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1. Voorstel 

 

1. De Jaarrekening /het jaarverslag 2018  van de gemeente Midden-Groningen (met een 

positief resultaat van € 105.608) vast te stellen 

2. In te stemmen met het overhevelen van een aantal in 2018 niet uitgegeven budgetten naar 

2019 tot een bedrag van € 695.900 

3. Een bedrag van € 606.400 te storten in een nieuw in te stellen reserve “Financiële ruimte 

2018”en € 89.500 te storten in de Egalisatiereserve Leefbaarheidsgelden voormalige 

gemeente Menterwolde  

4. Het na overheveling van de budgetten en toevoeging aan de bestemmingsreserve ontstane 

negatieve rekeningresultaat 2018 van € 590.292 te onttrekken aan de algemene reserve 

5. De begroting 2019 van de gemeente Midden-Groningen dienovereenkomstig te wijzigen 

6. Kennis te nemen van het accountantsrapport behorend bij de jaarstukken 2018 

7. Kennis te nemen van de reactie van ons college op de bevindingen van de accountant. 

 

 

2. Inleiding 

 

Bijgaand is opgenomen 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 



   

 Pagina: 2 van 18 

 Datum: 13 mei 2019 

 Zaak: 2019-018818 

 

 

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 € 0,1 miljoen. Bij de Najaarsnota 2018 is een tekort gemeld van € 1,1 miljoen, 
waarmee het jaarresultaat derhalve € 1,0 miljoen negatief is.  
 
Het positieve jaarrekeningresultaat ad € 0,1 miljoen ontstaat enerzijds door voordelen in de 
programma’s Economie (€ 0,1 miljoen), Dienstverlening (€ 0,3 miljoen) en Bestuur en 
bedrijfsvoering (€ 0,8 miljoen). Anderzijds zijn nadelen ontstaan in  de programma’s Dorpen en 
wijken ad € 0,1 miljoen en het programma Sociaal ad € 1,1 miljoen.  
 
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 € 1,1 miljoen 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 beschoeiïngen. 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 
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 
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worden aangehouden. Vanwege de ingrijpende gebeurtenissen zijn enkele bewonersbijeenkomsten 
gehouden. 

 
Het programma Dorpen en Wijken kent een nadeel van € 0,1 miljoen. 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.  
 
De belangrijkste oorzaak van het voordeel ad € 0,8 miljoen 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.  
 

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 
de evaluatie heeft Midden-Groningen een scherpere taakomschrijving voor de teams gemaakt. Zij 
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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 € 1,1 miljoen. De belangrijkste verschillen worden 
veroorzaakt door nadelen in de producten Jeugd ad € 2,4 miljoen 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.  



   

 Pagina: 5 van 18 

 Datum: 13 mei 2019 

 Zaak: 2019-018818 

 

 

 
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. 
 
 

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 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 Economie kent een voordeel van € 0,1 miljoen. 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. 
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Het programma Dienstverlening kent een voordeel van € 0,3 miljoen. 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.  
 

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 € 0,8 miljoen 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.  
 
3. Publiekssamenvatting 

Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2018 van de gemeente Midden-Groningen. Voor 

de samenvatting wordt verwezen naar de samenvatting in de jaarrekening.   

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De Raad is op grond van de Gemeentewet bevoegd om de jaarrekening vast te stellen  alsmede de 

bestemmingsvoorstellen en de overhevelingsvoorstellen.  

 

5. Beoogd effect 

De voortgang van de beleidsdoelstellingen weer te geven en de Raad een instrument te geven om, 

daar waar nodig, bij te sturen.  

 

6. Historische context 

Dit is de eerste jaarrekening van de gemeente Midden-Groningen. In deze jaarrekening  zijn de 

afwijkingen opgenomen ten opzichte van de herziene vastgestelde begroting 2018  (na de effecten 

van de  Najaarsnota 2018).   

 

7. Argumenten 

In de jaarrekening is daar waar nodig overgegaan tot harmonisatie van waarderingsgrondslagen en 

uitgangspunten overeenkomstig besluiten van de Raad, waaronder de Financiële Verordening. 

