de casussen zien we een hoge score
op de problematieken: geestelijke
gezondheid, huishouden/zelfzorg, fysieke
gezondheid en mobiliteit.

 Voor de cijfers van jeugd en Wmo
verwijzen we naar het deel
maatwerkvoorzieningen.

Wat hebben we bereikt? 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 In 2018 is de werkwijze van de sociale teams geëvalueerd door BMC. De evaluatie maakt
duidelijk dat er veel goed gaat bij de sociale teams en ook dat er verbeterpunten zijn. Op 1
november 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de adviezen van BMC
als kaders te gebruiken bij de realisatie van de verbeterpunten in 2019. Er is een plan
geschreven om deze verbeterpunten in de komen 2 jaar te realiseren.

Soort melding

Sociaal team 

Menterwolde

Sociaal team 

Oost

Sociaal team 

Slochteren

Sociaal team 

West

Sociaal team 

Zuid Algemeen Totaal

Cris is 5 9 4 3 6 0 27

Informatie/ advies 44 35 48 27 11 34 199

Overlast 16 10 10 7 1 4 48

Zorg en ondersteuning 621 1.042 412 813 356 62 3.306
…. 15 17 6 2 2 1 43

Totaal 701 1.113 480 852 376 101 3.623

Soort melder

Sociaal team 

Menterwolde

Sociaal team 

Oost

Sociaal team 

Slochteren

Sociaal team 

West

Sociaal team 

Zuid Algemeen Totaal

Burger over andere burger 203 287 172 185 85 26 958

Burger over zichzel f 241 305 123 331 170 34 1.204

Huisarts 6 6 12 13 2 5 44

Pol i tie 4 5 6 6 3 1 25

Profess ional 243 488 163 305 104 33 1.336

School 2 10 3 1 9 1 26

Schuldhulpverlening 0 0 0 1 1 0 2

Vei l ig thuis 2 4 0 5 2 0 13
Woningcoörperatie 0 8 1 5 0 1 15

Totaal 701 1.113 480 852 376 101 3.623

Binnenkomst melding

Sociaal team 

Menterwolde

Sociaal team 

Oost

Sociaal team 

Slochteren

Sociaal team 

West

Sociaal team 

Zuid Algemeen Totaal

Per telefoon 38 52 46 41 13 7 197

Face-to-face 502 718 285 586 265 60 2.416

Schri ftel i jk/ e-mai l 51 82 36 64 48 17 298

…. 110 261 113 161 50 17 712

Totaal 701 1.113 480 852 376 101 3.623
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2) Gezondheidszorg 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen de gezondheidsverschillen tussen 
bevolkingsgroepen verkleinen en zorgen 
voor een  gezonde leefstijl. 

 

 We zorgen als gemeente voor de 
basisvoorwaarden voor een gezonde fysieke 
en sociale leefomgeving. Burgers kunnen 
zelf  invloed uitoefenen op hun sociale en 
fysieke omgeving. 

 

 Overlast  en zorgelijke situaties 
(waaronder huiselijk geweld en kinder- 
mishandeling) worden zo vroeg mogelijk 
gesignaleerd en gecoördineerd aangepakt. 

Lokaal gezondheidsbeleid 

 We hebben in 2018 de eerste 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) met 
de GGD gesloten met een beschrijving van 
de basistaken publieke gezondheid en 
specifieke afspraken. 

 

 In de GGD regio heeft de besluitvorming 
over verzelfstandiging van de GGD 
Groningen plaatsgevonden. 

 

 Het programma Kans voor de Veenkoloniën 
heeft een heldere structuur gekregen. Ook 
is er prioritering van projecten gemaakt 
met meer inzet vanuit de samenleving, 
zoals Goede Start. 

 

 De inzet vanuit Gezond in de Stad (GIDS) 
hebben we gecontinueerd. 

 

 Binnen de GGD regio is besloten een 
Regionaal Gezondheidsakkoord 2020-2030 
te maken in aansluiting op het Nationaal 
Preventieakkoord. 

 

 Het negatieve effect van aardbevingen en 
procedures daarover op de gezondheid van 
onze inwoners vraagt inzet en aandacht. 

 
Programma Gezond en Sociaal 

 Bij Gezonde School hebben we bereikt dat 
de drie deelnemende basisscholen ’t 
Heidemeer, van Heemskerckschool en Theo 
Thijssen school stelselmatig met 
veerkracht, welbevinden en gezonde 
leefstijl van de kinderen bezig zijn. Als 
beloning en erkenning hebben deze scholen 
alle drie het landelijke keurmerk Gezonde 
School behaald. 

 

 Met welzijn op Recept hebben we bereikt 
dat in 2018 ruim 100 patiënten met 
psychosociale problemen stappen vooruit 
hebben gezet met hun welzijn en 
gezondheid. Ruim 60 % van deze patiënten 
laat een stijging in ervaren welbevinden 
zien. Bij 30% is sprake van stabilisatie en 
bij 10% een daling in welbevinden. De 
huisartsen en praktijkondersteuners zijn 
zeer tevreden over deze nieuwe aanpak. 

 

 Bij Betrokken Bewoners hebben we bereikt 
dat een brede netwerkorganisatie is 
ontstaan mbt onderlinge steun en hulp in 
de samenleving en dat diverse inwoners 
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zelf initiatieven hebben genomen die 
bijdragen aan maatschappelijke 
participatie en gezondheidsbevordering. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 
Lokaal gezondheidsbeleid 

 We hebben met de GGD afspraken en taakstellingen geformuleerd voor de basistaken en 
specifieke gemeentelijke afspraken. 

 

 We hebben kaderstellende besluitvorming over de verzelfstandiging van de GGD en streven 
naar de inwerkingtreding per 1 januari 2020. 

 

 We nemen actief deel in het programma Kans voor de Veenkoloniën in de deelprojecten, de 
bestuurlijke structuur en inhoudelijke keuzes voor het vervolg. 

 

 We hebben meerdere GIDS subsidies beschikbaar gesteld voor initiatieven op gebied van 
gezondheid en bewegen, veel gericht op kinderen en ouderen. 

 

 We participeren in de voorbereiding van het Regionaal Gezondheidsakkoord. 
 

 We hebben extra personele inzet op de gezondheidsgevolgen van het aardbevingsdossier 
ingezet en nemen deel aan het GGD onderzoek hierover. 

 

 In de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer is een samenwerkingsafspraak gemaakt met 
de huisartsengroep (HAGRO). In overleg is een inventarisatie gestart naar vorm en inhoud van 
een integrale invulling van ouderenzorg. Hierbij zoeken we met name naar meer afstemming 
tussen zorg en welzijn.  

 
Programma Gezond en Sociaal 
 
Gezonde School 

 Afgeronde train de trainer programma’s weerbaarheid gericht op deskundigheidsbevordering 
van de schoolteams. Resultaten: schoolteams van Heemskerck en Theo Thijssen zijn 
gecertificeerd in de methodieken KIVA en Rots en Water. 

 

 Verbreding van de aanpak met het deelprogramma Sportieve Gezonde School op in totaal 8 
basisscholen. Gedurende een half jaar extra bewegingsonderwijs,  extra tussenschoolse en 
naschoolse beweegmomenten, pleinspelen en kennismaken met diverse sporten en 
deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten bij de methode bewegingsonderwijs 

 
Welzijn op Recept 

 Gezamenlijke afspraken met groepspraktijk huisartsen procedure doorverwijzingen, registratie, 
terugkoppeling, monitoring en evaluatie. Ook afspraken over vervanging welzijnscoach door 
deskundige vrijwilligers (tevens docenten Grip & Glans). 

 

 Gezamenlijk met (bewoners)organisaties en buurtverenigingen opgesteld overzicht van 
activiteiten/participatiemogelijkheden voor doorverwezen patiënten. 

 
Betrokken Bewoners 

 Opzet en uitvoering van een meerjaren samenwerkingsverband  met landelijke organisatie 
WeHelpen en een brede lokale netwerkorganisatie met partnerorganisaties zoals Kwartier, 
Biblionet, Humanitas, POSO (ouderenorganisaties), wijkservicepunten, bewonersorganisaties, 
buurtverenigingen, Buurtzorg, sociale teams, stichting Present, Zonnebloem, stichting Caritas 
etc. 
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 Lancering lokale WeHelpen-website voor geheel Midden-Groningen met een digitale 
marktplaats voor hulpvraag en hulpaanbod. 

 

 Breed samenwerkingsverband van servicepunten Midden-Groningen met nu in totaal 8 
servicepunten (incl. 2 dorpsinformatiepunten Noordbroek en Muntendam).  

 
Uitvoeringsplan OGGz 2018 en aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

 We hebben uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan OGGz 2018, waaronder: 
- Een nieuw overleg waarbij medewerkers van BWRI en sociale teams aan de hand van de 

methode Omgekeerde Toets oplossingen vinden in complexe casuïstiek. Hierbij wordt gekeken 
wat nodig is voor de inwoner met achteraf een juridische toets. 

- Een maatwerkbudget OGGz dat circa 30 keer is ingezet om maatwerkoplossingen te kunnen 
bieden die niet passen binnen de bestaande regels. 

 

 Er is uitvoering gegeven aan de Lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2017-
2018. 
 
 

3) Jeugd 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen voorkomen dat vraagstukken 
problemen worden. Opvoed- en 
opgroeivraag- stukken worden vroegtijdig 
gesignaleerd en aangepakt. We willen een 
versterking van het opvoedklimaat. 

 

 De eigen kracht en verantwoordelijkheid 
van het gezin en de sociale omgeving staat 
centraal bij de individuele hulp en de 
vormgeving van de jeugdzorg. We willen de 
ondersteuning in de directe omgeving van 
de ouders en jeugdigen organiseren. 

 

 Voor ouders en jeugdigen is de toegang 
naar ondersteuning laagdrempelig in de 
wijk aanwezig. Vanuit de 
basisondersteuning en sociale teams 
krijgen kinderen en gezinnen 
ondersteuning en zorg op maat. 

 

 Met het CJG/JGZ voor informatie en advies 
en daarin de jeugdgezondheidszorg 
voorkomen we dat kleine vraagstukken 
uitgroeien tot ernstige problemen. Het 
jeugdhulpaanbod en de werkwijze sluiten 
aan bij de behoefte van jeugdigen, ouders 
en medeopvoeders. Zij dragen bij aan de 
vorm en inhoud van het aanbod. 

Versterking opvoedomgeving 

 We hebben uitvoering gegeven aan de 
versterking van de opvoedomgeving in de 
peuteropvang en het basisonderwijs. 

 

 Er zijn afspraken gemaakt met de JGZ over 
het versterken en verbinden van de lichte 
ondersteuning op het gebied van opvoeden 
en opgroeien en het informeren over het 
aanbod. 

 
Ondersteuning Jeugd en Gezin 

 We hebben laagdrempelige Ondersteuning 
Jeugd en Gezin (OJG) bij de huisartsen 
gerealiseerd om de hulpvragen van ouders 
en kinderen sneller op te kunnen pakken. 
Er is een ondersteuner gekoppeld 4 sociale 
teams en het grootste deel van de 
huisartsen binnen de gemeente. Er is meer 
afstemming en overleg tussen huisartsen en 
sociale teams. 

 
Sociale teams 

 De sociale teams beschikken over een 
formatie casemanagement jeugd. Hierdoor 
is in de directe woonomgeving van onze 
inwoners basisondersteuning voor opvoed 
en opgroeivraagstukken aanwezig. 
Wanneer dat nodig is zorgen de sociale 
teams de inzet van zwaardere (jeugd-
)hulpverlening. 
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Wat hebben we er voor gedaan? 

 
Versterking opvoedomgeving 

 We hebben een subsidie verstrekt voor de inzet van pedagogische coaches in de voorschoolse 
voorzieningen. 

 

 Deze coaching hebben we uitgebreid naar het basisonderwijs (VVE- School). Om te zorgen voor 
een doorgaande lijn in de ondersteuning van kwetsbare kinderen bij de overstap naar het 
basisonderwijs. 

 

 Er is uitvoering gegeven aan de aanpak Task-force thuiszitters. Dit is een plek om de zorg af te 
stemmen bij casussen die vast (dreigen) te lopen. 

 

 We hebben overleg gevoerd met het (passend) onderwijs om de samenwerking en afstemming 
van zorg en onderwijs te intensiveren.  

 

 Er is een preventiemedewerker ingezet die het preventieve aanbod op het gebied van 
opgroeien en opvoeden in kaart brengt en vraagbaak is voor de zijn JGZ-collega’s 
casemanagers jeugd en zo de inzet van lichte ondersteuning meer stimuleert. 

 

Ondersteuning Jeugd en Gezin 

 Er zijn convenanten getekend met betrokken huisartsen en aanbieders om afspraken te maken 
over de inzet van de OJG. 

 Er heeft een evaluatie plaats gevonden. Deze is begin 2019 ter informatie naar de raad 
gestuurd. 

 
Sociale teams 

 We zetten ruim 21 fte casemanagement jeugd in. De kennis en competenties van de 
casemanagers ontwikkelen we door de inzet van werkbegeleiding en de ondersteuning vanuit 
gedragswetenschappers. 
 

 
4) WMO 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen dat er voldoende algemene 
voorzieningen zijn met een passend aanbod 
voor onze inwoners. 

 In 2018 is er gebruik gemaakt van de 
onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging 
door inwoners. 

 

 Het ouderenadvies is in de voormalige drie 
gemeenten anders geregeld. Afgesproken is 
om dit thema mee te nemen in het op te 
stellen ouderenbeleidsplan. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van de onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers en we 
hebben meer ingezet op bekendheid van de cliëntvertegenwoordigers. 

 

 Er is een aantal keren overleg geweest met de vier seniorenvoorlichters van de voormalige 
gemeente Slochteren. Zij hebben een aantal aandachtspunten benoemd. Er wordt aan gewerkt 
om deze aandachtspunten op te lossen. 
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3.1.2.4  Visie op individuele ondersteuning en maatwerkvoorzieningen 
Kwetsbare inwoners moeten de zekerheid hebben dat de gemeente er is wanneer zij het niet op 
eigen kracht en met hulp van hun sociale omgeving redden.  Voor deze inwoners willen we een 
degelijk sociaal vangnet realiseren dat ondersteuning geeft op maat en zo dichtbij mogelijk. We 
zetten de hulp en ondersteuning in waarbij de verschillende onderdelen zoals Jeugd, WMO en 
Participatie elkaar aanvullen en versterken. Samen met de inwoner ontstaat dan een plan dat 
uitdaagt om toekomstgericht aan de slag te gaan. Onze  inwoner moet zich met ondersteuning van 
onze professionals verantwoordelijk voelen  voor het realiseren van het plan. 

Doelstellingen en activiteiten 
1) Jeugd
2) WMO
3) Participatie (Uitkeringen bijstand)
4) Participatie (Minima- en armoedebeleid)
5) Participatie (Re-integratie)
6) Participatie (WSW)
7) Participatie (Jongeren werk- en leerloket)
8) Participatie (Participatie en integratie nieuwkomers)
9) Participatie (Sociale activering en vrijwilligerswerk)
10) Participatie (Volwasseneneducatie)
11) Participatie (GKB)
12) Participatie (Taalhuis)
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1) Jeugd 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen meer greep krijgen op de 
uitgaven voor de jeugdhulp. We zien tot nu 
toe dat de uitgaven blijven stijgen 
tegenover dalende inkomsten. We willen 
zicht  krijgen op de oorzaken van de 
stijging en de mogelijke aanpak. Ook 
willen we dat de inkomsten in verhouding 
zijn met de maatschappelijke vraagstukken 
waar we voor staan. 

 

 De jeugdhulp is op een effectieve en 
efficiënte wijze ingekocht,  gericht op 
kwaliteitsverbetering en transformatie. 

 

 Voor zorgvragen is er voldoende en 
kwalitatief goed aanbod beschikbaar. Er is 
een laagdrempelige en deskundige 
toegang. De ingezette hulp draag effectief 
bij aan het oplossen van de opvoed en 
opgroeivraagstuk. 

 Ouders en jeugdigen konden rekenen op 
een volledige aanbod van jeugdhulp en 
jeugdbescherming en deze was binnen de 
gestelde termijn beschikbaar. Er zijn 4363 
trajecten ingezet voor 2007 kinderen. 

 

 Het aantal kinderen dat jeugdhulp heeft 
gekregen is nagenoeg gelijk blijven. Wel is 
er sprake van hogere uitgaven per 
jeugdige.  Dat heeft ten opzichte van 2017 
geleid tot een stijging van de uitgaven. 

 

 We hebben meer inzicht gekregen in de 
vraagstukken bij de toegang en uitvoering 
van jeugdhulp. Dat stelt ons in staat 
sturingsinstrumenten te ontwikkelen 
gericht op een doelmatige en 
doeltreffende toegang en inzet van 
jeugdhulp. Daarnaast hebben we meer 
zicht gekregen hoe de transformatie kan 
worden versneld.  We hebben op 
maandelijkse basis inzicht in de 
ontwikkeling van de uitgaven voor 
jeugdhulp. We hebben inzicht gekregen 
naar welke doelgroep de jeugdhulp gaat. 
We zijn nu in staat om gericht beleid te 
ontwikkelen om beter te sturen op een 
effectieve en efficiënte inzet van 
jeugdhulp. 

 

 Door de analyses hebben we nu meer 
informatie om instrumenten te ontwikkelen 
voor het sturen van de uitgaven. Binnen de 
sociale teams is daarnaast een beweging op  
gang gekomen waarvan we mogen 
verwachten dat het zal leiden tot een 
hogere kostenbewustzijn en een 
getransformeerde werkwijze. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben een implementatieplan sturing uitgaven jeugdhulp opgesteld en uitgevoerd. Binnen 
dat plan hebben wij een nieuwe aanpak voor de versnelling van de transformatie ontwikkeld 
naar aanleiding van de stijging van de uitgaven voor jeugdhulp. We hebben een plan van 
aanpak opgesteld voor de 300 duurste gezinnen. Deze aanpak is aan het eind van 2018 gestart 
en heeft voor 2018 nog geen groot financieel effect. 

 

 De jeugdhulpdata hebben we vertaald in een dashboard jeugdhulp. In het laatste half jaar 
hebben we per maand een dashboard opgesteld. 

 

 Samen met de andere gemeenten hebben we de jeugdhulp voor 2018 ingekocht op basis van 
Open House. 
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2) WMO 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We bieden waar nodig 
maatwerkvoorziening aan (kwetsbare) 
inwoners. Voor de Wmo gaat het dan 
bijvoorbeeld om: woonvoorzieningen, 
vervoersvoorzieningen, hulp bij het 
huishouden, dagbesteding en individuele 
begeleiding. 

 

 We blijven uitvoering geven aan de 
samenwerking die we in het kader van 
bestuurlijk aanbesteden in de Wmo hebben 
opgebouwd met aanbieders van zorg en 
ondersteuning. We houden toezicht op 
kwaliteit en rechtmatigheid van de 
ingezette ondersteuning en handhaven op 
passende wijze als dat nodig blijkt. 

 

 Op basis van de evaluatie van de pilot 
“Trajectfinanciering, Maatwerk!” die aan 
het eind van 2017 wordt opgeleverd geven 
we vervolg. 

 

 We hebben de kwaliteit en omvang van het 
casemanagement in de sociale teams 
verder versterkt. Hierdoor zijn we in staat 
om nog beter maatwerk te leveren. Dat 
komt o.a. tot uiting in een daling van het 
aantal PGB’s. 

 Afgelopen jaar zijn er in de gemeente 
Midden-Groningen 1552 personen die 
vanuit de Wmo huishoudelijke hulp hebben 
ontvangen. Ten opzichte van 2017 zien we 
hierin een stijging 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Voor begeleiding zien we in 2018 ook een 
lichte stijging van de indicaties. Ook in 
2018 is heeft er een verschuiving van de 
PGB’s naar zorg in natura plaatsgevonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Onze cliënten zijn in grote lijnen tevreden 
over het contact met de gemeente, de 
kwaliteit van ondersteuning en het 
resultaat ervan.  

 

 Vorige jaren was men ook al er tevreden 
over de deskundigheid van de sociale 
teams. Toch is de tevredenheid van de 
sociale teams met 18 % gestegen. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 Eind 2017 is de pilot trajectfinanciering afgerond. Er is gezorgd zowel administratief als op 
inhoud het onderdeel kon worden van de reguliere uitvoering. 
 

 We blijven investeren in een goede samenwerking met zorgaanbieders. We organiseren 
overleggen of gaan bij ze op bezoek.  
 

 We willen de maatwerkvoorzieningen zo goed mogelijk aan passen aan wat voor onze inwoner 
nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

 

 In het voorjaar van 2018 is er door Zorgfocuz een cliëntervaringsonderzoek gedaan. In dit 
onderzoek is voor het eerst ook het onderdeel Beschermd Wonen van de Wmo meegenomen. 

 

  
  

ZIN PGB

Unieke  personen 839 167

BG individueel  bas is 583 146

BG individ. plus 108 -

Kortverbl i jf 12 2

BG groep bas is 331 40

BG groep plus 31 -

Totaal: 1.065 188

ZIN PGB

Aantal personen 1.506 48

Indicaties HH1 1.302 46

Indicaties HH2 204 2

Totaal: 1.506 48
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3) Participatie (uitkeringen bijstand)

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen een  inclusieve
samenleving waarin iedereen
meetelt en we laten niemand aan
de kant staan. De focus is erop
gericht dat iedereen financieel in
zijn eigen behoefte kan voorzien
maar wanneer die niet kan
verstrekken wij een
inkomensvoorziening voor zolang
het nodig is.

 We verstrekken tijdig en
rechtmatig een
inkomensvoorziening. Hierbij
hebben we dienstverlening hoog in
het vaandel staan en zoeken we de
samenwerking met de sociale
teams. We nemen een besluit over
een uitkeringsaanvraag binnen de
wettelijke termijn en verstrekken
28 dagen nadat de aanvraag is
gedaan een voorschot van 90% van
de bijstandsnorm.

Aantal uitkeringen 

 Er is sprake van dynamisch bestand. In 2018
stroomden 538 mensen in de bijstand en 611
mensen stroomden uit de bijstand.  Op 31
december 2018 ontvingen 1.831 mensen een
bijstandsuitkering.

        Aantal uitkeringsgerechtigden per 31/12 van elk jaar 

Doorlooptijd 

 Gemiddeld besliste het aanvraagteam in 2018
binnen 34,5 dagen op een aanvraag (doorlooptijd).
In werkelijkheid is het nog korter omdat niet alle
aanvragen compleet zijn. In dat geval krijgt de
aanvrager nog de tijd om de aanvraag te
completeren. Deze wachttijd telt het systeem mee
in de doorlooptijd. Ook telt de gemeente vanaf de
datum van melding van de aanvraag. Dit is eerde
dan de aanvraag zelf. De meeste gemeenten tellen
vanaf datum aanvraag. Hiermee rekening houdend
blijven we binnen onze ambitieniveau van 28
dagen.

Tabel doorlooptijd 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 
Aantal uitkeringen 

 Voor het gedeelte uitstroom zie het onderdeel “werkgelegenheidsbevorderende voorzieningen
en maatregelen”. Direct na ontvangst van een aanvraag wordt in samenspraak met het
werkgeversteam bezien of er werk is in plaats van een uitkering. Daarnaast screent het
aanvraagteam zorgvuldig om te voorkomen dat ten onrechte bijstand wordt aangevraagd.

Doorlooptijd 

 Sinds 2015 is het aanvraagproces “lean” gemaakt en is het onze ambitie om binnen 4 weken op
een aanvraag te beslissen. Een aanvrager wordt persoonlijk uitgenodigd om te bespreken wat
nodig is voor de aanvraag. Het aanvraagproces voldeed ook dit jaar goed.

2018 2017 2016 2015 2014

Aantal  ui tkeringen Paricipatiewet, 

IOAW en IOAZ 1.831 1.904 1.926 1.866 1.760

2018 2017 2016 2015 2014

Aantal  dagen 34,5 36 36 38,5 80
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4) Participatie (minima- en armoedebeleid)

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen dat inwoners van jong tot oud in
Midden-Groningen kunnen meedoen in de
samenleving en dat kinderen niet in hun
ontwikkeling beperkt worden vanwege
financiële tekorten . We willen tweedeling
voorkomen en kinderen de kansen bieden
waardoor zij de spiraal van armoede en
maatschappelijke kwetsbaarheid kunnen
doorbreken. Het is belangrijk dat alle
kinderen en jongeren hun talenten kunnen
ontwikkelen en gelijke kansen hebben op
levensvervulling en zelfontplooiing.

 We hebben aandacht en zorg voor inwoners
die leven in armoede en bieden financiële
ondersteuning. Hierbij richten we ons in
het bijzonder op kinderen, want we willen
dat alle kinderen kunnen deelnemen aan
gewone activiteiten met andere kinderen,
zoals een verjaardag vieren, meegaan naar
de film of winkelen.

 We hebben aanvragen behandeld voor het
activiteitenfonds (inwoners Hoogezand-
Sappemeer), stimuleringsfonds (inwoners
Slochteren.) en het participatiefonds
(inwoners Menterwolde) behandeld. We
hebben 40% van alle inwoners met een
inkomen lager dan 115% van het sociaal
minimum bereikt. De hoogte van de
minimavergoedingen was al
geharmoniseerd zodat alle inwoners in
Midden-Groningen dezelfde vergoedingen
ontvingen.

 Gezinnen met een laag inkomen konden
meedoen aan sportieve, culturele en
sociale activiteiten.

 Mensen met een laag inkomen die door
bijzondere omstandigheden hogere kosten
hebben konden een beroep doen op de
bijzondere bijstand.

 Mensen die langdurig rond moeten komen
van een inkomen op bijstandsniveau
konden aanspraak maken op een
individuele inkomenstoeslag.

 We werkten samen met maatschappelijke
organisaties aan het voorkomen en
tegengaan van armoede binnen het
Armoedepact.

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben ingezet op de armoedebestrijding onder kinderen zodat ook kinderen waarvan de
ouders minder financiële armslag hadden volop mee konden meedoen.

 We hebben de regelingen van het kindpakket vanuit de Klijnsmagelden uitgevoerd.

 Zo hebben we een maatwerkbudget voor kinderen die opgroeien in armoede. Dit budget is
ingezet voor bijzondere situaties waar de voorliggende regelingen niet toereikend zijn. In
totaal hebben 33 gezinnen een vergoeding ontvangen uit het maatwerkbudget. De
vergoedingen zijn verstrekt voor schoolkosten, kosten voor de huiswerkbegeleiding, kosten
voor een medische behandeling en reiskosten.

 Ouders konden voor een kind dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat een
vergoeding vragen voor indirecte schoolkosten. U kunt hierbij denken aan een fiets,
rekenmachine, laptop, schrijfmateriaal en/of een schooltas. In het jaar 2018 maakten 67
gezinnen gebruik van deze regeling. Hiervan ontvingen 55 gezinnen een bijstandsuitkering.

 In het najaar van 2018 bleek dat we het budget voor het kindpakket niet volledig zouden
benutten.  We hebben er daarom voor gekozen om aan ouders met een inkomen tot 115% van
het sociaal minimum voor ieder kind een kindpas te verstrekken waar een bedrag van € 45,00
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op stond. Dit bedrag kunnen ouders tot 1 april 2019 besteden in verschillende aangesloten 
winkels. Er zijn 1438 kindpassen uitgegeven. 

 We hebben aanvragen voor de bijzondere bijstand behandeld. De kosten voor de bijzondere
bijstand zijn gestegen door een toename van het aantal aanvragen voor bewindvoering. Het is
een landelijk fenomeen dat steeds meer mensen onder bewindvoering worden geplaatst. De
toelatingscriterium om onder bewind geplaatst te kunnen worden zijn namelijk versoepeld.

 We hebben 1068 mensen de individuele inkomenstoeslag toegekend. Het inkomen van deze
mensen is minimaal 3 jaar op bijstandsniveau.

 De armoederegisseur faciliteerde het Armoedepact. De samenwerking binnen het Armoedepact
heeft geleid tot de volgende initiatieven: leenlaptops voor scholen waarmee kinderen een
laptop kunnen lenen van de Computerbank en het initiatief  “Samen gezond en goedkoper eten
in De Pastorie te Sappemeer”.

 We verstrekten subsidies aan Kledingbank Maxima, Stichting Urgente Noden, de Voedselbank,
Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 We nemen deel aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar intergenerationele
armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën. Het onderzoek moet leiden tot oplossingen om
de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. We leveren een financiële bijdrage aan dit
onderzoek. De opdrachtgever voor dit onderzoek is de  Alliantie van Kracht (het armoedepact
van de Veenkolonieën).

 De armoedebestrijding is onderdeel van de brede opdracht aan de sociale teams.

 We zetten in op het tegengaan van intergenerationele armoede.
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5) Participatie (re-integratie) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Wij ondersteunen inwoners bij het vinden 
en behouden van werk en als werk (nog) 
niet tot de mogelijkheden behoort, is 
participatie het doel. Wij laten niemand 
aan de kant staan omdat werken en 
economische zelfstandigheid de beste 
manier om maatschappelijk is om te 
participeren. 

 

 We willen er zijn voor alle inwoners die 
niet meedoen op de arbeidsmarkt en een 
beroep moeten doen op de 
Participatiewet. Wij bieden perspectief en 
ondersteuning en laten zoveel mogelijk 
mensen uitstromen naar, bij voorkeur, 
regulier werk. We halen onze taakstelling 
voor wat betreft de afspraakbanen en 
beschut werk. We proberen de 
uitkeringsduur zo kort mogelijk te houden 
en richten ons voor wat betreft een 
effectieve uitstroom op de doelgroep met 
een korte afstand tot de arbeidsmarkt. 
Voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar 
is, worden andere vormen van 
ondersteuning geboden. 

 In 2018 was BWRI de uitvoeringsorganisatie 
van de Participatiewet voor de nieuwe 
gemeente Midden-Groningen. In de aanloop 
naar 2018 was er reeds sprake van 
samenvoegingen met de voormalige 
gemeente Menterwolde met BWRI. De 
voormalige gemeente Slochteren was reeds 
een aantal jaren aangehaakt. Het 
cliëntenbestand van BWRI is geografisch 
erg verspreid en met name de locatie aan 
de Molenraai (re-integratie) is niet altijd 
even goed bereikbaar voor alle inwoners. 
Werkcoaches hebben dit opgelost door 
afspraken te maken aan de locatie 
Haydnlaan. 

 

 Eind 2018 is er ook een begin gemaakt met 
een nieuwe uitvoeringsvorm / 
dienstverleningsconcept bij re-integratie. 
Bij de start van BWRI in 2015 was de 
gedachte dat een werkcoach allround 
inzetbaar zou zijn voor alle cliënten. 
Sindsdien is in de praktijk gebleken dat er 
meer specifieke inzet noodzakelijk is; het 
cliëntenbestand van BWRI vraagt meer 
specialistische inzet en aandacht. Er zijn 
een taal teams geformeerd rondom 
specifieke doelgroepen; Deze teams zijn: 
Werk, Training, Beschut werk, 
Arbeidsontwikkeling, Jongeren, Regie, 
Ontheffing, Nieuwkomers, Bbz,  
Afspraakbanen/jobcoaching. 

 

 In 2018 is de uitvoering van de Wsw voor 
inwoners van Menterwolde ondergebracht 
bij de gemeenschappelijke regeling 
Wedeka in Oost-Groningen. De Wsw voor 
inwoners van vde voormalige gemeenten 
Slochteren en Hoogezand-Sappemeer wordt 
uitgevoerd door BWRI. De uitvoering voor 
de inwoners van voormalig Menterwolde 
zal, zo laat het zich nu aanzien, de 
komende jaren ondergebarcht bijven bij de 
GR Wedeka. 

 
Taakstelling afspraakbanen 

 Landelijk waren er in 2018 voor wat betreft 
de afspraakbanen geen streefgetallen per 
gemeente benoemd. Uitgangspunt is dat 
we in gezamenlijkheid binnen de 
arbeidsmarktregio aantallen realiseren. De 
monitoring van de realisatie van de 
afspraakbanen wordt binnen de 
arbeidsmarkt gedaan door WerkinZicht en 
landelijk door het UWV. Binnen de 
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arbeidsmarktregio realiseerden we in 2018 
(evenals 2017)  in gezamenlijkheid hoger 
dan de gestelde streefcijfers. Hierbij 
worden ook de Wsw-ers meegeteld die 
reeds gedetacheerd zijn of geplaatst zijn in 
het kader van begeleid werken binnen de 
WSW. 

 

 Het realiseren van afspraakbanen voor de 
nieuwe doelgroep wordt zowel door de 
werkcoaches als het werkgeversteam van 
BWRI gedaan. In 2018, evenals in 2017, was 
er aandacht voor het plaatsten van  
jongeren die vanuit het praktijkonderwijs 
en het voortgezet speciale onderwijs 
komen en die rechtstreeks geplaatst 
worden in het doelgroepenregister. 
Werkgevers zijn positief over het 
instrument afspraakbaan en werkten samen 
met BWRI om dit te realiseren. Het 
enthousiasme van werkgevers voor het in 
dienst nemen van iemand met een 
arbeidsbeperking vertaald zich helaas 
grotendeels nog niet in het aanbieden van 
een vast dienstverband.  In 2018 was er 
sprake van 53  afspraakbanen voor 
inwoners van Midden-Groningen. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 BWRI heeft haar bedrijfsvoering in de laatste maanden van 2018 gewijzigd waardoor er meer 
specifieke/specialistische aandacht is voor de diversiteit van de doelgroep. Daarnaast is er in 
geheel 2018 veel aandacht gegaan naar de nieuwe doelgroep onder de Participatiewet 
(afspraakbanen en beschut werk) en de toename, met name in 2017, van statushouders die een 
beroep deden op een bijstandsuitkering. 

 

 Nagenoeg alle cliënten hadden in 2018 een Plan van Aanpak waarin de afspraken ten aanzien 
van de re-integratie- en arbeidsverplichtingen staan. 

 

 In 2018 zijn de cliënten op grond van onderstaande tabel ingedeeld. In de tabel hieronder zijn 
gemiddelden op jaarbasis weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bij aanvraag van een uitkering wordt een zogenoemd “poortwachtersgesprek” gehouden; dit is 
een directe toeleiding naar openstaande vacatures en/of naar het werkgeversteam wanneer de 
afstand tot de arbeidsmarkt kort is. 

Traject Aantal

Jobcoaching Uwv 4

Ontheffing 562

Ontheffing/rust 86

Regie 661

Route Arbeidsontwikkel ing 439

Route Jongeren 247

Route Werk 410

Traject derden: Loonwaardebepal ing 1
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 In 2018 is het aantal beëindigingen van uitkeringen naar werk gesteld op 200. Deze prognose is   
waargemaakt ondanks dat we binnen onze arbeidsmarkt een mismatch zien tussen aanbod en 
vraag en we een toename hebben van de doelgroep met een arbeidsbeperking. In 2018 zijn er 
212 mensen uitgestroomd naar betaald werk. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van 
de voorafgaande jaren. 
 

 
 
 

6) Participatie (WSW) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen dat mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking die alleen onder aangepaste 
omstandigheden kunnen werken  onderdeel 
zijn van onze maatschappij en we geven 
inwoners die onder de Wsw vallen een 
werkplek en bestaansinkomen. 

 BWRI voert de Wsw uit voor de inwoners van 
de voormalige gemeenten gemeenten 
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Conform 
de verwachting op grond van de nu 
voorliggende begroting is er sprake van een 
negatief exploitatieresultaat. Dit nadelig 
resultaat is in hoofdzaak een gevolg van een 
negatief subsidieresultaat op grond van de 
bezuinigingen op de Rijksbijdrage WSW. In de 
meerjarenraming 2018 tot en met 2020 van 
BWRI wordt rekening gehouden met een 
verdere toename van de synergievoordelen en 
besparingen. Tegenover deze besparingen 
staat echter de verdere daling van de 
rijksbijdrage voor de WSW. 

 
Beschut werk  

 Vanaf 1 januari 2017 zijn we als gemeente 
verplicht om beschutte werkplekken aan te 
bieden. De staatssecretaris heeft hier ook per 
gemeente een taakstelling opgelegd. Voor 
Midden-Groningen  was deze taakstelling in 
2018 in totaal 20 werkplekken. Dit aantal is 
gerealiseerd door BWRI. Gezien het aantal  
vereiste uren dat telt als gerealiseerde 
beschutte werkplek heeft BWRI in totaal 23 
beschutte werkplekken gerealiseerd in 2018. 
Op 31-12-2018 staan er 14 mensen op de 
wachtlijst voor een beschutte werkplek. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We voeren een arbeidsgerichte aanpak, dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk mensen die in 
WSW-verband werken willen detacheren. Hierbij heeft het werkgeversteam de trekkersrol. Er 
zijn in 2018 in totaal 59 mensen vanuit de WSW gedetacheerd. We zien een stagnering van 
deze cijfers omdat er geen instroom meer is binnen de Wsw en de huidige detacheringen het 
hoogst haalbare is binnen de groep. Ook hierbij zien we dat de we geen stijging meer gezien de 
samenstelling van het huidige Wsw-bestand werknemers. 

  

2018 2017 2016 2015

Arbeid dienstbetrekking 212 145 195 137

Norm uitstroom 200 200 200 200

Verschil  12 55 5 63
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 Het werkgeversteam is in 2018 ingezet voor zowel de WSW-ers en bijstandsgerechtigden. De
resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel:

 BWRI werkbedrijf heeft uitvoering gegeven aan de Wsw binnen de eigen infrastructuur, op
locatie en door detachering van mensen bij externe bedrijven.

 In 2018 zijn er minder mensen in WSW-verband gedetacheerd  omdat de rek eruit is en weer
gedetacheerden terug gekomen naar “binnen” omdat detachering te zwaar blijkt geworden.

 In juli 2018 heeft BWRI werkbedrijf een dagvaarding ontvangen van de FNV over de
bedrijfsvoering en de toepassing van de cao bij het depot in Kolham. In november 2018 heeft
het college besloten om tot een schikking te komen met de FNV.

 Voor de uitvoering van beschut werk heeft BWRI in haar bedrijfsvoering de processen hiervoor
ingericht waarbij er sprake is van een nauwe samenwerking en taakverdeling tussen re-
integratie en het Wsw werkbedrijf teneinde de kwetsbare doelgroep goed te begeleiden en te
plaatsen. Bij de verplichte taakstelling door het Rijk was reeds duidelijk dat beschut werk
mogelijk zou kunnen leiden tot extra kosten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat
enerzijds de loonwaarde veel hoger uitvalt dan de verwachting was bij de start van de
Participatiewet. Destijds was de aanname dat de loonwaarde 30% zou zijn, dit is in
werkelijkheid veel hoger. Anderzijds is de productiviteit van de beschutte werknemer lager
dan van de gemiddelde Wsw-er. Met als gevolg dat beschut werk in 2018 een negatief resultaat
heeft van € 23.000,-

Aantal

Tra ject aanmeldingen 318

Tra ject beëindigingen 246

Succesvol le tra jecten 234

Waarvan, regul ier werk 122

Ervaringsplaats 11

Socia l  Return on Investments 4

Beroepsbegeleidend leren 38

Proefplaats ing 34

Detachering 6

Nieuw beschut 1

Afspraakbaan 22
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7) Participatie (jongeren werk- en leerloket) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen dat zoveel mogelijk jongeren 
scholing volgen omdat onderwijs een 
essentiële voorwaarde is voor een positieve 
maatschappelijke ontwikkeling. Zonder 
voldoende scholing is de kans op werk klein 
en het economisch perspectief weinig 
rooskleurig. Inzet op leerplicht en scholing 
vergroot de kansen van jongeren op werk. 
Investering in jongeren heeft een groot 
maatschappelijk en ook financieel 
rendement. 

 

 We willen schooluitval zoveel mogelijk 
voorkomen en willen dat zoveel mogelijk 
jongeren een startkwalificatie hebben.  We 
richten ons niet alleen op de toeleiding van 
jongeren naar school, maar ook op de 
toeleiding van jongeren naar (BBL) banen 
en zo nodig naar hulpverleningstrajecten 
zodat Alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar 
die een beroep doen op een 
Participatiewet-uitkering hebben een 
passend trajectplan, worden ondersteund 
tijdens de vier weken zoektijd en 
begeleiden we richting werk, reguliere 
scholing of een afspraakbaan. Zoveel 
mogelijk wordt voorkomen dat er jongeren 
tussen wal en schip terecht komen. 

 De voorlopige prognose voor het aantal 
voortijdige schoolverlaters voor het 
schooljaar 2017/2018 is 91. 

 

 We hebben alle jongeren tot 23 jaar die de 
school verlaten zonder startkwalificatie in 
beeld, inclusief de kwetsbare groep 
jongeren die geen startkwalificatie kan 
behalen. 

 

 De kwetsbare groep bestaat uit jongeren 
waarvan de laatste schoolvorm het  entree-
onderwijs,  praktijkonderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs is. 

 

 De casemanagers van het jongeren 
werkleerloket hebben 283 jongeren tussen 
de 16 en 23 jaar in begeleiding genomen. 
Dit zijn er 61 meer dan in 2017.  

 
Tabel: Resultaten Jongerenwerkleerloket 2018 

 
 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We handhaven de leerplichtwet en de kwalificatieplicht om schooluitval te voorkomen. 
 

 We hebben intensief contact met het Samenwerkingsverband passend onderwijs, de scholen en 
de sociale teams zodat we in een vroeg stadium problematiek signaleren en oppakken zodat de 
jongere niet uitvalt op school.  

 

 We hebben een specifieke aanpak voor jongeren. De casemanagers onderwijs, de 
casemanagers werk (Werkcoaches) en het Werkgeversteam werken nauw samen om jongeren te 
begeleiden naar onderwijs, werk of dagbesteding.  

 

 We hebben intensief contact met de praktijkschool en het voortgezet speciaal onderwijs zodat 
we de uitstromende jongeren goed kunnen begeleiden naar een passend vervolgtraject als het 
niet mogelijk is om een startkwalificatie te halen. 

 

Resultaat Aantal

23+ 1

Combinatie leren/werken BBL 5

Onbereikbaar 18

Opvang/zorg/hulpverleningstra ject 7

Overige bestemming 46

Volti jd opleiding 85

Werk zonder zicht op kwal i ficatie 92

Dagbesteding 12

Volti jdopleiding particul ier 4

Omzetten tra ject 12

Zorginstel l ing 1

Totaal Jongerenwerkloket 283

Verhuisd/niet te traceren 44

Wil  geen bemiddel ing 8

Totaal  niet beïnvloedbaar 52
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 We participeren actief binnen de RMC(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)-regio. Samen met 
de andere gemeenten in deze regio bepalen we de speerpunten van ons beleid en verdelen we 
de regionale gelden. 

 

 We doen mee aan de Taskforce Goud voor Jou. Leerlingen die tijdelijk niet of gedeeltelijk 
onderwijs kunnen volgen  krijgen een traject waarbij gekeken wordt hoe terugkeer naar school 
mogelijk is en waar de leerling het beste onderwijs kan volgen. Dit doen we samen met het 
sociaal team, het samenwerkingsverband passend onderwijs, Elker, Reik en RENN4. 

 
 

8) Participatie (participatie en integratie nieuwkomers) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen dat vergunninghouders actief 
meedoen in de samenleving, dat zij de 
regie nemen over hun leven, zodanig dat 
zij zo snel mogelijk onafhankelijk worden 
van een bijstandsuitkering. 

 We hebben 41 nieuwkomers begeleid naar 
vrijwilligerswerk of een taalstage; we hebben 
39 jonge nieuwkomers begeleid richting een 
vervolgstudie; 25 nieuwkomers  hebben met 
ondersteuning van BWRI betaald werk of een 
werkervaringsplek gevonden. Voor een 
kleinere groep nieuwkomers gold dat zij eerst 
andere hulp nodig hadden door bijvoorbeeld 
psychische problemen. Deze nieuwkomers zijn 
doorgeleid naar het sociaal team. 

 

 We hebben maatschappelijke begeleiding 
geboden aan nieuwkomers die zich vestigden 
in onze gemeente. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 BWRI bood nieuwkomers met het project ‘Meer doen met nieuwkomers’ intensieve begeleiding 
bij hun integratie en participatie. Hier begonnen we al mee in de periode dat zij een 
inburgeringscursus volgden. Alle inzet was erop gericht om de talenten en mogelijkheden van 
nieuwkomers zo goed mogelijk te benutten. De ondersteuning kon bestaan uit extra taallessen 
of taalstage, begeleiding naar betaald werk, een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk. Jonge 
nieuwkomers werden zoveel mogelijk begeleid richting een vervolgstudie. De caseload bestond 
uit 143 personen. Hiervan heeft BWRI 105 nieuwkomers actief bemiddeld. 

 

 We hebben een subsidie aan Humanitas verstrekt voor de eerste opvang en maatschappelijke 
begeleiding van statushouders en nieuwkomers.  

 

 We hebben in 2018 60 statushouders die in onze gemeente kwamen wonen getraind in de 
Introductietraining ‘Thuis in Midden-Groningen’. In 8 bijeenkomsten kregen zij les over 
Nederlandse waarden, gezondheidszorg, administratie bijhouden en woonvaardigheden.   

 

 We hebben een extra training en begeleiding georganiseerd voor de Eritrese groep. Stichting 
Lemat heeft in opdracht van de gemeente 25 Eritrese nieuwkomers getraind. De afstand tussen 
de cultuur in Eritrea en Nederland is groot, zodat extra begeleiding voor Eritese nieuwkomers 
wenselijk is. 

 

 We hebben in het jaar 2018 51 statushouders gehuisvest. We hebben minder statushouders 
gehuisvest dan de door ons opgelegde taakstelling van het rijk. Dit kwam doordat er te weinig 
vergunninghouders zijn. Opvangorganisatie COA kon hierdoor niet genoeg vergunninghouders 
aan de gemeente koppelen om de taakstelling te halen. 
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9) Participatie (sociale activering en vrijwilligerswerk) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen inzet op met name de groep 
mensen die een grote afstand heeft tot 
de arbeidsmarkt. Dit moet bij voorkeur 
leiden tot een traject richting 
arbeidsmarkt maar indien dit niet tot de 
mogelijkheden behoort tot een 
toeleiding richting maatschappelijk 
nuttige activiteiten. 

 Voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt is ingezet op activering door 
de werkcoaches van BWRI binnen de 
Sociale Teams. Binnen elk Sociaal Team 
van Midden-Groningen is een medewerker 
van BWRI werkzaam. Het aandachtsveld 
van deze medewerkers is 3-voudig; 
voorliggende voorzieningen/inkomen, re-
integratie en maatschappelijke 
participatie. 

Alle cliënten (gemiddeld 562) die op 
ontheffing zitten worden jaarlijks gesproken 
en met hen wordt gekeken of er behoefte is 
aan een activeringstraject e/o 
vrijwilligerswerk. Hierbij is altijd sprake 
van maatwerk. Activering is bedoelt als 
mogelijke opstap naar een re-
integratietraject. Als dit niet mogelijk blijkt 
dan wordt ingezet op maatschappelijke 
activering in samenwerking mat de 
maatschappelijke activeerders bij de 
sociale teams. Zowel de maatschappelijk 
activeerders als de werkcoaches van BWRI 
binnen de sociale teams verwijzen en 
begeleiden ook richting vrijwilligerswerk. 

 

 In 2018 hebben we 9 keer een 
tegenprestatie opgelegd aan mensen die 
niet zijn gestart met enige vorm van een 
re-integratietraject. In de praktijk is hier 9 
keer ontheffing verleend; bij 5 cliënten 
omdat er sprake was van mantelzorg en bij 
4 cliënten omdat er sprake was van 
vrijwilligerswerk. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 Plaatsing van medewerkers van BWRI in elk sociaal team, ondersteuning bieden bij de plaatsing 
van een maatschappelijke activeringscoach in Gorecht en nauwe samenwerking met de 
maatschappelijke activeringscoach.  

 

 Bij aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft de werkcoach bij elk intakegesprek beoordeeld 
of iemand aan de slag kon in het kader van de arbeidsverplichtingen. Zo niet dan kwam de 
“tegenprestatie naar vermogen” in beeld waarbij er altijd sprake was van maatwerk. In 2018 
zijn op 9 personen na ( bij hen was er sprake van de tegenprestatie) alle nieuwe aanvragers 
begonnen met een re-integratietraject op maat. 
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10) Participatie (volwasseneneducatie) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen onderwijs aanbieden aan 
volwassenen die een bijstandsuitkering 
ontvangen om hen zodoende  te 
ondersteunen op het gebied van scholing 
(vooral taal) met als doel om zo 
economische zelfstandigheid te verkrijgen 
en het aantal uitkeringsgerechtigden te 
verminderen. 

 Sinds 2015 is de gemeente Groningen de 
regiegemeente voor wat betreft de 
volwasseneducatie. Dit betekent dat het 
totale budget voor de arbeidsmarktregio 
onder regie van Groningen wordt ingezet 
en moet worden verantwoord aan het Rijk. 
Voor 2018 zijn afspraken gemaakt over de 
inzet van het budget van Midden-Groningen 
met het Noorderpoortcollege en er is een 
educatieplan opgesteld. De 
volwasseneneducatie is in 2018 grotendeels 
ingezet voor mensen met een 
bijstandsuitkering. Om hen zo te 
ondersteunen op het gebied van scholing 
(vooral taal) met als doel om zo 
economische zelfstandigheid te verkrijgen 
en het aantal uitkeringsgerechtigden te 
verminderen. Jongeren die in de uitkering 
komen worden zoveel mogelijk  
doorgestuurd naar de het 
Noorderpoortcollege voor een toets en 
afhankelijk van de uitslag worden zij 
geplaatst en geschoold. 

 

 In 2018 hebben in totaal 253 mensen die 
onder de Participatiewet vielen gebruik 
gemaakt van de volwasseneducatie bij het 
Noorderpoort (locatie Aletta 
Jacobscollege). Het gaat hierbij om unieke 
personen. Sommigen hebben alleen 
educatie gevolgd in het voorjaar, anderen 
het najaar of het hele jaar. Een enkeling 
heeft meerdere cursussen gevolgd. Het 
aantal deelnemers is in 2018 gestegen ten 
opzichte van de voorafgaande jaren. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben een REP (Regionaal Educatieplan) afgesloten met het Noorderpoortcollege. 
Het cursusaanbod is afgestemd met o.a. de werkcoaches van BWRI. De aanmelding van de 
cursisten is deels door de werkcoaches gedaan en werving en plaatsing is ook gedaan door het 
Noorderpoortcollege. Er is ingezet op toegankelijkheid van de volwasseneducatie; voor de 
mensen uit de voormalige gemeente Menterwolde is in 2018 les gegeven in Veendam. De 
educatie aan de  locatie Vredekerk hebben we helaas moeten stopzetten als gevolg van nieuw 
eigenaarschap van de Vredekerk. Daarnaast is met een deel van het budget de coördinator van 
het Taalhuis gefinancierd. 

 

 Alle werkzaamheden, zowel de lessen als de coördinatie van het taalhuis, zijn uitgevoerd door  
het Noorderpoortcollege. De afspraken zijn halfjaarlijks geëvalueerd en het cursusaanbod is 
waar noodzakelijk bijgesteld. 
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11) Participatie (GKB) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen er zijn voor de inwoners die 
advies en of informatie willen hebben over 
hun financiën, inwoners die moeite hebben 
met het regelen van hun financiële zaken 
en voor mensen die problematische 
schulden hebben en daar zelf niet meer 
uitkomen. Daarnaast zetten we ons in voor 
preventie. Preventie heeft als belangrijkste 
doelstellingen, tegengaan van 
generatiearmoede, vroeg signalering, 
financiële bewustwording vanaf de 
basisschool en het weg werken van de 
‘drempel’ naar de kredietbank. Wij denken 
hiermee de toename van schulden te 
doorbreken en de armoede problematiek in 
onze gemeente te kunnen verminderen. 
Wij zijn ons bewust van de brede gevolgen 
die financiële problemen en armoede ten 
gevolgen hebben. Stress ten gevolge van 
armoede heeft zijn reflectie op 
gezondheid, participatie en het welzijn van 
de inwoners. 

 

 Door een intensief nazorg traject  willen 
wij voorkomen dat mensen na uitstroom bij 
de kredietbank te maken krijgen met 
recidive. 

 In 2018 is het nieuwe beleidsplan 
schuldhulpverlening 2018-2022 vastgesteld 
door de raad. 

 

 We hebben bewoners door diverse 
activiteiten ondersteund; budgetbeheer, 
schuldhulpverlening, het aanvragen van 
WSNP trajecten, aanvraag sociale leningen. 

 

 We preventieactiviteiten uitgevoerd, leidend 
daarvoor was preventieplan voor de periode 
2018 – 2020. 

 

 We waren proactief in ons netwerk, gaven 
presentaties en voorlichtingen en waren 
aanwezig op diverse beurzen in de 
gemeente. 

 

 Wij waren ons bewust van de noodzakelijke 
interne integraliteit en zochten daarom de 
samenwerking met o.a. Participatie, WMO en 
de sociale teams. 

 

 Wij zetten in op financiële educatie en 
activiteiten op alle scholen binnen onze 
gemeente. 

 

 Wij hebben ingezet op projecten om zo 
vroeg  mogelijk financiële problemen op te 
sporen en acteren daarop. 

 

 We hebben extra aandacht besteed aan 
jongeren en ouderen in onze gemeenten en 
gebruiken daarvoor alle benodigde middelen. 

 

 Wij hebben nazorgactiviteiten voor cliënten 
uitgevoerd bij uitstroom, zoals maatwerk 
begeleiding en een budgettraining. 

 

 Wij hebben samengewerkt met de sociale 
teams met als doel 
deskundigheidsbevordering, vroeg signalering 
en samenwerking bij een plan van aanpak. 

 

 In 2018 zijn er 157 sociale leningen 
verstrekt. Wij hebben bij onze 
dienstverlening altijd kwaliteit en 
klantgerichtheid hoog in het vaandel. Dat 
wordt bevestigd door een geslaagde audit 
van onze branchevereniging de NVVK en een 
score van 8,2 op ons klanttevredenheids-
onderzoek. 
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Wat hebben we er voor gedaan? 

 In 2018 had de kredietbank 928 klanten, ten opzichte van 951 klanten in 2017. 
 

 De kredietbank biedt 762 inwoners budgetbeheer aan en 223 inwoners hebben  we met een 
schuldregeling geholpen. In 2018 zijn er 45 wsnp-aanvragen ingediend, dit was over geheel 
2017 hetzelfde aantal. 

 

 De preventiespecialisten hebben in 2018 107 adviesgesprekken gevoerd waarvan ongeveer 45%  
daarna een aanvraag schuldhulpverlening heeft ingediend. In totaal hebben we in 2018 298 
nieuwe aanvragen voor schuldhulpverlening ontvangen. 

 

 In 2018  heeft de kredietbank meerdere nieuwe  samenwerkingsverbanden gelegd o.a. met de 
wijkverpleging van Zinn, meerdere verloskundige-praktijken en huisartsen praktijken, nieuwe 
hulpverleningsorganisatie zoals factor5. 

 

 In 2018 was ook de aanwezigheid op de life-style beurs in Hoogezand met bijna 1000 bezoekers 
weer een succes te noemen. Naast lokale samenwerking hebben wij ook provinciaal de 
samenwerking gezocht. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Groningse 
kredietbank. In 2018 hebben wij samen met de kredietbank Groningen een 
samenwerkingsverband gelegd met het UWV. Wij zijn gestart met het geven van 
kennisworkshops aan de re-integratie coaches en arbeidsdeskundigen.  Deze samenwerking 
moet leiden tot meer vroegsignalering bij de WW-populatie en de Wia en Wajong uitkeringen. 

 

 Concrete voorbeelden van interne integraliteit zijn de samenwerkings-verbanden met de 
sociale teams, de gemeentelijke belastingen en BWRI. Al deze voorbeelden zijn gericht op 
vroegsignalering van financiële problemen en het acteren daarop. Wij doen bijvoorbeeld 
gezamenlijk een huisbezoek. Zo voorkomen wij veel onnodige stress en andere problematiek 
bij betreffende inwoners. Daarnaast is het intern ook efficiënt omdat we  vaak af kunnen zien 
van een incassoproces. 

 

 In het najaar zijn we gestart met een pilot voor 60 inwoners van de voormalige gemeente 
Menterwolde om hun financiële en sociale problemen aan te pakken met een nieuwe methode 
‘Mobility mentoring’. Uitgangspunt hierbij is dat we in onze dienstverlening rekening houden 
met de invloed van (chronische) stress op mensen. 

 

 De basisscholen in de gemeente ontvangen financiële educatie in de vorm van bijvoorbeeld een 
arm en rijkspel voor de bovenbouw. Voor de onderbouw verstrekken we een boek en worden de 
kinderen uitgenodigd om een toneelstuk over sparen en geld bij te wonen. Het dr. Aletta 
Jacobs College heeft in 2018  deelgenomen aan het programma ‘Discussiëren kun je leren’. 

 

 In 2018 heeft de samenwerking met Lefier en Groningerhuis geleid tot een toename van het 
aantal deelnemers van de budgetcursussen via Stichting Knip. In totaal zijn er 80 cursisten 
geweest. Deze cursus wordt als zeer waardevol ervaren door de deelnemers.  

 Daarnaast maken de woningcorporaties nog bewuster gebruik van de mogelijkheid om 
vroegtijdig een adviesgesprek aan te vragen. Zo kan een adviesgesprek ingezet worden bij 
dreigende huurachterstand, maar ook bij andere signalen die kunnen leiden tot 
huurachterstand. 

 

 Project ‘Jongeren met schulden’ loopt. In 2018 zijn er drie jongeren vanuit dit project 
geholpen met hun schulden. In ons netwerk besteden wij veel aandacht aan de groep ouderen. 
Contacten lopen via de wijkverpleging, huisartsenpraktijk, lokaal netwerk. Een voorbeeld 
hiervan zijn de directe contacten die wij onderhouden met maatschappelijk werk van de 
Burcht. Bij signalen van mogelijke problematiek wordt er onderling overleg gepleegd. Vaak 
volgt hier dan een adviesgesprek uit. 

 

 Om te bewerkstelligen dat een klant weer zijn eigen administratie kan beheren wordt er 
regelmatig gekozen voor de inzet van een budgettraining. Er zijn ook klanten die prima hun 
eigen financiën kunnen beheren en daarmee hebben we dan een paar maanden na beëindiging 
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van de dienstverlening nog telefonisch contact, met de vraag, hoe het gaat?  Naast een 
budgettraining en of telefonisch contact kunnen wij ook kiezen voor de inzet van een 
budgetcoach. De dienst ‘budgetcoach’ is einde 2018 van start gegaan. 2019 zal een jaar zijn 
waarin we deze dienst vaker gaan inzetten. 

 

 In 2018 zijn we tweemaal langs de teams geweest met een presentatie over  de 
schuldhulpverlening en er is veel ruimte om te praten over de dagelijkse praktijk. Vragen die 
dan besproken worden zijn:  “waar loopt de hulpverlening tegenaan in de wijk?”. Naast 
voorlichting vinden er ook casusbesprekingen plaats tussen de hulpverleners van het sociaal 
team en de schuldhulpverleners. 

 

 Wij gaan regelmatig met de hulpverlening op huisbezoek. 
 
 

12) Participatie (taalhuis) 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Onder laaggeletterdheid verstaan we 
onvoldoende kunnen lezen, schrijven, 
rekenen en omgaan met alledaagse 
technologie. We schatten het percentage 
laaggeletterden in Midden-Groningen op 
15% van de 16-65 jarigen. Laaggeletterden 
worden belemmerd bij hun dagelijks 
functioneren. Verbetering van de 
taalvaardigheid kan een enorme 
verandering betekenen; uit onderzoek 
blijkt dat dit mensen gelukkiger en sociaal 
actiever maakt. 

 Vanuit het Taalhuis zijn 78 mensen 
begeleid bij hun ondersteuningsvraag door 
vrijwilligers. Hiervan hebben 68 mensen 
een niet- Nederlandstalige achtergrond. 

 

 We hebben laaggeletterden ondersteund 
bij het verbeteren van hun 
basisvaardigheden op het gebied van taal, 
rekenen en digitale vaardigheden. Mede 
dankzij de inzet van het taaltraject hebben 
9 mensen een baan gevonden. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We zijn gestart met de training Voel je Goed voor de SW-doelgroep van  BWRI. Tijdens deze 
training werken mensen aan hun taalvaardigheid én aan het verbeteren van de 
gezondheidsvaardigheden. Dit krijgt een vervolg in 2019. Ook hebben we de trainingen rekenen 
en digitale vaardigheden binnen BWRI uitgevoerd. In totaal waren er 32 deelnemers. 

 

 We hebben samen met Kwartier en de bibliotheek een subsidie van € 95.000 toegekend 
gekregen voor de inzet op laagtaalvaardige ouders. 

 

 Met de uitrol van het programma Taal voor Thuis wordt de betrokkenheid van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind vergroot. Door Taal voor Thuis worden ouders indirect zelf ook 
(taal)vaardiger. Het mes snijdt hiermee aan twee kanten. 
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Wat heeft dit gekost? 

 

 
 

Analyse verschillen ‘Sociaal’  

 

Inkomensregelingen       Voordeel € 767.000 

 

Lasten         Voordeel € 1.264.000 
BUIG 
De Buig uitgaven minus de ontvangsten waren lager dan begroot. In 2018 nam het aantal 
bijstandsuitkeringen behoorlijk af. Dit werd vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom en in 
mindere mate door een lagere instroom. Per saldo hebben we in 2018 een voordeel op de Buig van 
€ 754.000 ten opzichte van de actuele begroting: een nadeel van € 336.000 aan de batenkant en 
een voordeel op lasten van € 1.090.000.  

 
Schikking FNV  
De FNV heeft zich vanaf medio 2016  kritisch uitgelaten over de samenwerking tussen BWRI en 
PostNL. De FNV heeft aan de inspectie SZW gevraagd om een onderzoek in te stellen naar wat zij 
menen een onrechtmatige wijze is van de inzet van bijstandsgerechtigden. De inspectie SZW heeft 
in januari 2018 een rapport van bevindingen afgegeven. Op basis van dit rapport is de FNV van 
mening dat er o.a. sprake is van een schijnconstructie met als oogmerk een omzeiling van de 
geldende regels en cao-afspraken. In 2018 hebben gesprekken plaatsgevonden met de FNV en heeft 
dit geresulteerd in een schikking. De totale kosten bedragen ongeveer € 200.000 in 2018.  
 
Geraamde dotatie voorziening dubieuze debiteuren Participatiewet (sociale zaken). 
In de najaarsnota hebben we aangegeven te werken aan de harmonisatie en actualisatie van de 
systematiek voor het bepalen van de omvang van de voorziening dubieuze debiteuren 

Omschrijving
Primitief begroot 

2018

Begroot na 

wijziging 2018
Realisatie 2018 Verschil

Lasten

Inkomensregelingen 36.960.994€                36.138.557€         34.874.831€           1.263.726€               

(Werk)Participatie 19.780.285€                19.494.601€         18.295.067€           1.199.534€               

Burgerparticipatie 2.368.256€                  2.658.105€           2.582.451€             75.654€                     

WMO (oude taken) 6.197.302€                  5.111.024€           5.726.649€             -615.625€                 

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken) 10.711.052€                13.500.623€         13.304.283€           196.340€                   

Accomodaties 1.999.016€                  1.974.832€           1.664.640€             310.192€                   

Jeugd 25.408.544€                26.116.286€         28.858.212€           -2.741.926€              

Onderwijs 8.348.103€                  7.832.572€           7.004.773€             827.799€                   

Totaal 111.773.552€              112.826.600€       112.310.905€         515.695€                   

Baten

Inkomensregelingen -31.305.611€               -32.395.111€        -31.898.593€          -496.518€                 

(Werk)Participatie -5.203.312€                 -5.080.072€          -4.035.308€            -1.044.764€              

Burgerparticipatie -120.460€                    -125.240€             -79.140€                 -46.100€                   

WMO (oude taken) -929.507€                    -514.000€             -846.410€               332.410€                   

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken) -833.552€                    -917.955€             -1.000.372€            82.417€                     

Accomodaties -350.836€                    -355.836€             -169.481€               -186.355€                 

Jeugd -304.610€                    -440.905€             -319.859€               -121.046€                 

Onderwijs -1.795.763€                 -1.734.128€          -1.633.751€            -100.377€                 

Totaal -40.843.651€               -41.563.247€        -39.982.913€          -1.580.334€              

Saldo voor bestemming 70.929.901€                71.263.353€         72.327.992€           -1.064.639€              

Mutaties reserves

Onttrekkingen -189.080€                    -2.599.410€          -2.541.205€            -58.205€                   

Stortingen 946.883€                      946.883€               946.883€                 -€                           

Saldo na bestemming 71.687.704€                69.610.826€         70.733.670€           -1.122.844€              
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Participatiewet. Vooruitlopend hierop hebben we ingeschat in 2018 een extra dotatie te moeten 
doen aan de voorziening van € 800.000.  Op basis van de uiteindelijke uitwerking bleek deze 
geraamde dotatie niet nodig (voordeel € 800.000).  
 
Overige lasten 
Betreft diverse lasten in het kader van inhuur van personeel van in totaal € 250.000. De dekking 
van deze lasten is begroot in programma Bestuur en bedrijfsvoering en leidt tot een voordeel van  
€ 250.000 op dit programma.  

 

Baten         Nadeel € 497.000 
Vangnetuitkering  
De voormalige gemeenten Menterwolde en Slochteren hadden in vorige jaren een tekort op het 
Buigbudget. Hiervoor is een Vangnetuitkering gevraagd bij het ministerie om een deel van het 
tekort te compenseren. De werkelijke vangnetuitkering valt lager uit dan waarmee we rekening 
hebben gehouden (nadeel € 253.000).  
 
BUIG 
Zie lasten. 
 

(Werk)participatie       Voordeel € 155.000 

 

Lasten          Voordeel € 1.200.000 
SW-resultaat 
Het verschil wordt hoofdzakelijk verklaard doordat aan de baten- en aan de lastenkant € 1.000.000 
te veel begroot is. Per saldo is dit resultaatneutraal. 
 
Het totale resultaat van het SW-bedrijf in 2018 ten opzichte van de actuele begroting bedraagt  
€ 396.000 voordelig. Een deel van dit voordeel, een hogere SW-subsidie van het Rijk à € 259.000 
verantwoorden we in programma Bedrijfsvoering. Het operationele resultaat is daarnaast € 137.000 
hoger dan begroot, vooral vanwege lagere bedrijfskosten. 

 

Baten         Nadeel € 1.045.000 
SW-resultaat 
Het verschil wordt hoofdzakelijk verklaard doordat aan de baten- en aan de lastenkant € 1.000.000 
te veel begroot is. Per saldo is dit resultaatneutraal.  

 

WMO oude taken       Nadeel € 283.000 

 

Lasten         Nadeel €  616.000 
De lasten zijn € 615.000 hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door meer uitgaven voor (duurdere) 
rolstoelen en meer gebruik van de WMO huishoudelijke hulp. 

 

Baten         Voordeel € 332.000 
Er is € 300.000 voordeel aan baten in verband met een meeropbrengst van de eigen bijdragen WMO 
ten opzichte van de actuele begroting. Het bedrag van de eigen bijdrage was al in 2018 bijgesteld 
met € 300.000 in verband met de nieuwe wettelijk bepaalde eigen bijdrage (abonnementstarief), 
die pas vanaf 2019 ingaat, wat later bekend werd. 

 

Accommodaties       Voordeel € 124.000 

 

Lasten         Voordeel € 310.000 
De kapitaallasten voor de accommodaties zijn € 173.000 lager dan begroot. Het resterende verschil 
uit meerdere budgetten waarbij de uitgaven lager waren dan geraamd. 

 

Baten         Nadeel € 186.000 
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De huurinkomsten van de dorpshuizen en multifunctionele centra zijn volledig geraamd op het 
product accommodaties, in de realisatie zijn deze inkomsten net als de kosten verdeeld over de 
producten sport, onderwijs en accommodaties. De raming was daardoor € 171.000 te hoog. 

Jeugd Nadeel € 2.863.000 

Lasten Nadeel € 2.741.000 
De lasten van de uitgaven voor jeugdzorg zijn € 2.700.000 hoger dan begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door een toename in het jeugdzorggebruik (zorg in natura en PGB) van € 3.300.000. 
Daar tegenover staat een voordeel van € 660.000 op de uitvoeringskosten jeugd. Dit komt omdat in 
2018 de preventie/investering aan de voorkant nog deels ingericht moest worden en niet alle 
kosten voor een heel jaar zijn gemaakt. 

Met betrekking tot de uitvoering OGGZ is ruim € 90.000 minder uitgegeven. Dit wordt veroorzaakt 
door een vrijval van middelen uit voorgaande jaren. Destijds was niet goed in te schatten wat de 
gevolgen van de herindeling zouden zijn voor de uitvoering van dit dossier. 

Voor het programma ‘Gezond en sociaal’ is ruim € 90.000 minder uitgegeven dan begroot. De niet-
uitgegeven subsidiegelden voor dit project worden naar verwachting in 2019 uitgegeven. 

Er is een voordeel van bijna € 110.000 met betrekking tot de GIDS-gelden. Dit wordt veroorzaakt 
door een combinatie met andere doelstellingen, zoals Eurobudgetten, Fonds Leefbaarheid en 
onderwijsachterstandenbeleid. Om deze reden is dit budget gedeeltelijk afgeraamd in 2019 als 
onderdeel van de quick wins binnen het Sociaal domein. 

Baten Nadeel € 121.000 
De werkelijke baten zijn € 121.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 
de ontvangen subsidiebijdragen voor het project ‘Gezond Sappemeer’ naar verwachting pas in 2019 
worden besteed en dus zijn overgezet naar het nieuwe boekjaar. 

Onderwijs Voordeel € 728.000 

Lasten Voordeel € 828.000 
Het voordeel van € 828.000 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door lagere huisvestingslasten. Dit 
betreft € 530.000 lagere kapitaalslasten, € 181.000 lagere kosten onderhoud en exploitatie van 
gebouwen die stichting Ultiem rechtstreeks heeft geregeld en betaald. 

Daarnaast is er € 70.000 minder uitgegeven aan personele kosten. 

Er is € 210.000 meer uitgegeven aan Onderwijsachterstandenbeleid, hier staat voor hetzelfde 
bedrag aan extra inkomsten tegenover. Dit betreft gelabelde middelen vanuit het rijk, die aan dit 
doel besteed dienen te worden en ook als zodanig verantwoord. 

Het gebruik van de volledig gesubsidieerde peuteropvang valt € 80.000 lager uit dan verwacht. De 
volledige gesubsidieerde peuteropvang is voor peuters uit een kostganger-gezinnen of waar beide 
ouders niet werken. 

Het voordeel van € 88.000 op de uitgaven van leerlingenvervoer kan worden verklaard door de 
harmonisatie van het beleid. De regels zijn daardoor duidelijker en kunnen beter worden 
uitgevoerd 

Baten Nadeel € 100.000 
Voor Onderwijsachterstandenbeleid is € 210.000 meer ontvangen. Voor het onderhoud van de 
scholen van stichting Ultiem is € 181.000 minder op de stichting verhaald dan geraamd omdat er 
minder kosten gemaakt zijn, de stichting heeft een deel van het onderhoud en de exploitatie zelf 
geregeld en rechtstreeks betaald. 
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3.1.3 Economie 

Hieronder zijn ter informatie de Visie en de doelstellingen opgenomen zoals ze ook per programma 
zijn opgenomen in de programmabegroting 2018. Daarna gaan we  in op de realisatie hiervan door 
middel van de onderdelen: Wat wilden we bereiken, Wat hebben bereikt, Wat hebben ervoor 
gedaan en Wat heeft het gekost. 

 

Visie 
Het programma Economie bestaat uit de programmaonderdelen Omgevingswet, Economie, 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid, Verkeer en Aardbevingen. 

 

Omgevingswet 
De Omgevingswet en het daarmee samenhangende gedachtegoed, waarbij de initiatiefnemer 
centraal staat en van ons een faciliterende rol verwacht, is de komende jaren een belangrijke 
kernopgave voor Midden-Groningen. Het gedachtengoed sluit aan bij de gedachte van het Kompas.  
 
De opgave is programma-overstijgend: naast het fysieke en het economische domein zijn er tal van 
raakvlakken met de andere programma’s, bijvoorbeeld waar leefbaarheid en gezondheid aan de 
orde komen. 

 

Economie 
Midden-Groningen biedt na de stad Groningen de meeste werkgelegenheid in onze provincie. We 
willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor bedrijven om te ondernemen en voor inwoners en 
forensen om in te werken en te wonen. 
 
Toeristische bedrijven en bestedingen zijn een belangrijke economische factor. We zijn trots op 
onze gemeente, naast stedelijke kwaliteit biedt onze regio een prachtig buitengebied voor rust en 
vermaak. 
 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Ruimtelijke ontwikkeling gaat over de manier waarop we met de ruimte omgaan en de rol die we 
daar als lokale overheid in innemen. De komende jaren staan ons op ruimtelijk gebied een aantal 
grote uitdagingen te wachten. Door de wereldwijde crisis is de markt voor woningen, bedrijven en 
andere ontwikkelingen veranderd. Initiatieven en projecten komen meer van ‘onderop’ en wij zijn 
als gemeente vaker medespeler en facilitator van ruimtelijke ontwikkelingen. Ook zien we dat het 
landschap verandert door de energietransitie. Ook de aardbevingen missen hun uitwerking op de 
gebouwde omgeving en het erfgoed niet. We willen goed voorbereid zijn op deze opgaves.  
 
Er is op dit moment geen integraal landschapsbeleid in Midden-Groningen. Bij het opstellen van een 
Omgevingsvisie zal ook het landschap als aspect worden meegenomen. Het behoud van de 
verschillende landschappen binnen de gemeente is daarbij een uitgangspunt. 
Het openbaar groen is een wezenlijk onderdeel van het landschap in Midden-Groningen. Het steunt 
voor een groot deel op de structuren van het landschap, onderstreept de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het gebied en bouwt er op voort, binnen en buiten de bebouwde kommen. Voor het openbaar 
groen is een beleidsplan groen in voorbereiding’. 
Bij ruimtelijke initiatieven wordt rekening gehouden met de kwaliteiten van het landschap. Met 
name in het buitengebied wordt de landschappelijke inpasbaarheid meegenomen bij bijvoorbeeld 
uitbreiding van agrarische bedrijven en nieuwe ontwikkelingen als zonneparken. 
 
Een groot deel van het buitengebied kent een agrarisch grondgebruik. Er is op dit moment geen 
specifiek landbouwbeleid. Binnen het kader van rijk en provincie wordt er ruimte geboden voor 
agrarische ontwikkelingsmogelijkheden. Bij schaalvergroting wordt rekening gehouden met een 
goede landschappelijke inpassing (maatwerkmethode). Verduurzaming van de agrarische sector 
wordt ondersteund (beleid voor duurzame energie). 
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Duurzaamheid 
Duurzaamheid raakt aan vele facetten van de samenleving, we kijken naar duurzaamheid vanuit 
een brede scope. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, 
ecologie, welzijn, lokaal ondernemerschap en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder 
duurzaamheid geschaard.  

Verkeer 
Een goede bereikbaarheid is essentieel voor bedrijven, instellingen en inwoners. We richten ons op 
het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente, nu en in de toekomst, voor de 
verschillende vervoersmodaliteiten, zoals auto, fiets en openbaar vervoer. Specifiek is er aandacht 
voor de bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden zoals stadscentra en 
bedrijventerreinen. Het organiseren van een doelmatige parkeersituatie valt hier ook onder.  
 
De komende jaren worden in Groningen twee grote projecten uitgevoerd, de ombouw van de 
zuidelijke ringweg en het hoofdstation. De effecten daarvan zullen ook in Midden-Groningen 
merkbaar zijn. 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is een belangrijk speerpunt waarbij de 
overlast van verkeer op de omgeving wordt beperkt. Ook het bevorderen van duurzame mobiliteit 
valt hieronder, onder andere het faciliteren van fietsverkeer en openbaar vervoer als alternatief 
voor de auto. 

 
Gevolgen gaswinning 
De gemeente Midden-Groningen ligt in het kerngebied waar de gevolgen van de gaswinning grote 
gevolgen hebben voor de gemeenschap. Het vraagstuk rond de veiligheid voor de inwoners en de 
daaruit voortvloeiende versterkingsopgave is van ongekende omvang. Het versterken van dorpen en 
wijken heeft grote consequenties voor onze inwoners. De gemeenten Midden-Groningen wil er voor 
zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen overeind blijft, de kwaliteit van de scholen en de 
gebouwen goed is en blijft en de gemeente klaar is voor een mooie toekomst. De gemeente wil in 
leefbaarheid en in economisch opzicht en op het vlak van erfgoed en cultuur die mooie plaats zijn 
en blijven die zij nu is voor de burgers, bedrijven en bezoekers. 
 

Doelstellingen en activiteiten 
1) Omgevingswet 
2) Economie 
3) Ruimtelijke ontwikkeling 
4) Duurzaamheid 
5) Verkeer 
6) Gevolgen gaswinning 
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1) Omgevingswet 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We maken maximaal gebruik van de 
kansen, mogelijkheden en flexibiliteit die 
de Omgevingswet biedt, ten gunste van 
zowel inwoners, bedrijven en instellingen 
als de ruimtelijke kwaliteit. 

 

 Onze bevolking, bedrijven en andere 
stakeholders en ketenpartners zijn 
betrokken bij de totstandkoming van de 
omgevingsvisie en de concrete uitwerking 
daarvan. 

 

 We hebben de Omgevingswet 
geïmplementeerd binnen de daarvoor 
geldende wettelijke termijnen. 

 In 2018 hebben we de voorbereiding op de 
omgevingswet en de omgevingsvisie 
opgestart, in 2019 treden we daar actief 
mee naar buiten.  
 

 Onze bevolking, bedrijven en andere 
stakeholders en ketenpartners worden nog 
betrokken bij de totstandkoming van de 
omgevingsvisie en de concrete uitwerking 
daarvan. 
 

 We hebben de Omgevingswet 
geïmplementeerd binnen de daarvoor 
geldende wettelijke termijnen. 
 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021 waarbij de gemeente 
het overgangsrecht heeft tot 2029. De implementatie van de Omgevingswet is getemporiseerd 
door de projectgroep.  

 

 De vereiste verandering in houding en gedrag wordt mede vormgegeven in het kader van de 
teamontwikkeling voor Midden-Groningen. 

 

 We volgen de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, om daar waar mogelijk op 
voor te sorteren. 

 

 Intern zijn de samenwerkingsverbanden inzichtelijk waaronder de raadswerkgroep. Eind 2018 is 
de vacature naar de programmamanager uitgezet.  
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2) Economie 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen de werkgelegenheid in Midden-
Groningen versterken door bedrijvigheid en 
landbouw in de gemeente te stimuleren. 
Hiertoe richten we ons op het direct en 
indirect faciliteren van grote en kleine 
ondernemingen.  

 

 We streven naar een situatie op de 
arbeidsmarkt waarin het aanbod van arbeid 
zo goed mogelijk aansluit op de vraag. 

 

 We ondersteunen en stimuleren 
bedrijvigheid voor detailhandel en horeca 
om het niveau hiervan te behouden of te 
versterken. 

 

 We willen recreatie en toerisme in Midden-
Groningen behouden en waar mogelijk 
versterken, samen met onze 
recreatiebedrijven en andere organisaties. 

 De invloed die we als gemeente op het 
economische klimaat hebben, is ook in 
2018 goed ingezet. We merken dat er veel 
verandert in het bedrijfsleven. De 
economie trekt aan, dat zien we aan de 
vele aanvragen voor uitbreiding en een 
groeiende informatievraag van bedrijven 
naar vestigingsmogelijkheden. Ook 
vernemen we de krapte op de 
arbeidsmarkt. Anderzijds zijn er bedrijven 
die in die in zwaar weer zitten of hebben 
gezeten. Waar het kon hebben we een 
helpende hand toegestoken. Het Regionaal 
Ondernemings Instituut is ingezet om 
professionele hulp in het ondernemerschap 
te bieden, ook bij startende ondernemers. 
Het gemeentebestuur heeft regelmatig 
middels een bezoek, een bloemetje of 
media-aandacht haar waardering aan het 
bedrijfsleven getoond.  

 

 De vraag naar personeel is dusdanig hoog 
dat er tekorten zijn ontstaan. De BWRI is 
medio juni 2018 gestart met 2 initiatieven, 
waarbij samenwerkende (technische en 
bouw) bedrijven mensen laten opleiden 
voor een specifieke baan binnen hun 
bedrijf. Een initiatief waarvan het mes aan 
twee kanten snijdt. Enerzijds mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
geven met een baan in de bouw en 
techniek, anderzijds het gat tussen 
arbeidsmarkt en onderwijs invullen, zodat 
bedrijven juist opgeleid personeel kan 
inzetten. We hebben 122 mensen 
bemiddeld naar werk en 105 via 
werkervaringsplekken, proefplaatsingen, 
BBL/BOL en afspraakbanen. 

 

 In 2018 was er veelvuldig contact  met 
bedrijven, organisaties en verenigingen op 
het gebied van detailhandel. Hierdoor 
konden we goede contacten leggen en 
ondernemers zo goed mogelijk 
ondersteunen.  

 

 Vanaf 1 september is er één fte (32 uur) 
geplaatst op het vakgebied recreatie en 
toerisme. Er is een start gemaakt met het 
opstellen van recreatie- en toerismebeleid 
voor de gehele gemeente. Dit beleid zal in 
samenwerking met de 
recreatieondernemers en worden 
opgesteld. 
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Wat hebben we er voor gedaan? 

 Er zijn drie bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd met de grotere ondernemersverenigingen
uit de gemeente. Er zijn in 2018 vijf nieuwsbrieven voor het bedrijfsleven verspreid. In april is
een grote netwerkavond georganiseerd, in juni een informatiebijeenkomst met het Economic
Board Groningen. In november boden we de ondernemers uit onze gemeente wederom de
mogelijkheid om zich te presenteren op het plein ‘Midden-Groningen’ op de Promotiedagen in
Martiniplaza.

 Er zijn informatieverzoeken van ondernemers beantwoord en ondernemers begeleid bij
ruimtelijke procedures.

 De goed uitgeruste bedrijventerreinen bieden voldoende ruimte voor verschillende categorieën
bedrijvigheid.

 In verschillende situaties is gesproken met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en
de Economic Board Groningen (EBG) om locatievraagstukken van bedrijven te bespreken.
Ondernemers zijn gewezen op de verschillende subsidieloketten van Economic Board Groningen
en Leader.

 Er is structureel overleg tussen Economische zaken en het werkgeversteam van de BWRI. Dit
leidde tot verschillende matches tussen vraag en aanbod van personeel bij bedrijven. Zowel EZ
als de BWRI zijn betrokken in de BOTHS week (Bedrijven onderwijs techniek Hoogezand-
Sappemeer), georganiseerd door het Aletta Jacobs College. Daarmee hebben 600 leerlingen
kennis gemaakt met de technische sector,  ongeveer 30 lokale bedrijven verzorgden
bedrijfsbezoeken voor de leerlingen.

 Het platform detailhandel Midden-Groningen is van start gegaan. Dit is een overlegstructuur
tussen de verschillende winkeliersverenigingen, de gemeente en MKB-Noord. Het platform komt
een paar keer per jaar bijeen om kennis en ervaringen te delen.

 In oktober is voor ondernemers en raadsleden een goedbezochte avond over de toekomst van
de detailhandel in Midden-Groningen gehouden. Tijdens deze avond werden de uitkomsten van
het koopstromenonderzoek en inspirerende winkelconcepten gedeeld.

 Vanaf 1 september 2018 zijn er verschillende netwerkgesprekken gevoerd met stakeholders op
het gebied van recreatie en toerisme. Hiernaast wordt er een themamiddag georganiseerd voor
de verschillende ondernemers in het vakgebied recreatie en toerisme. Deze themamiddag is in
samenwerking met Marketing Midden Groningen en Economic Board Groningen georganiseerd.
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3) Ruimtelijke ontwikkeling 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 De ruimtelijke ontwikkeling draagt bij aan 
een aantrekkelijke en leefbare gemeente 
waar het goed wonen, werken en recreëren 
is. We koesteren de ruimtelijke kwaliteit 
van het landschap en de openbare ruimte 
met veel groen en openheid. 

 

 De ruimtelijke ontwikkeling stimuleert en 
faciliteert duurzaamheid.  

 

 Samen met inwoners, bedrijven en 
instellingen zorgen we dat kansrijke en 
waardevolle ruimtelijke projecten en 
initiatieven van de grond kunnen komen of 
worden voortgezet. 

 Er zijn stappen gezet op verschillende 
terreinen, zoals het ontwikkelen van een 
woonvisie, verdere uitwerking van het 
project Bedrijvig en Leefbaar, verder wordt 
gewerkt aan een visie op zonneparken en 
actualisering van beleid en 
bestemmingsplannen. 

 

 Door te kiezen voor inbreiding, met name in 
Hoogezand, ontstaan duurzamere 
woonvormen die minder ruimte vragen en 
minder mobiliteit creëren. 

 

 Het verzamelbestemmingsplan blijkt een 
goed instrument te zijn. Eén is inmiddels 
vastgesteld, de volgende is in procedure. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 Nieuwe initiatieven worden zorgvuldig afgewogen en waar mogelijk gefaciliteerd. 
 

 De actualisatie en harmonisatie van beleid en bestemmingsplannen vergt veel inzet. In 2019 
zullen op dit gebied stukken worden aangeleverd. Een nieuw bestemmingsplan voor het gehele 
buitengebied is hiervan een belangrijk onderdeel. 

 

 We werken aan de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet en werken in 2019 een 
omgevingsvisie uit, met duidelijke samenhang tussen bijvoorbeeld wonen, werken en 
mobiliteit. Deze visie en de nieuwe wet geven de gemeente handvatten om makkelijker 
initiatieven uit de maatschappij te omarmen. 

 

 Provinciebreed wordt gewerkt aan standaardisering van handhaving en risico’s op het 
aandachtsgebied milieu. Hier is de Omgevingsdienst ook actief betrokken. Daarnaast wordt 
gewerkt aan VTH-beleid voor de gemeente Midden-Groningen. Dit beleid zal richting geven aan 
de wijze waarop de VTH-taken worden uitgevoerd binnen de gemeente Midden-Groningen.  

 

 Met de inzet op bijvoorbeeld het stadshart in Hoogezand kiest de gemeente voor inbreiding. 
Daarnaast gaan we vanuit het programma bedrijven en leefbaarheid aan de slag met een 
gezondere balans tussen bestaande bedrijfs- en woonlocaties. 
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4) Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 Als gemeente liggend in een
gaswinningsgebied willen we samen met
bewoners, bedrijven en organisaties een
bijdrage leveren aan de energietransitie
van fossiele bronnen naar duurzame
bronnen. Op deze wijze willen we de CO2
uitstoot verminderen met als einddoel een
klimaat neutrale energievoorziening.

 We willen samen met bewoners, bedrijven
en organisaties daar waar mogelijk ook in
bredere zin een bijdrage leveren aan een
duurzame samenleving.

 We hebben voor de wijk Gorecht-Noord 6
M€ uit het Nationaal Programma Groningen
binnengehaald om in deze wijk een
warmtenet aan te gaan leggen en om een
start te maken met het afkoppelen van de
woningen van het aardgasnet.

 We nemen deel aan het project
‘Energiebesparing bij Bedrijven’ van de
Provincie Groningen

 Er is zonneparkenbeleid in de maak.

 Wij hebben ons eigen wagenpark 
verduurzaamd.

 Het ontwerp van het gemeentehuis fase 2
is duurzaam.