Eventuele financiële effecten zijn in de jaarrekening toegelicht.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De jaarrekening 2018 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring van de accountant 

op het gebied van de getrouwheid. Ten aanzien van de rechtmatigheid is sprake van een verklaring 
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met beperking. De verklaring met beperking inzake de rechtmatigheid wordt met name veroorzaakt 

door het niet juist toepassen van de inkoop- en aanbestedingsregels.  

 

In bijlage 1 van dit raadsvoorstel is het accountantsrapport opgenomen waarin de accountant een 

toelichting geeft op zijn bevindingen en de aard van de verklaring. In bijlage 2 is de reactie van het 

College van Burgemeester en Wethouders opgenomen.  

 

De meerjareneffecten van structurele afwijkingen in deze jaarrekening zijn meegenomen in de 

effecten van het meerjarenbeeld bij de Voorjaarsnota 2019 en zullen meegenomen worden bij het 

opstellen van de begroting 2020 en verder.  

 

 

9. Financiële paragraaf 

Het positieve resultaat  voor resultaatbestemming bedraagt € 105.608. Als gevolg van het 

overhevelen van € 606.400, bedraagt het resultaat na bestemming, € 590.292 negatief. Voorgesteld 

wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.  

 

De overwegingen voor het overhevelen van € 606.400 zijn opgenomen in bijlage 3 van dit 

raadsvoorstel.  

 

De voorgestelde wijzigingen leiden tot de volgende begrotingswijziging: 
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10. Communicatie 

Aan de Jaarrekening  wordt bekendheid gegeven door publicaties op de Gemeentepagina, door 

publicatie op de social media (publicatie en samenvatting) die door gemeente Midden-Groningen 

worden gebruikt en door de nieuwsmedia actief te informeren tijdens een persbijeenkomst.   

Op grond van de gemeentewet is de raad verplicht om de stukken, nadat ze zijn  geagendeerd voor 

een ieder ter inzage te leggen en stelt ze algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en de 

verkrijgbaarheidsstelling wordt openbaar kennis gegeven. De raad beraadslaagt over de 

jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving. 

Publicatie moet dus 2 weken voorafgaand aan de raadsbehandeling plaats vinden.  

                             

 

 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 

 

Begrotingswijziging 2019-009
Betrokken teams Fincieel advies

Naam voorstel Resultaatbestemming jaarrekening 2018

Besluitvorming Raad

Incidenteel / Structureel Incidenteel 

Soort wijziging Exploitatie - Balans

Begrotingswijziging exploitatie Toevoeging Onttrekking

Naam programma

reserve reserve

Programma: 1 Dorpen en Wijken 25.000 0 -25.000 0 25.000 0

Programma: 2 Sociaal 156.000 0 -156.000 0 156.000 0

Programma: 3 Economie 187.400 0 -187.400 0 187.400 0

Programma: 4 Dienstverlening 163.000 0 -163.000 0 163.000 0

Programma: 5 Bestuur en bedrijfsvoering 75.000 0 -75.000 695.900 770.900 0

Totalen begrotingswijziging exploitatie 606.400 0 -606.400 695.900 1.302.300 0

Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties)

Uitgaven Inkomsten Onttrekking Toevoeging

Investeringen 0 0 0

reserves 1.302.300 695.900 -606.400

voorzieningen 0 0 0 0 0 0

Totalen begr.wijz.investeringen/balans 0 0 1.302.300 695.900 -606.400

Toelichting op begrotingswijziging

1

Lasten Baten Saldo voor 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo na 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo balans

+ = toename

-  = afname

Saldo balans

+ = toename

-  = afname

Voor de budgetwijzigingen per programma wordt verwezen naar de in bijlage 1 vermelde  overhevelingen  / 
resultaatbestemmingen.