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben samen met ESKA bv (leverancier restwarmte), Waterbedrijf Groningen Duurzaam
(aanleg warmtenet), en de woningbouwcorporaties een plan voor de wijk Gorecht-Noord
gemaakt om met gebruikmaking van industriële restwarmte de bebouwde omgeving van het
aardgasnet af te koppelen.

 In dit project zijn we de samenwerking aangegaan met de Provincie Groningen, de Natuur- en
Milieufederatie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen. We hebben een 60-tal bedrijven /
grootverbruikers van energie geselecteerd waarvan we de actuele energiegegevens (gas en
elektra) hebben opgevraagd en ontvangen. Samen met deze bedrijven gaan we kijken welke
energiebesparingsmaatregelen deze bedrijven kunnen nemen die zich binnen 5 jaar
terugverdienen.

 Er wordt een afwegingskader opgesteld. voor het medewerking verlenen aan zonneparken.
Belangrijke pijlers voor dit afwegingskader zijn landschappelijke inpassing als ook draagvlak en
participatie.

 Wij hebben 2 bedrijfswagen op groen gas en 3 elektrische auto’s aangeschaft.

 De nieuwbouw fase 2 voldoet aan de eisen voor BENG (BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw).
Het warmtenet (op houtpellets), waar fase 1 ook op is aangesloten, draagt hier mede aan bij.
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5) Verkeer 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We zijn een goed bereikbare en veilige 
gemeente. Zowel met auto, fiets, 
openbaar vervoer, te water en te voet.  

 

 Het aantal ernstige verkeersslachtoffers 
verminderen conform de landelijke en 
regionale 
verkeersveiligheidsdoelstellingen. 

 

 Het verbeteren van de doorstroming van 
het gemotoriseerde verkeer op locaties 
waar dit onvoldoende is. 

 

 Het stimuleren van het gebruik van de fiets 
en het openbaar vervoer. 

 Een aantal verkeersmaatregelen is 
financieel dekkend gemaakt met subsidies 
en zijn in 2018 of worden in 2019 of later 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld: fietsoversteek 
W.A.Scholtenweg in Zuidbroek en twee 
fietspaden in het stadscentrum Hoogezand. 

 

 Verder is de parkeersituatie bij de 
Verkruisenschool te Muntendam 
geoptimaliseerd om de verkeersveiligheid 
te verbeteren. 

 

 Meerdere scholen hebben gebruik gemaakt 
van de verschillende producten van 
verkeerswijzergroningen. 

 

 Het aantal verkeersslachtoffers daalde op 
wegen in beheer van de gemeente van 82 
in 2015 naar 52 in 2018. Dit zijn voorlopige 
cijfers, exacte volgen nog. Aanwijsbare 
redenen voor de daling zijn lastig te 
vinden. 

 

 De voortgang van dit project was in 2018 
afhankelijk van een financiële bijdrage van 
Rijkswaterstaat. Eind 2018 is hier een 
impuls in gekomen. 

 

 Op basis van verkregen bijdragen van 
derden is de dekking rond van het 
uitbreiden van de P+R capaciteit bij 
treinstation Hoogezand. In 2019 wordt het 
werk uitgevoerd. In 2018 is de 
dienstregeling van de streekbussen 
aangepast waardoor de verbinding 
Hoogezand-Harkstede via Scharmer kwam 
te vervallen. Het doortrekken van lijn 44 
naar Harkstede is als tijdelijke oplossing 
gerealiseerd. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 In samenwerking met het routebureau is onder meer gewerkt aan het realiseren van 
fietsknooppunten en de verbetering van het wandelnetwerk. In 2019 wordt een aantal nieuwe 
fietsknooppunten gerealiseerd. 

 

 Voor verschillende verkeersmaatregelen zijn  subsidies aangevraagd. Voor fietsprojecten 
hebben we een bedrag van circa € 270.000,- aan beschikkingen ontvangen. Dat is 65% van de 
geraamde aanneemsommen (totaal € 412.000,-) met 35% eigen financiering. 

 

 Er is regulier overleg met Provincie Groningen over het programma van verkeerseducatie. 
Gezamenlijk proberen we de kwaliteit te verbeteren en de deelname van het aantal scholen 
aan het programma te vergroten. 
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 In 2018 heeft de projectgroep inhoudelijk verder gewerkt aan het realiseren van de
projectdoelstelling.

 Aanvragen van bijdragen van derden en overleg met vertegenwoordigers van Buurtcomité
Oosterpark. Er is overleg geweest met het dorp Scharmer en het OV-Bureau. Verder heeft de
gemeente een promotiecampagne uitgevoerd om de bekendheid van lijn 44 te vergroten.

6) Gevolgen Gaswinning

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We zorgen er in goed overleg met collega
overheden (Rijk en provincie) en betrokken
partijen voor (onder andere de Nationaal
Coördinator Groningen, Centrum voor
Veilig Wonen en belangenverenigingen) dat
Midden-Groningen een aantrekkelijke
gemeente blijft voor burgers, bedrijven en
bezoekers. Daarbij zoeken we nadrukkelijk
contact met de inwoners en bedrijven om
samen te kunnen bepalen hoe Midden-
Groningen zich verder moet ontwikkelen.

 We werken vanuit een visie op het gehele
gebied. We willen een samenhangende
aanpak van de gevolgen van de gaswinning
zodat Midden-Groningen nieuwe kansen
kan benutten en gereed is voor de
toekomst. Dat betekent dat we de
leefbaarheid nu en in de toekomst in beeld
willen hebben, economische kansen willen
benutten en waar dat mogelijk is willen
vernieuwen en dat hand in hand laten gaan
met aandacht en zorg voor ons erfgoed en
de prachtige omgeving.

 De Gemeente Midden-Groningen zet de
veiligheid voorop voor haar inwoners,
bedrijven en bezoekers. Daarnaast houdt
de gemeente de menselijk maat in de
gaten. Midden-Groningen wil bondgenoot
zijn in de ontwikkeling naar de toekomst.

 In 2018 heeft de minister van EZK met een
aantal besluiten en handelingen grote
invloed gehad op het gaswinningsdossier.
De door de minister ingezette
veranderingen in de versterkingsaanpak,
gebaseerd op het kabinetsbesluit om de
gaswinning op termijn terug te dringen,
heeft geleid tot een grote mate van
onduidelijkheid en onzekerheid bij onze
inwoners en ook bij de betrokken
organisaties, waaronder de gemeente
Midden-Groningen. Dit heeft ertoe geleid
dat   veel plannen en ideeën die er voor
2018 waren, moesten worden aangepast en
dat er veel improvisatie en flexibiliteit
nodig was.

 De zaken waar we als gemeente in grote
mate zelf invloed op hadden, hebben we
kunnen uitvoeren. We wilden met de
dorpen waar versterking plaatsvindt in
samenhang kijken naar de toekomst. Voor
het eerste dorp waar dit aan de orde is,
Overschild, hebben we dit gedaan. Het
vervolg van deze aanpak in andere dorpen,
is vanwege de besluiten van de minister
vertraagd. Inmiddels is begin 2019 de start
van het vervolg gegeven voor Steendam,
Tjuchem en Siddeburen.

 Het vanuit één programmatische visie
benaderen van de gaswinningsproblematiek
binnen Midden-Groningen is deels gelukt.
We hebben een programmaorganisatie
opgetuigd en hebben interne
overlegstructuren vormgegeven die passen
binnen een programmastructuur. Voor de
versterking in Midden-Groningen, het
scholenprogramma, de zorg in relatie tot
aardbevingen en de zoutwinning hebben
we duidelijke werkafspraken. Het is ons
echter niet gelukt om de
programmastructuur ook daadwerkelijk
vast te leggen door de voortdurend
wijzigende kaders en voorstellen vanuit het
Rijk. Wij streven er naar om de
programmatische werkwijze vast te houden
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en in 2019 te komen met een 
programmatische visie op hoofdlijnen op 
de gaswinningproblematiek. 

 

 Midden-Groningen is vertegenwoordigd in 
een groot aantal van de belangrijke 
overleggen en groepen die voor de 
oplossingen en aanpak van de 
gaswinningsproblematiek relevant zijn. 
Daar brengen wij de belangen, zorgen en 
oplossingen voor en van onze inwoners, 
raad en college in. 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben een programmaorganisatie opgezet. Onder leiding van de programmamanager 
gevolgen gaswinning wordt gezocht naar samenhang en afstemming tussen de inhoudelijke en 
uitvoeringsgerichte thema’s zoals  versterkingsaanpak, scholenprogramma, Nationaal 
Programma Groningen en het Zoutwinningsdossier. 

 

 Samen met de andere bevingsgemeenten hebben we deelgenomen aan overleggen met het 
ministerie van EZK en BZK waarin samen gewerkt werd aan een gewijzigde schadeafhandeling 
(schadeprotocol en opzet TCMG), versterkingsaanpak (door het besluit van de minister om de 
versterking te pauzeren en naar een nieuwe werkwijze te gaan is de aanpak nog altijd onzeker 
en niet vastgesteld), aansturingsmodel (governance) en toekomstperspectief. Hierbij heeft 
onze inzet niet altijd geleid tot het gewenste resultaat. Tot op heden zijn er nog te veel zaken 
onvoldoende gestructureerd en vastgelegd door de voortdurende schuivende kaders en 
aanpassingen door het Rijk. Wij werken er aan de sturingsmogelijkheden van raad en college in 
de gaswinningsproblematiek op een goed niveau te krijgen en dringen daar bij het Rijk op aan. 

 

 Samen met de andere regionale overheden en een groot aantal ministeries hebben we mee 
gewerkt aan de totstandkoming van het Nationaal Programma Groningen. Dit programma biedt 
kansen voor Midden-Groningen op vele gebieden van leefbaarheid en gezondheid tot 
ruimtelijke kwaliteit, zorg, onderwijs en economie. 

 

 Met de regio hebben we de procedure rondom het instemmingsbesluit Groningenveld invulling 
gegeven. Op basis van de Mijnbouwwet hebben we eerst advies gegeven, vervolgens een 
zienswijze ingediend en uiteindelijk zijn we in beroep gegaan tegen het besluit van de 
minister. Hierbij hebben we aandacht voor de gevolgen van mijnbouw in brede zin, inclusief de 
zoutwinning. 

 

 In Overschild hebben we via een intensief traject met inwoners de totstandkoming van de Visie 
Overschild mogelijk gemaakt en deze vervolgens vertaald in een structuurvisie. Dit vormt de 
basis voor de versterkingsoperatie die het komende jaar in Overschild plaatsvindt. Wij hebben 
ons daarbij voortdurend hard gemaakt om een integrale benadering van de versterking voor het 
gehele dorp (kern en buitengebied) mogelijk te houden. In 2019 moet blijken of onze 
inspanningen succesvol zijn geweest. 

 

 Onze inspanningen in Overschild zijn niet onopgemerkt gebleven bij de (landelijke) media en 
regionale en nationale overheden. Daarmee hebben we voor Midden-Groningen de lat hoog 
gelegd voor de kwaliteit waarmee de versterkingsoperatie ook in andere dorpen georganiseerd 
moet worden. 
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Wat heeft dit gekost? 

Analyse verschillen ‘Economie’ 

Brandweer/Openbare veiligheid Nadeel € 400.000 

Baten  Nadeel € 430.000 
Binnen dit product wordt het programma Gevolgen Gaswinning verantwoord. De lagere inkomsten 
ontstaan doordat een nog te ontvangen claim WOZ van € 504.000 (N) is afgeboekt. Dit betrof een 
verwachte vergoeding voor de extra werkzaamheden rond de bepaling van de WOZ-waarden en de 
gederfde inkomsten door de lagere WOZ waarden over 2015 tot en met 2017. Eind 2018 werd 
duidelijk dat daar geen aparte vergoeding voor komt, maar dat dit ten laste van de verhoogde 
Lumpsum vergoeding 2018 zou vallen. Tegenover dit nadeel staat een hogere vergoeding € 97.000 
(V) voor de inzet van eigen personeel in de regio bij de bestuurstafels.

Economische ontwikkeling Voordeel € 825.000 

Lasten   Voordeel €  332.000 
Ondernemersregeling 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een MKB fonds voor ondernemers in Slochteren wordt 
ingesteld. Met de ondernemersregeling kan een collectief van bedrijven of een 
ondernemersvereniging een subsidie aanvragen voor maatregelen en activiteiten die ten goede 
komen aan het ondernemersklimaat. Voor deze regeling is in de begroting 2018 € 100.000 geraamd. 
Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar 2019.  

Breedbandinternet 
De gemeente Midden-Groningen is aangesloten bij het provinciale project om breedbandinternet te 
realiseren bij adressen die nu en in de komende 3 jaar niet voldoen aan de Europese norm voor snel 
internet. Het project wordt uitgevoerd met subsidie vanuit Kansrijk Groningen en een lening van de 
provincie. In de begroting 2018 zijn hiervoor middelen opgenomen en is in totaal € 107.400 nog niet 

Omschrijving
Primitief begroot 

2018

Begroot na 

wijziging 2018
Realisatie 2018 Verschil

Lasten

Brandweer / Openbare veiligheid 5.043.983€     6.184.395€     6.154.455€     29.940€     

Economische ontwikkeling 4.518.733€     5.581.756€     5.249.439€     332.317€     

Bedrijventerrein 809.071€     6.951.989€     9.586.962€     -2.634.973€    

Grondexploitaties 2.719.678€     6.933.402€     2.339.361€     4.594.041€    

Toerisme 226.711€     401.610€     346.352€     55.258€     

Openbaar vervoer -€     30.000€     25.296€     4.704€     

Totaal 13.318.176€     26.083.152€     23.701.865€     2.381.287€     

Baten

Brandweer / Openbare veiligheid -198.600€    -1.051.187€    -621.572€    -429.615€    

Economische ontwikkeling -1.511.712€    -1.708.707€    -2.200.966€    492.259€    

Bedrijventerrein -757.105€    -6.900.023€    -9.655.139€    2.755.116€     

Grondexploitaties -2.630.076€    -6.879.482€    -2.227.807€    -4.651.675€    

Toerisme -257.000€    -257.000€    -230.606€    -26.394€    

Openbaar vervoer -€     -€     -€     -€     

Totaal -5.354.493€    -16.796.399€    -14.936.090€    -1.860.309€    

Saldo voor bestemming 7.963.683€     9.286.753€     8.765.774€     520.979€     

Mutaties reserves

Onttrekkingen -656.926€    -1.416.609€    -998.110€    -418.500€    

Stortingen 418.243€    418.243€    400.000€    18.243€    

Saldo na bestemming 7.725.000€     8.288.387€    8.167.665€     120.722€    
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besteed. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor het project en we stellen voor het 
restant over te hevelen naar 2019. 
 
Omgevingsdienst Groningen (ODG) 
Betreft een overschrijding van de kosten voor de Omgevingsdienst Groningen van € 130.000. De 
lasten die betrekking hebben op de ODG staan over diverse producten en programma’s verdeeld. 
Tegenover dit nadeel staat een voordeel op product ‘Milieu’ in programma Dorpen en Wijken.  
 
Bedrijvig en Leefbaar Midden-Groningen 
De lasten voor het project Bedrijvig en Leefbaar Midden-Groningen vallen in 2018 ongeveer  
€ 292.000 lager uit dan geraamd. Deze kosten worden gedekt uit een reserve. Aangezien de kosten 
lager uitvallen, staat hier staat een lagere onttrekking aan de reserve van € 292.000 tegenover.  
 

Baten         Voordeel € 492.000 
In 2018 zijn de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen € 630.000 hoger dan begroot. Door 
twee grotere projecten zijn de legesopbrengsten incidenteel hoger in 2018. 
 
 

Bedrijventerreinen       Voordeel € 121.000 

 

Lasten         Nadeel € 2.634.000 
Dit verschil wordt  veroorzaakt doordat  het complex stadshart per 31/12/2018 is afgesloten.  Door 
deze afsluiting is de boekwaarde per 31-12-2018 van € 3.132.000 afgeboekt  (N).  Daarnaast  schuift  
de voor 2018 geplande sanering door naar 2019.  Van het saneringsbudget voor 2018 op de locaties 
Tussenhof, voormalig Atlantaterrein en voormalig Kerkstraat 50, waarmee in de grondexploitatie 
was rekening gehouden, is in 2018 € 568.000 niet besteed (V). De uitvoering van de sanering schuift 
door naar 2019. 
 

Baten          Nadeel € 2.755.000 
Verschil ten opzichte van de begroting 2018 geeft een nadeel van €  2.755.000. Dit wordt  
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat  het complex stadshart per 31/12/2018 is afgesloten.  Door deze 
afsluiting is uit de  voorziening  Stadshart € 3.095.000 onttrokken (V) ter dekking van de afboeking 
van de boekwaarde.  In 2018 zijn ook lagere lasten stadshart  2018 doorgeboekt (loopt via baten) 
naar de activa  doordat  van het begrote saneringsbudget  € 568.000 (N) nog niet is uitgegeven. De 
uitvoering  van de sanering schuift door naar 2019. Voor de dekking van deze kosten blijft  
€ 568.000 in de voorziening Stadshart beschikbaar. Daarnaast is in 2018 € 161.000 (V) ontvangen 
van het Zonnepark voor het recht van opstal. 
 
 

Grondexploitaties       Nadeel € 57.000 

 

Lasten          Voordeel € 4.594.000 
De BBV schrijft voor  dat lasten en baten verband houdende met grondexploitaties  in de 
exploitatie  worden verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans 
worden gemuteerd. Per saldo hebben de lasten en baten door de tegenboeking naar de balans geen 
invloed op het saldo in de exploitatie.  
 
Het nadeel ad € 57.000 betreft per saldo het nadeel op de lopende grondexploitaties. Voor een 
analyse van de resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarrekening.  
De jaarlijkse financiële en inhoudelijke verantwoording van de grondexploitaties  vindt plaats in de 
Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Daarin wordt inzicht gegeven in de specifieke 
grondexploitaties. De uitkomsten van de MPG 2019 zijn verwerkt in de jaarrekening 2018. 

 

Baten          Nadeel € 4.651.000 

Zie toelichting lasten.  
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3.1.4 Dienstverlening 

Hieronder zijn ter informatie de Visie en de doelstellingen opgenomen zoals ze ook per programma 
zijn opgenomen in de programmabegroting 2018. Daarna gaan we  in op de realisatie hiervan door 
middel van de onderdelen: Wat wilden we bereiken, Wat hebben bereikt, Wat hebben ervoor 
gedaan en Wat heeft het gekost. 

 

Visie 
Dienstverlening betreft alle gemeentelijke producten en diensten. Dienstverlening zit ook in 
houding en gedrag van medewerkers. Dit programma gaat specifiek in op de dienstverlening van het 
Contactplein, belastingen/basisregistraties, maar ook de samenwerking op bestuurlijk en 
uitvoerend niveau. Bijvoorbeeld gemeentelijke diensten die door een andere organisatie voor onze 
inwoners wordt uitgevoerd. Communicatie en informatie zijn hier primair ondersteunend aan maar 
ook voorwaardelijk. 
Het dienstverleningsconcept Midden-Groningen is de visie op onze dienstverlening. Het is een stip 
op de horizon waar wij ons op richten waarbij de gemeente eerst en vooral bondgenoot van 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is.  
 
Wij gaan uit van gastheerschap (hospitality) en vakmanschap (craftmanship), samengevoegd: 
hostmanship. Wij maken onze dienstverlening tot een positieve, persoonlijke ervaring voor onze 
‘klanten’: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We bieden inwoners, 
bedrijven en organisaties waar nodig ondersteuning en geven hen ruimte om te handelen. Wij 
kiezen voor mensgerichte dienstverlening en stellen de klant (steeds meer) centraal en niet de 
gemeentelijke procedures en interne processen. We zijn bereid met anderen mee te denken en om 
anderen met ons mee te laten denken over onze dienstverlening. Het ontwikkelen en verbeteren 
van de samenwerking wordt daarmee een gezamenlijk proces. 

 

Doelstellingen en activiteiten 
1) Dienstverlening 
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1) Dienstverlening 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 We willen uitstekende dienstverlening 
leveren op menselijke maat die aansluit bij 
de leefwereld van onze inwoners. Wij gaan 
uit van zelfredzaamheid, maar waar dit 
niet kan bieden wij een vangnet. 

 

 Wij zijn goed bereikbaar, toegankelijk en 
klantvriendelijk om onze dienstverlening te 
maken tot een positieve, persoonlijke 
ervaring voor onze ‘klanten’: inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. 

 

 We willen maximale digitale 
dienstverlening leveren. 

 

 Wij stellen onze gemeentelijke data 
beschikbaar via landelijke voorzieningen 
voor open data. 

 

 We voldoen aan de landelijke gestelde 
eisen voor een veilige 
informatievoorziening. 

 

 We voorzien de bewoners van Midden-
Groningen op een toegankelijke manier van 
informatie. Wij betrekken ze tijdig bij 
plannen voor hun leefomgeving en willen 
daar waar mogelijk aansluiten bij 
particulier initiatief. Wij willen een 
bondgenoot zijn door als basishouding te 
nemen dat wij zaken mogelijk willen 
maken. Wij kiezen daarvoor 
communicatiemiddelen die het best bij 
onze bewoners, ondernemers en 
organisaties passen. Dit is maatwerk. 

 

 Communicatie inzetten als strategisch 
instrument: het vooraf bekijken hoe je 
door de wijze waarop, het tijdstip en de 
kanalen(-mix) het beste effect bereikt, of 
in negatieve zaken de schade zoveel 
mogelijk beperkt. 

 

 We bekijken en behouden waar nodig de 
huidige samenwerkingsverbanden van de ge 
herindeelde gemeenten. 

 

 We streven naar een evenwichtige 
verhouding met provincie en omliggende 
gemeenten. 

 

 We spannen ons in voor een goede 
regionale samenwerking. 

 In 2018 zijn er ten opzicht van de situatie 
van de 3 oude gemeenten een kleine 10-tal 
formulieren bijgekomen voor het 
aanvragen van gemeentelijke producten. 
Er zijn in 2018 geen extra formulieren voor 
de BWRI bijgekomen. Dit had te maken met 
de onduidelijkheid over het wel/niet 
overzetten van de BWRI-website naar die 
van de gemeente. 

 

 De Makkelijk melden app is in gebruik 
genomen. In verband met een eventuele 
aanbesteding van het zaaksysteem zijn er 
verder geen acties geweest om de 
“behandelapp” verder te ontwikkelen. 

 

 Het opstellen van een plan voor het 
gebruik van open data via de landelijke 
voorzieningen, is in 2018 geen prioriteit 
aan gegeven als gevolg van het grote 
aantal andere projecten op de I&A-
projectkalender. 

 

 Op basis van het voor Midden-Groningen 
opgestelde Beleid Informatiebeveiliging en 
Privacy wilden we een activiteitenplan 
voor 2018 en 2019 opstellen. Dit plan is 
opgesteld en met de uitvoering ervan is 
gestart. Zo is beleid opgesteld voor 
logische toegangsbeveiliging, 
wachtwoordgebruik en back-uppen van 
data. 

 

 In 2018 zijn de voorbereidingen van het 
GKB-Portaal gestart. Het GKB-portaal is 
een web portaal waarmee burgers in de 
schuldhulpverlening hun zaken kunnen 
afhandelen.  Het inzetten ervan stimuleert 
de zelfredzaamheid van burgers en 
automatiseert de administratie waardoor 
de hoeveelheid werk teruggedrongen kan 
worden. 

 

 Via het webportaal kunnen burgers 
bijvoorbeeld alle aanwezige informatie 
inzien en verschillende handelingen 
eenvoudig zelf uitvoeren. Het webportaal 
is laagdrempelig en gemakkelijk in gebruik. 

 

 Na het succesvolle testtraject, 
implementatie en de enthousiaste reacties 
van de klantenpanelleden is het GKB-
portaal Midden-Groningen op 15 januari 
2019 in productie genomen. 

 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 18 juni 2019 



 82 

 In 2018 zijn de voorbereidingen begonnen 
voor het implementeren van een 
zogenaamde Burgerview voor Burgerzaken. 
Dit portaal zorgt ervoor dat de burger zelf 
meer handelingen kan uitvoeren die nu nog 
in onze back-offices worden uitgevoerd. Dit 
portaal zal op 1-4-2019 in gebruik worden 
genomen. 

 

 De gemeente Midden-Groningen is 
aangesloten op MijnOverheid voor de WOZ-
beschikkingen.  

 

 De website is uitgebreid met een 
Hulpwijzer-portaal. Dit portaal wijst 
inwoners de weg binnen het sociaal 
domein. Naast technische verbeteringen 
aan de zoekmachine zijn de zoekresultaten 
ook verbeterd door aanpassing van content 
en metadata.  

 

 De reactiemogelijk op de website, waarbij 
websitebezoeker direct een reactie kunnen 
achterlaten,  bleek daarbij een nuttig 
instrument om verbeterpunten boven tafel 
te krijgen.   

 

 Wij zetten social media in om meer in 
gesprek te zijn met inwoners. Doordat niet 
iedereen digitaal vaardig is, worden 
gemeentelijke bekendmakingen in een 
lokale huis- aan huiskrant geplaatst met 
een gemeente brede dekking.  

 

 We verkennen welke 
samenwerkingsverbanden van toepassing 
moeten blijven voor Midden-Groningen, 
met specifiek aandacht voor de relaties 
met oost Groningen.  

 

 We verkennen  de opgaven, taken en rollen 
van de Midden-Groningen, provincie 
Groningen en omliggende gemeenten. 

 

 

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben Whatsapp en de makkelijk melden-app toegevoegd aan de contactkanalen. Bellen 
bleef mogelijk en balie bezoek ook. 

 

 Op alle kanalen hebben wij aan de servicelevels voldaan door roosteren en monitoren. Er zijn 
geen klachten geweest over de bereikbaarheid of bejegeningsklachten. Medewerkers hebben 
ook in 2018 diverse thematische/vakinhoudelijke academy’s gevolgd.  

 

 Per 1 april 2019 werken wij met de nieuwste versie van I-Burgerzaken. In afwachting daarvan 
en gezien de ontwikkelingen met andere kanalen zijn geen andere formulieren ontwikkeld.  
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 Het Contactplein en Communicatie zijn pro-actief als het gaat om informatie delen. Dit gebeurt
voornamelijk op de site en op facebook. Het Contactplein overlegt dagelijks met Communicatie
over pro-actieve berichtgeving en de kanalenstrategie. De samenwerking is plezierig en helpt
beide teams hun werk voor de inwoner beter te doen.

 Communicatie en het Contactplein werken hierin deels samen. Bij de dagelijkse briefing op het
Contactplein wordt besproken waar inwoners behoefte aan hebben en waarin we pro-actief
kunnen zijn.

 Het Contactplein is doorontwikkeld zoals eind 2017 besproken met de Raad. Niet uitgevoerd
zijn de klantreizen, deze zijn opgenomen in het Programma Dienstverlening. We streven ernaar
om in 2019 met fase twee aan de slag te gaan.

 In Muntendam is de vrijdagochtend het minst populair voor burgerzaken. In Slochteren de
maandagochtend.
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Wat heeft dit gekost? 
 

 
 

Analyse verschillen ‘Dienstverlening’ 

 

 

Basisregistratie Vastgoed      Voordeel € 148.000 

 

Lasten         Voordeel € 148.000 
Het voordeel ontstaat met name als gevolg van het nog niet besteden van € 100.000 bedoeld voor 
Project NGO (Netto Gebruikers Oppervlakte), dat in plaats van in 2018 in 2019 wordt uitgevoerd. 
Hiervoor zal een overhevelingsvoorstel worden voorgelegd aan de Raad.  

 
 

Bestuurlijke samenwerking      Voordeel € 302.000 

 

Lasten         Voordeel € 309.000 
Het voordeel op de lasten ontstaat enerzijds door het frictiekostenbudget herindeling van 
€ 2.600.000 is onderschreden met €  400.000, een gevolg van fasering van de uitgaven voor 
harmonisatie automatisering / informatisering en lagere kosten van inhuur van derden. 
 
Anderzijds is er nadeel op de bijdrage aan de VNG, die is overschreden met € 112.000 vanwege de 
hogere contributiebijdrage, die een gevolg is van gewijzigde bekostigingsvoorwaarden. Door deze 
wijziging is de algemene uitkering uit het gemeentefonds door het Rijk verhoogd. 
  

Omschrijving
Primitief begroot 

2018

Begroot na 

wijziging 2018
Realisatie 2018 Verschil

Lasten

Burgerzaken 1.217.713€              1.576.781€              1.581.296€              -4.515€                    

Basisregistratie vastgoed 829.382€                  974.044€                  826.247€                  147.797€                  

Lokale omroep 26.750€                    26.750€                    26.750€                    -€                          

Bestuurlijke samenwerking 129.700€                  2.897.920€              2.588.380€              309.540€                  

Voorlichting 860.445€                  870.945€                  965.770€                  -94.825€                  

Totaal 3.063.990€              6.346.440€              5.988.442€              357.998€                  

Baten

Burgerzaken -1.117.002€             -1.117.002€             -1.095.249€             -21.753€                  

Basisregistratie vastgoed -3.500€                    -3.500€                    -4.000€                    500€                         

Lokale omroep -€                          -€                          -€                          -€                          

Bestuurlijke samenwerking -€                          -99.995€                  -92.393€                  -7.602€                    

Voorlichting -€                          -10.500€                  -5.764€                    -4.736€                    

Totaal -1.120.502€             -1.230.997€             -1.197.406€             -33.591€                  

Saldo voor bestemming 1.943.488€              5.115.443€              4.791.036€              324.407€                  

Mutaties reserves

Onttrekkingen -€                          -€                          -€                          -€                          

Stortingen -€                          335.000€                  335.000€                  -€                          

Saldo na bestemming 1.943.488€              5.450.443€              5.126.036€              324.407€                  
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3.1.5 Bestuur en bedrijfsvoering 

Algemeen 
Onderstaande punten zijn als hoofdlijn opgenomen in de tekst van de programmabegroting 2018. 
Langs die lijn is ook de verantwoording tot stand gekomen, waarbij – eveneens in lijn van de 
begroting – wordt verwezen naar de verantwoording via de desbetreffende paragrafen. 

 korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten voor het samenstellen van de
begroting;

 korte toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds;

 toelichting op de budgetraming “Overhead”;

 overzicht inzake de mutaties van de reserves.

In de post “Overige baten en lasten” waren stelposten opgenomen, zoals: nominale ontwikkelingen 
voor loon- en prijscompensatie, vervangingsinvesteringen, frictiekosten herindeling, taakstelling 
Sociaal Domein  alsmede een stelpost van € 1.000.000 aan te verwachten onderschrijdingen op de 
budgetten”. 

Deze stelposten zijn via de najaarsnota 2018, waar mogelijk, functioneel verwerkt. Uit de 
realisatie blijkt dat voor € 1.700.000 onderbesteding heeft plaatsgevonden. In de analyse wordt dit 
verklaard. 

De in de begroting opgenomen financiële ruimte voor dekking van de structurele lasten van de 
centrale huisvesting is overeenkomstig het doel ingezet. 

Uitgangspunten samenstelling begroting 
o Sluitende begroting 2018 alsmede het meerjarenperspectief tot en met 2021;
o Realistisch zicht op een Algemene reserve met een redelijke buffer;
o De begroting 2018 wordt “beleidsarm” samengesteld. Het bestaande beleid wordt

doorgetrokken;
o Raadsbesluiten tot vaststelling van de “Kadernota harmonisatie lokale heffingen

Midden-Groningen”.

Deze uitgangspunten hebben inmiddels hun vertaling gevonden in het nieuwe meerjarenperspectief 
van de begroting 2019-2022. Het beeld is daardoor zodanig veranderd dat een omvangrijke 
ombuigingsoperatie de raad via de Voorjaarsnota 2019 zal worden voorgesteld. Het beeld van de 
jaarrekening 2018, bevestigd de noodzaak tot ombuiging indien het resultaat wordt geschoond van 
de niet structurele componenten.  

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van de septembercirculaire 2017. 
Naar aanleiding van het regeerakkoord “Rutte III” is in de decembercirculaire 2017  een 
vooruitzicht gegeven over de accresontwikkeling. Dit vooruitzicht is deels ingezet ten gunste van de 
begrotingen 2018 tot en met 2021. Daarnaast wordt gedurende de periode 2018-2021 een 
frictiekostenvergoeding ontvangen in het kader van de herindeling. Deze vergoeding is budgettair 
neutraal in de begroting 2018-2021 verwerkt. 

In 2018 hebben we via de najaarsnota de financiële consequenties verwerkt van de mei- en 
septembercirculaire 2018. In totaliteit een nadelige ontwikkeling van circa € 1.300.000. 
Belangrijkste oorzaak hiervan is een neerwaartse bijstelling van het accres 2018 en een hogere 
bijdrage voor het BTW compensatiefonds. 

Via deze circulaires heeft het rijk voor 2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere 
het organiseren van het raadgevend referendum, het voorkomen van schulden en bestrijding van 
armoede en loon- en prijscompensatie sociaal domein. 

Bij de decembercirculaire 2018 heeft het rijk aangekondigd dat een verdere afname wordt 
verwacht van de rijksuitgaven. Door de koppeling van het accres met de rijksbegroting heeft dit 
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nadelige consequenties voor de hoogte van accres. De financiële consequenties hiervan worden 
verwerkt via de meicirculaire 2019. Deze aankondiging betekent dat we bij de meicirculaire 2019 
rekening moeten houden met een nadelige ontwikkeling van de algemene uitkering als gevolg van 
de neerwaartse bijstelling van  het accres. 
  

Overhead 
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording voor gemeenten behoort in de begroting een 
overzicht te worden opgenomen van de “Overhead” in de organisatie. In de programma’s worden 
de budgetten geraamd die uitsluitend te maken hebben met het primaire proces. Voor het 
samenstellen van de begroting 2018-2021 is, zoals in de begroting gemeld is, zo goed mogelijk deze 
lijn gevolgd. Zo goed mogelijk omdat de nieuwe organisatie van Midden-Groningen zich eerst nog 
moet settelen. Onderdeel daarvan is de toerekening van overhead. Voor 2018 is daar geen 
verandering in aangebracht voor de begroting. Voor 2019 is de correctie doorgevoerd. 
 
Op begrotingsbasis zijn we uitgegaan van een overheadpercentage van 35% van de loonsom. De 
financiële gevolgen van de personele mutaties 2018 zijn verwerkt in de najaarsnota 2018. Daardoor 
nam het overheadpercentage toe tot circa 38%. Op basis van realisatie (jaarrekening) bedraagt het 
overheadpercentage eveneens 38%.   
 

Algemene reserve 
Op 5 juli 2018 heeft de raad ingestemd met de “Herijking van de reserves en voorzieningen van 
Midden-Groningen”. Met deze herijking – harmonisatie is een belangrijke stap gezet in een 
verbetering van de omvang van de algemene reserve.  
 
Door de verslechterde financiële positie staat de algemene reserve, en daaraan verbonden het 
weerstandsvermogen onder druk. Daarom worden als onderdeel van de ombuigingsmaatregelen 
voorstellen gedaan om daar verbetering in aan te brengen.  
 

Algemene reserve 
Voor wat betreft de specificaties van mutaties in de reserves wordt verwezen naar 4.7 “Reserves 
en voorzieningen”. De toevoeging en aanwending van de reserves is in de budgetonderdelen van de 
thema’s verwerkt. De algemene reserve van Midden-Groningen bedraagt per 1 januari 2018  
€ 8.016.000 dat is c.a. € 131 per inwoner. In het saldo is begrepen de labeling Sociaal Domein van 
c.a. € 3.000.000. 
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Wat heeft dit gekost? 

 

 
 

Analyse verschillen ‘Bestuur en bedrijfsvoering’ 

 

 

Bestuursondersteuning       Nadeel € 860.000 

 

Lasten          Nadeel € 867.000 
Het tekort op dit product bedraagt € 867.000, wat beoordeeld dient te worden met het voordeel 
wat op het product Overige baten en lasten is ontstaan. Het tekort op de lasten betreft met name 
hogere uitgaven op het gebied van personeelslasten en uitgaven op het gebied van gemeentelijk 
vastgoed. Hiervoor zijn budgetten geraamd, welke zijn opgenomen onder de Overige baten en 
lasten.  

 

 

Belastingen        Voordeel € 50.000 

 

Lasten          Nadeel € 111.000 
In 2018 zijn de personeelskosten € 80.000 hoger dan geraamd, onder andere door de conversie en 
door de vervanging van langdurig ziek personeel. Een deel van deze extra kosten ad € 50.000 wordt 
gedekt vanuit het budget van het team Basisregistratie.  

 

Baten         Voordeel € 163.000 
Het belangrijkste voordeel op de inkomsten wordt veroorzaakt doordat In 2018  € 196.000 meer 
Onroerendezaakbelasting (OZB) is opgelegd dan geraamd. 
  

Omschrijving
Primitief begroot 

2018

Begroot na 

wijziging 2018
Realisatie 2018 Verschil

Lasten

Bestuur 3.790.803€              2.943.126€              2.947.216€              -4.090€                    

Bestuursondersteuning 22.126.118€            26.002.694€            26.869.969€            -867.275€                

Belastingen 924.116€                 1.056.493€              1.167.428€              -110.935€                

Treasury 11.771€                   2.961.737€              211.127€                 2.750.610€              

Gemeentefonds -€                         -€                         -€                         -€                         

Overige baten en lasten 7.046.017€              3.750.130€              949.383€                 2.800.747€              

Totaal 33.898.825€            36.714.180€            32.145.124€            4.569.056€              

Baten

Bestuur -3.695€                    -3.695€                    -€                         -3.695€                    

Bestuursondersteuning -€                         -1.538.034€            -1.545.141€            7.107€                     

Belastingen -14.707.875€          -14.607.875€          -14.770.590€          162.715€                 

Treasury -610.722€                -3.313.688€            -349.794€                -2.963.894€            

Gemeentefonds -114.177.476€        -113.440.091€        -113.512.502€        72.411€                   

Overige baten en lasten -3.160.904€            -1.042.196€            -756.208€                -285.988€                

Totaal -132.660.672€        -133.945.579€        -130.934.235€        -3.011.344€            

Saldo voor bestemming -98.761.847€          -97.231.399€          -98.789.111€          1.557.712€              

Mutaties reserves

Onttrekkingen -1.220.208€            -16.759.360€          -16.087.188€          -672.172€                

Stortingen 1.269.746€              12.076.124€            12.076.124€            -€                         

Saldo na bestemming -98.712.309€          -101.914.635€        -102.800.175€        885.540€                 
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Treasury        Nadeel € 213.000 

 

Lasten                  Voordeel € 2.751.000 
De afwijking in de uitgaven van € 2.700.000 ten opzichte van de begroting, dient in ogenschouw 
met het voordeel bij de inkomsten ad € 2.900.000 te worden genomen. De interne doorbelasting 
van de rente is gebruteerd opgenomen, terwijl in de begroting het saldo netto is opgenomen. Dit 
verklaart ook het verschil bij de inkomsten.  
 
Daarnaast is het saldo van de baten en lasten € 213.000 negatief. Dit verschil wordt met name 
veroorzaakt doordat intern minder rente is doorberekend aan de verschillende taakvelden als 
gevolg van met name uitgestelde investeringen. Het nadeel op dit product wordt derhalve 
gecompenseerd door voordelen op de kapitaallasten bij de andere taakvelden.  
 

Baten                 Nadeel € 2.964.000 

Voor de toelichting op de afwijking wordt verwezen naar de toelichting bij de uitgaven.  

 

 

Overige baten en lasten      Voordeel € 2.514.000 

 

Lasten                    Voordeel € 2.800.000 
Het voordeel op deze post wordt voor een deel veroorzaakt doordat de werkelijke uitgaven zijn 
opgenomen onder de post Bestuursondersteuning (€ 867.000), zie daar de toelichting. 
 
Een ander deel van het voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder uitgaven zijn geweest op het 
gebied van automatisering (€ 827.000). Belangrijkste oorzaak hiervan is dat een aantal projecten is 
vertraagd als gevolg van de samenvoeging van de gemeentes en interne verhuizingen.  
 
Bij de jaarrekening wordt aan de Raad een voorstel voorgelegd om een deel van deze budgetten 
over te hevelen naar de komende jaren.  
 
Daarnaast ontstaat een voordeel van € 350.000 als gevolg van lagere uitgaven voor tijdelijke 
huisvesting. Als gevolg hiervan is de begrote onttrekking uit de reserve tijdelijke huisvesting met 
hetzelfde bedrag vrijgevallen. De oorzaak van de lagere uitgaven is het gevolg van de latere 
interne verhuizing.  
 

Baten                       Nadeel € 286.000 
Het nadeel van € 286.000 wordt onder andere veroorzaakt door de afwikkeling van de diverse 
balansposten van de oude gemeentes.  
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3.2 Overzicht beleidsindicatoren 

 

 

  
Programma 1: Dorpen en wijken
Naam indicator Eenheid M-G Nederland Peiljaar

Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 68 131 2014

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 1,0 2,2 2017

Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 4,6 5,1 2017

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 1,8 2,9 2017

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Aantal per 1.000 inwoners 5,5 6,3 2017

Niet sporters % 57,9% 48,7% 2016

Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 195 175 2017

Hernieuwbare elektriciteit % 3,7% 13,2% 2017

Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 1,3 7,2 2016

Programma 2: Sociaal
Naam Indicator Eenheid M-G Nederland Peiljaar

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0,44 1,82 2017

Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 32,25 26,58 2017

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,6% 2,0% 2016

Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 453,8 651,5 2017

Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen 1,40% 1,45% 2015

Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 7,63% 6,58% 2015

Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbev. t.o.v. van de beroepsbev. 63,8% 66,6% 2017

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 2,74% 1,52% 2015

Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 48,7 40,1 t/m juni 2018

Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar 84,1 26,1 t/m juni 2018

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 9,2 t/m juni 2018

Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 1,4% 1,0% t/m juni 2018

Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3% 0,3% t/m juni 2018

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 42 58 t/m juni 2018

Demografische druk % 74,4% 69,6% 2018

Programma 3: Economie
Naam Indicator Eenheid M-G Nederland Peiljaar

Functiemenging % 43,1% 52,4% 2017

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 90,5 120 2017

Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering
Naam Indicator Eenheid M-G Nederland Peiljaar

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 153 230 2018

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s 644 644 2017

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s 694 723 2017

Formatie Fte per 1.000 inwoners 9,1 - 2018

Bezetting Fte per 1.000 inwoners 8,9 - 2018

Apparaatskosten Kosten per inwoner 440,83€              - 2018

Externe inhuur Kosten als % van tot. loonsom + tot. kosten inhuur extern 21,8% - 2018

Overhead % van totale lasten 11,6% - 2018
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3.3 Paragrafen 

 

3.3.1 Bedrijfsvoering 

 

Algemeen 

Vorig jaar stond grotendeels in het teken van het opnieuw vinden van rust en regelmaat in de 
bedrijfsvoering én de eerste stappen zetten in de gewenste ontwikkelrichting van Midden-
Groningen. Het eerste jaar na het moment van de herindeling heeft een groot beslag gelegd op 
verschillende taakgebieden binnen de bedrijfsvoering. Met name op het gebied van human resource 
management, financieel beheer & beleid, en planning & control is in 2018 een extra inspanning 
gevraagd om de dagelijkse gang van zaken doorgang te laten vinden. 
 
Voor informatisering en automatisering lag de boeggolf aan extra inzet voor de herindeling al ver 
voor het herindelingsjaar. Dankzij deze extra inzet en sturing op de ICT binnen het project 
herindeling is de periode rond de jaarwisseling 2017/2018 vrijwel vlekkeloos verlopen. Hierdoor kon 
voor informatisering en automatisering de focus al verlegd worden naar toekomstige 
ontwikkelingen. 
 
Terugkijkend op 2018: er gaat gelukkig veel goed. De burger is over het algemeen tevreden over de 
dienstverlening en over de producten, maar er moet nog heel veel gebeuren om in control te 
komen. 
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Begrotingsrechtmatigheid 

Het budgetrecht is een recht dat de raad toekomt. Het budgetrecht houdt in dat het college in 
principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie 
van de raad. Met de vaststelling van de begroting geeft de raad het college deze toestemming.  
Begrotingsrechtmatigheid betreft de verantwoording van de lasten op het juiste jaar, voor het 
juiste bedrag en op het juiste programma. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven 
in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste 
begrotingswijziging, is – voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van 
onrechtmatige uitgaven.  

De Commissie BBV geeft in de Kadernota rechtmatigheid aan welke “soorten” 
begrotingsafwijkingen bij de toetsing van begrotingsafwijkingen worden onderkend. Per uitgave die 
heeft geleid tot een begrotingsoverschrijding op programmaniveau dient te worden aangegeven of 
de uitgaven binnen het door de gemeenteraad uitgezette beleid passen dan wel dat er sprake is van 
strijdigheid met een wettelijke bepaling c.q. met een door de gemeenteraad genomen beslissing. 

Categorie Soort begrotingsafwijking

Onrechtmatig, 

maar telt niet 

mee voor het 

oordeel

Onrechtmatig 

 en telt mee 

voor het 

oordeel

1

Kostenoverschri jdingen betreffende activi tei ten die niet passen binnen het bestaande beleid en 

waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel  tot begrotingsaanpass ing heeft ingediend. 

Bi jvoorbeeld de doelgroep c.q. de activi tei ten zi jn in de prakti jk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd 

dan in regelgeving (subs idieregel ing, -verordening) was  gedefinieerd. 

X

2.1
Kostenoverschri jdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zi jn ontstaan na de 

laatste begrotingswi jziging, te weten de Col legerapportage. 
X

2.2

Kostenoverschri jdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbi j de accountant 

ondubbelzinnig vaststel t dat die ten onrechte niet ti jdig zi jn geautoriseerd. Bi jvoorbeeld: de 

verwachte kostenoverschri jding op jaarbas is  was  via  tussenti jdse informatie a l  wel  bekend, maar 

men heeft geen voorstel  tot begrotingsaanpass ing ingediend en di t i s  in s tri jd met de budgetregels  

zoals  afgesproken met de raad. 

X

3
Kostenoverschri jdingen die geheel  of grotendeels  worden gecompenseerd door direct gerelateerde 

opbrengsten, bi jvoorbeeld via  subs idies  of kostendekkende omzet. 
X

4 Kostenoverschri jdingen bi j open einde (subs idie)regel ingen. Vaak bl i jkt vanwege di t open karakter 

in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschri jding. 
X

5

Kostenoverschri jdingen die worden gecompenseerd door extra  inkomsten die niet di rect 

gerelateerd zi jn. Over de aanwending van deze extra  inkomsten heeft de raad nog geen bes lui t 

genomen. 
X

6

Kostenoverschri jdingen betreffende activi tei ten welke achteraf a ls  onrechtmatig moeten worden 

beschouwd omdat di t bi jvoorbeeld bi j nader onderzoek van de subs idieverstrekker, belastingdienst 

of een toezichthouder bl i jkt (bi jvoorbeeld een belastingnaheffing). Het za l  hier in de prakti jk vaak 

gaan om interpretatieverschi l len bi j de ui tleg van wet- en regelgeving die na  het 

verantwoordings jaar aan het l icht komen. Er zi jn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat 

verantwoordings jaar. Wel  za l  de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschri jdingen getrouw 

in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zi jn voor het lopende jaar.  

6.1 - geconstateerd ti jdens  verantwoordings jaar X

6.2 - geconstateerd na verantwoordings jaar X

7

Kostenoverschri jdingen op activeerbare activi tei ten (investeringen ofwel  totaal  geautoriseerd 

krediet) waarvan de gevolgen voornamel i jk zichtbaar worden via  hogere afschri jvings- en 

financierings lasten in het jaar zel f of pas  in de volgende jaren. 

7.1 - jaar van investeren X

7.2 - afschri jvings- en financierings lasten in latere jaren X
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Zie onderstaand overzicht voor  van alle afwijkingen in de lasten tussen de actuele begroting 2018 
en de rekening 2018. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten hoger zijn dan de actuele geraamde 
bedragen, lichten we toe om welk soort begrotingsafwijking het gaat (categorie). 
 

 
 
Naast de programma-uitgaven zijn ook de uitgaven op de door de raad goedgekeurde 
investeringskredieten getoetst op rechtmatigheid. Bij een tweetal projecten is het beschikbare 
investeringskrediet overschreden. Het betreft hier kredieten inzake de aanleg van een 
kunstgrasveld (krediet € 185.000, overschrijding € 43.000) en het vervangen van een toplaag 
(krediet € 76.000, overschrijding € 26.000). Bij de voorjaarsnota 2018 is de Raad reeds 
geïnformeerd over deze overschrijding, die met name is veroorzaakt door aanvullende 
milieumaatregelen. De uitgaven passen binnen het geldende beleid en leiden daarmee niet tot een 
begrotingsonrechtmatigheid. 
 

Communicatie 

De medewerkers van Communicatie hebben in 2018 een communicatievisie opgesteld, onder de 
titel Communicatie is van iedereen… In het kort komt het erop neer dat in een hedendaagse 
samenleving iedereen communiceert; het alleenrecht is niet meer voorbehouden aan team 
Communicatie. De visie was leidend om zowel de basis op orde te krijgen als om een nieuwe 
richting in te slaan: Communicatie in het hart van beleid te brengen. We willen meer ‘aan de 
voorkant’ adviseren als onderdeel van een integrale advisering aan burgemeester en wethouders en 
daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van organisatie- en bestuurlijke 
doelstellingen van gemeente Midden-Groningen. Concreet heeft Communicatie nu 
communicatieadviseurs ‘toegewezen’ aan het college van burgemeester en wethouders, terwijl de 
communicatiestrateeg beschikbaar is voor meer complexe onderwerpen, kwaliteitsontwikkeling van 
het team en de positionering van Midden-Groningen (als nieuwe gemeente), het voltallige college 
en het directieteam. Door regelmatig (twee-wekelijks) communicatieoverleg te voeren met de 
burgemeester en de wethouders wordt Communicatie tijdig ingeschakeld om haar adviesrol goed te 
kunnen oppakken. Deze adviesrol dient nog steviger in de eigen organisatie te worden 
geïmplementeerd: hieraan zal in 2019 aandacht worden besteed. In nauw overleg met de 
nieuwsmedia en het college is een begin gemaakt met een twee-wekelijks persgesprek, waarbij 
burgemeester en wethouders een toelichting geven op genomen collegebesluiten. Een tussentijdse 
evaluatie heeft duidelijk gemaakt dat journalisten deze dienstverlening op prijs stellen; reden om 
door te gaan met deze persgesprekken. 
 
In overleg met de griffie bereidt Communicatie een communicatieplan voor de raad voor, ter 
uitvoering in 2019. Uitgangspunten zijn: meer bekendheid te geven aan de taken van de raad, het 
introduceren van raadsleden via social media en via de Gemeentepagina en interactieve contacten 
tussen raad en bevolking bevorderen. 
 
Voor online/offline media zijn ontwikkelplannen gerealiseerd en deels uitgevoerd. Er is een begin 
gemaakt met restyling van de Gemeentepagina. Een punt van aandacht vormt verbetering van de 
interne communicatie. Vanwege langdurig ziekteverzuim van diverse medewerkers kon hieraan 
onvoldoende aandacht worden besteed; het wordt nu als speerpunt/prioriteit opgevoerd in het 
jaarplan 2019. 
 

Programma

Lasten begroot 

na wijziging Lasten werkelijk Verschil Categorie Toelichting

1. Dorpen en wi jken 35.156.970€       34.847.986€        308.984€       nvt Geen begrotingsoverschri jding

2. Sociaa l 113.773.483€     112.841.484€      931.999€       nvt Geen begrotingsoverschri jding

3. Economie 26.501.395€       24.394.643€        2.106.752€    nvt Geen begrotingsoverschri jding

4. Dienstverlening 6.681.440€         6.323.442€          357.998€       nvt Geen begrotingsoverschri jding

5. Bestuur en bedri jfsvoering 48.790.304€       44.221.248€        4.569.056€    nvt Geen begrotingsoverschri jding
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Human resource management 

Algemeen 

Het op de juiste plaats inzetten van professionals op basis van hun kennis, kwaliteiten en 
vaardigheden is essentieel om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Als hoofdlijn 
hiervoor geldt de visie van de gemeente Midden-Groningen op haar rol in de samenleving en de 
organisatievisie. De organisatiestructuur is ingericht om goed in te kunnen spelen op de ambities 
van de gemeente, de gewenste dienstverlening voor de inwoners, bedrijven en instellingen en om 
tijdig en actief in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De teams hebben we 
zoveel mogelijk gebundeld naar soortgelijke taakgebieden en op zo’n manier dat onze 
gebruikers/burgers hun weg goed kunnen vinden en dat het past bij de lokale opgaven. Dat wil 
zeggen dat we taakgebieden die op elkaar lijken zoveel mogelijk logisch binnen een basis team 
hebben samengebracht. De organisatie werkt vanuit deze basis met tijdelijke teams en hybride 
teams om de gemeentelijke samenleving zo goed mogelijk te bedienen en te faciliteren. Het is de 
opzet om initiatieven vanuit de samenleving, maar ook initiatieven vanuit de ambtelijke 
professionals ruimte te geven. Daarmee wordt feitelijk een programmatische en/of 
projectenwerkwijze gehanteerd. Het is aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie om de visie in 
de praktijk vorm te gaan geven, o.a. in daarop aangepaste werkwijzen, maar ook in kennis en 
vaardigheden. Als basis voor het werken in Midden-Groningen wordt uitgegaan van het principe van 
de 3 V’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze drie begrippen kenmerken de 
cultuur waarin de medewerkers van Midden-Groningen hun werk moeten kunnen gaan doen. 

 

Ontwikkeling teams  

Per 1 januari 2018 is de nieuwe gemeente Midden-Groningen middels een “groei organisatie”  
gestart, waarin ontwikkeling op cultuur, competenties, kennis en teamontwikkeling centraal staan. 
Daarin onderkennen we dat de teams veelal een andere startsituatie kennen met betrekking tot de 
mate van zelforganisatie van medewerkers en het team dan de gewenste eindsituatie. Daarbij 
streven we ernaar dat alle teams groeien in de mate van zelforganisatie. 
 
 
In 2018 heeft het werkveld HR in het teken gestaan van twee ontwikkelingen: 

1) Het bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en teams, zoals hierboven 
beschreven. 

2) Het projectmatig verder inrichten van de organisatie middels het principe van basis op 
orde, waarbij invulling is gegeven aan het inrichten van HR-werkprocessen (waaronder 
werving en selectie, vorming en opleiding, de introductie), de ontwikkeling van beleid en 
uitvoering op de externe inhuur en de inrichting van de arbo/bhv. 

 

Mobiliteit 

Het is een meerjarig traject om de medewerkers en teams op te leiden en te faciliteren in hun 
nieuwe rol die nodig is om de doelstellingen en de beoogde werkwijze van de gemeente Midden-
Groningen vorm te geven. Daarnaast vraagt de organisatie om een flexibele inzet van 
medewerkers. De mobiliteitsfaciliteiten worden ook hiervoor benut. Om dit alles te kunnen 
faciliteren is er gebouwd aan een strategische personeelsplanning met een projectenbureau. Deze 
zijn nog niet afgerond. 
 
Investeringen vanuit het vorming- en opleidingsbeleid worden ingezet op de ontwikkeling van de 
teams en de medewerkers. Daarnaast zal vanuit het mobiliteitsbeleid een beroep worden gedaan 
op het vorming- en opleidingsbudget en zal er gekeken worden naar het bieden van ruimte voor 
stagiaires en trainees.  
 
 

Arbo/BHV 

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Voor de gemeente Midden-Groningen is een 
arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid geformuleerd. In het beleid wordt uitgegaan van 
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de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker in combinatie met de ondersteuning van de 
teamleiders. Arbo-arts en P&O hebben in deze een adviserende rol. Het eigen-regiemodel is de 
centrale spil in het ziekteverzuimbegeleidingsbeleid. 

Ziekteverzuim 

De verwachting  dat het werken in de nieuwe gemeentelijke organisatie zal zorgen voor werkdruk 
bij de medewerkers is uitgekomen. Dit heeft geresulteerd in een ziekteverzuimcijfer van 6,7%. Niet 
meteen een alarmerend cijfer, maar daarentegen wel een signaal om aandacht aan te besteden. 

Informatisering en automatisering 

Voor de periode 2018-2020 wordt een projectportfolio opgesteld die aansluit bij de ontwikkelingen 
genoemd in het Kompas en voor Midden-Groningen geformuleerde uitgangspunten voor de 
bedrijfsvoering. Een projectportfolio is een overzicht van alle gewenste en noodzakelijke 
veranderingen, die moeten worden doorgevoerd op I&A-gebied. De directie van de gemeente is 
eigenaar van het veranderportfolio. Het opstellen, plannen en bijsturen van de ICT-portfolio maakt 
het mogelijk om prioriteiten te stellen en keuzes te maken op basis van de schaarse middelen 
(mensen, geld en verandercapaciteit). Dit zorgt ervoor dat de juiste projecten worden geselecteerd 
en ook tijdig kunnen worden uitgevoerd, waarbij planning, beschikbare mensen, beschikbare 
middelen en andere afhankelijkheden optimaal worden gebalanceerd. De meerwaarde van goed 
portfolio-management is dat het totaal aan projecten maximale waarde toevoegt aan de 
strategische doelstellingen van Midden˗ Groningen. De op te stellen projectportfolio zal in ieder 
geval bestaan uit de volgende elementen: 
- Activiteiten die de afgelopen 2-3 jaar zijn blijven liggen omdat alle aandacht, middelen en

energie gericht waren op de herindeling.
- Projecten die passen binnen de meerjarenplanning van aan te besteden informatiesystemen.
- Projecten gericht op landelijk te behalen doelstellingen zoals bijv. de Omgevingswet in 2019,

Digitale Agenda 2020 en Wet Open Overheid.
- Projecten als uitwerking van de I&A-visie. Een belangrijk accent daarbinnen zal bestaan uit

digitaliseringsprojecten om stap voor stap de weg in te slaan naar vergaande digitalisering (de
digitale transformatie).

Wat hebben we bereikt? 
We hebben nu een goed overzicht wat er aan ICT-projecten moet worden uitgevoerd in de periode 
2018-2019. Een deel van de projecten is in 2018 in gang gezet zoals bijvoorbeeld: 
- Elektronisch factureren;
- invoering van de AVG;
- invoering van het klantenportaal voor de Gemeentelijke Kredietbank Midden-Groningen,

waarmee de zelfredzaamheid en de zelfservice van de GKB-klanten aanzienlijk wordt vergroot;
- digitalisering van WMO-dossiers en milieudossiers.

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Er is een programma ICT opgezet met de volgende doelen: 

1) De strategische ICT-activiteiten in samenhang oppakken zodat ICT een fundamentele
bijdrage levert aan de ambities van Midden-Groningen op meerdere terreinen: Kompas,
dienstverlening, organisatieontwikkeling.

2) Het opleveren van uitgewerkte kaders waaraan een groot aantal ICT-ontwikkelingen
opgehangen kan worden.

3) Binnen het programma ICT is een projectportfolio samengesteld bestaande uit 60 projecten
en activiteiten.

De projecten zijn opgedeeld in de volgende categorieën: 

1) Wat is minimaal noodzakelijk. Daaronder vallen:
a) Wettelijke verplichtingen;
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b) De basis op orde; 
c) Noodzakelijk in het kader van informatiebeveiliging/privacy; 
d )Technisch noodzakelijk; 
e) Strategisch noodzakelijk; 
f) Aanbesteding technisch noodzakelijk. 

 
2) Wat is een verbetering of geeft een toegevoegde waarde voor de dienstverlening of onze 
bedrijfsvoering. Daaronder vallen: 

a) Reeds eerder afgesproken projecten; 
b) Van belang voor de dienstverlening; 
c) In gang zetten van digitalisering; 
d) Verbetering van de dienstverlening van I&A; 
e) Verbetering van de bedrijfsvoering ; 
f) Verbetering van de techniek maar niet noodzakelijk. 
 

Facilitaire zaken 

Beheer en onderhoud gebouwen 

Gebouwenbeheer heeft in 2018 MJOPs (meerjarenonderhoudsplannen) opgesteld voor het 
gemeentelijk vastgoed. Op dit moment is Gebouwenbeheer in gesprek met de gebruikers om de 
geplande werkzaamheden voor dit jaar te bespreken en een doorkijk te geven naar de 
werkzaamheden in de daarop volgende jaren. Ook worden, vanuit het Kompas geredeneerd, 
eventuele wensen van gebruikers opgehaald, waarvan uit de te vormen vastgoedstrategie mede 
bepaald kan gaan worden. Hierna zullen de onderhoudswerkzaamheden plaats gaan vinden en het 
MJOP middels inspecties verder worden verfijnd. Het streven is om in de komende drie jaren het 
aanwezige achterstallig onderhoud te verbeteren. 
 

Strategie op gemeentelijke gebouwen 

De gemeente Midden-Groningen heeft nog geen geharmoniseerd vastgoedbeleid. In de drie 
voormalige gemeenten zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd in het eigendom, beheer en 
de exploitatie. Afgelopen zomer heeft er een rekenkamer onderzoek plaatsgevonden, waaruit een 
aantal aanbevelingen zijn voortgekomen. Met deze aanbevelingen wordt in het voorjaar van 2019 
een plan van aanpak opgesteld om te komen tot geharmoniseerd vastgoedbeleid. Voor het tactische 
en operationeel niveau betekent dit onder andere een verdeling van het vastgoed naar 
portefeuilles, het vormen van strategieën op de portefeuilles en het verder harmoniseren van huur, 
verhuur en gebruiksafspraken. 
 

Planning & Control 

De afgelopen jaren heeft planning en control (P&C) vooral in het teken gestaan van het verwerken 
van de gemeentelijke herindeling, de transitie in het sociaal domein en aangescherpte 
accountancyregels. Daarnaast zijn er ontwikkelslagen gemaakt als het gaat om de totstandkoming 
van P&C documenten. De begroting 2018 bijvoorbeeld is via de scrummethode tot stand gekomen. 
Het vakgebied van planning en control is volop in ontwikkeling. De mogelijkheden op het gebied 
van informatievoorziening, digitalisering en datamanagement bieden veel perspectief om de 
betrouwbaarheid en efficiency van planning en control te vergroten. Daaraan gekoppeld spelen ook 
maatschappelijke vraagstukken als het gaat om transparantie, eenvoud en relevantie van financiële 
informatie. Wij willen samen met de raad de komende jaren toewerken naar een begroting die past 
bij deze veranderingen. Dit kan bijvoorbeeld door het meer direct betrekken van inwoners bij de 
P&C cyclus, bijvoorbeeld door middel van burgerbegrotingen en of wijkbudgetten. Dit vraagt om 
een nieuwe visie op planning en control waar we zorgvuldig mee om willen gaan. Tot het moment 
van verandering zullen we werken met de huidige P&C documenten. 
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Terugkijkend op 2018 

Er gaat gelukkig veel goed. De burger is over het algemeen tevreden over de dienstverlening en 
over de producten, maar er moet nog heel veel gebeuren om in control te komen Daar bij komt dat 
een accountantswissel plaatsvond in 2017. Een nieuwe accountant legt het controle accent vaak 
net even anders en is soms ook kritischer. De nu uitgebrachte managementletter geeft een helder 
beeld van de uitdagingen waar we als organisatie voor staan. Complicerende factor is dat de 
organisatie fors onder druk staat als gevolg van de bezuinigingsopgave, verhuizingen, het werken op 
dislocaties en harmonisatieslagen die nog gemaakt moeten worden. Daarnaast zal er nog een 
kwaliteitsslag moeten worden gemaakt. Over twee jaar moet de basis in belangrijke mate op orde 
zijn. De hierbij behorende cultuurverandering is weerbarstiger en zal naar onze inschatting zo’n 
vier jaar in beslag nemen.  
 
Om invulling te kunnen geven aan deze uitdaging is met ingang van 1 januari 2019 een concern 
controller aangetrokken. De concern controller valt rechtstreeks onder de gemeentesecretaris en is 
lid van het directieteam. De concerncontroller heeft daarnaast de bevoegdheid om rechtstreeks te 
rapporteren aan het college.  
 
Verder zijn er een teamleider en een controller benoemd en zijn de concern control medewerkers 
voorlopig tijdelijk uit het team I&O getrokken en ondergebracht in een nieuw team concern 
control. Gewerkt is aan een plan van aanpak en er is voor de komende maanden een planning 
gemaakt voor de interne controle van de 22 kernprocessen. Deze zijn op 1 april 2019 opgeleverd 
aan de accountant. Verder is het normenkader ter vaststelling aangeboden aan het college, is er 
inmiddels een toetsingskader en is de controleverordening aan de raad aangeboden. We zijn met de 
organisatie in gesprek over rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de onder de teams 
vallende processen en er wordt nauw samengewerkt met de accountant. 
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3.3.2 Lokale heffingen 

Inleiding 
Lokale heffingen verdelen we onder naar heffingen met gebonden en ongebonden bestedingen. 
Gebonden wil zeggen dat de uitgaven die we als gemeente doen, direct zijn te relateren aan de 
heffing, zoals dat het geval is bij afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Ongebonden wil zeggen 
dat er sprake is van een zuivere belasting, zonder direct aanwijsbare tegenprestatie. Hieronder 
valt bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting,  

Deze paragraaf geeft inzicht in de geraamde opbrengsten van de lokale heffingen, het 
beleidskader, de gehanteerde (financiële) uitgangspunten en de (lokale) lastendruk voor inwoners 
van  Midden-Groningen. Ook lichten we in het kort de kostendekkendheid en ons 
kwijtscheldingsbeleid toe. 

Beleidsuitgangspunten 
De besluiten die op basis van de kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-Groningen in 
september 2017 door de raden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) zijn 
genomen, zijn verwerkt in deze paragraaf. De tarieven voor de Onroerendezaakbelastingen (OZB) 
zijn vastgesteld door de raad van Midden-Groningen op 22 maart 2018.  

De gemeente Midden-Groningen kent voor 2018 de volgende belastingen en rechten: 

 Onroerende zaakbelastingen (artikel 220, 220a t/m 220f, 220h Gemeentewet)

 Rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet)

 Afvalstoffenheffing (artikel 15.33 Wet milieubeheer)

 Reinigingsrecht (artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b,  Gemeentewet)

 Toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet)

 Begrafenisrechten (gebieden ‘oud’ Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde) (artikel 229
eerste lid, aanhef en onderdelen a en b,  Gemeentewet)

 Leges (artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet en de artikelen 2,
tweede lid, en 7 van de Paspoortwet)

 Liggelden (gebied ‘oud’ Menterwolde) (artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b,
Gemeentewet)

 Marktgelden (gebieden ‘oud’ Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde) (artikel 229 eerste
lid, aanhef en onderdeel a,  Gemeentewet)

Ontwikkelingen / Actualiteit 
De Kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-Groningen is het uitgangspunt geweest bij de 
besluitvorming in de raden van de drie HSSM-gemeenten. 
De belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van de inkomsten: 

 Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

 Voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing geldt het principe van 100%
kostendekkendheid op begrotingsbasis.

Beleid lokale heffingen (tarieven) 

Onroerende zaakbelastingen (OZB, algemene belasting) 
Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen OZB. 
Is iemand zowel eigenaar als gebruiker van een niet-woning dan betaalt hij/zij beide belastingen. 
Belasting wordt betaald door degene die op 1 januari van het jaar als eigenaar/gebruiker 
geregistreerd staat. OZB wordt betaald over de waarde die via de WOZ-beschikking is vastgesteld. 
Voor het belastingjaar 2018 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2017 als 
heffingsmaatstaf. 

Het tarief van de onroerende-zaakbelasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 
percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting 0,2978 %;
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b. de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1798 %;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3711 %

Rioolheffing (RIO, bestemmingsbelasting) 
In de gemeente Midden-Groningen wordt rioolheffing in rekening gebracht bij eigenaren van 
percelen. Percelen kunnen zowel roerend als onroerend zijn. Binnen de bebouwde kom worden alle 
percelen in de heffing betrokken.  

Buiten de bebouwde kom wordt aangeslagen als en sprake is van direct of indirect aangesloten zijn 
op de gemeentelijke riolering. Voor IBA’s geldt dat ze in beheer en onderhoud bij de gemeente 
zijn. 
Het tarief voor 2018 is gesteld op: 

 tarief per perceel van 50m2 of meer € 190 

 tarief per perceel kleiner dan 50m2 €   25 

Afvalstoffenheffing (ASH, bestemmingsbelasting) 
Bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing voor het 
ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Alle percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan, 
worden in de heffing betrokken.  

Het is niet gelukt om het afvalbeleid voor 2018 volledig te harmoniseren. Daarvoor lag de 
werkwijze van de afvalinzameling en de afvalverwerking te ver uit elkaar. Wel is het gelukt de 
tariefstellingen  zodanig vast te stellen dat de bedragen voor Afvalstoffenheffing niet al te veel 
zullen verschillen. In het kader van de harmonisatie wordt de Afvalvisie in 2019 ter vaststelling 
aangeboden. 

De situatie voor 2018 was als volgt: 

 Voor het grondgebied van de ‘oude’ gemeente Slochteren golden de volgende maximale
tarieven gelden. Vast tarief €150, vermeerderd met een maximaal tarief van €84 voor de
ledigingen.

 Voor de gebieden gelegen binnen de gemeentegrenzen van de ‘oude’ gemeenten
Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde bleef gelden dat de ASH bestond uit een deel
vastrecht voor een bedrag van €150, aangevuld met een bedrag per lediging. De hoogte van
het bedrag per lediging is afhankelijk van het inzamelmiddel.

o Tarief voor een container van 240 liter € 7,00
o Tarief voor een container van 140 liter € 4,20
o Tarief voor een afvalzak van 60 liter (ondergrondse container) € 1,75
o Tarief voor een afvalzak van 30 liter (ondergrondse container) € 0,90

De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn zodanig vastgesteld dat de heffing kostendekkend is, 
met uitzondering van een deel van de kwijtschelding en een deel BTW. 
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Kwijtscheldingsbeleid 
Het kwijtscheldingsbeleid voor de drie ‘oude’ gemeenten, vastgelegd in de Regeling kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen was gelijk. Bij de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de 
kwijtschelding van belastingen werd in alle drie de gemeenten de kwijtscheldingsnorm gehanteerd 
van 100% van het bedrag van de bijstandsnorm. Dit is het wettelijk toegestane maximale 
percentage. 
De Regeling Kwijtscheldingsbeleid is door de raad van Midden-Groningen vastgesteld op 22 maart 
2018. In onderstaande tabel staan de kwijtscheldingen die in 2018 zijn toegekend, deze hebben 
betrekking op meerdere jaren. 

Opbrengsten lokale heffingen 

Onroerende zaakbelasting 
De realisatie onroerende zaakbelasting in bovenstaande tabel bestaat uit de over 2018 opgelegde 
kohieren en een aanvulling op basis van een analyse van objecten zonder waardebeschikking1.  
Her verschil tussen de begrote en gerealiseerde OZB is € 169.000 en vanwege de beperkte afwijking 
van 1,17% wordt dit niet nader toegelicht. 

Rioolheffing 
De rioolheffing over 2018 is nagenoeg gelijk aan de geraamde heffing, gezien de beperkte afwijking 
van 1,8% wordt dit niet nader toegelicht. Het voordelig saldo van het product Riolering van  
€ 881.000 dient als dekking voor de Overhead, kwijtschelding en perceptiekosten en als dekking 
voor de BTW op kosten en investeringen. 

1 Mutaties vanuit het jaarwerk 2017 zijn hier buiten beschouwing gelaten voor een goed vergelijk 
tussen de begrote en gerealiseerde lokale heffingen. 

Afvalstoffenheffing 210.000€    210.000€    280.938€    70.938€    

Rioolheffing 161.840€    161.840€    126.797€    -35.043€   

OZB 178.160€    10.160€    7.998€    -2.162€   

Totaal 550.000€    382.000€    415.733€    33.733€    

Kwijtscheldingen Begroot 2018
Begroot 2018 na 

wijziging
Realisatie 2018 Verschil

Onroerende zaakbelasting woningen Eigenaren 7.408.546€    7.342.964€    7.615.560€    272.596€    

Onroerende zaakbelasting niet woningen - Eigenaren 4.214.341€    4.235.500€    4.136.033€    -99.467€   

Onroerende zaakbelasting niet woningen - Gebruikers 2.859.673€    2.874.411€    2.870.168€    -4.243€   

Rioolheffing 5.441.190€    5.441.190€    5.539.015€    97.825€    

Afva ls toffenheffing 6.368.870€    6.368.870€    5.696.170€    -672.700€   

Reinigingsrechten / Bedri jfsafva l 258.853€    258.853€    216.142€    -42.711€   

Toeris tenbelasting 250.000€    250.000€    230.606€    -19.394€   

Begraafrechten 210.000€    210.000€    259.764€    49.764€   

Leges 2.679.433€    2.469.433€    3.022.808€    553.375€   

Marktgelden 12.600€    12.600€    10.877€    -1.723€   

Totaal 29.703.506€    29.463.821€    29.597.143€    133.322€    

Onderdeel Begroot 2018
Begroot 2018 na 

wijziging
Realisatie 2018 Saldo
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Kostendekkendheid van de rioolheffing 

 
 
Door de lagere kwijtschelding en de lagere onderhoudskosten en de lagere BTW op onderhoud en 
investeringen is in 2018 meer gestort in de egalisatievoorziening Rioolheffingen 
 
Afvalstoffenheffing 
Aan Afvalstoffenheffing is € 673.000 minder ontvangen dan begroot. Dit verschil is ontstaan doordat 
in de begroting 2018 uitgegaan is van de kadernota voor de harmonisatie van de heffingen. De 
harmonisatie van de afvalstoffenheffing is echter niet doorgevoerd en onderdeel van het nieuwe 
afvalbeleid dat in 2019 wordt vastgesteld. 
 
Het voordelig saldo van het product Afval van € 1.340.000 komt voor een klein deel voort uit 
Bedrijfsafval: € 70.000 voordelig. Het restant dient als dekking voor de Overhead, kwijtschelding en 
perceptiekosten en als dekking voor de BTW op kosten en investeringen. Overeenkomstig de 
bepalingen van de BBV, wordt de dekking van de overhead afzonderlijk opgenomen in het 
programma Bestuur en bedrijfsvoering.  
 
Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 

 
  

Kosten taakveld 7.2 Riolering *) 4.396.419€           4.404.022€           4.671.503€           

Inkomsten taakveld excl . heffingen -43.724€               -43.724€               -13.892€               

Overhead (3% taakveld 0.4, max. € 350.000) 350.000€              350.000€              350.000€              

Kwi jtschelding 161.840€              161.840€              126.797€              

Perceptiekosten 45.856€                45.856€                37.615€                

BTW op kosten en investeringen 530.799€              530.799€              366.992€              

Totale kosten 5.441.190€           5.448.793€           5.539.015€           

Opbrengst rioolheffingen -5.441.190€          -5.441.190€          -5.539.015€          

Dekkingspercentage 100% 100% 100%

* incl. storting in de egalisatievoorziening Rioolheffing 611.391€                      667.627€                      938.253€                      

Kostendekkenheid rioolheffing Begroot 2018
Begroot 2018 na 

wijziging
Realisatie 2018

Kosten taakveld 7.3  Afva l  *) 6.290.964€           6.583.266€           6.027.206€           

Inkomsten taakveld excl . heffingen -1.092.112€          -1.269.612€          -1.643.162€          

Overhead (3% taakveld 0.4, max. € 350.000) 350.000€              350.000€              350.000€              

Kwi jtschelding 210.000€              210.000€              280.938€              

Perceptiekosten 45.856€                45.856€                37.615€                

BTW op exploi tatie en investeringen 564.162€              564.162€              643.894€              

Totale kosten 6.368.870€           6.483.672€           5.696.490€           

Opbrengst afvalstoffenheffingen -6.368.870€          -6.368.870€          -5.696.170€          

Dekkingspercentage 100% 98% 100%

* incl. storting egalisatievoorziening Afvalstoffenheff. 338.114€                      545.906€                      485.194€                      

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing Begroot 2018
Begroot 2018 na 

wijziging
Realisatie 2018
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Leges 
De in 2018 ontvangen leges zijn hoger dan geraamd. De grootste afwijking betreft de extra 
opbrengsten bij de omgevingsvergunningen, totaal € 533.000 meer dan begroot. Dit is een 
incidentele meeropbrengst die komt door de afgifte van vergunningen voor twee zonneparken; 
Zonnepark Zuidbroek en Zonnepark Molenwaard. 
 
 
Lokale lastendruk 
Een overzicht van de woonlasten in de gemeente Midden-Groningen ten opzichte van de gemeenten 
in de Provincie Groningen staat in onderstaande tabel. 
 

 
  

Gemiddelde van a l le gemeenten binnen de provincie Groningen 792€                  

Duurste gemeente binnen de provincie Groningen 965€                  

Goedkoopste gemeente binnen de provincie Groningen 660€                  

Midden-Groningen 694€                  

Woonlasten huishouden* 2018
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3.3.3 Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 

 

Inleiding 

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de risico’s die een gemeente loopt 
weergegeven en gekeken of er voldoende capaciteit is om deze risico’s op te vangen, mochten ze 
optreden. Deze paragaaf geeft op hoofdlijnen de actuele stand van het weerstandsvermogen en de 
risico’s van de gemeente Midden-Groningen weer. 
 
In de begroting voor 2018 is ambitieus een nieuwe kadernota “Herijking Weerstandsvermogen en 
Integraal Risicomanagement” in het vooruitzicht gesteld. In het 2e halfjaar van 2019 zal deze nota 
aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. De systematiek in deze paragraaf zal als 
uitgangspunt worden gebruikt. Vooruitlopend op de kadernota zijn de hoofdpunten in deze 
paragraaf opgenomen. 
 

Risico’s versus onzekerheden 

Het is van belang dat het duidelijk is wanneer iets als risico kan worden geïdentificeerd. Daarom 
zal er een duidelijk begrippenkader moeten zijn. Wat is een “risico”, wat zijn “onzekerheden” en 
wat wordt verstaan onder “aandachtspunten”.  In tabel 1 is het onderscheid te zien.  
 

 
 

Weerstandsvermogen versus Weerstandscapaciteit 

Weerstandsvermogen is het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. De 
beschikbare weerstandscapaciteit zijn de onderdelen die door het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) zijn aangewezen als mogelijke bronnen van weerstandscapaciteit. De 
benodigde weerstandscapaciteit zijn de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die 
van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 
In figuur 1 zien we de schematische weergave van de punten die onder de benodigde en 
beschikbare weerstandscapaciteit vallen. 

  
Figuur 1 Weerstandsvermogen & Weerstandscapaciteit 

 

 

Risicomanagement 

Omschrijving Tijd Effect

Ris ico Niet kwanti ficeerbaar Kwanti ficeerbaar

Onzekerheid Kwanti ficeerbaar Niet kwanti ficeerbaar

Zekerheid Kwanti ficeerbaar Kwanti ficeerbaar

Aandachtspunt Niet kwanti ficeerbaar Niet kwanti ficeerbaar

Componenten 

Weerstandscapaciteit 

Weerstandsvermogen Beschikbaar - 
Benodigd 

Benodigd 

Risico's 

Beschikbaar 

Algemene 
Reserve 

Stille Reserves 
Bestemmings-

reserves* 

Onbenutte 
belastings-
capaciteit 

Onvoorzien 
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Het proces van identificeren van risico’s tot mitigeren van risico’s kan in drie hoofdstappen worden 
onderverdeeld. Ten eerste zal een gebeurtenis moeten worden geïdentificeerd worden als risico en 
vervolgens geclassificeerd. De tweede stap is het kwantificeren van de risico’s. De laatste stap is 
het sturen en beheersen. 

Figuur 2 Van risico's identificeren tot mitigeren 

Identificeren & Classificeren: 
Het identificeren van een gebeurtenis als risico kan worden gedaan aan de hand van de criteria die 
te vinden zijn in tabel 1. Hiermee kan bepaald worden of een gebeurtenis een risico, onzekerheid, 
zekerheid of aandachtspunt is.  Het classificeren van de risico’s is bedoelt om na te gaan of een 
risico in de invloedssfeer ligt van de gemeente of juist niet. Zogenoemde interne en externe 
risico’s. 

Kwantificeren: 
Is een gebeurtenis eenmaal als risico geïdentificeerd en geclassificeerd dan zal deze 
gekwantificeerd moeten worden. Dit gebeurt via de volgende structuur: het effect/gevolg van 
risico maal de kans van optreden. Structurele risico’s worden in de berekening maal twee gedaan 
(huidig jaar en opvolgend jaar). Incidentele risico’s keer één. De totale som van risico’s worden 
maal 90% gedaan (waarschijnlijkheidscorrectie van 10%). De totale som van risico’s inclusief de 
correctie is gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. 

Sturen en Beheersen: 
Er zijn verschillende opties voor het sturen en beheersen van risico’s. De maatregelen die genomen 
kunnen worden zijn de volgende: accepteren, verminderen, vermijden, overdragen en delen.  

Beschikbare weerstandscapaciteit 

In onderstaande tabel (2) is de berekening gemaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit. 
Onvoorzien wordt niet meegenomen aangezien dit bedrag vaak in het begrotingsjaar wordt 
aangewend voor niet begrote kosten, niet zijnde risico’s. Voor de berekening van de onbenutte 
belastingcapaciteit is een vergelijk gemaakt tussen het percentage redelijk peil voor de toelating 
artikel 12 Financiële verhoudingswet (Fvw). Het redelijk peil 2019 (mei-circulaire 2018) bedraagt 
0,1905. De berekening in de begrotingsanalyse (model Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
BZK) 2018 komt uit op 0,2365, zodat de gemeente Midden-Groningen voldoet aan de 
toelatingscriteria en er geen onbenutte belastingcapaciteit is. De omvang van de Algemene reserve 
bedraagt per ultimo 2018 € 3.100.056 

1. Identificeren 
& Classificeren

2. 
Kwantificeren 

3. Sturen & 
Beheersen 
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Het bedrag van de Algemene reserve behoeft enige nuance. De raad heeft op 5 juli 2018 besloten 
tot herijking van de reserves en voorzieningen. Naast harmonisatie van de reserves en 
voorzieningen van de 3 rechtsvoorgangers van Midden-Groningen had de herijking versterking van 
de algemene reserve als doel. De herijking heeft als effect dat aan de Algemene reserve een 
bedrag van c.a. € 11.200.000 wordt toegevoegd. Deze mutaties worden  in 2019 in de financiële 
administratie verwerkt. De algemene reserve komt daarmee op € 14.000.000. 
 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Kijken we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, dan kunnen we concluderen 
dat de risico’s die gemitigeerd zijn, niet meer opgenomen hoeven te worden in de risicoparagraaf 
(BBV artikel 11). In het geval van de maatregel ‘accepteren’ moeten deze uiteraard wel 
opgenomen worden in de risicoparagraaf. In het geval dat een risico voor een gedeelte gemitigeerd 
is, zal het restant risico opgenomen moeten worden in de risico paragraaf. Het totale bedrag aan 
risico’s is € 6.184.200 (zie de hierna opgenomen tabel).  
 

Daarvan uitgaande bedraagt de ratio van het weerstandsvermogen (beschikbare 
weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit) : 

- Zonder besluit 5 juli 2018  : €   3.100.056 / € 6.184.200 =  0,50 
- Met besluit 5 juli 2018  c.a.  : € 14.300.000 / € 6.184.200 =  2.31 

  

Capaciteit Bedrag

A Algemene reserve 3.100.056€           

B Onbenutte belastingcapacitei t -€                      

C Onvoorzien -€                      

D Beschikbare weerstandscapaciteit 3.100.056€           
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Aan de hand van een lijst met mogelijke onderwerpen zijn de grootste risico’s voor de gemeente in 
onderstaande tabel in beeld gebracht. 

 

 
 
 
Toelichting: 

 

1, 3-9 Grondexploitaties 
De risico’s zijn ontleend aan de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 (MPG’19) . De MPG’19 
wordt ter vaststelling aangeboden in de raadsvergadering in juli 2019. De risico’s bestaan uit 
tegenvallende verkoopopbrengsten en wijziging van de markt. Waar de risico’s kunnen worden 
afgedekt door de winstpotentie is het risico op “nul” gesteld. Dit is overeenkomstig de risico-
analyse zoals vermeld in de paragraaf Grondbeleid. Op de onderdelen 1.5 en 6 wijkt het 
risicobedrag af van de paragraaf Grondbeleid. Reden daarvan is dat het risico voor onvoorziene 
uitgaven beschouwd wordt als regulier onderdeel van de algemene reserve. 

 

2.Noordelijk deel Stadscentrum Hoogezand 
De grondexploitatie is vastgesteld door de raad in 2018. Het resultaat van de nieuw te openen 
grondexploitatie Stadscentrum Noordelijk deel is sluitend, er hoeft geen verliesvoorziening 
getroffen te worden. Marktwijzigingen zijn als risico opgenomen. 
  

1 Grex IJsbaan € 150.000 I € 150.000 50% € 75.000

2 Grex deel Noord Stadscentr Hoogezand € 501.000 I € 501.000 50% € 250.500

3 Grex Julianapark € 145.000 I € 145.000 25% € 0

4 Grex Tolweg € 860.000 I € 860.000 25% € 0

5 Grex Burg. Venemastraat € 345.000 I € 345.000 35% € 120.750

6 Grex Verl.Veenlaan/Molenstreek verkoop € 440.000 I € 440.000 10% € 44.000

7 Grex Korenmolenweg € 297.000 I € 297.000 35% € 103.950

8 Grex Bedrijvenpark Rengers verkoop € 4.019.000 I € 4.019.000 30% € 0

9 Grex Bedrijvenpark Rengers markt € 1.159.000 I € 1.159.000 50% € 0

10 MVA De Vosholen deelplan II € 1.885.000 I € 1.885.000 25% € 471.250

11 MVA Gouden Driehoek € 220.000 I € 220.000 25% € 55.000

12 MVA Beneden Veensloot € 190.000 I € 190.000 25% € 47.500

13 Planschades € 600.000 1 € 600.000 50% € 300.000

14 Sociaal Domein : Jeugd € 2.500.000 S € 5.000.000 50% € 2.500.000

15 Gewaarborgde geldleningen € 1.800.000 I € 1.800.000 10% € 180.000

16 Renterisico € 320.000 S € 640.000 10% € 64.000

17 BTW € 1.020.000 I € 1.020.000 25% € 255.000

18 BTW € 340.000 S € 680.000 25% € 170.000

19 BTW Compensatiefonds € 931.000 s € 1.862.000 25% € 465.500

20 Reserves en voorzieningen € 106.000 S € 212.000 25% € 53.000

21 Aardbevingen € 1.000.000 I € 1.000.000 10% € 100.000

22 Aardbevingen € 250.000 S € 500.000 10% € 50.000

23 WOZ bezwaren € 170.000 I € 170.000 50% € 85.000

24 Beroepzaak onderwijs € 2.175.000 I € 2.175.000 25% € 543.750

25 Effecten gasbesluit 2030 PM S PM 50% PM

26 Algemene uitkering € 500.000 S € 1.000.000 25% € 250.000

Totaal € 6.184.200

RisicobedragRisico
Maximaal 

risico
S/I Effect Kans
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10-12 MVA De Vosholen, De Gouden Driehoek en Beneden Veensloot  
De risico’s  zijn gebaseerd op de boekwaarden ultimo 2018 onder handhaving van de bestaande 
risico-percentages. 
 

13 Planschades 
Met het actualiseren (o.a. harmonisaties) van de bestemmingsplannen neemt het risico aan 
planschadevergoedingen toe. Budgettair heeft dit nog niet geleid tot aanpassingen in de 
programmabegroting hetgeen een risico inhoudt. 
 