De mutaties op het balansonderdeel reserves hebben betrekking op het toevoegen van de middelen 
"resultaatbestemming 2018" van € 606.400 aan de reserve financiële ruimte  2018 en de storting in de reserve 
Leefbaarheidsgelden MW ad. € 89.500. Totaal € 695.900.
De onttrekking van €1.303.300 houdt verband met de inzet van (de resere) saldo rekening; € 105.608 en de algemene 
reserve; €590.292 voor de vorming van de reserve financiële ruimte 2018 in verband met de overhevelingen / 
resultaatbestemming 2018. Totaal € 695.900. En de beschikking over  de reserve financiële ruimte 2018 als gevolg van het 
functioneel ramen van de bestedingsbudgetten 2019; € 606.400.
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1. Accountantsrapport bij de jaarstukken 2018 
2. Reactie College van B&W op accountantsbevindingen 
3. Voorstel tot overheveling en bestemming budgetten 
4. Boekwerk jaarstukken 2018 
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Bijlage:2 

 

Reactie college op het verslag van de accountant met betrekking tot de 

jaarrekening 2018.  

 

1 Aanleiding  

Begin januari 2019 bracht de accountant de managementletter 2018 uit. Onze reactie trof u aan in 

de raadsbrief. De bevindingen waren ‘Scherp’, omdat het de vinger op de zere plek legde. Hierdoor 

werd merkbaar dat we ons als kersverse gemeente nog in een opbouwfase bevonden. De 

aankondiging dat een verklaring met beperking op het gebied van rechtmatigheid realistisch was, is 

begin dit jaar met u gedeeld. 

 

2 Achtergrond van de jaarrekening: getrouwheid en rechtmatigheid 

De accountant controleert jaarlijks de gemeenterekening. De accountant geeft op basis van de 

controle een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid.  

 

Bij de controle over de getrouwheid gaat het over de vraag of de cijfers kloppen. De accountant 

moet daarbij een oordeel vellen over de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

lasten en baten en de grootte en samenstelling van het vermogen. Rechtmatigheid is het handelen 

in overeenstemming met wetten en regels. Op getrouwheid heeft de gemeente een goedkeurende 

verklaring gekregen. Op het gebied van rechtmatigheid een verklaring met beperking. Reden: 

het niet volgen van Europese aanbestedingsregels. 

 

3 Context jaarrekening 2018 

Bevindingen vanuit de oorsprong gemeenten 

Alle drie de oorsprong gemeenten hebben in de jaren voorafgaand aan de herindeling te maken 

gehad met een accountantsverklaring op de jaarrekening waarin een beperking op de 

rechtmatigheid is geconstateerd. In 2016 was hiervan sprake bij alle drie gemeenten. De 

accountant gaf aan dat er onder andere vanuit de lijn nog (te) weinig sprake was van interne 

controle. Daarnaast constateerde de accountant dat er onvoldoende controle-informatie was 

vanuit het sociale domein. Voor de jaarrekening 2017 constateerde de accountant dat er in 

Hoogezand-Sappemeer sprake was van een beperking op de rechtmatigheid.  

 

Anticiperen op de herindeling door minder vaste contracten en meer inhuur 

In de jaren voorafgaand aan de herindeling is geanticipeerd op het proces van herplaatsing van 

medewerkers. Om te voorkomen dat uit het plaatsingsproces onnodig boven formatieve situaties 

zouden ontstaan die nog vele jaren op de formatie zouden drukken, hebben de drie gemeenten 

gekozen om vrijvallende formatie slechts bij uitzondering nog met vaste contracten in te vullen. 

Hierdoor vond in de periode vlak voor én na de herindeling veel inhuur plaats. Deze inhuur is 

omwille van bedrijfscontinuïteit in meerdere gevallen (meermaals) verlengd. Hierdoor ontstonden 
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relatief veel (inhuur)contracten. 