14 Sociaal Domein 
De kosten van het Sociaal Domein, met name die in de jeugdzorg, nemen toe en overschrijden de 
beschikbare begrotingsbudgetten. In de begroting is een structurele taakstelling qua ombuiging 
opgenomen. Het risico bestaat dat de taakstelling niet wordt ingevuld danwel dat de taakstelling 
niet voldoende blijkt te zijn. Het tekort over 2018 is verwerkt in de jaarrekening 2018.  
 

15 Gewaarborgde lening(en) 
De borg van een uitstaande gegarandeerde geldlening is mede afhankelijk van de 
marktontwikkeling van de onderliggende grond en afhankelijk van het voortgezet gebruik van de 
grond. Daarmee rekening houdende wordt een risico voorzien bij één van de uitstaande garanties.  
 

16 Renterisico 
Renterisico bestaat onder meer bij een toekomstige financieringsbehoefte waarvan de lasten nog 
niet of deels zijn afgedekt. In het meerjarenperspectief (begroting 2019) wordt uitgegaan van  het 
aantrekken van € 60.000.000. Rekening is gehouden met een constant renteniveau op de 
kapitaalmarkt. 
 

17 – 18 BTW 
De risico’s hebben zowel een incidentele als structurele component. Incidenteel zal het gaan over 
een afzonderlijke transactie, structureel over de wijze van inrichting van de BTW-administratie. 
 

19 BTW compensatiefonds 
Afrekening van het BTW-compensatiefonds vindt jaarlijks achteraf plaats. Door de herindeling is de 
financiële administratie van 3 gemeenten overgegaan in 1 administratie. 
 

20 Reserves en voorzieningen 
Op 5 juli 2018 heeft de raad besloten tot herijking van de reserves en voorzieningen. Met de 
herijking kon c.a. € 11.000.000 aan de algemene reserve worden toegevoegd . De noodzaak tot 
verbetering van de begrotingspositie (ombuigingen 2010-2022) legt een druk op de reserves & 
voorzieningen. 
 

21-22 Aardbevingen 
Uitgegaan wordt dat de kosten ten gevolge van de aardgaswinning voor 100% een budgettair-
neutraal effect hebben in de begroting. 
 

23 WOZ-bezwaren 
In de opbrengstberekening OZB is rekening gehouden met verlaging van de opgelegde kohieren 
vanwege bezwaren. Het risico bestaat dat de raming te laag is aangehouden.  
 

24 Beroepszaak onderwijs 
Tegen de 5-jaarlijkse afrekening 2006-2010 van de kosten van het openbaar primair onderwijs  
loopt een beroepszaak. Uitspraak in het nadeel van de gemeente kan consequenties hebben voor 
de volgende 5-jaarlijkse periode 2011-2015 en de gebroken periode 2016-2017 (verzelfstandiging 
openbaar primair onderwijs). 
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25 Effecten gasbesluit 2030 
Het Kabinet wil dat de gaswinning in Groningen uiterlijk 2030 is gestopt. Onduidelijk is wat de 
neven-effecten zijn voor de gemeente Midden0-Groningen. 

26 Algemene uitkering 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de september- en 
decembercirculaire 2018. Beeld is een dalende algemene uitkering. Verwacht wordt dat die 
tendens in de vervolgcirculaires wordt voortgezet.  

Financiële kengetallen 

Het doel van het opnemen van de kengetallen is om de raad een betere onderbouwing te geven 
over het oordeel van het structureel en reëel sluitend zijn van de begroting.  

De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) geeft inzicht in het niveau van de 
schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate 
de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.  

De gecorrigeerde netto schuldquote laat zien wat het aandeel is van de verstrekte leningen en wat 
dit betekent voor de schuldenlast. 

Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen.   

De Grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale 
(geraamde) baten. 

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte 
een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de 
baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.  

De Belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde. 

Uit dit overzicht blijkt dat de netto schuldquote is gestegen ten opzichte van de begroting. Oorzaak 

is het aantrekken van een drietal leningen in 2018 wat in de begroting niet als zodanig was 

geraamd.  

Daarnaast is de structurele exploitatieruimte ten opzichte van de begroting lager. Dit betekent dat 

de structurele baten lager zijn dan de structurele lasten. 

Kengetallen Begroot 2018 Jaarverslag 2018

Netto schuldquote 40,6% 58,3%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor a l le verstrekte leningen 36,7% 54,2%

Solvabi l i tei tsratio 19,3% 14,7%

Structurele exploitatieruimte 0,9% -0,6%

Grondexploitatie 7,9% 5,0%

Belastingcapacitei t 96,0% 96,3%
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3.3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Inleiding 

Midden-Groningen heeft ongeveer 16 vierkante kilometer aan openbare ruimte in beheer. In deze 
openbare ruimte vinden allerlei activiteiten plaats zoals wonen, werken, vervoer en recreatie. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een groot aantal kapitaalgoederen zoals, wegen, rioleringen, 
civiele kunstwerken, water, openbaar groen en gebouwen. 
 
Gemeentelijke programmadoelen kunnen nauwelijks worden gerealiseerd zonder kapitaalgoederen. 
Zo zijn water, wegen en bruggen onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling en leveren 
straatlantaarns en de inrichting van het openbaar groen een belangrijke bijdrage aan de sociale 
veiligheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze openbare ruimte en de 
daarin aanwezige kapitaalgoederen.  
 
Onderhoud van de kapitaalgoederen is belangrijk, omdat door minder of slecht onderhoud de 
kapitaalgoederen minder lang meegaan en eerder moeten worden vervangen, waardoor de 
gemeente per saldo duurder uit is. Uiteindelijk kan dat zelfs tot ontwrichting van de samenleving 
leiden wanneer bijvoorbeeld de rioolinstallaties niet meer functioneren of civieltechnische 
kunstwerken niet meer veilig zijn.  
 

Ambitie 

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen worden toekomstbestendig en efficiënt uitgevoerd en 
voldoen aan maatschappelijke en wettelijke eisen. Het onderhoud en beheer zijn zodanig dat de 
kapitaalgoederen kunnen bijdragen aan de programmadoelen: een aantrekkelijke, leefbare en 
toekomstbestendige leefomgeving voor de samenleving.  

 

Doelstellingen 

We streven naar: 
1. Het in standhouden van een adequaat wegenstelsel en bijhorende openbare verlichting. 
2. Een goed beheer van de afvalwaterketen en het oppervlaktewater. Een goed beheer van de 

kwaliteit en kwantiteit van grond-, hemel- en oppervlaktewater 
3. Naar zodanig onderhoud van civieltechnische kunstwerken, dat de veiligheid van de 

omgeving en gebruikers is gewaarborgd. 
4. Het openbaar groen zodanig te beheren dat het, als onderdeel van de openbare ruimte een 

optimale bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de gemeente en aan zijn functie als 
drager van de ecologie. 

5. Efficiënt en toekomstbestendig onderhoud van gebouwen, waarbij een veilige en 
gebruiksvriendelijke inzet van de gemeentelijke gebouwen wordt gewaarborgd. 

6. Realisatie van een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de 
ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Inzet 

1. Beheer en onderhoud 
We hebben nagenoeg alle kapitaalgoederen vanuit de drie gemeenten in beeld. De volgende stap is 
het gewenste onderhoud gaan vaststellen. We willen op alle terreinen werken met geïntegreerde 
beheerplannen. Hierin nemen we onderhoudsniveaus op voor de diverse onderdelen (woonstraten, 
fietspaden, voetpaden, parkeerterreinen etc inclusief een financiële paragraaf die het mogelijk 
maakt meerjarige onderhoudsplannen op te stellen. In 2018 is een begin gemaakt met het opzetten 
van beleidsplannen voor riolering en wegen. Uitgangspunt is dat aanleg en onderhoud van 
kapitaalgoederen afgestemd wordt op de functie en de verwachte levensduur van het betreffende 
kapitaalgoed en de opvattingen daarover ten aanzien van de sociaal maatschappelijke impact. 
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2. Wegen
De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde beschikten over een actueel 
beheerplan wegen. We zijn in 2018 gestart met de voorbereidingen van de harmonisatie op het 
gebied van beleid en beheer.  

3. Riool
We gaan uitvoering geven aan het Afvalwaterketenplan. Om de stijging van de kosten van riolering, 
zuivering en drinkwater te verlagen, om tot een betere kwaliteit van dienstverlening te komen en 
om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen nemen we deel in de clustersamenwerking 
waterketenbeheer. We zijn in 2018 gestart met de voorbereidingen van de harmonisatie op het 
gebied van beleid en beheer. 

4. Water
We koppelen hemelwater af op zowel openbaar als particulier terrein. Uiterlijk in 2020 moet 
conform de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie het klimaatbestendig inrichten onderdeel zijn van 
het beleid en handelen van de gemeente Midden-Groningen.  

5. Civieltechnische kunstwerken
Een eerste aanzet is gemaakt om de civieltechnische kunstwerken, in de voormalige drie 
gemeenten aanwezig, te inventariseren en de stand van zaken betreffende het onderhoud in beeld 
te brengen. Het jaar 2019 zal moeten worden gebruikt om een integraal beeld te krijgen van het 
onderhoud en de benodigde financiële middelen daarvoor. We zijn in 2018 gestart met de 
voorbereidingen van de harmonisatie op het gebied van beleid en beheer. 

6. Openbaar groen
Het is van belang om het onderhoudsniveau van het openbaar groen af te stemmen op de 
onderhoudsniveaus van de andere kapitaalgoederen geënt op het integrale doel voor de openbare 
ruimte: schoon, heel, veilig en leefbaar. Bij het onderhoud, beheer en (her)inrichting stemmen we 
wanneer nodig af met andere disciplines zoals, sport en beweging, speelruimtebeleid etc. We zijn 
in 2018 gestart met de voorbereidingen van de harmonisatie op het gebied van beleid en beheer. 

7. Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen moeten veilig zijn volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. 
Hierbij geldt voor nieuwe toestellen dat deze van een certificaat moeten zijn voorzien. Om te 
beoordelen of de speeltoestellen veilig zijn, vindt jaarlijks een veiligheidsinspectie plaats waarbij 
de speelplaats, het toestel en de speelzone worden gekeurd. We zijn in 2018 gestart met de 
voorbereidingen van de harmonisatie op het gebied van beleid en beheer. 

8. Gebouwen
Het onderhoud aan de gemeentelijke panden willen wij uitvoeren aan de hand van het meerjaren 
onderhoudsplan. In het vastgoedplan moeten de (financiële) prestaties van het vastgoed 
inzichtelijke worden gemaakt. Deze prestaties moeten daarna jaarlijks worden geactualiseerd. 
Door voortdurend te sturen op verlaging van de onderhoudskosten en het verhogen van de 
inkomsten wordt het rendement geoptimaliseerd. Met de invulling van accommodatiebeleid willen 
we inspelen op de veranderende behoefte ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. Tegelijk met 
het ontwikkelen van accommodatiebeleid trachten wij om, naast het financiële rendement, ook 
maatschappelijk rendement in een nog te bepalen vorm tot uitdrukking te brengen. Dit moet 
uiteindelijk bijdragen aan het maken van gefundeerde beleidskeuzes in het maatschappelijk 
vastgoed. 

9. Financieel overzicht
In de programmabegroting zijn budgetten opgenomen voor het dagelijkse en groot onderhoud. In 
onderstaand overzicht zijn de budgetten, de budgetten na begrotingswijzigingen en de werkelijke 
uitgaven weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de verschillende programma’s. 
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Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en 

kapitaalslasten) 

Kerncijfers kapitaalgoederen 

De wijzigingen in de tabel worden met name veroorzaakt doordat in 2018 de kapitaalgoederen 
zuiverder in beeld zijn gebracht ten behoeve van het kunnen opstellen van betere beheersplannen. 

Openbare verl ichting 886.114€    632.474€    -253.640€   

Verkeersvei l igheid 213.187€    154.329€    -58.858€   

Wegen 2.041.392€    2.137.241€    95.849€   

Bruggen, tunnels  en duikers 394.345€    250.460€    -143.885€   

Groen 2.552.715€    2.367.427€    -185.288€   

Speelplaatsen 64.863€    71.787€    6.924€   

Riolering 1.711.223€    1.466.741€    -244.482€   

Gebouwen 1.562.851€    1.903.171€    340.320€   

Totaal 9.426.690€    8.983.629€    -443.061€   

Onderdeel
Begroot 2018 na 

wijziging
Realisatie 2018 Saldo

Open verharding m2 2.072.000 1.917.302 -154.698 

Ges loten verharding m2 2.860.500 3.108.798 248.298 

Kunstwerken st 106 175 69 

Bermen km 219 km 348.000 m2 -

Sloten en kanaalwal len km 238 225 -13 

Openbare verl ichting Masten st 12.130 16.424 4.294 

Vri jverval  riolering km 514 514 -

Pers leiding km 93 134 41 

Insta l laties/gemalen st 601 650 49 

Kolken st 12.200 26.300 14.100            

Water ha 26 26 -

Groen Openbaar groen ha 712 850 138 

Spelen Speelvoorzieningen st n.b. 946 -

Wegen

WijzigingEenheid
Midden-Groningen 

1/1/2018

Midden-Groningen 

31/12/2018
Onderdeel

Riolering
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3.3.5 Financiering 

De paragraaf financiering wil de organisatie en het beheer van de geldmiddelen en alle risico’s die 
de gemeente daarbij loopt, in beeld brengen. Kern van de zaak is het beheersen van de risico’s. 

Inleiding 

In deze paragraaf rapporteren wij over het gevoerde treasurybeleid, de beheersing van de 
financiële risico’s en de ontwikkeling op het gebied van rente en financiering. Treasury is het 
besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de geldstromen, de 
financiële posities en de hieraan verbonden risico. Uit de financieringsparagraaf moet blijken dat: 

- De uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient;
- Aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan;
- Het beheer prudent en risicomijdend is.

De risicobeheersing richt zich op renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. De 
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) bepaalt de vereisten ten aanzien 
van de kredietwaardigheid van financiële instellingen. 

Wettelijk kader 

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke 
kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd 
en voor het laatst in 2013 is gewijzigd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. 
De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een 
financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet 
Fido is dat deze wet aan de lagere overheden de verplichting oplegt financiële risico’s op 
treasurygebied te beheersen. In het treasurystatuut zijn binnen de mogelijkheden van de wet Fido 
en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de treasuryfunctie bij de gemeenten.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2018 het “Treasurystatuut 2018 
gemeente Midden-Groningen” vastgesteld. 

Vermogenspositie langlopende leningen 

In onderstaande tabel is het verloop van de langlopende vaste geldleningen over het jaar 2018 
weergegeven afgezet tegen de raming. 

De verschillen in de kolommen “Stand per 1-1” en “Aflossing” worden veroorzaakt doordat op 
begrotingsbasis een kasgeldlening van € 10.000.000 is verwerkt die naar aard geen langlopende 
geldlening is. 

In de Najaarsnota 2018 is vermeld dat in de loop van 2018 een nieuwe vaste geldlening is 
aangetrokken van € 25.000.000. Daarnaast zijn per 1 maart 2018 en 28 december 2018 voor  
€ 28.000.000 aan (kas)geldleningen aangetrokken, die door een verlengde looptijd (1 jaar + x 
dagen) naar aard moeten worden beschouwd als een langlopende geldlening. 

In de paragraaf Financiering van de programmabegroting  2019-2022 is met het effect van de 
mutatie van de Najaarsnota 2018  al rekening gehouden, doch niet met het aantrekken van de 
extra aangetrokken leningen in 2018 tot een bedrag van € 28.000.000. In 2019 vindt aflossing plaats 
en vanaf 2019 tot en met 2022 wordt, overeenkomstig het begrotingsbeeld 2019-2022 in totaal  

x € 1.000

Jaar Stand per 1/1 Opname Aflossing Stand per 31/12

Begroting 2018 90.488€    -€    16.937€    73.551€    

Werkel i jk 2018 80.575€    53.000€    6.937€    126.638€    

Totaal -9.913€   53.000€    -10.000€   53.087€    
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€ 60.000.000 aangetrokken. Vanwege de aflossing van een deel van de extra aangetrokken leningen 
in 2018 ( € 8.000.000) is per 1 maart 2019 een nieuwe lening aangetrokken van € 15.000.000. In de 
Voorjaarsnota 2019 wordt het meerjarenperspectief 2019-2022 geactualiseerd. 

 Herfinanciering en aanvullende financiering 

Voor het jaar 2018 werd een financieringsbehoefte verwacht van €20.000.000 waarvan € 17.000.000 
bestemd voor herfinanciering en € 3.000.000 voor investeringen. In 2018 is in totaal € 53.000.000 
aan nieuwe leningen aangetrokken, zie toelichting bij de onderdelen “Langlopende leningen”  en 
“Liquiditeitenbeheer”. 

Financieringsbeleid 

Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe 
financieringsmiddelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, 
oftewel eigen vermogen en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de 
opgenomen langlopende geldleningen en kortlopende middelen (o.a. rekening-courant geld en 
kasgeldleningen), oftewel het vreemd vermogen. Op het moment dat de uitgaven worden gedekt 
door inzet van reserves vindt een substitutie plaats van eigen vermogen naar vreemd vermogen. We 
werken vanuit totaalfinanciering. Kenmerk is dat er geen één-op-één relatie wordt gelegd tussen 
een investering en financiering, maar dat wordt gekeken naar het totaal. Het systeem van 
totaalfinanciering maakt optimale benutting van externe financieringsbronnen mogelijk. We 
proberen leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s 
te beheersen. 

Liquiditeitenbeheer 

Liquiditeitenbeheer is het beheren, reguleren en besturen van de inkomende en uitgaande 
geldstromen en de effecten daarvan op de rekening-courantsaldi. In onze overeenkomst (24 januari 
2018) financiële dienstverlening met de BNG kunnen we tot €20.000.000 rood staan in rekening-
courant tegen een gunstig rentepercentage. Door het opstellen van een meerjarige prognose van de 
liquiditeit, die gebaseerd is op de meerjarenbegroting (inclusief de meerjarige 
investeringsplanning), proberen we liquiditeitenrisico’s zoveel mogelijk te beperken. We maken 
voor het eerste begrotingsjaar een prognose daarin staan de schattingen van de uitgaven en 
inkomsten die verband houden met de exploitatie, grondexploitatie en investeringen. Lopende het 
begrotingsjaar wordt deze prognose geactualiseerd, omdat de schatting in de loop van het jaar 
nogal eens verandert door wijziging in de realisatie van de uitgaven en inkomsten. De liquiditeiten 
prognose in 2018 maakte het noodzakelijk dat naast de in de Najaarsnota  2018 vermelde lening 
van € 25.000.000 geldleningen moesten worden aangetrokken. In totaal is dat in 2018 voor  
€ 28.000.000 het geval geweest.  

x € 1.000

Jaar Stand per 1/1 Opname Aflossing Stand per 31/12

Werkel i jk 2018 80.575€    53.000€    6.937€    126.638€    

Bi js tel l ing 2019 126.638€    10.000€    35.332€    101.306€    

Begroot 2020 101.306€    10.000€    7.689€    103.617€    

Begroot 2021 103.617€    20.000€    8.188€    115.429€    

Begroot 2022 115.429€    20.000€    9.074€    126.355€    

Datum van ingang Bedrag Rente % Rentebedrag Aflossing

1-mrt-18 8.000.000€    -0,300% 20.333€   1-mrt-19

30-dec-18 20.000.000€  -0,005% 8€   30-dec-19
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Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 

De rente op de geldmarkt (kredieten voor maximaal een jaar) vertoonde de laatste jaren een 
dalende tendens. In 2018 zijn geldleningen – zie hiervoor - aangetrokken tegen een negatieve 
rente. We verwachten dat in 2019 en latere jaren de rente op de geldmarkt zich uit de min zal 
werken, maar het zal niet extreem gaan stijgen. De rente op de kapitaalmarkt (kredieten langer 
dan een jaar) is evenals de rente op de geldmarkt laag, de verwachting is dat de rente voor 2019 
een lichte stijging zal laten zien. We kiezen daarom ook om langlopende geldleningen aan te 
trekken met een langere looptijd. De langlopende lening van € 25.000.000 die in 2018 is 
aangetrokken tegen een rentepercentage van 1,395% is daar een voorbeeld van. 

Risicobeheersing 

De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasury-beleid zijn de renterisico’s, 
kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente geen leveranciers en 
afnemers kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s niet aanwezig. Blijven over de rente- , 
krediet- en liquiditeitenrisico’s. 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bedraagt de maximale omvang van de kortgeldpositie 
in enig jaar. Voor 2018 is het begrotingstotaal(lasten) € 199.000.000, dus is de toegestane 
kasgeldlimiet €17.000.000. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, zolang we 
maar binnen de kasgeldlimiet blijven, zoveel mogelijk met kort geld gefinancierd (lagere rente) 
wordt, totdat lang geld goedkoper wordt. 

Liquiditeitenprognoses zijn in 2018 nog in ontwikkeling. Aanvang 2018 was in totaal aan 
kasgeldlening aangetrokken € 22.000.000, daarvan is € 8.000.000 per 1 maart 2018 afgelost. Zonder 
de invloed van de overige korte schuld en vlottende middelen is enkel op deze basis de 
kasgeldlimiet van € 17.000.000 gedurende de periode van 1 januari 2018 – 1 maart 2018 
overschreden. 

Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 

De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd 
groter dan of gelijk aan een jaar. Van renterisico is sprake als er onzekerheid bestaat rond 
toekomstige renteniveaus. Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor: 

- Bij variabel rentende leningen;
- Indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is;
- Bij naderende renteaanpassingen van leningen.

Het doel van de renterisiconorm is om op de lange termijn niet afhankelijk te zijn van het 
renteniveau in een bepaald jaar. Met de norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze 
bij openbare lichamen en levert een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare 
lichamen op de kapitaalmarkt. Jaarlijks mogen de renterisico’s niet hoger zijn dan 20% van het 
lastentotaal van de begroting bij aanvang van het boekjaar. 

Het lastentotaal van de primaire begroting 2018 is € 198.675.282, zodat de renterisiconorm   
€ 39.735.000 bedraagt. Het schuldrestant per 31 december 2018 is € 126.638.244. Het renterisico  
is € 25.327.648 en blijft daarmee ruim binnen de risiconorm (63%). 

Kredietrisico’s 
Kredietrisicobeheer kunnen we omschrijven als het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de 
mogelijkheid van een waardedaling van onze vorderingen als gevolg van insolventie of deficit van 
tegenpartijen. 

Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het Treasurystatuut slechts plaatsvinden voor de 
uitvoering van een publieke taak. 
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Het kredietrisico bij de leningen aan woningbouwcorporaties is zeer gering, doordat ze zijn 
aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), welke garant staat voor deze 
leningen. 
 

Interne rente 

In deze programmabegroting 2018 is uitgegaan van een interne rente van 1,5%. De rentelasten 
worden toegerekend aan de diverse programma’s op basis van de boekwaarde van de investeringen. 
Het verschil tussen de betaalde en ontvangen rente en de interne doorberekende rente wordt bij 
de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. 
 
Hieronder de huidige rentetoerekening van 2018: 
 

 
 
Het renteresultaat ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2018 is € 341.000 nadelig. 

 
Schatkistbankieren 

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat 
moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige 
middelen in de schatkist aan te houden. 
 
Dit betekent dat overtollige gelden niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen 
worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden overtollige middelen aan elkaar uitlenen, 
zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om zodoende een beter rendement te halen dan 
bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of roodstand faciliteiten aan. De deelname van 
decentrale overheden aan het schatkistbankieren, draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de 
collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte van het Rijk minder wordt. Dit 
vertaalt zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van 
0,75% van het begrotingstotaal. Dit houdt voor Midden-Groningen in dat er ongeveer €1.500.000 in 
de gemeentekas mag blijven voordat tot schatkistbankieren moet worden overgegaan. Over het 
dagelijkse saldo wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed. 

 
  

Renteschema Begroot Wijziging Nw begroot Werkelijk

a Rentelasten lang lopende geldleningen € 2.677.170 € 211.796 € 2.888.966 € 2.818.444

Rentelasten en -kosten kortlopende geldleningen € 41.000 € 24.996 € 65.996 € 52.035

b Rentebaten lang- en kortlopende geldleningen -€ 184.515 -€ 50.526 -€ 235.041 -€ 38.634

Rentebaten hypothecaire geldleningen ambtenaren € 0 € 0 € 0 € 0

Saldo rentelasten en-baten € 2.533.655 € 186.266 € 2.719.921 € 2.831.845

c Rente doorberekend aan grondexploitaties 2% -€ 373.502 € 130.764 -€ 242.738 -€ 177.788

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente € 2.160.153 € 317.030 € 2.477.183 € 2.654.057

d Rente over voorzieningen contante warde € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente € 2.160.153 € 317.030 € 2.477.183 € 2.654.057

e Aan taakvelden toegerekende rente € 2.563.901 € 81.949 € 2.645.850 € 2.481.564

f Renteresultaat op het taakveld Treasury -€ 403.748 € 235.081 -€ 168.667 € 172.493
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3.3.6 Verbonden partijen 

Inleiding 

In deze paragraaf zijn voor de gemeente Midden-Groningen de verbonden partijen opgenomen. De 
regels van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) vereisen dat er inzicht is welke 
verbonden partijen er zijn voor de gemeente, en wat het bestuurlijk en financieel belang is van de 
gemeente in de verbonden partij. Het BBV schrijft ook voor dat er een beleidskader aanwezig moet 
zijn ten aanzien van verbonden partijen. De kadernota verbonden partijen is in ontwikkeling. 

Het BBV definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De verbonden partij 
moet een zelfstandige organisatie zijn. Financieel belang en bestuurlijk belang omschrijft het BBV 
als volgt: 

 Financieel belang: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet
verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

 Bestuurlijk belang: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur
hetzij uit hoofde van stemrecht”.

Ontbreekt één van de belangen, dan kan er nog sprake zijn van alleen een financieel belang of 
alleen een bestuurlijk belang. Er is dan geen sprake van een verbonden partij. In de notitie 
verbonden partijen 2016 gaf de commissie BBV aan, dat indien er niet strikt sprake is van een 
financieel belang, maar er wel structurele bekostiging is van een organisatie en er tevens een 
bestuurlijk belang is, dat deze organisaties ook als verbonden partijen opgenomen moeten worden.  

Verbonden partijen 

In de tabel ‘Verbonden partijen gemeente Midden-Groningen’ is een overzicht te vinden van de 
verbonden partijen. Deze lijst is onderverdeeld naar rechtsvorm zoals voorgeschreven door het 
BBV. De belangrijkste risico’s die spelen bij de verbonden partijen zijn als volgt: 

 Bij de Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek zijn er nog risico’s voor de
gemeente ten aanzien van de levering van 5 ha bedrijventerrein aan de verbonden partij.

 Voor de verbonden partij de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold, zijn er
aanzienlijke risico’s voor de gemeente. De gemeente staat garant voor €1.800.000.
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Hieronder volgt een lijst met verbonden partijen van de gemeente Midden-Groningen: 

GR = Gemeenschappelijk regeling 
NV = Naamloze vennootschap 
BV = Besloten vennootschap 
OL = Openbaar lichaam 

Nr. Naam Rechtsvorm

1 Samenwerkingsverband afva ls toffenverwi jdering Oost- 

en Zuidoost Groningen (SOZOG)

GR

2 Bedri jvenpark Rengers GR

3 Vei l igheidsregio GR

4 Omgevingsdienst Groningen GR

5 Publ ieke Gezondheid & Zorg Groningen GR

6 Werkvoorzieningsschap WeDeKa bedri jven GR

7 Publ iek Vervoer Groningen Drenthe GR bedri jfsvoeringsorg.

8 Openbaar Lichaam Eems Dol lard Regio OL

9 Bank Nederlandse Gemeenten NV

10 NV Waterbedri jf Groningen NV

11 Enexis  Holding NV

12 Publ iek Belang Elektrici tei tsproductie BV

13 Verkoop Vennootschap BV

14 Cross  Border Leases BV

15 Vorderingen op Enexis BV

16 CSV Amsterdam BV

17 Ontwikkel ingsmaatschappi j de Gouden Driehoek BV

18 BWR personeel BV

19 BWR Werkt BV

20 Stichting Exploi tatie Maatschappi j Gol fbaan Duurswold Stichting

21 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vereniging

22 Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) Vereniging

23 Regiovis ie Groningen-Assen 2030 Convenant*

* Formeel gezien is Regiovisie Groningen-Assen 2030 geen verbonden partij. Gezien er geen 

rechtsvorm (publiek of privaat) is, kan Regiovisie Groningen-Assen niet gezien worden als

verbonden partij. Gezien de financiële belangen en het bestuurlijk belang is deze partij toch

opgenomen in deze paragraaf.  
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Informatie per verbonden partijen 

Naast het overzicht van de verbonden partijen eist het BBV ook dat er per verbonden partij 
informatie wordt opgenomen om meer inzicht en grip te krijgen op de verbonden partijen. 
Hieronder is per verbonden partij de vereiste informatie opgenomen zover deze informatie 
beschikbaar is. 
 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen - 

Stadskanaal

Het SOZOG heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het 

gebied van de afvalstoffenverwijdering.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in algemeen bestuur

Specificering P.Verschuren

Omschrijving financieel belang Kosten verdeling op basis van inwoneraantal (Bron CBS). Kostenstijging / indexering van 1,5 procent per jaar.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 4438 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 4438 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 0

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 59.740

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang 2018 € 0

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers - Slochteren. Opgeheven per 1/7/18, In 2018 is de GR Rengers 

opgeheven en is de grondexploitatie overgedragen aan de gemeente Midden Groningen.

Ontwikkeling en exploitatie bedrijventerrein.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering

Omschrijving financieel belang

Voor het bedrijvenpark is een grondexploitatie opgesteld. Jaarlijks zijn er geen kosten verbonden aan de GR. De 

deelnemende gemeenten staan ieder voor de toekomstige verliezen of positieve resultaten. Groningen 1/3 en Midden-

Groningen 2/3 (voormalig deel Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, beide 1/3).

werkelijke omvang per 01-01-2018 NB (zie omschrijving financieel belang)

werkelijke omvang per 01-07-2018 NB (zie omschrijving financieel belang)

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 0

werkelijke omvang per 01-07-2018 NB 

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 3.809.271

werkelijke omvang per 01-07-2018 NB

werkelijke omvang 2018 € 337.700 (concept cijfer)

Bij tegenvallende kavelverkoop moet de exploitatie worden bijgesteld. De grex vertoond een positief beeld. De 

herziening in 2014 van fase 3&4, looptijd tot eind 2037, laat een positief resultaat zien.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen

Samen werken aan veiligheid in Groningen.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering A. Hoogendoorn

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 3.856.956

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 3.856.956

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 7.055.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 5.439.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 19.263.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 22.059.000

werkelijke omvang 2018 € 1.605.000

Na vaststelling van de jaarstukken 2018 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 2.8 miljoen

en de benodigde weerstandscapaciteit is € 1,5 miljoen. De ratio weerstandsvermogen komt uit op

1,85. Dit ratio is hoger dan de voorgestelde 1,4. Dit komt voort uit de gewijzigde systematiek.

Voordat dit leidt tot een aanpassing in de weerstandscapaciteit dient eerst de nieuwe systematiek

beproefd te worden.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat
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Gemeenschappelijke regeling  Omgevingsdienst Groningen - Veendam

Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO, enWM Woningwet.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering JJ. Boersma

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 3.126.117

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 3.259.735

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 1.738.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 4.595.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang 2018 -€ 804.000

In de begroting 2019 heeft de ODG in haar risico-analyse de risico's benoemd en gekwantificeerd. De totale omvang van 

de risico's zijn € 425.000. Deze kunnen worden opgevangen door de begrote beschikbare weerstandscapaciteit van € 

557.000.

Midden-Groningen verzoekt ODG daarom in 2019 een pilot uit te voeren om tenminste voor (delen van) het Wabo pakket 

op basis van outputfinanciering af te rekenen. Het doel van de pilot is om de ODG uit laten werken hoe zij voor bepaalde 

producten in 2019 bij wijze van pilot ervaring opdoet met betalen op productniveau (outputfinanciering) op basis van de 

Producten- en Dienstencatalogus (PDC) met daarin vastgestelde kengetallen en kostprijzen. Zodoende kan in 2019 

worden beoordeeld of invoering van outputfinanciering voor tenminste de Wabo taken per 2020 wel mogelijk is. 

De voorwaarde voor afrekening op basis van productniveau is dat de rapportages beter moeten zijn. De ODG werkt hier 

sinds 2017 aan en verbetert de kwaliteit van tussentijdse rapportages stapsgewijs. 

In nauw overleg met de deelnemers en de ODG worden de basistaken helder vastgelegd. Daarnaast speelt de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021. 

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Ontwikkelingen

Gemeenschappelijke regeling  Publieke Gezondheid & Zorg Groningen – Groningen

Namens de 20 Groninger gemeenten worden taken uitgevoerd op het gebied van collectieve preventie en publieke 

gezondheid voor alle inwoners van de provincie Groningen.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering P.Verschuren

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is € 1.918.253

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 20.797.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 20.797.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 2.852.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 2.852.000 (concept cijfer)

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 9.492.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 9.272.000 (concept cijfer)

werkelijke omvang 2018 NB

.De risico's zijn niet gekoppeld aan de GR zelf, maar vooral verbonden aan de kosten van de jeugdhulp. Zie ook de 

behandeling van de Jaarstukken in de raad en raadsbrieven in 2018 hierover.
Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven -  Stadskanaal

Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van voormalige gemeente Menterwolde.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering DB Peter Verschuren en AB Peter Verschuren en Jan Jakob Boersma

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 377.578

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 262.225

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 2.347.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 1.445.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 9.217.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 10.887.000

werkelijke omvang 2018 Na bijdrage vanuit deelnemende gemeenten is het resultaat € 45.872 positief. 

De voornaamste oorzaak van de verliezen is de voortdurend dalende rijkssubsidie bij stijgende

loonlasten. Daarnaast is er sprake van een autonome daling van het aantal medewerkers, een

proces dat nog is versneld door groepsdetacheringen, met name in de groen- en post

werkzaamheden. De verdienmogelijkheden in de productie nemen hierdoor af. Wedeka zal een nieuwe koers gaan 

varen, dit neemt in eerste aanleg extra kosten met zich mee. De komende jaren zullen de tekorten toe blijven nemen. 

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Uitvoeren contractmanagement en ontwikkeling en innovatie van publiek vervoer in Groningen en Drenthe

Omschrijving bestuurlijk belang Geen zitting in bestuur

Specificering Perceel Oost-Groningen wordt in bestuur vertegenwoordigd door wethouder Brongers (Stadskanaal)

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 43.458

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 43.458

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2018 -€ 478.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 787.000

werkelijke omvang 2018 -€ 477.632

Publiek Vervoer verwacht over 2018 een incidenteel tekort van € 600.000,-. Ons aandeel hierin is naar verwachting € 

32.593,25. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2018 wordt het tekort exact inzichtelijk. In 2020 zal de 

gemeentelijke bijdrage aan de GR bedrijfsvoeringsorganisatie worden geïndexeerd.

Resultaat

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen
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Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio – Bad Nieuweschans

De regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers bevorderen, stimuleren, ondersteunen 

en coördineren op groot aantal gebieden. 

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering A. Hoogendoorn en J. Borg

Omschrijving financieel belang Bijdrage.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 6.790

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 6.790

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 429.953

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 3.104.875

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang 2018 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats

Risico's

Resultaat

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. 

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering E.Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2018 89.973 aandelen. 

werkelijke omvang per 31-12-2018 89.973 aandelen. 

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 4.687.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 4.991.000.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 135.185.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 132.518.000.000

werkelijke omvang 2018 € 337.000.000

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Vreemd vermogen

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Risico's

Resultaat

N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen

Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P.Verschuren

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2018 27 aandelen.

werkelijke omvang per 31-12-2018 27 aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 73.509.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 120.422.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang 2018 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

N.V. Enexis Holding -  ‘s-Hertogenbosch

Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over elektriciteit en gas, tegen 

aanvaardbare aansluit- en transporttarieven en het kunnen aansluiten van duurzame opgewekte energie op het 

elektriciteitsnet.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P. Verschuren

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2018 142.116 aandelen

werkelijke omvang per 31-12-2018 142.116 aandelen

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 3.808.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 4.024.000.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 3.860.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 3.691.000.000

werkelijke omvang 2018 € 243.000.000

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Resultaat

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie  - ‘s-Hertogenbosch

PBE is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: borging publiek belang 

kerncentrale Borssele.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P. Verschuren

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2018 -

werkelijke omvang per 31-12-2018 -

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 1.620.245

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 1.605.524

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 17.940

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 22.928

werkelijke omvang 2018 -€ 14.721

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale 

aandelenkapitaal van in totaal € 1,5 miljoen.

Financieel belang

Eigen vermogen

Risico's

Resultaat

Vreemd vermogen

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang
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B.V. Verkoop Vennootschap - ‘s-Hertogenbosch

Verkoop Vennootschap is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van Essent voortkomen: 

eventuele garantieclaims voeren tegen RWE en beheer van General Escrow Fonds.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2018 -

werkelijke omvang per 31-12-2018 -

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 150.934

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 112.694

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 19.656

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 56.904

werkelijke omvang 2018 -€ 38.240

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van 

het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van in totaal € 20.000.
Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

B.V. Cross Border Leases vennootschap - ‘s-Hertogenbosch

CBL is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van Essent voortkomen: vertegenwoordigen van 

verkopende aandeelhouders als medebeheerder van het CBL Escrow Fonds.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2018 -

werkelijke omvang per 31-12-2018 -

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 146.779

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 137.536

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 16.517

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 21.460

werkelijke omvang 2018 -€ 9.243

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico, en daarmee aansprakelijkheid 

voor de verkopende aandeelhouders, ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap. 

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en 

beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van in totaal € 20.000.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

B.V. Vorderingen op Enexis  - ‘s-Hertogenbosch

Vorderingen op Enexis is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van Essent voortkomen: 

verstrekken van een lening (€ 1,8 miljard) om verkoop van energienetten door Essent aan Enexis te faciliteren.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2018 -

werkelijke omvang per 31-12-2018 -

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 9.172

werkelijke omvang per 31-12-2018 -€ 2.034

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 356.319.796

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 356.324.180

werkelijke omvang 2018 -€ 11.206

Van de lening resteert nog € 350 miljoen (vierde tranche), wat is geoormerkt als mogelijk toekomstige conversie 

naar eigen vermogen. De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s voor niet-tijdige betaling van 

rente en aflossing. Daarnaast is het risico van de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale 

aandelenkapitaal van in totaal € 20.000.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

B.V. CSV Amsterdam - ‘s-Hertogenbosch

CSV Amsterdam is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: eventuele schade- 

en garantieclaimprocedures te voeren. 

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2018 -

werkelijke omvang per 31-12-2018 -

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 869.698

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 748.894

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 64.924

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 68.083

werkelijke omvang 2018 -€ 120.804

Momenteel is het risico op de escrow-rekening afgenomen tot € 8 miljoen (waarvan € 5,4 miljoen gerealiseerd). 

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot € 20.000.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat
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B.V. Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek - Zuidbroek

Ontwikkeling bedrijventerrein.

Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering J.Borg

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2018 40 aandelen.

werkelijke omvang per 31-12-2018 40 aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 976.359

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 1.012.814

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 1.729.690

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 1.393.764

werkelijke omvang 2018 € 36.455

De ontwikkelingsmaatschappij moet de derde termijn van € 1,1 miljoen nog aan de gemeente voldoen. De 

betaling is gekoppeld aan de levering van 5 ha bestemd bedrijventerrein, hetgeen  nu nog niet het geval is. De 

gemeente zal de desbetreffende gronden nog moeten aankopen. 

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

B.V. BWR Personeel 

BWR Personeel B.V. is 28 juli 2005 opgericht door Het werkvoorzieningsschap ”Hoogezand en Omstreken”(TRIO 

Bedrijven) de BV heeft als doel:

- het beschikbaar stellen van personeel voor Trio bedrijven zodat flexibeler ingespeeld kan worden op de 

behoefte aan leidinggevend kader;

- het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich interesseren bij en/of 

samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen, als mede het uitoefenen van het beheer, 

het bestuur of de directie bij andere vennootschappen en/of ondernemingen;

-het aangaan en uitvoeren van pensioenovereenkomsten, alsmede andere periodieke verplichtingen en het 

beheren van daartoe aan de vennootschap beschikbaar gesteld vermogen;

- het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied, benevens het verrichten 

van al hetgeen met bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn

Omschrijving bestuurlijk belang Lid directie

Specificering Dhr. T. van de Poel directeur van BWR Personeel B.V.

Omschrijving financieel belang Aandelen

werkelijke omvang per 01-01-2018 100%

werkelijke omvang per 31-12-2018 100%

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 18.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 18.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 0

werkelijke omvang 2018 € 0

Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Personeel B.V. Er moet in 2018 een keuze gemaakt 

worden of BWR Personeel B.V. ingezet gaat worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

B.V. BWR Werkt! 

BWR Werkt! B.V. is 17 juli 2013 opgericht en komt tegemoet aan de groeiende behoefte om WWB-cliënten met 

het gebruik van ontwikkelinstrumenten te kunnen verlonen. Het is een springplank, een belangrijke stap richting 

regulier  Werkt! BV is geen gewoon bedrijf, maar een ontwikkelinstrument van BWR. Deze behoefte is in een 

stroomversnelling gebracht door de komst van het pakket-sorteer centrum van PostNL. Bij PostNL worden beide 

doelgroepen (Wsw en WWB) ingezet. Wsw-werknemers hebben hun reguliere dienstverband bij de GR met 

toepassing van de CAO Wsw.

Omschrijving bestuurlijk belang Lid directie

Specificering  T. van de Poel directeur van BWR Werkt! B.V.

Omschrijving financieel belang Aandelen

werkelijke omvang per 01-01-2018 100%

werkelijke omvang per 31-12-2018 100%

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 100.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 100.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 0

werkelijke omvang 2018 € 0

Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Werkt! B.V. Er moet in 2019 een keuze gemaakt 

worden of BWR Personeel B.V. ingezet gaat worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Risico's

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Vereniging Nederlandse Gemeenten – Den Haag

Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken. Tevens afspraken maken 

met andere overheden over arbeidsvoorwaardenbeleid en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten aangaan met 

werknemersorganisaties. 

Omschrijving bestuurlijk belang Dagelijks bestuur en algemeen bestuur worden gekozen door de aangesloten gemeenten. 

Specificering Gemeenten hebben geen directe zitting in algemeen bestuur of dagelijks bestuur.

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 79.850

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 79.850

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 65.530.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 76.373.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang 2018 NB

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's
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Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer

Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur (Algemene Leden Vergadering).

Specificering E. Drenth

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 47.686

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 47.686

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 148.100

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 353.840

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang 2018 € 0 (concept cijfer)

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam

Het aanleggen, de exploitatie en het onderhoud van een golfbaan te Steendam.

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in bestuur van stichting.

Specificering E.Drenth

Omschrijving financieel belang Garantstelling voor lening.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 1.800.000

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 1.800.000

werkelijke omvang per 01-01-2018 -€ 110.484

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 2.046.063

werkelijke omvang per 31-12-2018 NB

werkelijke omvang 2018 -€ 81.400

In augustus 2017 is een vaststellingsovereenkomst getekend waarbij alle gronden onder de golfbaan in handen 

zijn gekomen van de gemeente. De statuten van de stichting zijn aangepast en het bestuur van de stichting 

bestaat uit één persoon (voorgedragen vanuit de gemeente). De gemeente staat nog steeds garant voor de 1,8 

miljoen die de stichting heeft afgesloten bij de BNG. Deze lening zal in mei 2019 verlengd moeten worden. De 

BNG stelt nog steeds als voorwaarde voor deze verlenging de blijvende garantstelling van de gemeente. 

Besluitvorming hierover  loopt momenteel (gepland voor de raad van 25 april a.s.). De intentie, gezien de 

financiele gevolgen voor ons als gemeente, is om de  garantstelling te verlengen.

Risico's

Resultaat

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Vrijwillige samenwerking Regiovisie Groningen-Assen 2030 – Groningen

Regio Groningen-Assen investeert in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. 

Omschrijving bestuurlijk belang

Zitting in dagelijks bestuur en stuurgroep. Midden-Groningen binnen de regiovisie Groningen-Assen nadrukkelijk 

aan de orde stellen dat Midden-Groningen gebaat is bij een beter evenwicht op sociaaleconomisch terrein. De 

Regiovisie zal herijkt gaan worden en dan zal de inbreng vanuit Midden-Groningen met name gericht zijn op het 

verwezenlijken van dat betere evenwicht.

Specificering A.Woortman en J.Borg

Omschrijving financieel belang Bijdrage.

werkelijke omvang per 01-01-2018 Bijdrage vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.

werkelijke omvang per 31-12-2018 Bijdrage vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 12.019.229

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 9.537.367

werkelijke omvang per 01-01-2018 € 4.102.987

werkelijke omvang per 31-12-2018 € 3.106.122

werkelijke omvang 2018 -€ 2.481.862

Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

De RGA heeft de evaluatie in 2018 afgerond en is in 2019 gestart met de actualisatie. Deze actualisatie kan 

wellicht leiden tot aanpassingen in de begroting voor 2020. Tot en met de vaststelling van een nieuw 

uitvoeringsprogramma gaat de RGA door met de projecten en programma's die in de afgelopen jaren in gang zijn 

gezet. De huidige begroting is hierop gebaseerd.

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Ontwikkelingen

Rechtsvorm, naam en plaats

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen
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3.3.7 Grondbeleid 

 

Inleiding 

Het gemeentelijk grondbeleid wordt in 2019 herschreven in een nieuwe Nota Grondbeleid. De basis 
voor het nieuwe grondbeleid vormt de Woonvisie van de gemeente die begin 2019 door de raad is 
vastgesteld. Volgens deze visie is een grote diversiteit aan woonvormen en ingrepen in de fysieke 
leefomgeving nodig om de woonkwaliteit te verbeteren. Uitwerking hiervan in de nieuwe nota zal 
duidelijk maken welke grondbeleidsvormen passend zijn. 
 
Tot die tijd wordt het grondbeleid uitgevoerd van de drie gemeenten waaruit Midden-Groningen 
voort komt. Daarbij voerde Hoogezand een faciliterend grondbeleid en Menterwolde een gemengd 
grondbeleid en Slochteren een actief grondbeleid. Uiteindelijk komen alle grondbeleidsvormen in 
de fusiegemeente Midden Groningen voor. 
 

Herziening 

Alle lopende grondexploitaties (bouwgrond in exploitatie) worden jaarlijks herzien en bij de 
jaarafsluiting geëvalueerd. Er zijn twee uitkomsten mogelijk. Als de exploitatie zich conform 
verwachting gedraagt, dan volstaat het om de gepleegde uitgaven en ontvangen inkomsten 
(boekwaarde) te verwerken, de begroting te indexeren en vervolgens de exploitatie conform vast 
te stellen. 
 
Als blijkt dat de ontwikkelingen structureel afwijken van de begroting, dan is het tijd om de bakens 
te verzetten en de exploitatie een nieuw perspectief te geven door het programma, uitvoering of 
prijsniveau’s binnen het kader van het vastgestelde bestemmingsplan aan te passen aan de 
feitelijke omstandigheden. In dat geval wordt u expliciet verzocht om instemming te geven aan de 
gewijzigde grondexploitatie bij het vaststellen van de jaarrekening. 
 
De exploitatie van het Stadscentrum in Hoogezand is per 31-12-2018 beëindigd en deze treft u niet 
meer aan. 
 
De exploitatie van Stadscentrum Noord in Hoogezand is nog niet planologisch geëffectueerd en 
wordt geactualiseerd bij het aanbieden van het eerste bestemmingsplan in de loop van 2019. 
De exploitatie van de Gouden Driehoek in Zuidbroek is geprivatiseerd en heeft geen actieve rol 
vanuit de gemeente anders dan de gronden tijdig te verwerven en door te leveren. Hier ligt geen 
gemeentelijke grondexploitatie aan ten grondslag. 
 

Winst en verlies 

Het beheersen van de financiën rondom grondexploitaties is geregeld in het BBV2. Volgens deze 
voorschriften moet een verlies worden voorzien als deze wordt verwacht en de winst worden 
genomen als deze is gerealiseerd op basis van de voortgang van de exploitatie3. 
Vorig jaar zijn de exploitaties stevig onder handen genomen en is een verliesvoorziening getroffen 
van enkele miljoenen. 
 
Dit jaar blijkt dat de verschillen ten opzichte van vorig jaar beperkt zijn. Het saldo van verliezen 
en winsten is licht positief: er wordt € 23.568 winst gemaakt. 
 

Gebruikte rekenparameters 

Door de begroting van kosten en opbrengsten in de tijd uit te zetten over de looptijd van het plan 
moeten de kosten en opbrengsten jaarlijks verhoogd worden met de inflatie. De rente die betaald 
wordt is afhankelijk van het jaarlijkse saldo voor elk jaar berekend wordt. De waarde aan het einde 

                                                 
2 Besluit begroting en verantwoording  provincies en gemeenten 
3 Volgens de “POC”- methode: na aftrek van projectspecifieke risico’s wordt een percentage winst genomen op het 
geprognosticeerde resultaat van het % gemaakte kosten maal het % gerealiseerde opbrengsten. 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 18 juni 2019 



 124 

van de looptijd wordt teruggerekend naar vandaag. Daardoor worden exploitaties met verschillende 
looptijden onderling goed vergelijkbaar. 
 
De parameters waarmee gerekend worden zijn: 

1) Kostenstijging: 2% per jaar; 
2) Opbrengstenstijging 0% per jaar; 
3) Rente 2% per jaar; 
4) Terug rekenen naar de waarde van heden: 2% per jaar. 

 
De kostenstijging is gelijk aan het streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de 
Europese Kerninflatie. Aangenomen wordt dat dit beleid de komende tijd gehandhaafd blijft, in 
ieder geval ligt de inflatie feitelijk ook dicht bij deze waarde. 
 
De opbrengstenstijging is nihil omdat de prijzen in de regio Midden Groningen, mede gelet op de 
aardbevingsproblematiek met dito bouwkostenstijging, onder druk blijven staan. Normaliter lopen 
de opbrengsten qua inflatie in de pas met de kosteninflatie, echter gaan wij daar in dit geval 
voorzichtigheidshalve niet van uit. Hierbij past de opmerking dat opbrengsten na 10 jaar op grond 
van regelgeving niet geïndiceerd mogen worden. Dit is het geval in de exploitatie van het 
bedrijventerrein Rengerspark. 
 
De rente van 2% is de interne omslagrente van de gemeente Midden Groningen. Er is geen sprake 
van projectfinancieringen met afwijkende rentevoeten. De berekening naar de waarde van heden 
vind plaats tegen de wettelijk voorgeschreven 2%. 

 
Exploitaties 

IJsbaan – Sappemeer 
In 2018 zijn de grondverkopen op gang gekomen en de contracten voor 2019 zijn veel belovend. Het 
resultaat van de exploitatie verbetert met € 47.669, maar de voorziening het verlies van  
€ 3.862.924 van 2018 is niet meer in te halen. Wel kan de verliesvoorziening iets verlaagd worden 
naar € 3.815.255. Er moeten nog 67 van de 109 woningen gerealiseerd worden. 
Het voorstel is om deze exploitatie conform vast te stellen 
 
Julianapark - Hoogezand 
De exploitatie loopt conform verwachting. Op 1-1-2019 moesten nog 11 van de 34 kavels verkocht 
worden, inmiddels zijn er nog maar 2 vrij te koop. Op deze exploitatie moet winst worden genomen 
van € 12.273. 
 
Tolweg – Muntendam 
De verkopen verlopen voorspoedig en er wordt wat winst gemaakt. Er zijn nog 52 woningen te 
realiseren van de 161. Het voorstel is om deze exploitatie conform vast te stellen. De winst is  
€ 212.878. 
 
Verlengde Veenlaan – Slochteren 
In 2018 is voor de tweede maal een kavel verkocht in dit plan. Vorig jaar is een voorziening 
getroffen omdat de verwachting dat alle 45 kavels binnen een afzienbare periode verkocht zullen 
worden niet meer verwacht werd. Dit jaar is in overleg met betrokkenen een nieuw plan voor 20 
woningen in verschillende woonvormen gemaakt wat ondersteund wordt door marktonderzoek. 
Hiervoor is een verkooptempo van 2 woningen/jaar ingeschat, waarmee de looptijd, en daarmee de 
kosten, iets langer doorlopen dit heeft een negatief effect van € 103.542 op de al genomen 
voorziening van € 2.099.599. We verzoeken u de exploitatie conform vast te stellen. 
 
Burgemeester Venemastraat - Meeden 
In dit plan van 6 kavels is nog niet iets verkocht. Een nadere beschouwing van de kavelprijzen leert 
dat deze per m2 even duur zijn als in Muntendam, maar de kavels zelf zijn twee keer zo groot. Het 
ligt echter niet in de rede om te verwachten dat de woningen hier ook tweemaal zo groot en duur 
worden als in Muntendam. Eerder past hier een woning in het zelfde prijssegment, maar met meer 
tuin. We hebben daarop de tuin bij de woning met 2/3 afgeprijsd in de exploitatie waarmee de 
opbrengsten meer marktconform zijn geworden. Het voorziene verlies is daarmee opgelopen van  
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€ 32.223 in 2018 naar € 159.926 nu. Als deze prijzen zijn vastgesteld, moeten we nagaan of deze 
ook tot afname leiden in de markt. We stellen voor om de exploitatie aldus gewijzigd vast te 
stellen. 
 
Rengerspark - Kolham 
Dit plan is net overgenomen uit de samenwerking met Groningen. Er zijn nog geen verkopen, geen 
voorzienbare verliezen, noch winstnemingen. De prognose en de exploitatie zijn ongewijzigd. 
 
Korenmolenweg – Slochteren 
Bij de entree van Slochteren ligt nog 8.210 m2 bedrijventerrein te wachten op een koper. Het is 
goed om deze voorraad te hebben. De looptijd is met een jaar verlengd, wat leidt tot iets hogere 
plankosten en rentekosten. De voorziening moet met € 18.007 worden opgehoogd naar € 241.112 
 

Overige 

Gouden Driehoek 
De gemeente heeft nog voor € 1.219.661 aan gronden in eigendom die aan de private partner 
geleverd moeten worden. Hiervan is al eerder de helft van de waarde voorzien. Er is geen 
aanleiding om die voorziening aan te passen. 
 
Stadscentrum 
De grondexploitatie Stadscentrum (ten zuiden en westen van winkelcentrum De Hooge Meeren) is 
eind 2018 afgesloten. In 2018 is de subsidie met Regio Groningen-Assen van € 500.000 afgerekend 
en zijn de resterende gronden ingebracht in een grondbank. Dit betreft 26.322 m2 á € 29 per m2 
voor de ontwikkeling van het Stadscentrum Noordelijk Deel en 5.510 m2 á € 165 per m2 voor eigen 
verkoop. Hiervoor heeft de raad in 2018 een nieuwe grondexploitatie, Stadscentrum Noord, 
vastgesteld. 
 
De totale inbrengwaarde in de grondbank is € 1.613.088. De in de grondexploitatie geplande 
sanering aan de Tussenhof, voormalig Atlantaterrein en voormalig Kerkstraat 40 in 2018 zal 
waarschijnlijk in 2019 ten uitvoering komen. Voor de dekking van de saneringskosten blijft 
€ 568.000 in de verliesvoorziening. Dit bedrag betreft het niet bestede saneringsbudget in de 
grondexploitatie. 
 
De eindboekwaarde van de huidige grondexploitatie Stadscentrum van € 3.132.082 is afgeboekt. Dit 
is vrijwel volledig gedekt met een onttrekking uit de verliesvoorziening van € 3.095.401. Het 
resterende nadeel van € 36.681 is onderdeel van het rekeningresultaat 2018. 
 
Schiereiland Foxhol 
Het schiereiland Foxhol is een kleinschalig bedrijventerrein dat is gerealiseerd ten tijde van de 
revitalisering van de bedrijventerreinen Foxhol en Martenshoek. Op dit bedrijventerrein zijn nog 
kavels beschikbaar voor verkoop. 
 
Winkelpark 
De gronden zijn in het verleden aangekocht voor de ontwikkeling van een winkelpark. Visser 
Vastgoed heeft een deel daarvan aangekocht. Op dit deel hebben zich een aantal winkels 
gevestigd.  De resterende aangrenzende gronden zijn eigendom van de gemeente. Deels bouwrijp 
en deels niet. De afgelopen jaren vonden geen ontwikkelingen plaats op de gronden die in 
eigendom zijn van de gemeente. 
 
Perceel Rengers 
Dit perceel is het resterende deel van een perceel (totaal 3.898 m2) dat in 2013 door voormalig 
gemeente Slochteren is aangekocht voor een bedrag van € 140.328. Eind maart 2016 is 2.283 m2 
verkocht, er resteert nog 1.634 m2. De huidige boekwaarde is o.b.v. verkrijgingsprijs. De kavel 
maakt geen deel uit van de grondexploitatie Rengerspark. 
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Financieel 

Hieronder volgt de financiële toelichting op de lopende grondexploitaties van de gemeente Midden-

Groningen. 

Resultaten 2018 op basis van MPG 2019 

 
 
Het totaal van wijzigingen in af te dekken verliezen en te nemen winst is over 2018 € 23.568. 
 

Benodigde verliesvoorziening 

 
 
Het bedrag aan te dekken verliesvoorzieningen van de grondexploitaties is met € 2.893.818 
afgenomen tot € 6.987.434. De afname betreft grotendeels een onttrekking uit de voorziening 
‘Stadscentrum oud’ van € 3.095.401 als dekking voor de afboeking van de boekwaarde. Het 
resterende verschil wordt verklaard door de uitkomst van de MPG 2019 waarbij per saldo € 201.583 
aan de verliesvoorzieningen is toegevoegd. Deze toevoeging wordt ruimschoots gedekt door de 
winstnemingen op de grondexploitaties ‘Julianapark’ en ‘Tolweg’. 
 

Boekwaarden en mutatie totaal 

 
 
In de bovenstaande tabel staan de saldi van de exploitaties aan het begin en einde van het jaar 
2018. Hieruit blijkt dat het “onderhanden werk”, het totaal van de gronden in exploitatie, is 
afgenomen van € 18.845.826 naar € 17.059.583. Tegenover het totaal geprognosticeerde negatieve 
resultaat van €2.497.202, contant per 1-1-2019 € 2.855.403, staat een voorziening van € 6.987.434. 

Grondexploitatie

Verlies/winst 

mutatie

IJsbaan 47.669€               

Jul ianapark 12.273€               

Tolweg 212.878€             

Verlengde Veenlaan -103.542€           

Burgemeester Venemastraat -127.703€           

Rengerspark -€                    

Korenmolenweg -18.007€             

Totaal: 23.568€               

Grondexploitatie 1-1-2018 31-12-2018

IJsbaan -3.862.924€            -3.815.255€            

Stadscentrum oud -3.663.401€            -568.000€               

Korenmolenweg -223.105€               -241.112€               

Verlengde Veenlaan -2.099.599€            -2.203.141€            

Burgemeester Venemastraat -32.223€                 -159.926€               

Totaal: -9.881.252€            -6.987.434€            

Grondexploitatie

Boekwaarde 

1/1 Investeringen

Inkomsten/ 

desinvesteringen

Tussentijdse 

winstnemingen

Boekwaarde 

31/12 Eindwaarde

Contante 

waarde

Getroffen 

voorziening

IJsbaan 7.749.314€     236.491€           -799.354€                -€                       7.186.451€     4.382.529€    3.815.255€    3.815.255€   

Julianapark 452.465€        50.003€             -56.140€                   12.273€                 458.601€        -118.913€      -112.055€      -€               

Tolweg 297.212€        18.906€             -370.646€                212.878€              158.350€        -1.076.883€  -937.491€      -€               

Verlengde Veenlaan 3.582.565€     156.009€           -129.569€                -€                       3.609.005€     2.685.617€    2.203.141€    2.203.141€   

Burgemeester Venemastraat 567.190€        9.539€               -€                           -€                       576.729€        180.103€        159.926€        159.926€      

Rengerspark -€                 3.975.415€       -72.386€                   -€                       3.903.029€     -3.811.121€  -2.514.485€  -€               

Korenmolenweg 618.309€        15.660€             -€                           -€                       633.969€        255.870€        241.112€        241.112€      

Stadscentrum oud 5.045.322€     200.448€           -5.245.770€             -€                       -€                 -€                 -€                 568.000€      

Schiereiland Foxhol 287.147€        -€                    -€                           -€                       287.147€        -€                 -€                 -€               

Winkelpark 188.162€        -€                    -€                           -€                       188.162€        -€                 -€                 -€               

Perceel Rengers 58.140€           -€                    -€                           -€                       58.140€           -€                 -€                 -€               

Totaal: 18.845.826€  4.662.471€       -6.673.865€             225.151€              17.059.583€  2.497.202€    2.855.403€    6.987.434€   
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Risico’s 

Van alle exploitaties is een algemeen risico van 10% over de kosten en een projectspecifiek risico 
doorgenomen met de projectleiders. Als het risico groter is dan het exploitatieresultaat, dan is er 
een risico op een verlies. Het totaal aan risico’s bedraagt € 372.000. Dit risico wordt in aanmerking 
genomen bij het bepalen van het weerstandsvermogen van de gemeente. 
 

 
  

Grondexploitatie

Risico's (geen 

voorziening)

IJsbaan -86.000€          

Jul ianapark -€                 

Tolweg -€                 

Verlengde Veenlaan -59.000€          

Burgemeester Venemastraat -122.000€        

Rengerspark -€                 

Korenmolenweg -105.000€        

Totaal: -372.000€        
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3.3.8 Bestuur 

 

Passende vergaderstructuur voor de raad 

In 2018 heeft de raad vergaderd volgens het gekozen BOB model, een driedeling waarbij eerst 
Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de Oordeelvorming met de fracties wordt 
gedebatteerd en tenslotte in de formele raadsvergadering Besloten wordt. Dit model werkt naar 
tevredenheid en wordt in 2019 voortgezet. 
 
In de eerste helft van 2018 was er om de week een raadsavond met zowel een raadscommissie als 
een raadsvergadering. Gelet op de hoeveelheid en diversiteit van de onderwerpen bleek dit geen 
werkbare structuur, daarom is na het zomerreces gestart met een nieuwe indeling. Sinds 
september zijn er standaard in week 1 en 2 van de maand twee algemene raadscommissies, in 
week 3 een beeldvormende avond en tenslotte in week 4 de raadsvergadering. Deze indeling is 
werkbaar gebleken en daarom zet de raad deze in 2019 voort. 

  

Interactieve beleidsvorming 

In 2018 heeft de raad een aantal onderwerpen opgepakt waarbij de raad voorafgaand aan de 
besluitvorming beeldvormende avonden met inwoners heeft georganiseerd. Dit betrof onder andere 
het opstellen van de afvalvisie en de woonvisie. Verder zijn er beeldvormende avonden geweest 
over energietransitie, groenbeleid en sociaal beleid. Ook zijn er raadsavonden geweest met 
vrijwilligers en jeugd en zijn er diverse werkbezoeken afgelegd en is de raad op gezette tijden door 
het college bijgepraat in openbare informatiebijeenkomsten. 
 
Daarnaast is de raad gestart met gast van de raad, waarbij de raad inwoners uitnodigt om kennis te 
komen maken met raadsleden en burgemeester onder het genot van een maaltijd, waarna ze de 
raadsvergadering kunnen bijwonen. Verder worden eventuele belanghebbenden bij de diverse 
agendapunten actief door de raad uitgenodigd om de raads- en commissievergaderingen te komen 
bijwonen. 

 

Kwaliteit van besluitvorming 

Wij willen de kwaliteit van de besluitvorming verhogen en maken daarbij steeds meer gebruik van 
digitale middelen. De raad heeft een eigen omgeving op de gemeentelijke website in het kopje 
bestuur en er is een actueel raadsinformatiesysteem waarop de vergaderingen en de stukken van 
de openbare vergaderingen voor politiek en burger gemakkelijk toegankelijk zijn. Ook is 
geïnvesteerd in trainingen voor de voorzitters van de raadscommissie om de kwaliteit van de 
debatten in de vergaderingen van de raad en commissies te verhogen.  Verder werken we met 
publieksvriendelijke samenvattingen van de besluiten en de besluitenlijsten. Hierbij wordt de raad 
ondersteund door een accurate griffie die hen vanuit een onafhankelijk perspectief proactief 
adviseert. Daarnaast is de griffie uiteraard ook de vraagbaak voor inwoners en andere stakeholders 
die in contact willen komen met de raad. 

 

Rekenkamercommissie Midden-Groningen 

De rekenkamercommissie Midden-Groningen is op 2 januari 2018 ingesteld en bestaat uit een 
externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijk secretaris. In september is een van de 
leden teruggetreden en sinds 1 december 2019 is deze vacature weer ingevuld. 
Deze benoemingen zijn in principe voor het jaar 2018 en 2019. In 2019 zal een evaluatie worden 
uitgevoerd op de rekenkamerfunctie om deze functie vanaf 2020 vervolgens definitief vorm te 
geven. Hierbij zal ook het budget van de rekenkamercommissie worden betrokken, dat nu is 
vastgesteld op € 1,00 per inwoner. 
 
De rekenkamercommissie heeft de ambitie om per jaar minimaal 2 onderzoeken uit te voeren. 
Omdat de organisatie in 2018 als nieuwe heringedeelde gemeente nog in de ontwikkelfase zat, 
heeft het iets langer geduurd voor het eerste onderzoek van start kon gaan en is de doorlooptijd 
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ook langer geweest. Over 2018 is er daarom slechts één zeer uitgebreid onderzoek uitgevoerd, het 
onderzoek naar gemeentelijk vastgoed dat in februari aan de raad is aangeboden.  
In 2019 zullen meerdere onderzoeken worden uitgevoerd. 

 

Gaswinning en aardbevingen 

Dit is één van de speerpunten van de raad. Daarvoor heeft de raad ook een raadswerkgroep 
Nationaal Programma Gaswinning (NPG) in het leven geroepen. Een belangrijk aandachtspunt 
hierbij is hoe het proces van plannen maken en het democratisch proces op een goede manier met 
elkaar in lijn wordt gebracht. Daarbij moet helder worden wie, wanneer, wat doet. Hoe wordt dit 
uitgelijnd met de organisatie en met het college? Daarbij is het uitgangspunt dat de raad aan de 
voorkant van het proces wil staan en hierin met de raad als eenheid wil optreden. 
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4. Jaarrekening



 
131 

 

4.1 Overzicht van baten en lasten 

 
Overzicht van gerealiseerde baten en 

lasten

Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Programma 1: Dorpen & wijken -16.532.396€      33.893.074€      17.360.678€        -16.318.183€      35.064.177€      18.745.994€        -15.905.125€      34.755.193€      18.850.067€        -413.058€       308.984€       -104.073€       

Programma 2: Sociaal -40.843.651€      111.773.552€     70.929.901€        -41.563.247€      112.826.600€     71.263.353€        -39.982.913€      112.310.905€     72.327.992€        -1.580.334€    515.695€       -1.064.639€    

Programma 3: Economie -5.104.493€        13.318.176€      8.213.683€         -16.546.399€      26.083.152€      9.536.753€         -14.705.484€      23.701.865€      8.996.380€         -1.840.915€    2.381.287€    540.373€        

Programma 4: Dienstverlening -1.120.502€        2.203.545€        1.083.043€         -1.220.497€        5.475.495€        4.254.998€         -1.191.642€        5.022.672€        3.831.030€         -28.855€         452.823€       423.968€        

Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering -3.164.599€        10.698.089€      7.533.490€         -1.182.156€        6.724.394€        5.542.238€         -822.835€           4.329.603€        3.506.767€         -359.321€       2.394.791€    2.035.471€     

Subtotaal programma's -66.765.641€    171.886.436€  105.120.795€    -76.830.482€    186.173.818€  109.343.336€    -72.608.000€    180.120.237€  107.512.237€    -4.222.482€  6.053.581€  1.831.099€   

Lokale heffingen -14.957.875€      906.212€           -14.051.663€      -14.857.875€      1.038.589€        -13.819.286€      -14.989.148€      1.143.623€        -13.845.525€      131.273€        -105.034€      26.239€          

Algemene uitkeringen -114.177.476€     -€                 -114.177.476€     -113.440.091€     -€                 -113.440.091€     -113.512.502€     -€                 -113.512.502€     72.411€          -€             72.411€          

Dividend -183.284€           -€                 -183.284€           -183.284€           -€                 -183.284€           -311.160€           -€                 -311.160€           127.876€        -€             127.876€        

Saldo financieringsfunctie -427.438€           11.771€            -415.667€           -3.130.404€        2.961.737€        -168.667€           -38.634€            211.127€           172.493€            -3.091.770€    2.750.610€    -341.160€       

Overige algemene dekkingsmiddelen -€                  -€                 -€                  -€                  -€                 -€                  -€                  -€                 -€                  -€               -€             -€               

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen -129.746.073€  917.983€         -128.828.090€  -131.611.654€  4.000.326€      -127.611.328€  -128.851.444€  1.354.750€      -127.496.694€  -2.760.210€  2.645.576€  -114.634€     

Overhead -€                  22.986.563€      22.986.563€        -1.412.269€        26.703.770€      25.291.501€        -1.496.325€        27.268.424€      25.772.099€        84.056€          -564.654€      -480.598€       

Heffing VPB -€                  17.904€            17.904€              -€                  17.904€            17.904€              -€                  20.000€            20.000€              -€               -2.096€         -2.096€          

Onvoorzien -€                  138.731€           138.731€            -€                  138.731€           138.731€            -€                  138.117€           138.117€            -€               614€             614€              

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten -196.511.714€  195.947.617€  -564.097€         -209.854.405€  217.034.549€  7.180.144€       -202.955.770€  208.901.528€  5.945.758€       -6.898.635€  8.133.021€  1.234.386€   

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Programma 1: Dorpen & wijken -191.658€           92.793€            -98.865€            -273.808€           92.793€            -181.015€           -275.665€           92.793€            -182.872€           1.857€           -€             1.857€           

Programma 2: Sociaal -189.080€           946.883€           757.803€            -2.599.410€        946.883€           -1.652.527€        -2.541.205€        946.883€           -1.594.322€        -58.205€         -€             -58.205€         

Programma 3: Economie -656.926€           418.243€           -238.683€           -1.416.609€        418.243€           -998.366€           -998.110€           400.000€           -598.109€           -418.500€       18.243€         -400.257€       

Programma 4: Dienstverlening -€                  -€                 -€                  -€                  335.000€           335.000€            -€                  335.000€           335.000€            -€               -€             -€               

Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering -1.220.208€        1.269.746€        49.538€              -16.759.360€      12.076.124€      -4.683.236€        -16.087.188€      12.076.124€      -4.011.064€        -672.172€       -€             -672.172€       

Subtotaal mutaties reserves -2.257.872€      2.727.665€      469.793€          -21.049.187€    13.869.043€    -7.180.144€      -19.902.167€    13.850.800€    -6.051.367€      -1.147.020€  18.243€       -1.128.777€  

Gerealiseerd resultaat -198.769.586€  198.675.282€  -94.304€           -230.903.592€  230.903.592€  -€                 -222.857.937€  222.752.328€  -105.609€         -8.045.655€  8.151.264€  105.609€      

Begroot 2018 Begroot na wijziging 2018 Rekening 2018 Verschil
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4.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

 

4.2.1 Analyse afwijkingen  

 
Onderstaand worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht. Deze afwijkingen 
worden voor de inzichtelijkheid toegelicht op het niveau van de verschillende producten per 
programma. 
 

Analyse verschillen ‘Dorpen en Wijken’  

 
Het programma Dorpen en Wijken kent een nadeel van € 100.000. De belangrijkste voordelen  in 
het programma zitten in de producten Openbare ruimte (€ 356.000),  Milieu (€ 362.000) en Afval  
(€ 303.000). Nadelen zitten in het product Cultuur (€ 301.000) en Groen (€ 346.000).   
 
Het voordeel in het product Openbare ruimte (€ 356.000) ontstaat door lagere kapitaallasten en 
minder uitbesteed werk. Het voordeel in het product Milieu (€ 362.000) ontstaat door lagere lasten 
van de Omgevingsdienst Groningen, waarvan de lasten over diverse andere producten en 
programma’s zijn verdeeld. Het voordeel op het product Afval (€ 303.000) ontstaat met name door 
lagere uitvoeringskosten voor de afvalverwijdering.  
 
Het nadeel ad € 301.000 in het product Cultuur wordt met name veroorzaakt door uitgaven gedaan 
in relatie tot het accommodatiefonds. Het tekort op het product Groen ad € 346.000 wordt 
grotendeels veroorzaakt door meer uitgaven voor het onderhoud van de bermen en meer uitgaven 
voor de bladcampagne.  

 

Analyse verschillen ‘Sociaal’  

 
Het programma Sociaal kent een tekort van € 1.100.000. De belangrijkste verschillen worden 
veroorzaakt door nadelen in de producten Jeugd ad € 2.400.000 en WMO oude taken ad € 283.000. 
Voordelen zijn behaald in de producten Inkomensregelingen ad € 767.000 en Onderwijs ad  
€ 728.000.  
 
Het tekort in het product Jeugd ontstaat doordat de uitgaven voor jeugdzorg € 2.700.000 hoger zijn 
dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een toename in het jeugdzorggebruik (zorg in natura en 
PGB) van € 3.300.000. Daar tegenover staat een voordeel van € 660.000 op de uitvoeringskosten 
jeugd. Dit komt omdat in 2018 de preventie/investering aan de voorkant nog deels ingericht moest 
worden en niet alle kosten voor een heel jaar zijn gemaakt. 
 
Het tekort op de WMO oude taken (€ 283.000) wordt met name veroorzaakt door meer uitgaven 
voor (duurdere) rolstoelen en meer gebruik van de WMO huishoudelijke hulp. 
 
De voordelen in het product Inkomensregeling ad € 767.000 ontstaan met name door meevallende 
uitgaven voor de Buig. In 2018 nam het aantal bijstandsuitkeringen behoorlijk af. Dit werd vooral 
veroorzaakt door een hogere uitstroom en in mindere mate door een lagere instroom. Per saldo 
hebben we in 2018 een voordeel op de Buig van € 754.000 ten opzichte van de actuele begroting: 
een nadeel van € 336.000 aan de batenkant en een voordeel op lasten van € 1.090.000.  
 
Het voordeel van € 728.000 in het product Onderwijs wordt in hoofdzaak veroorzaakt door lagere 
huisvestingslasten. Dit betreft € 530.000 lagere kapitaalslasten, € 181.000 lagere kosten onderhoud 
en exploitatie van gebouwen die stichting Ultiem zelf heeft geregeld en betaald. 
 
 
 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 18 juni 2019 



 133 

Analyse verschillen ‘Economie’  
 
Het programma Economie kent een voordeel van € 100.000. Belangrijkste oorzaak is een voordeel 
van € 400.000 in het product Economische ontwikkeling en een nadeel in het product 
Brandweer/Openbare veiligheid ad € 400.000.  
 
Het voordeel van € 400.000 in het product Economische ontwikkeling ontstaat met name door 
hogere legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen en minder uitgaven dan geraamd voor de 
Ondernemersregeling, Breedbandinternet en Bedrijvig en Leefbaar Midden-Groningen. Een deel van 
deze niet bestede budgetten zullen middels een overhevelingsvoorstel worden overgeheveld naar 
2019 en alsdan worden uitgegeven.  
 
Binnen het product Brandweer/Openbare veiligheid worden de uitgaven en inkomsten van  het 
programma Gevolgen Gaswinning verantwoord. De lagere inkomsten ontstaan doordat een nog te 
ontvangen claim WOZ van € 504.000 is afgeboekt. Dit betrof een verwachte vergoeding voor de 
extra werkzaamheden rond de bepaling van de WOZ-waarden en de gederfde inkomsten door de 
lagere WOZ waarden over 2015 tot en met 2017. Eind 2018 werd duidelijk dat daar geen aparte 
vergoeding voor komt, maar dat dit ten laste van de verhoogde Lumpsum vergoeding 2018 zou 
vallen. Tegenover dit nadeel staat een hogere vergoeding € 97.000  voor de inzet van eigen 
personeel in de regio bij de bestuurstafels. 
 

Analyse verschillen ‘Dienstverlening’  

 
Het programma Dienstverlening kent een voordeel van € 300.000. Belangrijkste oorzaak is het 
voordeel op het product Bestuurlijke samenwerking ad € 302.000. Dit voordeel ontstaat met name 
in het frictiekostenbudget herindeling wat is onderschreden als gevolg van fasering van de uitgaven 
voor harmonisatie automatisering / informatisering en lagere kosten van inhuur van derden.  

 

Analyse verschillen ‘Bestuur en bedrijfsvoering’  
 
Het saldo van de baten en lasten op het programma bedrijfsvoering is € 2.000.000 voordelig. 
Hiertegenover staan nadelen in het Saldo Financieringsfunctie ad € 300.000 (rentenadelen), nadeel 
op de overhead ad € 400.000 en lagere onttrekkingen aan de reserves ad € 600.000.   
 
De belangrijkste oorzaak van het resterende voordeel ad € 900.000 zijn lagere uitgaven dan begroot 
op het gebied van automatisering (€ 827.000). Belangrijkste oorzaak hiervan is dat een aantal 
projecten is vertraagd als gevolg van de samenvoeging van de gemeentes en interne verhuizingen.  
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4.2.2 Overzicht aanwending onvoorzien 

 
In de begroting 2018 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 2,27 per inwoner. 
In totaal een bedrag van € 138.731. In het volgende overzicht zijn de in 2018 via 
begrotingswijziging verwerkte mutaties van deze post opgenomen. 

 

 
 

4.2.3 Vennootschapsbelasting 

 
Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover 
zij een onderneming drijft. Vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over 
de fiscale winst welke door een onderneming is behaald. Daar waar binnen de gemeente sprake is 
van het drijven van een onderneming, zal de Vpb-plicht gaan gelden. Het gaat dan om economische 
activiteiten waarbij de gemeente in concurrentie treedt (of kan treden) met de markt en daarmee 
winst behaald. Van die gemeentelijke onderdelen zal dan de fiscale winst moeten worden bepaald.  
 
Voor de aangiften worden de wettelijke termijnen gehanteerd. De aangiften zijn en worden 
verzorgd door Caraad Belastingadviseurs. De aangiften Vennootschapsbelasting 2016 van de 
voormalige drie gemeenten zijn ingediend. De aangifte Vennootschapsbelasting 2017 volgt in 2019 
en daarna zal de aangifte Vennootschapsbelasting  2018 voor Midden-Groningen volgen.  

 
  

Beginstand post onvoorziene uitgaven. 138.731€                  

5

Verkeerstaanpassingen OBS Burg. 

Verkuisenschool Muntendam in het 

kader van de verkeersveiligheid. -27.000€        111.731€                  

5

Meerwerkopdracht aan ODG verstrekt 

in het kader van sloopmeldingen etc. -111.117€      614€                           

Begrotings-

wijziging nr. Onderwerp Mutatie Stand onvoorzien
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4.2.4 Overzicht incidentele baten en lasten per programma 

 

 
  

Incidentele baten en lasten Baten Lasten Toelichting

Dorpen en Wijken

Storting voorziening Onderhoud Graven 352.000€         Vanuit jaarwerk 2017 verplichting om 

afkoopsommen vanuit achterliggende 

jaren toe te voegen aan een voorziening.

Subtotaal: Dorpen en Wijken -€                  352.000€         

Sociaal

Schikking FNV m.b.t. samenwerking PostNL 202.000€         

Meeropbrengsten eigen bijdragen WMO

300.000€         

De eigen bijdrage wordt pas in 2019 

verlaagd, agv abonnementstarief.

Subtotaal: Sociaal 300.000€         202.000€         

Economie

Restitutie bijdrage Veiligheidsregio 2018 125.000€         

Storting in verliesvoorziening Verlengde Veenlaan 103.311€         

Storting in verliesvoorziening Burg. Venemastraat 127.703€         

Storting in verliesvoorziening Korenmolenweg 18.007€           

Onttrekking verliesvoorziening IJsbaan 47.669€            

Winstneming Tolweg 212.878€         

Winstneming Julianapark 12.273€            

Lumpsum Gevolgen Gaswinning 1.300.000€      Vergoeding 2018

Claim gaswinning 500.000€         Afboeking nog te ontvangen Claim WOZ in 

verrekening met de Lumpsum Gevolgen 

Gaswinning.

Vergoeding Provincie 200.000€         Vergoeding voor inzet personeel en 

gemaakte kosten bij de bestuurstafels.

Kosten Programma Gevolgen Gaswinning 1.000.000€     Kosten Gevolgen Gaswinning.

Subtotaal: Economie 1.897.820€      1.749.021€     

Bestuur en bedrijfsvoering

Voorziening APPA 286.000€         

Tijdelijke huisvesting bouw Gem.huis 351.000€         Kosten huur tijdelijke lokaties, 

aanpassingen en verhuiskosten.

Onttrekking reserve bouw gemeentehuis 351.000€         Ter dekking van bovengenoemde kosten.

Kosten herindeling 3.388.685€     Besteding budget + verr.NTO 2017.

Algemene uitkering: herindeling 3.388.685€      Frictiekostenvergoeding 2018.

Mutatie algemene reserve t.b.v. herindeling 360.000€         Correctie aandeel kosten MW en SL 2017.

Subtotaal : Bestuur en Bedrijfsvoering 4.099.685€      4.025.685€     

Totaal 6.297.505€      5.976.706€     
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4.2.5 Overzicht structurele toevoeging/onttrekkingen reserves 
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4.2.6 Verantwoordingsinformatie Wet Normering Topinkomens (WNT) 

 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente 
Midden-Groningen van toepassing zijnde regelgeving. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor de gemeente Midden-Groningen is € 187.000. Dit geldt naar 
rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen  zonder 
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste twaalf kalendermaanden een 
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 
 

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

 

 
 
Er zijn geen vergelijkende cijfers van 2017 opgenomen. Dit in verband met het feit dat de 
gemeente Midden-Groningen nog niet bestond in 2017. 

  

Naam H.J.W. Mulder F.M. Bouwman

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier

Aanvang en einde functievervul l ing in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 1,0 1,0

(Fictieve) dienstbestrekking? Ja Ja

Individueel WNT-maximum € 189.000 € 189.000

Beloning € 134.300 € 77.027

Belastbare onkostenvergoedingen € 2.628 € 2.311

Beloningen betaalbaar op termi jn € 18.536 € 12.164

Subtotaal € 155.464 € 91.502

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag - -

Bezoldiging 2018 € 155.464 € 91.502

Verpl ichte motivering indien overschri jding n.v.t. n.v.t.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
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4.3 Balans 

 

Activa balans 

 

 
 

  

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bijdrage activa in eigendom van derden 1.797.510€       744.991€        

1.797.510€       744.991€          

Materiële vaste activa

investeringen met een economisch nut 101.211.373€   96.510.329€   

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 23.343.275€     23.374.177€   

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 25.719.612€     25.350.394€   

150.274.258€   145.234.899€   

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 774.889€          778.041€        

Kapitaalvertrekkingen aan overige verbonden partijen 71.237€            21.637€          

Leningen aan woningbouwcorporaties 2.226.325€       2.254.640€     

Leningen aan overige verbonden partijen 66.211€            66.211€          

Overige langlopende leningen 5.985.821€       5.761.632€     

9.124.483€       8.882.161€       

Totaal vaste activa 161.196.251€   154.862.051€   

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen 34.456€            31.552€          

Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie 10.072.149€     8.964.573€     

Gereed product een handelsgoederen -€                  5.356€            

10.106.606€     9.001.482€       

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jaar

Vorderingen op openbare lichamen 9.668.337€       12.047.465€   

Uitzettingen in ‘Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar 9.274.923€       920.057€        

Overige vorderingen 12.607.439€     9.303.545€     

31.550.700€     22.271.067€     

Liquide middelen

Banksaldi 1.984.647€       556.329€        

Kassaldi 33.560€            41.061€          

2.018.207€       597.390€          

Overlopende activa

Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen door voorfinanciering op specifieke uitkeringen:

          - Het Rijk 2.586.797€       2.530.000€     

          - Overige Nederlandse overheidslichamen 1.628.067€       713.103€        

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende jaren komen 8.644.102€       10.527.554€   

12.858.967€     13.770.656€     

Totaal vlottende activa 56.534.480€     45.640.595€     

Totaal activa 217.730.730€   200.502.645€   

1-1-201831-12-2018
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Passiva balans 

 

 

  

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.100.057€        12.148.704€      

Bestemmingsreserves 28.816.805€      31.832.828€      

Gerealiseerd resultaat 105.609€           -6.013.397€       

32.022.472€      37.968.136€      

Voorzieningen

Verplichtingen en verliesvoorzieningen 352.257€           62.688€             

Risicovoorzieningen 799.564€           820.067€           

Egalisatievoorzieningen 16.075.033€      14.837.926€      

Voorzieningen toekomstige investeringen 3.146.193€        2.838.795€        

Voorziening van derden verkregen middelen 550.719€           143.214€           

20.923.768€      18.702.691€      

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen van:

          - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 126.638.243€    102.575.573€    

Waarborgsommen -€                   1.555€               

126.638.243€    102.577.129€    

Totaal vaste passiva 179.584.483€    159.247.955€    

Vlottende passiva

Vlottende schulden

Banksaldi 2.909€               8.886.518€        

Overige schulden 23.343.197€      21.997.672€      

23.346.106€      30.884.190€      

Overlopende passiva

Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en volgend jaar tot betaling komen 2.480.604€        3.520.962€        

Van overheidslichamen voorschotbedragen specifieke uitkeringen 1.360.139€        634.000€           

Overige vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen die t.l.v. volgende jaren komen 10.959.398€      6.215.538€        

14.800.141€      10.370.500€      

Totaal vlottende passiva 38.146.247€      41.254.690€      

Totaal passiva 217.730.730€    200.502.645€    

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 319.841.916€    355.169.537€    

1-1-201831-12-2018
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4.4 Toelichting balans 

 

4.4.1 Waarderingsgrondslagen 

 

Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Doordat per 1 januari 2018 de gemeente 
Midden-Groningen is ontstaan geldt de “Financiële verordening gemeente Midden-Groningen 2018”. 
Deze verordening is op 20 december 2018 door de Raad vastgesteld en treed in werking met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. In deze verordening is tevens een bijlage toegevoegd met 
de afschrijvingsmethodiek voor de gemeente Midden-Groningen. 
 
 

Herindeling/openingsbalans 

 
Als gevolg van de herindeling is een openingsbalans opgesteld voor de nieuwe gemeente Midden-
Groningen. In de balans zijn deze cijfers opgenomen per 1 januari 2018. Grondslag voor deze 
openingsbalans zijn de verschillende bedragen die zijn ontleend aan de jaarrekeningen  van de 
voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. De grondslagen voor de 
bedragen die in de respectievelijke jaarrekeningen zijn opgenomen,  zijn ontleend aan de 
Financiële Verordeningen van 2017 en eerder. 
 
De voormalige gemeenten kenden per 1 januari 2018 onderlinge vorderingen en schulden. Deze 
vorderingen en schulden zijn juridisch per 1 januari 2018  overgegaan  naar de gemeente Midden 
Groningen. In de openingsbalans zijn deze bedragen geëlimineerd. 
 
Per 1 januari 2018 is de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs (administratief) 
gerealiseerd. Als gevolg hiervan zijn de reserves van de Onderwijsleermiddelen, van in totaal  
€ 800.000, aangepast in de openingsbalans per 1 januari 2018. Tevens is in de openingsbalans per 1 
januari 2018 voor € 800.000 de post materiële vaste activa gecorrigeerd.  
 
Daarnaast zijn binnen de verschillende balansposten, waaronder de materiële en financiële vaste 
activa, bedragen geherrubriceerd. 
 
 

Algemene grondslagen voor opstellen jaarrekening 

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs 
omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de 
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen 
voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak 
dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de 
toelichting dat deze rente is geactiveerd. 
 
Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die 
tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden 
met de boekwaarde van leningen en vorderingen en voorraden (grondexploitaties) verrekend. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar gesteld wordt. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; 
daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 
gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. 
 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de 
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken. 
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Vaste activa 

 
Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder 
aftrek van de ter zake ontvangen investeringsbijdragen van derden en verminderd met de 
waardeverminderingen die naar verwachting duurzijn zijn. 
 

Materiële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs (inkoopprijs en 
de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschafkosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige directe kosten, verminderd met de ontvangen bijdragen van derden die 
in directe relatie staan met het actief. 
 
De activa die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, zijn gewaardeerd ten worden afgeschreven 
volgens de toen geldende verordening 212 van de voormalige gemeenten Hoogezand, Slochteren en 
Menterwolde. De oude afschrijvingstermijnen zijn niet herzien en worden gehanteerd tot het einde 
van de afschrijvingstermijn. 
 
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Deze materiële vaste activa zijn naar de 
volgende categorieën in te delen: 

- Investeringen met een economisch nut. 
- Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 

kan worden geheven. 
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

 
Investeringen met een economisch nut. 
Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van 
de ter zake ontvangen investeringsbijdragen van derden en verminderd met de 
waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Op basis van het BBV worden de 
zogenaamde niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) per 1 januari 2016 op de balans voortaan 
als materiële vaste activa bij het onderdeel gronden en terreinen (economisch nut) opgenomen. Op 
basis hiervan het in 2016 een herrubricering plaatsgevonden van deze balanspost voorraden (NIEGG) 
naar materiële vaste activa. 
 
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven. 
Bij besluit van 25 juni 2013 is het BBV gewijzigd. In het verleden was sprake van twee categorieën 
investeringen (met economisch nut en met maatschappelijk nut). Daaraan is vanaf 2015 een derde 
categorie toegevoegd: Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de 
kosten een heffing kan worden geheven. Het gaat hierbij om  rioleringen, afval en begraafplaatsen. 
Deze overheveling heeft reeds voor 2017 al plaatsgevonden. 
 
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
Vanaf 2017 moeten infrastructurele werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen, bruggen, 
viaducten en parken worden geactiveerd. Deze activa worden dan geactiveerd onder aftrek van 
bijdragen van derden. 
 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bestaan uit: 
 

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 
- Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen 
- Kapitaalvertrekkingen aan overige verbonden partijen 
- Leningen aan openbare lichamen 
- Leningen aan woningbouwcorporaties 
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- Leningen aan deelnemingen 
- Leningen aan overige verbonden partijen 
- Overige langlopende leningen 
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd >1 jaar 

 
Op deelnemingen wordt niet afgeschreven. De waardering van de financiële vaste activa is 
gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs 
worden ze afgewaardeerd tegen marktwaarde. 
 
De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen 
wegens oninbaarheid. 
 

Vlottende activa 

 

Voorraden 

De voorraden, waaronder grond- en hulpstoffen, onderhanden werken (inclusief  bouwgronden in 
exploitatie) en gereed product en handelsgoederen, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Uitzondering hierop is wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Dan worden de voorraden gewaardeerd tegen  de marktwaarde. 
De termijn voor de duur van grondexploitaties is beperkt tot (voortschrijdend) maximaal 10 jaar. 
Van deze termijn kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. In voorkomende gevallen wordt de 
reden van afwijking toegelicht in de toelichting op de voorraden. Bij de grondexploitaties is 
rentevermeerdering over het geïnvesteerde vermogen van toepassing hetgeen op de betreffende 
producten tot uitdrukking wordt gebracht. Dat geldt eveneens voor de verrekeningen met eigen 
reserves en voorzieningen. 
Bij winstgevende grondexploitaties wordt op basis van de voortgang van de exploitatie tussentijds 
winst genomen volgens de door BBV voorgeschreven percentage of completion-methode (POC-
methode). 
 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 

De uitzettingen worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De 
uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden onderscheiden in: 

- Vorderingen op openbare lichamen. 
- Uitzettingen in ‘Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar. 
- Rekening-courantverhouding met het Rijk. 
- Overige vorderingen. 

Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de waarde van de 
vordering. 
 

Overlopende activa 

De overlopende activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De 
overlopende activa worden uitgesplitst in: 

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel. 

- De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen. 
 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit bank- en kassaldi. Deze saldi worden opgenomen tegen nominale 
waarde. 
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Vaste passiva 

 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is vermogen dat door de gemeente naar eigen inzicht kan worden besteed. Het 
eigen vermogen bestaat uit: 

- Algemene reserve. 
- Bestemmingsreserves. 
- Gerealiseerde resultaat. 

Het saldi van de van deze reserves wordt als buffervermogen beschouwd. Hiermede kunnen 
verplichtingen worden nagekomen c.q. tegenvallers worden opgevangen, waarvoor geen of 
onvoldoende voorzieningen zijn gevormd. 
 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd voor het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. 
het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: 
 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

Onder deze schulden zijn alle door de gemeente aangegane schulden opgenomen met een looptijd 
van één jaar of langer. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde. 
 
 

Vlottende passiva 

 
Vlottende schulden 

De vlottende schulden bestaan uit schulden met een looptijd korter dan één jaar. De vlottende 
schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Overlopende passiva 

Overlopende passiva zijn verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd met een specifiek 
bestemmingsdoel en de overige vooruit ontvangen bedragen. Deze overlopende passiva wordt 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Sisa-verantwoording Participatiewet 

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten terwijl de Sisa-
verantwoording op kasbasis is. Voor de overlopende posten die verband houden met de 
Participatiewet hanteren we het kasstelsel. Voor de overige overlopende posten hanteren we het 
stelsel van baten en lasten. 
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4.4.2 Methode van afschrijving en afschrijvingstermijnen 

 
In de ‘Financiële verordening van de gemeente Midden-Groningen 2018’ wordt verwezen naar de 
‘Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en 
passiva’. In deze nota staat beschreven dat de gemeente Midden-Groningen de lineaire 
afschrijvingsmethode gebruikt. In afwijking hierop kan ook door middel van een raadsbesluit 
gekozen worden voor een annuïtaire afschrijvingsvorm, alleen indien het van belang wordt geacht 
de lasten gedurende de looptijd gelijk te houden. Met afschrijven wordt gestart op 1 januari van 
het eerstvolgende jaar na het gereed komen ofwel de aanschaf van de investering. Hieronder een 
overzicht van de maximale  afschrijvingstermijnen van activa zoals deze ook staan beschreven in de 
Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en 
passiva. 
 
 

 
  

Algemeen
Afschrijvings-

termijn

Gronden en terreinen / Activa met een verkrijgingsprijs < € 10.000 -

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling / Kosten van sluiten geldleningen disagio -

Woonruimten en bedrijfsgebouwen

Woonruimten/ gebouwen voor de eigen organisatie / Parkeergarages / Sport- en jeugdaccommodaties / Schoolgebouwen, wijkcentra, 

multifunctionele centra en overige bedrijfsgebouwen
40 jaar

Eerste inrichting bij nieuwbouw / Levensduur verlengend onderhoud woonruimten / Levensduur verlengend onderhoud gebouwen 20 jaar

Technische installatie gebouwen 15 jaar

Noodgebouwen 10 jaar

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Stalen damwanden 60 jaar

Riolering / Bruggen / Havens, kaden en beschoeiing / Sloop- en grondwerkzaamheden / Tunnels / 40 jaar

Busbanen / Viaducten 25 jaar

Beschoeiingen / Sport- en recreatievelden / Parkeerterreinen / 20 jaar

Rijbanen / Fietsbanen / Trottoirs  / Groenvoorzieningen / Herinrichting straten en verbetering woonomgeving 15 jaar

Kunstgrasvelden / Speelvoorzieningen / Geluidsarm asfalt 10 jaar

Vervoersmiddelen

Vrachtwagens 10 jaar

Cirkelmaaiers, tractoren en heftrucks / Bestel- en personenauto’s en aanhangwagen 8 jaar

Zijladers 6 jaar

Machines, apparaten en installaties

Openbare verlichting: masten/lantaarnpalen 40 jaar

Openbare verlichting: armaturen 20 jaar

Verkeersinstallaties 15 jaar

Parkeerapparatuur 10 jaar

Automatisering (infrastructuur)

Glasvezel / Ondergrondse containers: betonnen buitenbak 20 jaar

UTP-bekabeling 15 jaar

Telefoon- en communicatiecentrales / Ondergrondse containers: binnenbak en het registratiesysteem dat gekoppeld is aan het 

belastingsysteem
10 jaar

Digitalisering 7 jaar

Automatisering (hardware)

Netwerk (switches, WiFi, firewall, telewerken) / Thin clients, beeldschermen, pc’s en laptops 5 jaar

Netwerk (servers, storage) 4 jaar

Smartphones en tablets 3 jaar

Overige

Meubilair en inventaris / Zonnecollectoren 10 jaar

Kunstwerken zonder cultuur-historische waarde 5 jaar

Bijdragen aan activa in eigendom van derden > € 10.000
Afhankelijk van 

soort investering
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4.4.3 Toelichting op de activa 

 

 
Immateriële vaste activa 

 

Toelichting: 
 
De vermeerderingen hebben o.a. betrekking op: 

- Toekenning subsidie renovatie/verbouw dorpshuis Westerbroek (€ 1.331.000) 
 
De vermindering heeft betrekking op:  

- Bijdrage Lefier renovatie/verbouwplan dorpshuis Westerbroek (€ 250.000) 
 
 
 

Materiële vaste activa 

 

 

 

  

Omschrijving

Boekwaarde 

1/1/18 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

Bijdragen 

van derden Afwaarderingen

Boekwaarde 

31/12/18

IVA Bijdrage aan activa in eigend. derden 744.991€          1.331.587€       250.000€                  29.068€              -€                 -€                       1.797.510€       

Totaal: 744.991€          1.331.587€       250.000€                  29.068€              -€                 -€                       1.797.510€       

Omschrijving

Boekwaarde 

1/1/18 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

Bijdragen 

van derden Afwaarderingen

Boekwaarde 

31/12/18

MVA Bedrijfsgebouwen 75.899.140€         7.063.320€       283.284€                  3.458.903€           €                -   -€                        79.220.273€              

MVA Gronden en terreinen 12.570.125€         2.293.157€       800.000€                  198.862€               €                -   -€                        13.864.420€              

Voorziening Gouden Driehoek MW -609.830€              -€                    -€                           -€                        €                -   -€                        -609.830€                   

MVA Grond/weg/waterb.kundige werken 1.840.702€            -€                    -€                           77.850€                 €                -   -€                        1.762.852€                 

MVA Machines/apparaten/installaties 4.629.679€            1.077.139€       59.028€                     744.349€               €                -   -€                        4.903.441€                 

MVA Overig 443.674€               -€                    -€                           121.044€               €                -   -€                        322.630€                    

MVA Vervoermiddelen 1.733.086€            442.956€           4.883€                       425.450€               €                -   -€                        1.745.709€                 

MVA Woonruimten 3.751€                    -€                    -€                           1.875€                   €                -   -€                        1.875€                         

Subtotaal Invest. met economisch nut 96.510.327€         10.876.572€     1.147.195€               5.028.333€           €                -   -€                        101.211.370€            

MVA Bedrijfsgebouwen 45.677€                  -€                    -€                           3.438€                   €                -   -€                        42.239€                       

MVA Gronden en terreinen 1.352€                    -€                    -€                            €                             -   €                -   -€                        1.352€                         

MVA Grond/weg/waterb.kundige werken 23.008.807€         316.052€           -€                           832.396€               €                -   -€                        22.492.463€              

MVA Machines/apparaten/installaties 261.750€               -€                    -€                           52.719€                 €                -   -€                        209.031€                    

MVA Overig 56.591€                  -€                    -€                           4.661€                   €                -   -€                        51.930€                       

MVA Vervoermiddelen -€                        546.260€           -€                            €                             -   €                -   -€                        546.260€                    

Subtotaal: Invest. met economisch nut incl. heffing 23.374.177€         862.312€           -€                           893.214€               €                -   -€                        23.343.275€              

MVA Bedrijfsgebouwen 361.352€               -€                    -€                           44.726€                 €                -   -€                        316.626€                    

MVA Gronden en terreinen 5.826€                    -€                    -€                           1.165€                   €                -   -€                        4.661€                         

MVA Grond/weg/waterb.kundige werken 24.377.101€         2.729.781€       1.000.280€               1.457.480€           €                -   -€                        24.649.122€              

MVA Machines/apparaten/installaties 606.116€               168.890€           -€                           25.802€                 €                -   -€                        749.204€                    

MVA Overig -€                        -€                    -€                           -€                        €                -   -€                        -€                             

MVA Vervoermiddelen -€                        -€                    -€                           -€                        €                -   -€                        -€                             

MVA Woonruimten -€                        -€                    -€                           -€                        €                -   -€                        -€                             

Subtotaal: Invest. met maatschappelijk nut 25.350.395€         2.898.671€       1.000.280€               1.529.173€           €                -   -€                        25.719.613€              

Totaal: 145.234.899€       14.637.555€     2.147.475€               7.450.720€          -€              -€                        150.274.258€            
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Toelichting: 
 
Hieronder volgt een verloop van de verliesvoorzieningen die tot deze balanspost behoren: 
 

 
 
 

Investeringen met economisch nut 
 

MVA Bedrijfsgebouwen 
De investeringen hebben o.a. betrekking op: 

- Bouw Fase 2 Kielzog Gorecht Oost 157 (€ 817.000) 
- Bouw kindcentrum Vosholen Boomgaard 31-37 Sappemeer (€ 2.872.000) 
- Installatie kindcentrum Vosholen Boomgaard 31-37 Sappemeer (€ 208.000) 
- Renovatie/aanbouw Menterne Juliaplein 1 Muntendam (€ 2.194.000) 
- Voorbereiding programmaplan huisvesting onderwijs (€ 730.000) 
- Duurzaamheidsmaatregelen scholen (€ 89.000) 
- Bouw kindcentrum Slochterveldweg Slochteren (€ 66.000) 

 
De desinvesteringen hebben o.a. betrekking op: 

- Subsidie renovatie/aanbouw Menterne (€ 250.000) 
- Afboeking MVA vanwege verzelfstandiging schoolbestuur (€ 83.000) 

 

MVA Gronden en terreinen 
De investeringen hebben o.a. betrekking op: 

- Investering 2018 CSVT vervanging kunstgrasveld 4 toplaag (€ 228.000) 
- Investering 2018 CSVT extra maatregelen vervanging toplaag kunstgrasveld 4 (€ 103.000) 
- Slochterhaven (€ 311.000) 
- Grondbank ontwikkeling Stadscentrum Noordelijk deel (€ 1.613.000) 

 
De desinvesteringen hebben o.a. betrekking op: 

- Provinciale subsidie Noordelijk deel Kerkstraat Hoogezand (€ 800.000) 

 

MVA Machines/apparaten en installaties 
De investeringen hebben o.a. betrekking op: 

- Installaties fase 2 Kielzog Gorecht Oost 157 (€ 278.000) 
- Diverse investeringen informatisering en automatisering (€ 306.000) 
- Conversie Pink 2018 (€ 234.000) 
- Diverse conversies-implementaties 2018 (194.000) 
- Investeringen IBOR/BWRI (€ 65.000) 

 
De desinvesteringen hebben o.a. betrekking op: 

- Afboeking MVA vanwege verzelfstandiging  schoolbestuur (€ 648.000) 
 

MVA Vervoermiddelen 
De investeringen hebben o.a. betrekking op: 

- Uitbreiding/vervanging wagenpark IBOR en Facilitair (€ 442.000) 
  

MVA Boekwaarde 1/1 Toevoeging Onttrekking Vermindering Boekwaarde 31/12

 Gouden Driehoek Mw 609.830€               -€                 -€                 -€                      609.830€                    
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Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 
kan worden geheven. 
 

MVA Grond/weg/waterb. kundige werken 
De investeringen hebben o.a. betrekking op: 

- Steigers Haanplassen Schildmeer (€ 48.000) 
- Kosten aanleg riolering (€ 267.000) 

 

MVA Vervoermiddelen 
De investeringen hebben o.a. betrekking op: 

- Tractie Sprinter 316 CDI reiniging (€ 59.000) 
- Investering 2018 IBOR Daf 29-BKX-7 (€ 242.000) 

- Investering 2018 IBOR M76 Daf 78-BLP-5 (€ 244.000) 
 

 
Investeringen met maatschappelijk nut 
 

MVA Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  
De investeringen hebben o.a. betrekking op 

- Gorecht-West fase 3 (€ 1.520.000) 
- Beheersplan wegenscenario 2 deel 3 Slochteren (€ 462.000) 
- Reconstructie-herinrichting WA Scholtenweg Zuidbroek (€ 496.000) 
- Grondexploitatie  Stadscentrum Noordelijk deel (€ 117.000) 
- Openbare verlichting 2017-2018 (€ 141.000) 

 
De desinvesteringen hebben o.a. betrekking op: 

- Grondruil Lefier inzake Gorecht West fase 3 (€ 1.000.000) 
 
 

MVA Machines/apparaten en installaties  
De investeringen hebben o.a. betrekking op 

- Openbare verlichting (mast-armatuur) Menterwolde (€ 168.000) 
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Financiële vaste activa 

 

 
Toelichting: 
 
Hieronder volgt een verloop van de verliesvoorzieningen die tot deze balanspost behoren: 
 

 
 
 
De gemeente Midden-Groningen neemt voor € 74.400 deel in het kapitaal van coöperatie SunBrouck 
U.A. In 2018 heeft een eerste storting plaatsgevonden van € 49.600. De verwachting is dat het 
restant in 2019 wordt voldaan. Na 15 jaar, bij het einde van de looptijd van de regeling, zal de 
waarde van de deelneming worden bepaald afhankelijk van de plannen van de coöperatie.  
  

Omschrijving

Boekwaarde 

1/1/18 na 

herrubricering Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen Aflossing

Boekwaarde 

31/12/18

Obligaties Nationale schuld 2.269€                 -€                    -€                     2.269€                     -€               -€                   

Obligatie Nederland 1948 227€                     -€                    -€                     227€                        -€               -€                   

Obligaties Bondsspaarbank 452€                     -€                    -€                     452€                        -€               -€                   

Certificaten Dataland 580€                     -€                    -€                     580€                        -€               -€                   

Aandelen Enexis Holding NV 62.089€               -€                    -€                     -€                         -€               62.089€            

Aandelen exploitatiemaatschappij de Gouden Driehoek 1.815€                 -€                    -€                     -€                         -€               1.815€              

Deelneming publiek belang Elektriciteitsproductie 23.183€               -€                    -€                     -1€                           -€               23.184€            

Deelneming Claim Staat Vennootschap BV 19€                       -€                    -€                     19€                           -€               -€                   

Aandelen vordering op Enexis BV 19€                       -€                    -€                     19€                           -€               -€                   

Aandelen Verkoop Vennootschap BV 19€                       -€                    -€                     19€                           -€               -€                   

Deelneming CBL vennootschap BV 19€                       -€                    -€                     19€                           -€               -€                   

Deelneming Essent Milieu Holding BV -1€                        -€                    -€                     -1€                           -€               -€                   

BV BWR Personeel 18.000€               -€                    -€                     -€                         -€               18.000€            

BV BWR Werkt! 100.000€             -€                    -€                     -€                         -€               100.000€          

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 224.483€             -€                    -€                     -450€                       -€               224.933€          

Aandelen NV Waterbedrijf Groningen 12.622€               -€                    -€                     -€                         -€               12.622€            

Vordering op vordering Enexis BV 332.246€             -€                    -€                     -€                         -€               332.246€          

Subtotaal: Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 778.040€             -€                    -€                     3.151€                     -€               774.888€          

Deelneming zonnepark Sunbrouck -€                      49.600€             -€                     -€                         -€               49.600€            

Deelname bestuursacademie 21.637€               -€                    -€                     -€                         -€               21.637€            

Subtotaal: Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 21.637€               49.600€             -€                     -€                         -€               71.237€            

12 woningen Siddeburen 60/91 498.776€             -€                    -€                     -€                         13.861€         484.915€          

12 woningen Siddeburen 96/92 545.178€             -€                    -€                     -€                         14.454€         530.723€          

Woningstichting Groningen Huis / Complex T 15/avat 388 herfinanciering 1.210.686€         -€                    -€                     -€                         -€               1.210.686€      

Subtotaal: Leningen aan woningbouwcorporaties 2.254.640€         -€                    -€                     -€                         28.315€         2.226.324€      

Renteloze lening voorfinanciering NNTTM 100.000€             -€                    -€                     -€                         -€               100.000€          

 Verliesvoorziening renteloze lening voorfinanciering NNTTM -100.000€           -€                    -€                     -€                         -€               -100.000€        

Hypotheek bouw kantine VV Harkstede 66.211€               -€                    -€                     -€                         -€               66.211€            

Subtotaal: Leningen aan overige verbonden partijen 66.211€               -€                    -€                     -€                         -€               66.211€            

SVN leningen totaal 5.267.409€         763.335€           555.665€            -€                         -€               5.475.079€      

Hypothecaire lening GMF 200.000€             -€                    -€                     -€                         -€               200.000€          

Doorlopend P.C.- prive project (2000) 8.219€                 -€                    8.219€                 -€                         -€               -€                   

Cafetaria-model 4.433€                 -€                    3.251€                 -€                         -€               1.182€              

Cafetaria-model AFAS 4.100€                 -4.100€              -€                     -€                         -€               -€                   

Belegde gelden ingev.art.19 stat. F.O.G. 771€                     -€                    -€                     -€                         -€               771€                  

Verstrekte leningen GKB 276.700€             230.785€           198.696€            -€                         -€               308.790€          

Subtotaal: Overige langlopende leningen 5.761.631€         990.021€           765.831€            -€                         -€               5.985.821€      

Totaal: 8.882.159€         1.039.621€       765.831€            3.151€                     28.315€         9.124.482€      

FVA Boekwaarde 1/1 Toevoeging Onttrekking Vermindering Boekwaarde 31/12

 Renteloze lening NNTTM 100.000€               -€                 -€                 -€                      100.000€                    
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Voorraden 

 

 
Toelichting: 
 
De investeringen hebben o.a. betrekking op: 

- Bedrijventerrein Rengerspark (€ 3.975.000) 
- Stadscentrum oud (€ 200.000) 
- IJsbaan (€ 236.000) 
- Verlengde Veenlaan (€ 156.000) 
- Julianapark winstneming 2018 (€ 12.000) 
- Bestemmingsplan Tolweg Muntendam fase 2 winstneming 2018 (€ 213.000) 

 
De desinvesteringen hebben o.a. betrekking op: 

- Doorboeking baten 2018 stadscentrum oud naar activa (€ 2.113.000) 
- Afsluiting Grondexploitatie Stadscentrum afboeking boekwaarde (€ 3.132.000) 
- Doorboeking baten 2018 IJsbaan naar Activa (€ 799.000) 
- Doorboeking baten 2018 Verlengde Veenlaan naar activa (€ 129.000) 
- Doorboeking baten 2018 Tolweg fase 2 naar activa (€ 272.000) 
- Doorboeking baten 2018 Tolweg fase 1 naar activa (€ 97.000) 

 
 
Hieronder volgt een verloop van de verliesvoorzieningen die tot deze balanspost behoren: 

 

  

Omschrijving

Boekwaarde 

1/1/18 Investeringen Desinvesteringen Toevoegingen Onttrekkingen

Boekwaarde 

31/12/18

Voorr.ov.grond en hulpstoffen 31.552€             2.904€                  -€                           -€                      -€                     34.456€                 

Subtotaal: Grond- en hulpstoffen 31.552€             2.904€                  -€                           -€                      -€                     34.456€                 

Voorr.onderh.werk incl.bouwgr.in expl. 18.845.826€     4.887.623€          6.673.865€               -€                      -€                     17.059.584€        

Voorzieningen grondexploitaties -9.881.252€      -€                      -€                           249.252€             3.143.070€        -6.987.434€         

Subtotaal: Onderh. Werken, bouwgr. in expl. 8.964.574€       4.887.623€          6.673.865€               249.252€             3.143.070€        10.072.150€        

Gereed product en handelsgoederen 5.356€                -€                      5.356€                       -€                      -€                     -€                       

Subtotaal: Gereed product en handelsgoederen 5.356€                -€                      5.356€                       -€                      -€                     -€                       

Totaal: 9.001.482€       4.890.527€          6.679.221€               249.252€             3.143.070€        10.106.606€        

Voorraden onderhanden werk Boekwaarde 1/1  Toevoeging  Onttrekking  Vermindering Boekwaarde 31/12

 Ijsbaanlocatie HS 3.862.924€            -€                    47.669€           -€                      3.815.255€                 

 Stadscentrum HS 3.663.401€            -€                    3.095.401€     -€                      568.000€                    

 Grondexploitatie Korenmolenweg Sl. 223.105€               18.007€             -€                 -€                      241.112€                    

 Grondexploitatie Veenlaan Sl. 2.099.599€            103.542€           -€                 -€                      2.203.141€                 

 Burgemeester Venemastraat Mw 32.223€                  127.703€           -€                 -€                      159.926€                    

Totaal voorzieningen: 9.881.252€            249.252€           3.143.070€     -€                      6.987.434€                 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 

 

 
Toelichting: 
 
Hieronder volgt een verloopstaat van de verliesvoorzieningen die tot deze balanspost behoren: 

  
 

Liquide middelen 

 

 
Toelichting: 
 
Het drempelbedrag voor de kasgeldlimiet bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal van circa  
€ 200.000.000, te weten € 1.490.000. Deze limiet is gedurende 2018 niet structureel overschreden.  
  

Omschrijving

Boekwaarde 

31/12/18

Boekwaarde 

1/1/18

Vorderingen openbare lichamen 9.668.337€                   12.047.465€         

Subtotaal: Vorderingen op openbare lichamen 9.668.337€                   12.047.465€         

Uitzetting rijksschatkist 9.274.923€                   920.057€               

Subtotaal: Uitzettingen Rijks schatkist < 1 jaar 9.274.923€                   920.057€               

Vorderingen Belasting 6.092.824€                   3.001.339€           

Vorderingen BWRI 6.873.338€                   6.594.816€           

Vorderingen GKB 14.542€                         19.192€                 

Overige vorderingen 3.347.436€                   3.607.576€           

Voorzieningen dubieuze debiteuren -3.720.701€                 -3.919.378€          

Subtotaal: Overige vorderingen 12.607.440€                 9.303.545€           

Totaal: 31.550.700€                 22.271.067€         

Uitzettingen < 1 jaar Boekwaarde 1/1 Toevoeging Onttrekking Vermindering Boekwaarde 31/12

 Dubieuze debiteuren 432.960€               414.129€        -€                 350.089€             496.999€                    

 Dubieuze debiteuren sociale zaken 3.458.749€            -€                 265.925€        -€                      3.192.824€                 

 Gemeentelijke kredietbank 27.670€                  23.573€          20.365€           -€                      30.879€                       

Totaal 3.919.378€            437.702€        286.290€        350.089€             3.720.701€                 

Omschrijving

Boekwaarde 

31/12/18

Boekwaarde 

1/1/18

Banksaldi 1.984.647€                 556.329€                    

Kassaldi 33.560€                       41.061€                       

Totaal: 2.018.207€                 597.390€                    
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Overlopende activa 

  

  

Omschrijving

Boekwaarde 

31/12/18

Vorderingen BCF 798.708€                    

Vorderingen dorpen en wijken 32.750€                       

Vorderingen sociaal 566.964€                    

Vorderingen economie 20.000€                       

Vorderingen dienstverlening 1.024.248€                 

Kruisposten -5.868€                       

Overige overlopende activa 149.995€                    

Subtotaal: Te ontvangen van het Rijk 2.586.797€                 

Vorderingen dorpen en wijken 30.400€                       

Vorderingen sociaal 933.750€                    

Vorderingen economie 569.412€                    

Kruisposten -20.594€                     

Overige overlopende activa (BWRI) 115.099€                    

Subtotaal: Te ontvangen van overige NL Overheidslichamen 1.628.068€                 

Vorderingen dorpen en wijken 5.495.190€                 

Vorderingen sociaal 214.878€                    

Vorderingen economie 1.672.489€                 

Vorderingen bestuur en bedrijfsvoering 75.712€                       

Kruisposten 224.757€                    

Overige overlopende activa (BWRI) 25.827€                       

Vooruitbetaalde facturen 827.032€                    

Vooruitbetaalde bedragen sociaal 24.725€                       

Vooruitbetaalde bedragen bestuur en bedrijfsvoering 47.531€                       

Vooruitbetaalde bedragen overig 9.676€                         

Overig 26.283€                       

Subtotaal: Overige vooruitbetaalde bedragen + overige nog te ontvangen bedragen 8.644.102€                 

Totaal: 12.858.966€              
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Eigen vermogen 

 

Omschrijving

Boekwaarde 

1/1/18 Toevoegingen Onttrekkingen

Boekwaarde 

31/12/18

Algemene reserve (algemeen) 12.148.705€         3.009.045€        12.057.693€      3.100.057€                 

Subtotaal: Algemene reserve 12.148.705€         3.009.045€        12.057.693€      3.100.057€                 

res.bestemm. vaarverbinding HS 2.513.173€            92.793€              187.973€            2.417.993€                 

 Gorecht-West 0€                            400.000€           274.279€            125.721€                    

 Bovenwijkse voorz. grondexpl. HS 205.484€               -€                    -€                     205.484€                    

 Stadshart grondexploitatie HS 1.280.471€            -€                    1.280.471€        -€                             

 Huisvesting onderwijs HS 293.474€               -€                    -€                     293.474€                    

 Overschrijdingsuitkering onderwijs HS 43.446€                  -€                    -€                     43.446€                       

 Duurzaamheid ketelhuis De Vosholen HS 50.000€                  -€                    -€                     50.000€                       

 Huisvesting AJC HS 3.160.873€            -€                    120.354€            3.040.519€                 

 Herfinanciering AJC HS -162.372€              49.959€              -€                     -112.413€                   

 Egalisatie zwembad HS 171.896€               -€                    -€                     171.896€                    

 Monumentenzorg HS 99.792€                  -€                    -€                     99.792€                       

 Grote investeringen" HS" 662.559€               -€                    36.905€              625.654€                    

 Huis voor cultuur en bestuur HS 2.483.010€            819.746€           419.748€            2.883.008€                 

 Versterking scholen Menterwolde 577.623€               -€                    -€                     577.623€                    

 Financiële ruimte 2015 HS 985.952€               -€                    900.952€            85.000€                       

 Financiële ruimte 2016 HS 820.218€               -€                    52.150€              768.068€                    

 Scholenprogramma HS 2.996.565€            896.924€           -€                     3.893.489€                 

 Grootschalige projecten Menterwolde 973.858€               -€                    -€                     973.858€                    

 Frictiekosten Wedeka Menterwolde 11.328€                  -€                    -€                     11.328€                       

 Egalisatie sociaal domein Menterwolde 2.077.830€            -€                    2.077.830€        -€                             

 Grote projecten Slochteren 4.868.129€            -€                    618.541€            4.249.588€                 

 Meerstad Slochteren 1.294.702€            623.916€           450.000€            1.468.618€                 

 Accommodatiefonds Slochteren 294.168€               -€                    -€                     294.168€                    

 Innovatie Slochteren 162.457€               -€                    -€                     162.457€                    

 Grenzeloos gunnen Slochteren 21.017€                  -€                    -€                     21.017€                       

 DU scholenprogramma Slochteren 2.592.162€            -€                    -€                     2.592.162€                 

 Financiële ruimte 2017 HS 116.500€               292.778€           116.500€            292.778€                    

 Leefbaarheidsgelden Menterwolde -€                        129.500€           -€                     129.500€                    

(Afschrijvingsreserves)

 Huisvesting Rehoboth HS 1.019.626€            -€                    39.216€              980.409€                    

 Materialen gym.lok. '06 HS 5.570€                    -€                    1.857€                 3.713€                         

 Uitbreiding scholen / peuterspeelzalen HS 434.739€               -€                    11.648€              423.091€                    

 Simulering kinderopvang HS 279.347€               -€                    14.530€              264.816€                    

 Buiten peuterbad De Kalkwijck VJN 07 HS 77.823€                  -€                    3.685€                 74.138€                       

 MFA Westerbroek HS 168.834€               -€                    -€                     168.834€                    

 Inrichting werkplekken HS 17.027€                  -€                    -€                     17.027€                       

 Aanbouw Kerkstraat 38a HS 35.254€                  -€                    -€                     35.254€                       

 Huisvesting Sociaal Team Kerkstraat 38a HS 80.240€                  -€                    -€                     80.240€                       

 Onderwijshuisvesting Menterwolde 150.000€               -€                    50.000€              100.000€                    

 Slochterhaven 385.000€               -€                    -€                     385.000€                    

 Overkluizing Slochteren 76.510€                  -€                    -€                     76.510€                       

 Informatisering herindeling 2018 341.079€               232.500€           -€                     573.579€                    

 Automatisering herindeling 2018 21.465€                  102.500€           -€                     123.965€                    

 Terreininrichting KC De Vosholen HS 146.000€               -€                    -€                     146.000€                    

Subtotaal: Bestemmingsreserves: 31.832.829€         3.640.616€        6.656.638€        28.816.806€              

Gerealiseerd resultaat -6.013.397€          105.609€                    

Totaal: 37.968.136€         6.649.661€        18.714.331€      32.022.472€              
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Toelichting: 
Voor een toelichting van de mutaties op de reserves verwijzen we u naar paragraaf 4.7 ‘Overzicht 
reserves en voorzieningen’. 
 

Voorzieningen 

 

 
Toelichting: 
Voor een toelichting van de mutaties op de voorzieningen verwijzen we u naar paragraaf 4.7 
‘Overzicht reserves en voorzieningen’. 
 
 

Schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

 

 
Toelichting: 
 
In 2018 zijn er 3 nieuwe langlopende geldleningen aangegaan: 
- BNG/afsluitdatum: 01-03-2018/ looptijd:   1 jaar/ bedrag: €  8.000.000/rentepercentage: -0,300% 
- BNG/afsluitdatum: 07-05-2018/ looptijd: 25 jaar/ bedrag: € 25.000.000/rentepercentage:  1,395% 
- BNG/afsluitdatum: 28-12-2018/ looptijd:   1 jaar/ bedrag: € 20.000.000/rentepercentage: -0,005% 
 
De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd 
langer dan één jaar bedraagt € 2.861.823. 

Omschrijving

Boekwaarde 

1/1/18 Toevoegingen Onttrekkingen Verminderingen

Boekwaarde 

31/12/18

 Arbeidsgerelateerde verplicht. 60.900€                  63.800€               60.900€                 -€                         63.800€                       

 APPA wethouders HS 1.788€                    286.669€             -€                        -€                         288.457€                    

Subtotaal: Verplichtingen en verliesvoorzieningen 62.688€                  350.469€             60.900€                 -€                         352.257€                    

 Technisch onderhoud gymlokalen 790.376€               62.683€               -€                        93.889€                  759.170€                    

 Vervanging meubilair gymlokalen 24.814€                  10.703€               -€                        -€                         35.517€                       

 Stationsgebouw Kropswolde 4.877€                    -€                      -€                        -€                         4.877€                         

Subtotaal Risicovoorzieningen 820.067€               73.386€               -€                        93.889€                  799.564€                    

 Rioolrechten 12.949.127€         938.253€             -€                        -€                         13.887.380€              

 Afvalstoffen 1.237.582€            485.194€             -€                        -€                         1.722.776€                 

 Harmonisatie afvalbeleid 651.217€               -€                      186.339€               -€                         464.878€                    

Subtotaal: Egalisatievoorzieningen 14.837.926€         1.423.447€         186.339€               -€                         16.075.033€              

 Groot onderhoud wegen HS 566.984€               305.000€             -€                        -€                         871.984€                    

 Aanleg riool wijkvern.Gorecht-W. 1.738.000€            -€                      -€                        -€                         1.738.000€                 

 Achterstallig onderh.gebouwen Sl. 330.431€               -€                      -€                        4.527€                     325.904€                    

 Achterstallig onderh. gebouwen Mw 153.380€               -€                      -€                        1.561€                     151.819€                    

 Groot onderhoud tennisbanen Muntendam 50.000€                  25.000€               -€                        16.514€                  58.486€                       

Subtotaal: Voorzieningen toekomstige investeringen 2.838.795€            330.000€             -€                        22.602€                  3.146.193€                 

 Groot onderhoud graven 143.214€               515.505€             108.000€               -€                         550.719€                    

Subtotaal: Voorziening van derden verkregen middelen 143.214€               515.505€             108.000€               -€                         550.719€                    

Totaal: 18.702.691€         2.692.807€         355.239€               116.490€                20.923.768€              

Omschrijving

Boekwaarde 

1/1/18 Nieuwe leningen Aflossingen

Boekwaarde 

31/12/18

Vaste Schuld tbv woningbouw 1.210.686€            -€                           -€                 1.210.686€                 

Vaste Schuld overige 101.364.888€       53.000.000€            28.937.330€  125.427.558€            

Subtotaal: onderh. leningen binnenl. Banken en instellingen 102.575.574€       53.000.000€            28.937.330€  126.638.244€            

Vaste schuld waarborgsommen 1.555€                    -€                           1.555€             -€                             

Subtotaal: Waarborgsommen 1.555€                    -€                           1.555€             -€                             

Totaal: 102.577.129€       53.000.000€            28.938.885€  126.638.244€            
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Vlottende schulden 

 

 

Overlopende passiva 

 

Omschrijving

Boekwaarde 

31/12/18

Boekwaarde 

1/1/18

Bank 2.909€                            8.886.518€                 

Subtotaal: Banksaldi 2.909€                            8.886.518€                 

Crediteuren 20.952.950€                  19.856.654€              

Leningschulden GKB 2.390.247€                    2.141.018€                 

Subtotaal: Overige schulden 23.343.197€                  21.997.672€              

Totaal: 23.346.106€                  30.884.190€              

Omschrijving

Boekwaarde 

31/12/18

Af te dragen BTW 149.901€                    

Nog te betalen overige 32.903€                       

Nog te betalen onderwijskosten 1.057.320€                 

Vooruitontvangen dorpen en wijken 1.009.159€                 

Nog te betalen sociaal 43.121€                       

Vooruitontvangen sociaal 142.183€                    

Nog te betalen bestuur en bedrijfsvoering 46.017€                       

Subtotaal: Te betalen aan het Rijk 2.480.604€                 

Nog te betalen overige 120.000€                    

Vooruitontvangen overige 1.066.302€                 

Nog te betalen dorpen en wijken 82.416€                       

Vooruitontvangen dorpen en wijken 6.240€                         

Nog te betalen sociaal 32.600€                       

Vooruitontvangen sociaal 50.000€                       

Vooruitontvangen economie 2.581€                         

Subtotaal: Te betalen aan NL Overheidslichamen 1.360.139€                 

Nog te betalen overige 829.569€                    

Nog te betalen interest 1.282.885€                 

Nog te betalen WMO 1.175.116€                 

Nog te betalen dorpen en wijken 255.588€                    

Nog te betalen sociaal 5.772.681€                 

Nog te betalen bestuur en bedrijfsvoering 61.500€                       

Vooruitontvangen overige 293.827€                    

Vooruitontvangen waarborgsommen 12.768€                       

Vooruitontvangen dorpen en wijken 360.107€                    

Vooruitontvangen sociaal 355.238€                    

Vooruitontvangen bestuur en bedrijfsvoering 51.196€                       

Overig 508.923€                    

Subtotaal: Vooruitontvangen bedragen + nog te betalen bedragen 10.959.398€              

Totaal: 14.800.141€              
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Gewaarborgde geldleningen 
In aanvulling op de balans maken we een overzicht van niet uit de balans blijkende belangrijke 
financiële verplichtingen. Hiermee kunnen we inzicht te verschaffen in de meerjarige 
verplichtingen waaraan we zijn gebonden. Het betreft financiële toekomstige verplichtingen die 
niet uit de balans te herleiden zijn. De lasten die betrekking hebben op het verslagjaar zijn 
overigens wel in de rekening verwerkt. Een gedetailleerd overzicht staat hieronder. 
 

 

 

Contractuele verplichtingen 
Wij kennen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de 
verplichtingen inzake onze meerjarige contracten opgenomen. Het betreft (meerjarige) contracten 
met een waarde van meer dan 200 duizend euro per 31-12-2018. 
 

 

 
Verlofuren 
De niet opgenomen verlofuren 2018 berekenen we tegen een gemiddeld uurtarief.  
Medewerkers mogen deze uren verkopen of nog opnemen conform cao-afspraken. 
 

  

Geldgever

 Oorspronkelijk 

bedrag 

Percentage 

garantstelling

 Beginsaldo 

01-01-2018 Opnames  Aflossingen 

 Eindsaldo 31-12-

2018  Spaarsaldo 

 Gewaarborgd 

saldo 

AEGON Verzekeringen 55.093€                      50% 55.093€              55.093€                     28.875€            26.218€                   

FRL Golfver. Duurswold 1.800.000€                100% 1.800.000€        1.800.000€               

ING-bank 658.846€                    50% 357.523€            283.438€                  

Nationale Hypotheek garantie 50% 43.000.000€      43.000.000€            

N.V. Groninger Monumentenfonds 200.000€                    100% 200.000€            200.000€                  

SNS 2.320.093€                50% 2.021.514€        176.231€         1.845.283€               

Regiobank 50% 107.544€            107.544€         

Stater BLS

ABN AMRO N.V. 2.315.673€               

Stichting Pensioenfonds ABP 773.162€                  

Florius 508.154€                  

Delta Lloyd Levensverzekering NV 58.991€                     

Delta Woninghypotheken BV 70.336€                     

WestlandUtrecht Bank 72.718€                     

ASR Levensverzekering N.V. 63.529€                     

REAAL Levensverzekeringen (SRLEV N.V.) 30.857€                     

Houtvaart Hypotheken B.V. 60.353€                     

SRLEV N.V. 57.630€                     

St. Dr. Aletta Jacobs College 16.150.000€              13.458.333€      538.333€         12.920.000€            

St. Waarborgfonds Sport

Uitbreiding tenniscomplex 15.000€                      100% 3.000€                 1.500€             1.500€                       

LTC "de Kalkwijck" 450.000€                    100% 153.750€            28.125€           125.625€                  62.813€                   

SVN 50% 1.943.779€        64.793€      2.008.573€               

Waarborgfonds Soc. Woningbouw

Woonstichting Groninger Huis 100.535.000€            50% 100.529.000€    9.880.000€     90.649.000€            

St. Lefier 182.784.000€            50% 182.625.000€    26.051.000€   156.574.000€          

Woonzorg Nederland 8.961.000€                50% 8.915.000€        2.547.000€     6.368.000€               

Leverancier Contractwaarde

Bam Bouw en Techniek B.V. (kindcentrum Vosholen) 4.150.000€           

Croonwolter&dros (kindcentrum Vosholen) 497.900€               

Van Mossel Autolease 207.000€               

Genee 462.500€               

Centric Netherlands B.V. 227.800€               

Aannemersbedrijf R. Brondijk B.V. 347.000€               

Koninklijke Post NL B.V. 343.000€               

De Waardt Bestuursmij BV 357.500€               

Stichting MFC De Noordsuythoeve 555.400€               

Verplichting verlofuren 2018 1.410.000€           

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
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4.5 Overzicht van baten en lasten per taakveld 
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Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
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behorend bij controleverklaring 
d.d. 18 juni 2019 
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4.6 Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen (SiSa) 

 

 

BZK C7C Investering stedelijke 

vernieuwing (ISV) II

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Project-gemeenten 

(SiSa tussen 

medeoverheden)

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)                   
              

Cumulatieve bestedingen ten 
laste van provinciale middelen 
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 01 Indicatornummer: C7C / 02 Indicatornummer: C7C / 03 Indicatornummer: C7C / 04 Indicatornummer: C7C / 05 Indicatornummer: C7C / 06

1 2010-00684 € 165.856 € 2.028.582 € 210.000 € 2.356.065 

2
Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording Ja/Nee Activiteiten stedelijke 

vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Alleen in te vullen na afloop 
project

Activiteiten stedelijke 
vernieuwing (in aantallen)

Realisatie

Alleen in te vullen na afloop 
project

Activiteiten stedelijke 
vernieuwing

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop 
project

 Aard controle n.v.t.  Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 07 Indicatornummer: C7C / 08 Indicatornummer: C7C / 09 Indicatornummer: C7C / 10 Indicatornummer: C7C / 11

1 2010-00684 Ja 1 1 Het Centrumplan Muntendam is 
bedoeld om de verpaupering van 
het centrum tegen te gaan. Dit 
plan bestaat uit de ingrediënten 
onderwijs en sport.
Deze subsidie is in afstemming 
met de provincie ingezet voor de 
realisatie van het onderdeel 
sport: de uitbreiding van sporthal 
De Menterne.

2

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 
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OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2018 (OAB)

                                                                           

                                    

Besluit specifieke 

uitkeringen 

gemeentelijke 

onderwijsachterstanden

beleid 2011-2018

                                  

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 596.415 € 459.422 € 27.308 € 242.461 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte middelen 
(lasten) uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 
T) overgeboekte middelen 
(baten)  uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09

1 061952 Gemeente Midden-
Groningen

€ 0 061952 Gemeente Midden-
Groningen

€ 0 Ja

2
IenW E3 Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten 

en gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 
van rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 
meerwerk dat o.b.v. art. 126 
Wet geluidshinder ten laste 
van het Rijk komt

Correctie over besteding t/m jaar 
T

Kosten ProRail (jaar T) als 
bedoeld in artikel 25 lid 4 van 
deze regeling ten laste van 
rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 /  05 Indicatornummer: E3 / 06

1 IenM/BSK-2017/299345 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

5
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van rijksmiddelen tot en 
met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail 
tot en met (jaar T) als bedoeld 
in artikel 25 lid 4 van deze 
regeling ten laste van 
rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten 
ProRail t/m jaar T

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 /  11 Indicatornummer: E3 / 12

1 IenM/BSK-2017/299345 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
2
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 
bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 24.888.760 € 666.776 € 1.489.016 € 32.331 € 238.278 € 1.498 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 222.317 € 83 € 0 € 357.329 € 0 Ja
SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 272.889 € 22.869 € 300 € 147.486 € 45.787 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeen

tedeel 2018

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2018

Besluit 

bijstandverlening 
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GRO GRO2C Verkeer en vervoer 

Groningen

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie      

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 
medeoverheden - 
provinciale middelen 
Groningen

De besteding in jaar T ten 
laste van zowel provinciale 
middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 01 Indicatornummer: GRO2C / 02 Indicatornummer: GRO2C / 03 Indicatornummer: GRO2C / 04 Indicatornummer: GRO2C / 05 Indicatornummer: GRO2C / 06

1 2017-073364 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 80.490 € 303.310

2 2018-052094 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

3 2018-052101 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

4 2018-052116 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

5 2018-052124 2.1 Verkeer, wegen en water € 0 € 0 € 0

6
Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten 

laste van alleen provinciale 
middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 
met jaar T ten laste van alleen 
provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T 
ten laste van alleen provinciale 
middelen

Als de correctie een 
vermeerdering is, gaat het om 
nog niet verantwoorde 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van alleen provinciale 
middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit, dat hiervoor alle besteding is 
afgerond en u er de komende 
jaren geen besteding meer voor 
wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 07 Indicatornummer: GRO2C / 08 Indicatornummer: GRO2C / 09 Indicatornummer: GRO2C /10 Indicatornummer: GRO2C/ 11

1 2017-073364 € 0 -€ 181.156 € 41.664 Ja
2 2018-052094 € 0 € 0 € 0 Nee
3 2018-052101 € 0 € 0 € 0 Nee
4 2018-052116 € 0 € 0 € 0 Nee
5 2018-052124 € 0 € 0 € 0 Nee
6
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GRO GRO8C Leefbaarheid Groningen Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie      

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 
medeoverheden - 
provinciale middelen 
Groningen

De besteding in jaar T ten 
laste van zowel provinciale 
middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO8C / 01 Indicatornummer: GRO8C / 02 Indicatornummer: GRO8C / 03 Indicatornummer: GRO8C / 04 Indicatornummer: GRO8C / 05 Indicatornummer: GRO8C / 06

1 2016-64.442/46/A.23 8.3 Wonen en bouwen € 33.284 € 109.364

2 2017-093.348/45/A.6 8.3 Wonen en bouwen € 1.430.868 € 1.430.868

3 2017-093.461/45/A.6 8.3 Wonen en bouwen € 4.989 € 44.144 € 49.133

4 2017-18.740/10/A.15 8.3 Wonen en bouwen € 2.194.438 € 2.566.065

5
Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten 

laste van alleen provinciale 
middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 
met jaar T ten laste van alleen 
provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T 
ten laste van alleen provinciale 
middelen

Als de correctie een 
vermeerdering is, gaat het om 
nog niet verantwoorde 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van alleen provinciale 
middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit, dat hiervoor alle besteding is 
afgerond en u er de komende 
jaren geen besteding meer voor 
wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO8C / 07 Indicatornummer: GRO8C / 08 Indicatornummer: GRO8C / 09 Indicatornummer: GRO8C /10 Indicatornummer: GRO8C/ 11

1 2016-64.442/46/A.23 € 33.284 € 109.364 Nee
2 2017-093.348/45/A.6 € 715.434 € 715.434 Nee
3 2017-093.461/45/A.6 € 0 € 0 Nee
4 2017-18.740/10/A.15 € 250.000 € 250.000 Ja
5
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4.7 Overzicht reserves & voorzieningen 

Reserves 

Nummer 

reserves
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Toelichting

claims

1-1

claims

31-12

Stand 1-1-2018 toevoegingen onttrekkingen Stand 31-12-2018

Algemene reserve

7910000
Algemene reserve Midden-

Groningen

De a lgemene reserve vormt een buffer om financiële 

tegenval lers  op te vangen en wordt in di t verband 

gerekend tot de zogenoemde weerstandscapacitei t van 

de gemeente. De a lgemene reserve wordt gevormd uit 

batige rekeningsaldi . De a lgemene reserve is  in principe 

vri j aanwendbaar.

 €     12.148.705  €     3.009.045  €     12.057.693  €    3.100.057 

In verband met de afwikkel ing en 

resutaatbestemming van de jaarrekening 2017 is  er 

2.869.045 euro toegevoegd.

Daarnaast zi jn de ontvangen parkeergelden ad. 

140.000 euro aan deze reserve toegevoegd.

De onttrekking aan de reserve houdt voor 8.726.111 

euro verband met de dekking en 

resultaatbestemming van de jaarrekening 2017.

Daarnaast er conform de voorjaarsnota 1.591.541 euro 

onttrokken aan de reserve, i s  er 276.000 euro 

aangewend ter dekking van de kosten 

kwal i tei ts impuns  organisatie, i s  er 360.000 euro 

aangewend ter dekking van de kosten herindel ing 

2018 en is  het sa ldo van 1.104.041 euro van de 

najaarsnota 2018 ten laste van deze reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves

7920000 Vaarverbinding HS

In het kader van de overdracht van kanalen en 

bi jbehorende kunstwerken heeft de gemeente een 

afkoopsom van de gemeente Groningen ontvangen. De 

op bas is  hiervan gevormde resreve wordt gedurende 30 

jaar ingezet ter dekking van de kosten van onderhoud 

van beschoei ingen en bruggen, de bediening van 

bruggen en de kapitaa l lasten van het ui tvoeringskrediet 

"Vaarverbinding" overeenkomstig het raadsbes lui t dd. 18 

maart 2003. De oorspronkel i jke voorziening in di t 

verband is  in 2010 omgezet in een bestemmingsreserve.

 €    2.513.173  €    92.793  €    187.973  €    2.417.993 

De reserve is  bestemd om de onderhoudskosten van 

beschoei ingen en bruggen, de bedieningskosten van 

bruggen en de kapitaa l lasten van het 

ui tvoeringskrediet gedurende een periode van 30 jaar 

te kunnen opvangen.

De toevoeging van 92.793 euro is  de bi jdrage ui t de 

a lgemene middelen om de reserve op het benodigde 

pei l  te houden. De onttrekking van 187.973 euro 

betreft de dekking van bovengenoemde kosten. 

7920001 Gorecht-West HS

Bi j het coal i tieakkoord 2010-2014 is  bes loten om met 

ingang van 2013 jaarl i jks  € 400.000 in te zetten voor 

wijkvernieuwing Gorecht-West. Bi j het raadsbes lui t 

"Uitvoering Ter Laan 1e fase" d.d. 2 september 2013 is  

bes loten di t s tructurele budget jaarl i jks  toe te voegen 

aan de Res . Gorecht-West. De reserve is  voor dekking van 

de investeringen in de wi jkvernieuwing Gorecht-West.

 €    0  €    400.000  €    274.279  €    125.721 

De toevoeging betreft de s tructurele toevoeging aan 

het budget conform het coal i tieakkoord 2010-2014.

In 2018 is  274.279 euro aan de reserve onttrokken ter 

dekking van de investeringen 2018 van het project 

wi jkvernieuwing Gorecht-West.

Rekening 2018
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Nummer 

reserves
Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Toelichting

claims

1-1

claims

31-12

Stand 1-1-2018 toevoegingen onttrekkingen Stand 31-12-2018

7920002

Bovenwi jkse voorzieningen 

grondexploi taties  (voorheen 

reserve Stadsuitleg grond 

exploi tatie) HS

Deze reserve i s  bestemd om de kosten van bovenwi jkse 

voorzieningen te dekken. Di t zi jn (infrastructurele) 

voorzieningen van openbaar nut, bi jvoorbeeld een 

onts lui tingsweg of een tunnel  die grenzen aan een of 

meer exploi tatiegebieden en die di rect of indirect profi jt 

opleveren voor di t gebied, c.q. gebieden.  Deze reserve 

wordt gevoed vanuit de grondexploi taties . Per m² 

ui tgeefbaar terrein wordt een bepaald bedrag gestort 

voor dekking van de kosten van de bovenwi jkse 

voorziening die toegerekend kunnen worden aan de 

betreffende grondexploi taties .

 €    205.484  €    -   €    -   €    205.484 

Als  gevolg van de wi jziging van het Bes lui t Begroting 

en Verantwoording i s  fondsvorming in di t verband 

niet (meer) toegestaan.

7920003 Stadshart  grondexploi tatie HS

Met deze reserve worden a l le middelen voor de 

ontwikkel ing van het Stadshart samengevoegd. De 

samenvoeging betreft een ui twerking van de motie van 

Lokaal  Centraa l  bi j de behandel ing van de 

programmabegroting 2010.  €    1.280.471  €    -    €    1.280.471  €    -   

In 2018 is  er een bedrag van 656.925,50 euro 

onttrokken a ls  ui tvloeisel  van het bes lui t van de raad 

om de begrotingspos i tie 2018 te verbeteren.

Bi j de vaststel l ing van de jaarrekening 2017 heeft de 

raad bes loten  een bedrag van 623.545 euro te laten 

vri jva l len ten gunste van de a lgemene reserve in 

verband met de verl iesneming in 2017 op de 

grondexploi tatie Stadscentrum.

7920004 Huisvesting onderwi js  HS

De reserve dient voor de dekking van de lasten van de 

huisvesting van het onderwi js  (onderhoud buitenkant 

schoolgebouwen, aanpass ingen en ui tbreidingen) 

conform de “Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwi js  gemeente Hoogezand-Sappemeer”. 

Gemeenten zi jn vanaf 1 januari  1997 verantwoordel i jk 

voor de huisvesting van het primair en het voortgezet 

onderwi js . In de “huisvestingsverordening” zi jn de regels  

vastgelegd op bas is  waarvan schoolbesturen de bi j wet 

vastgestelde voorzieningen kunnen aanvragen.

 €    293.474  €    -   €    -   €    293.474 

De reserve i s  gevoed met middelen die in het 

verleden aan de a lgemene ui tkering zi jn toegevoegd 

voor de huisvesting van het primair en voortgezet 

onderwi js .

Op het sa ldo per 31-12-2018 l iggen volgende cla ims:

- kosten verschuiven accommodaties  KC Woldwi jck

- kosten s loop en boekwaarden Van

Heemskerckstraat

- aanv.1e inrichting Theo Thi jssenschool  in De

Vosholen

- overige

Totaal

170.000 

47.554

36.924

38.997 

293.474

170.000 

47.554

 36.924

 38.997 

293.474

7920005
Overschri jding ui tkering 

materiele las ten BBO HS

Deze reserve vloei t voort ui t de wettel i jk geregelde 

financiële gel i jks tel l ing van het bi jzonder onderwi js  aan 

het openbaar onderwi js . Overschri jding van budgetten 

voor het openbaar onderwi js  (ri jksvergoeding) leidt tot 

een verpl ichting aan het bi jzonder onderwi js . De 

betreffende kosten worden gedekt door een onttrekking 

aan deze reserve.

 €    43.446  €    -   €    -   €    43.446 

7920006
Duurzaamheid ketelhuis  De 

Vosholen HS

De reserve dient voor de dekking van de lasten voor 

duurzaamheidsmaatregelen bi j het kindcentrum De 

Vosholen

 €    50.000  €    -   €    -   €    50.000 

De inzet van deze reserve za l  in het jaar van de 

defini teve oplevering van het kindcentrum worden 

verwerkt.

7920007 Huisvesting AJC HS

Deze reserve vloei t voort ui t investeringen ten behoeve 

van het nieuwe gebouw van het Dr. Aletta  Jacobscol lege 

(AJC). Hiervoor heeft de raad een investeringskrediet van 

ruim € 17 mln. beschikbaar gesteld (raadsbes lui ten van 

12 november 2002 en 27 september 2005). Na de 

herfinanciering van de huisvesting van het AJC dient de 

reserve ter dekking van een deel  van de vergoeding die 

het AJC ontvangt voor de huisvesting.

 €    3.160.873  €    -    €    120.354  €    3.040.519 

De onttrekking betreft de gedeeltel i jke dekking van 

de vergoeding 2018 die het AJC ontvangt ten behoeve 

van de huisvesting.

Rekening 2018
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7920008 Herfinanciering AJC HS

Deze reserve vloei t voort ui t de herfinanciering van het 

schoolgebouw van het Dr. Aletta  Jacobscol lege en dient 

voor het berekende verschi l  van de rentebaten en 

rentelasten van de herfinanciering.

 €  -162.372  €    49.959  €    -    €  -112.413 

De toevoeging betreft de rentebaten 2018 in verband 

met de herfinanciering. Over enkele jaren za l  het 

sa ldo van deze reserve omslaan in een pos i tief 

sa ldo.

7920009 Egal isatie zwembad HS

Teneinde over een aaneenges loten aanta l  jaren een zo 

gel i jkmatig mogel i jke verdel ing van de lasten en baten 

te kunnen rea l i seren wordt hiervoor onder de noemer 

van "budgetbeheer" gebruik gemaakt van een 

egal i satiereserve. Voor en nadel ige exploi tatieresutaten 

op het deel  waarop di t budgetbeheer van toepass ing i s  

kunnen tot een max. van 10% van de tota le 

exploi tatiekosten worden gereserveerd. Van een pos i tief 

sa ldo per ul timo van enig jaar kan max. 50% worden 

ingezet voor nieuw beleid. 

 €    171.896  €    -   €    -   €    171.896 

7920010 Monumentenzorg HS

De reserve i s  bestemd om verpl ichtingen jegens  

eigenaren van gemeentel i jke monumenten op te kunnen 

vangen. Di t betreft subs idies  voor restauratie van 

gemeentel i jke monumenten.

 €    99.792  €    -   €    -   €    99.792 

7920011 "Grote Investeringen" HS

Deze reserve i s  ingesteld bi j raadsbes lui t van 13 

november 2000 (begroting 2001) ten behoeve van de 

financiering van grote investeringen. De reserve i s  

gevormd uit batige rekeningsa ldi  en het vri j besteedbare 

deel  van de opbrengst van de aandelen Bouwfonds  

Nederlandse Gemeenten.

 €    662.559  €    -    €    36.905  €    625.654 

De cla ims  die nog op de reserve l iggen zi jn:

- Reconstr. Gorecht-West budget 40+ wi jken

- Bes lui t Locatiegebonden subs idies ;

 Af: inzet 2018: € 36.905

Totaal :

303.124

359.436

662.559

303.124

322.530

625.654

7920012 Huis  voor Cultuur en Bestuur HS

Deze reserve vloei t voort ui t het raadsbes lui t "Project 

gemeentehuis+" van 16 jul i  2012. Bes loten is  een 

bestemmingsreserve te vormen voor investeringen in het 

Huis  voor Cultuur en Bestuur. Met deze reserve worden 

directe kosten gedekt waarop niet mag worden 

afgeschreven. Ook worden hierui t de hogere 

aanvangs lasten die de begrote jaarl i jkse kapitaa l lasten 

te boven gaan gedekt. Voor de jaren 2013-2015 worden 

desbetreffende middelen vanuit de exploi tatie 

toegevoegd aan deze reserve.

 €    2.483.010  €    819.746  €    419.748  €    2.883.008 

Zolang de bouw van het huis  voor bestuur niet i s  

gestart en gereed is  gemeld wordt het bedrag wegens  

lagere eploi tatiekosten en het voordeel  van nog niet 

toegerekende kapitaa l lasten toegevoegd aan deze 

reserve; 819.746 euro.

De onttrekking houdt verband met de dekking van de 

ti jdel i jke huisvestingskosten van de organisatie in 

verband met de herindel ing en de (her)huisvesting in 

een nieuw gemeentehuis . Voor 2018 gaar het om een 

bedrag van: 419.748 euro. 

7920013
Versterking schoolgebouwen 

Menterwolde

Deze reserve i s  bi j de Najaarsnota  2016 ingesteld om de 

toekomstige kosten van de versterking 

vanschoolgebouwen in het kader van de 

aardbevingsproblematiek te kunnen dekken. In deze 

reserve wordt de bi jdrage van het ri jk, ontvangen via  de 

a lgemene ui tkering jaarl i jks  gestort. Deze bi jdrage loopt 

tot 2035 door. De verwachting i s  dat de investeringen in 

de loop van 2019/2020 gaan plaats  vinden.

 €    577.623  €    -   €    -   €    577.623 

7920014 Financiele ruimte 2015 HS

De reserve i s  ingesteld door de raad voor het 

beschikbaar houden dekkingsmiddelen van bepaalde 

(nieuwe) beleidsdoelen die het karakter hebben van 

een  meerjarig project. De betreffende projecten zi jn nog 

niet afgerond of er moeten nog bedragen aan deze 

reserves  worden onttrokken om de reeds  gemaakte 

kosten van deze projecten te dekken. Ook kunnen deze 

reserves  bestemd zi jn voor het opvangen van 

geprognotiseerde tekorten in de meerjarenramingen. Het 

bestedingsdoel  i s  dan de verbetering van de 

toekomstige begrotingspos i tie.

 €    985.952  €    -    €    900.952  €    85.000 

De voordelen op de oude WMO-taken ad. 765.000 euro 

zi jn a ls  resutaatbestemming 2017 aangewend ter 

dekking van het  rekeningresultaat. Di t bedrag i s  in 

toegevoegd aan de a lgemene reserve.

Van de (restant) GIDS-middelen is  135.952 euro 

aangewend ter dekking van de kosten 2018 ter hooget 

van 125.000 euro en is   10.952 euro afgeboekt ten 

gunste van de a lgemene middelen. Resteert een 

sa ldo van 85.000 euro. Di t bedrag za l  in 2019 worden 

ingezet ter dekking van de kosten mobi l i ty mentoring.

765.000

220.952

0

85.000
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7920015 Financiele ruimte 2016 HS

De reserve i s  ingesteld door de raad voor het 

beschikbaar houden dekkingsmiddelen van bepaalde 

(nieuwe) beleidsdoelen die het karakter hebben van 

een  meerjarig project. De betreffende projecten zi jn nog 

niet afgerond of er moeten nog bedragen aan deze 

reserves  worden onttrokken om de reeds  gemaakte 

kosten van deze projecten te dekken. Ook kunnen deze 

reserves  bestemd zi jn voor het opvangen van 

geprognotiseerde tekorten in de meerjarenramingen. Het 

bestedingsdoel  i s  dan de verbetering van de 

toekomstige begrotingspos i tie.

 €    820.218  €    -    €    52.150  €    768.068 

De volgende cla ims  l iggen op deze reserve:

- s loopkosten a lg gevolg van het KC Woldwi jck: volgt 

in 2020

- s loopkosten Theo Thi jssenschool  (dis locatie): volgt 

in 2020

- afboeken oude boekwaarde ivm real i satie KC 

Woldwi jck: volgt in 2020

- kosten buitengebied:

- duurzaamheid:aangewend in 2018

- revi ta l i satie zuidlaardermeer:

- vorming en opleidingskosten Gri ffie:

- s telpost baggeren:

- economische ontwikkel ing Zuidlaardermeer:

Totaal :

93.000

 50.000

 215.800 

17.200

 52.150

 12.100

 4.500

 299.000 

76.468 

820.218

93.000

 50.000

 215.800 

17.200

 0

 12.100

 4.500

 299.000 

76.468

 768.068

7920016
Scholenprogramma 

aardbevingsbestendig HS

Voor het aardbevingsbestendig maken van de 

schoolgebouwen ontvangen de gemeenten in Groningen 

die te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen 

door gaswinning over de periode 2016 tot en met 2035 

een bi jdrage van in totaa l  € 78,5 mi l joen van het ri jk. De 

gemeente Midden-Groningen ontvangt in tota l i tei t over 

de periode 2016 t/m 2035 een bedrag van € 23,4 mi l joen. 

Deze middelen worden togevoegd aan de hiervoor 

ingestelde reserve en ingezet overeenkomstig de door 

de raden van HSSM gemeenten vastgestelde 

programma's  huisvesting onderwi js . 

 €    2.996.565  €    896.924  €    -   €    3.893.489 

De ontvangen doelui tkering scholenprogramma 

Groningen wordt aan deze reserve toegevoegd. Op 

bas is  van beschikbaar gestelde ui tvoeringskredieten 

zul len er de komende jaren middelen aan deze 

reserve worden onttrokken. Hierbi j moet gedacht 

worden aan de dekking van eenmal ige kosten zoals   

ti jdel i jke huisvestings- en verhuiskosten, etc. 

Daarnaast zul len middelen van deze reserve worden 

omgezet in afschri jving reserves  ter dekking van de 

afschri jvings lasten van nieuwe onderwi jshuisvesting.

7920022 Grootschal ige projecten MW

Teneinde financieringsmiddelen te hebben voor een 

aanta l  grootschal ige projecten is  deze reserve gevormd 

uit de extra  dividendopbrengsten Essent en BNG en de 

pos i tieve rekeningresultaten 2006-2009. De bedoel ing 

was  dat ui t deze reserve gelden konden worden gehaald 

voor de financiering van het Centrumplan Zuidbroek, 

verdubbel ing N33 en de recreatieve ontwikkel ing 

Botjeszandgat.

 €    973.858  €    -   €    -   €    973.858 

7920029 Frictiekosten WEDEKA MW

Deze reserve i s  bi j het vaststel len van de Zomernota  2017 

ingesteld en bedoeld om teokomste frictiekosten bi j 

Wedeka op te kunnen vangen

 €    11.328  €    -   €    -   €    11.328 

7920030 Egal isatie sociaa l  domein MW

Deze reserve i s  in de loop van 2015 ingesteld ter 

egal i satie van de voor- en nadelen in het Sociaa l  

Domein. De verwachting i s  dat op termi jn binnen het 

sociaa l  domein met name op het terrein van de 

jeugdzorg tekorten gaan ontstaan. In afwachting van het 

te ontwikkelen beleid in deze wordt geadviseerd deze 

reserve voorlopig te handhaven.

 €    2.077.830  €    -    €    2.077.830  €    -  

Op bas is  van de najaarsnota  i s  deze reserve ingezet 

ter dekking van de toename van de kosten op het 

gebied van de jeugdzorg.

7920031 Grote projecten SL
Deze reserve i s  in 2014 ingesteld voor de dekking van de 

kapitaa l lasten van een aanta l  grote projecten
 €    4.868.129  €    -    €    618.541  €    4.249.588 

De onttrekking heeft plaatsgevonden conform de 

oorspronkel i jke begroting.

7920032 Meerstad SL

Balansversterking om in te zetten ten behoeven van 

verpl ichtingen in het kader van Meerstad
 €    1.294.702  €    623.916  €    450.000  €    1.468.618 

De vermeerdering houdt verband met de 

resultaatbestemming van de  jaarrekening 2017.

De onttrekking i s  conform de oorspronkel i jke 

begroting. 

7920034 Accommodatiefonds  SL

1. het op aanvraag verlenen van subs idies  aan eigenaren

van accomodaties  voor a l le projecten op het gebied van 

(vervangende) nieuwbouw, ui tbreiding, groot en/of 

technisch onderhoud en technische en functie 

verbeterende aanpass ingen. 2. het op aanvraag verlenen 

voor de aanleg, onderhoud of vervanging van speel - en 

tra iningsvelden en/of veldverl ichting.

 €    294.168  €    -   €    -   €    294.168 
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7920035 Innovatie SL

Ten behoeve  van het ondersteunen van eigen 

krachtini tiatieven. Hiermee wordt de ruimte geboden 

voor de samenleving om een actieve rol  te kiezen en 

invul l ing te geven aan eigen verantwoordel i jkheid.

 €    162.457  €    -   €    -   €    162.457 

7920036 Grenzeloos  gunnen SL

Voor noodzakel i jke ui tgaven die het effect zi jn van 

grenzeloos  gunnen en gericht op de aankomende 

herindel ing. 

 €    21.017  €    -   €    -   €    21.017 

7920037 DU Scholenprogramma SL

Deze reserve wordt ingezet voor de ui tvoering van het 

Programmaplan onderwi jshuisvesting gemeente 

Slochteren 2016-2020

 €    2.592.162  €    -   €    -   €    2.592.162 

7920038 Financiële ruimte 2017 HS

De reserve i s  ingesteld door de raad voor het 

beschikbaar houden dekkingsmiddelen van bepaalde 

(nieuwe) beleidsdoelen die het karakter hebben van 

een  meerjarig project. De betreffende projecten zi jn nog 

niet afgerond of er moeten nog bedragen aan deze 

reserves  worden onttrokken om de reeds  gemaakte 

kosten van deze projecten te dekken. Ook kunnen deze 

reserves  bestemd zi jn voor het opvangen van 

geprognotiseerde tekorten in de meerjarenramingen. Het 

bestedingsdoel  i s  dan de verbetering van de 

toekomstige begrotingspos i tie.

 €    116.500  €    292.778  €    116.500  €    292.778 

Aangezien het restant van de provincia le bi jdrage 

verband houdende met Bedri jvig en Leefbaar niet 

ingezet hoeft te worden ter dekking van kosten in 

2018 en beschikbaar moet bl i jven voor 2019, i s  

vermeld bedrag aan deze reserve toegevoegd.

De onttrekking dient ter dekking van de kosten die 

verband houden met het voorzetten van een aanta l  

lopende projecten ui t 2017.

7920039
Leefbaarheidsgelden 

Menterwolde

De bedoel ing i s  dat deze leefbaarheidsmiddelen 

(Krimpgelden) van de v.m. gemeente Menterwolde voor 

2018 en 2019 in deze s feer beschikbaar bl i jven ter nadere 

besteding in dat deel  van de gemeente.

 €    -    €    129.500  €    -   €    129.500 

Als  resultaatnestemming jaarrekening 2017 is  deze 

reserve ingesteld.

Afschrijvingsreserves

7925000 Huisvesting Rehoboth HS

Deze (afschri jvings )reserve vloei t voort ui t het 

raadsbes lui t van 18 november 2003 een 

investeringskrediet van € 1.570.184 beschikbaar te 

stel len voor de aanpass ing van de voormal ige 

Rehobothschool .

 €    1.019.626  €    -    €    39.216  €    980.409 

7925001 Res . Materia len gym.lok. '06 HS

Deze (afschri jvings )reserve vloei t voort ui t een in 2006 

gepleegde investering in materia len voor de gymlokalen.  €    5.570  €    -    €    1.857  €    3.713 

7925002
Uitbreiding scholen / 

peuterspeelza len HS

Deze (afschri jvings )reserve vloei t voort ui t investeringen 

in peuterspeelza len bi j De Tweemaster (incl . interne 

verbouwing) en bi j de Nico Bulderschool .

 €    434.739  €    -    €    11.648  €    423.091 

7925003 Stimulering Kinderopvang HS

Deze (afschri jvings )reserve vloei t voort ui t investeringen 

voor kinderopvang/peuterspeelza len bi j scholen voor het 

bas isonderwi js .

 €    279.347  €    -    €    14.530  €    264.816 

7925004 Buiten peuterbad CSVT VJN 07 HS 

Deze reserve vloei t voort ui t het raadsbes lui t een 

investeringskrediet van € 115.000 beschikbaar te s tel len 

voor de rea l i satie van een buitenpeuterbad bi j 

sportcentrum de Kalkwi jck (Voorjaarsnota  2007).

 €    77.823  €    -    €    3.685  €    74.138 

7925005 MFA Westerbroek HS

Op bas is  van het raadsbes lui t van 27 januari  2014 

(voordracht nr. 011) heeft de raad bes loten de restant 

stelpost ad. € 170.000 om te zetten in een 

bestemmingsreserve ter dekking van een deel  van de 

toekomstige kapitaa l lasten van een nieuw MFA 

Westerbroek.

 €    168.834  €    -   €    -   €    168.834 
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7925006 Inrichting werkplekken HS

De reserve is  bestemd om gedurende de economische 

levensduur van de aangeschafte werkplekinrichtingen de 

betreffende afschri jvingskosten op te vangen.

 €    17.027  €    -   €    -   €    17.027 

7925007 Aanbouw Kerkstr. 38a HS

De reserve is  bestemd om gedurende de economische 

levensduur van de aanbouw Kerkstraat 38a de 

betreffende afschri jvingskosten op te vangen.

 €    35.254  €    -   €    -   €    35.254 

7925008 Sociaa l  Team Kerkstraat 38a HS 

De reserve is  bestemd om gedurende de economische 

levensduur van de huisvesting en aanvul lende 

investeringen m.b.t. automatisering de 

afschri jvinskosten op te vangen.

 €    80.240  €    -   €    -   €    80.240 

7925009 Onderwi jshuisvesting MW
Reserve ter dekking van de afschri jvingen voor 

onderwi jshuisvesting.
 €    150.000  €    -    €    50.000  €    100.000 

7925010 Slochterhaven

Het sa ldo van de reserve s lochteren centrum valt vri j en 

wordt ingezet voor de ui tvoering van het centrumgebied 

s lochterhaven. De vri jgekomen middelen worden 

toegevoegd aan 2 nieuwe reserves  namel i jk de reserve 

afschri jving Slochterhaven en de reserve afschi jving 

overkluizing. (zie burap)

 €    385.000  €    -   €    -   €    385.000 

7925011 Overkluizing Slochteren

Het sa ldo van de reserve s lochteren centrum valt vri j en 

wordt ingezet voor de ui tvoering van het centrumgebied 

s lochterhaven. De vri jgekomen middelen worden 

toegevoegd aan 2 nieuwe reserves  namel i jk de reserve 

afschri jving Slochterhaven en de reserve afschi jving 

overkluizing. (zie burap)

 €    76.510  €    -   €    -   €    76.510 

7925013 Informatisering herindel ing 2018

De reserve is  bestemd om gedurende de economische 

levensduur de afschri jvingskosten van de investeringen 

in nieuwe software etc. a ls  gevolg van de herindel ing op 

te vangen.

 €    341.079  €    232.500  €    -   €    573.579 

7925014 Automatisering herindel ing 2018

De reserve is  bestemd om gedurende de economische 

levensduur de afschri jvingskosten van de investeringen 

in nieuwe hardware etc. a ls  gevolg van de herindel ing op 

te vangen.

 €    21.465  €    102.500  €    -   €    123.965 

7925015
Terreininrichting Kindcentrum 

dVo HS

De eenmal ig beschikbare middelen 2013 (openbare 

verl ichting) en 2015 (terreininrichting) zi jn omgezet in 

een reserve ter dekking van de afschri jvings lasten van 

deze investering. 

 €    146.000  €    -   €    -   €    146.000 

Totaal:  €    43.981.533  €    6.649.661  €    18.714.331  €    31.916.863 
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Risicovoorzieningen

7950000
Technisch onderhoud gymlokalen 

HS

Uit deze voorziening worden de kosten 

gedekt van onderhoud en kleine 

aanpass ingen van de gymlokalen.

 €    790.376  €    62.683  €    -   €    93.889  €    759.170 

De toevoeging is  gebaseerd op de oorspronkel i jke 

raming 2018 ad. 112.683 euro minus  een correctie 

van 50.000 euro. Dit omdat de kosten van dagel i jks  

(klein) onderhoud rechtstreeks  ten laste van de 

exploi tatie zi jn geboekt.

De onttrekking houdt verband met de geboekte 

kosten groot onderhoud 2018. 

7950001 Meubi la i r gymlokalen HS

Betreft gelden bestemd voor de 

vervanging/aanpass ing van meubi la i r van 

de gymlokalen. Vervanging vindt 

onregelmatig plaats . Een voorziening is  

daarom gewenst. Er wordt een lange 

termi jn planning gemaakt voor de 

inventaris  van de gymlokalen.

 €    24.814  €    10.703  €    -   €    -   €    35.517 

De toevoeging is  gebaseerd op de oorspronkel i jke 

raming 2018.

In 2018 is  er geen meubi la i r ten laste van deze 

voorziening aangeschaft. 

7950002 Stationsgebouw Kropswolde HS

Betreft een voorziening waarin jaarl i jks  

een bedrag wordt gestort door de 

huurders  van het pand voor het 

onderhoud van het gebouw.

 €    4.877  €    -   €    -   €    -   €    4.877 

7951000 Dubieuze debiteuren HSSM

De voorziening dient om het ri s ico van 

oninbaarheid van belasting debiteuren 

en overige (privaatrechtel i jke) debiteuren 

af te dekken. 

 €    432.960  €    414.129  €    -   €    350.089  €    496.999 

Op bas is  van een ris icopercentagetabel  en een 

eigen inschatting voor wat betreft de haalbaarheid 

dat vorderingen nog worden ontvangen, wordt de 

hoogte van deze voorziening bepaald. 

De oninbare bedragen worden rechtstreeks  aan 

deze voorziening onttrokken; 350.089 euro. De 

reden van het oninbaar 

verklaren verschi l t per debiteur. In het a lgemeen 

betreft het een

fa i l l i sement dan wel  beëindigde 

bedri jfsactivi tei ten. Of de  debiteuren is  vertrokken 

zonder te weten naar welk adres . Daarnaast vindt 

afboeking plaats  a ls  verdere juridische s tappen 

ontbreken.

Op bas is  van het ingeschatte ris ico, zoals  vermeld 

in de kolom Stand 31-12, wordt er een bedrag 

toegevoegd van 414.129 euro. 
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7951001
Dubieuze debiteuren ui tkeringen 

adminis tratie HSSM

In het kader van de herwaardering van de 

debiteuren socia le zaken in verband met 

de invoering van de Wet Werk en Bi js tand 

(WWB), i s  een voorziening gevormd die 

het ri s ico van oninbaarheid moet 

afdekken

 €    3.458.749  €    -   €    265.925  €    -    €    3.192.824 

De hoogte van de voorziening wordt op 

rekeningsbas is  afgeleid van het actuele sa ldo van 

openstaande vorderingen per ul timo boekjaar en 

a lgemeen gehanteerde inbaarheidspercentages .  

Het bedrag van openstaande vorderingen 

(voornamel i jk terugvordering van ten onrechte 

verstrekte bi js tand) fluctueert jaarl i jks  door 

ontvangen afloss ingen van oude vorderingen en 

het ontstaan van nieuwe.

Op bas is  van het ingeschatte ri s ico, zoa ls  vermeld 

in de kolom Stand 31-12, kan er € 265.925 euro aan 

de voorziening worden onttrokken. 

7951002 Gemeentel i jke Kredietbank

Opvangen van de ris ico’s  in verband met 

de terugontvangst van de verstrekte 

leningen door de gemeentel i jke 

kredietbank.

 €    27.670  €    23.573  €    20.365  €    -    €    30.879 

Er i s  20.365 euro afgeschreven wegens  oninbare 

vorderingen. Regul ier i s  er o.b.v. een 1% 

ris icopremie-regel ing 2.577 euro aan de 

voorziening toegevoegd. Om de voorziening per 

ul timo van het jaar weer op 10% van het ui ts taande 

leningensaldo brengen is  een bedrag van 20.997 

euro toegevoegd. Het sa ldo is  daarmee toereikend 

om mogel i jke ri s ico's  af te dekken.

7951003  Renteloze lening NNTTM

Ter afdekking van het ri s ico van deze 

verstrekte lening i s  deze voorziening 

getroffen  

 €    100.000  €    -   €    -   €    -    €    100.000 

Verplichtingen en 

Verliesvoorzieningen

7940000 Arbeidsgerelateerde verpl ichtingen

Zoals  ui t de omschri jving bl i jkt worden 

middels  deze voorziening (toekomstige) 

arbeidgerelateerde verpl ichtingen 

vastgelegd.  €    60.900  €    63.800  €    60.900  €    -    €    63.800 

In verband met de l iquidatie van de v.m. Stichting 

Baanvak i s  er een voorziening getroffen van € 

63.800 wegens  nog te beta len 

trans i tievergoedingen.

Als  dekking van de kosten van een 

mobi l i tei ts tra ject van de BWRI i s  € 60.900 aan de 

voorziening onttrokken.

7940001 Verpl ichtingen APPA wethouders

De voorziening i s  ingesteld om een 

mogel i jk tekort van de 

pens ioenuitkeringen van wethouders  aan 

te vul len.

 €    1.788  €    286.669  €    -   €    -    €    288.457 

Op bas is  van berekeningen van Loyal is  i s  vermeld 

bedrag aan de voorziening toegevoegd.

7941000 Verl iezen grex. i jsbaanlocatie HS

Deze voorziening wordt periodiek 

geactual iseerd op bas is  van de laats  

vastgestelde grondexploi tatie.

 €    3.862.924  €    -   €    47.669  €    -    €    3.815.255 

Deze onttrekking aan de voorziening i s  bebaseerd 

op de MPG 2019

7941001 Verleizen grex. s tadscentrum HS

Deze voorziening wordt periodiek 

geactual iseerd op bas is  van de laats  

vastgestelde grondexploi tatie.
 €    3.663.401  €    -   €    3.095.401  €    -    €    568.000 

Op bas is  van het afs lui ten van het project (met 

ui tzondering van de (model i jke) verpl ichtingen in 

verband met sanering) wordt di t project afges loten 

en va l t di t bedrag vri j.
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7941002 Verl iezen grex. Korenmolenweg SL

Deze voorziening wordt periodiek 

geactual iseerd op bas is  van de laats  

vastgestelde grondexploi tatie.

 €    223.105  €    18.007  €    -   €    -   €    241.112 

Deze toevoeging aan de voorziening is  bebaseerd 

op de MPG 2019

7941003 Verl iezen grex. Veenlaan SL

Deze voorziening wordt periodiek 

geactual iseerd op bas is  van de laats  

vastgestelde grondexploi tatie.

 €    2.099.599  €    103.542  €    -   €    -   €    2.203.141 

Deze toevoeging aan de voorziening is  bebaseerd 

op de MPG 2020

7941004 Verl iezen grex. Venemastraat MW

Deze voorziening wordt periodiek 

geactual iseerd op bas is  van de laats  

vastgestelde grondexploi tatie.

 €    32.223  €    127.703  €    -   €    -   €    159.926 

Deze toevoeging aan de voorziening is  bebaseerd 

op de MPG 2021

7941005
Verl iezen grex. Gouden Driehoek 

MW

Deze voorziening wordt periodiek 

geactual iseerd op bas is  van de laats  

vastgestelde grondexploi tatie.

 €    609.830  €    -   €    -   €    -   €    609.830 

Egalisatievoorzieningen

7960003 Rioolrechten

Doel  i s  om tekorten op te kunnen vangen 

en om de s ti jging van tarieven te kunnen 

temperen.

 €    12.949.127  €    938.253  €    -   €    -   €    13.887.380 

De toevoeging van 938.253 euro heeft betrekking op 

het voordel ig sa ldo tussen de ui tgaven en 

inkomsten 2018.

7960004 Afvals toffen

Doel  i s  om grote jaarl i jkse 

schommel ingen binnen de 

afva ls toffenheffing op te kunnen vangen
 €    1.237.582  €    485.194  €    -   €    -   €    1.722.776 

Om grote afwi jkingen in de tarieven van de 

afva ls toffen te kunnen opvangen is  deze 

voorziening in het leven geroepen.

Op bas is  van het voordel ig sa ldo van de lasten en  

de ontvangen  afva ls toffenheffing wordt 485.194 

euro aan de voorziening toegevoegd.

7960008 Harmonisatie afva lbeleid SL

Harmonisatie van het afva lbeleid ter 

dekking van de kosten zonder de 

afva ls toffenheffing te verhogen.

 €    651.217  €    -   €    186.339  €    -   €    464.878 

Ter dekking van de kosten 2018 van het 

harmonisatie project "Anders  met Afva l" wordt er 

186.339 euro aan de voorziening onttrokken.

Toekomstige investeringen in 

relatie tot heffingen 

7970000 Groot onderhoud wegen HS

Doel  van de voorziening is  ter dekking van 

de jaarl i jkse kosten van de rehabitatie 

van de verhardingen.
 €    566.984  €    305.000  €    -   €    -   €    871.984 

Conform de begroting wordt di t bedrag toegevoegd 

aan de voorziening. Er zi jn in 2018 geen kosten 

groot onderhoud die ten laste van de voorziening 

zi jn gebracht.

7970001 Aanleg riool  wi jkvern.Gorecht-W.

Doel  van de voorziening is  om de 

vervanging van de riolering betreffende 

de herstructurering Gorecht West te 

kunnen bekostigen. Voorheen werden de 

ui tgaven rechtstreekst gefinancierd ui t de 

voorziening Egal isatie rioolrechten. In het 

vGRP2013-2017 Beleidsplan riolering en 

water i s  hiermee rekening gehouden.

 €    1.738.000  €    -   €    -   €    -   €    1.738.000 

Dekking van kosten aanleg riool  volgt in 2019.
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7970002
Achtersta l l ig onderhoud gebouwen 

SL

De dekking van de kosten van 

achtersta l l ig onderhoud
 €    330.431  €    -   €    -   €    4.527  €    325.904 

Betreft kosten achtersta l l ing onderhoud.

7970003
Achtersta l l ig onderhoud gebouwen 

MW

De dekking van de kosten van 

achtersta l l ig onderhoud
 €    153.380  €    -   €    -   €    1.561  €    151.819 

Betreft kosten achtersta l l ing onderhoud.

7970004 Groot onderhoud tennisbanen MW

De dekking van de kosten van groot 

onderhoud
 €    50.000  €    25.000  €    -   €    16.514  €    58.486 

Conform de begroting wordt di t bedrag toegevoegd 

aan de voorziening.

De onttrekking betreft de dekking van kosten groot 

onderhoud.

Van derden verkregen 

middelen met specifiek 

bestedingsdoel 

De dekking van de kosten van groot 

onderhoud

7980000 Groot onderhoud graven

De dekking van de kosten van groot 

onderhoud

 €    143.214  €    515.505  €    108.000  €    -   €    550.719 

De ontvangen afkoopsommen groot onderhoud 

graven worden aan de voorziening toegevoegd.

Ter dekking van de kosten 2018 is  er 108.000 

onttrokken.

Totaal:  €    33.213.151  €    3.379.761  €      3.784.599  €    466.579  €    32.341.733 

Rekening 2018

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 18 juni 2019



173 

4.8 Controleverklaring accountant 