 

Invloed van het project herindeling 

Het project herindeling heeft de afgelopen jaren een grote invloed gehad op drie gemeenten die 

zijn opgegaan in Midden-Groningen. Typerend is één van de waarnemingen die de accountant van 

Hoogezand-Sappemeer deed in zijn accountantsverslag controle 2017: “Al deze ontwikkelingen 

[herindeling, ontwikkeling sociaal domein] hebben ertoe geleid dat de aansturing en de kwaliteit 

van de interne beheersing van de gemeentelijke activiteiten in algemene zin de afgelopen jaren 

heeft stilgestaan”. De focus heeft de voorgaande jaren gelegen op het continueren van de 

bedrijfsvoering en dienstverlening naast het uitvoeren van het herindelingsproject. Hierdoor was er 

vanaf de start van Midden-Groningen geen sprake van ‘de basis op orde’. 

 

Context van klein naar groter 

De oorsprong gemeenten hadden net als Midden-Groningen bij de toetsing van de jaarrekeningen 

te maken met een normenkader en grensbedragen. Op het niveau van de individuele gemeenten 

werd hierop de afgelopen jaren gestuurd. Daarbij stond de continuïteit van de eigen 

bedrijfsvoering en dienstverlening centraal en werd (uiteraard) nog niet gestuurd op het 

normenkader en de grensbedragen van Midden-Groningen. Deze waren in de eerste plaats nog niet 

bekend en in de tweede plaats vergde het al alle aandacht en middelen om én de eigen 

bedrijfsvoering op orde te houden én ondertussen de gemeente Midden-Groningen op te bouwen. 

Er was daardoor ook minder overzicht. Echter bij het ontstaan van Midden-Groningen werden de 

contractuele verplichtingen van haar rechtsvoorgangers overgedragen waardoor een stapeling van 

contracten en contractverplichtingen ontstond. In de harmonisatie van de uitvoering is vanaf 2018 

vanzelfsprekend gestuurd op het in de nabije toekomst harmoniseren van de contracten maar 

gedurende 2018 was er nog steeds sprake van een set niet-geharmoniseerde contracten en 

verplichtingen.  

Belangrijk om te vermelden is dat de individuele gemeenten door hun beperktere (financiële) 

omvang minder snel te maken kregen met onrechtmatigheden op het gebied van Europese 

aanbestedingen. De Europese aanbestedingsgrens geldt sinds 2016 ook voor inhuur en ligt op € 

221.000 ongeacht de (financiële) omvang van de organisatie. Het is daardoor vrijwel onvermijdelijk 

dat in de aanvangsjaren een herindelingsgemeente te maken krijgt met meer bevindingen op het 

gebied van rechtmatigheid. Daarnaast zijn uit het oogpunt van bedrijfscontinuiteit een aantal ICT 

aanbestedingen bewust uitgesteld met onrechtmatigheid als gevolg. 

  

4 Bevindingen jaarrekening 2018 

De bevindingen binnen het domein van inkoop- en contractmanagement zijn uiteenlopend en te 

categoriseren naar strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaat. Hiervan is een 

inventarisatie gemaakt. De voornaamste oorzaken van de geconstateerde bevindingen zijn vertaald 

in actiepunten en op te leveren resultaten in het plan van aanpak ‘inkoop is van ons allemaal’ 

 

De gemeente zet met deze bevindingen in het achterhoofd sterk in op de professionalisering van 

haar inkoop- en contractmanagementfunctie waarbij een verbeterde rechtmatigheid een resultante 

zal zijn. Via een plan wordt hier invulling aan gegeven. 

 

Een groot deel van de geconstateerde bevindingen is geen verrassing. Al in 2018 kon op basis van 



   

 Pagina: 12 van 18 

 Datum: 13 mei 2019 

 Zaak: 2019-018818 

 

 

interne controle de conclusie worden getrokken dat de grens van 1% (fouten in jaarrekening) zal 

worden overschreden. De auditcommissie is hier, tijdens een presentatie op 18 december 2018, al 

over geïnformeerd.  

 

5 Genomen beheersmaatregelen  

Vanaf begin 2018 werd duidelijk dat de grens van 1% (fouten in jaarrekening) zou worden 

overschreden. Vanaf dat moment zijn meerdere beheersmaatregelen genomen om toekomstige 

onrechtmatigheden te voorkomen en mogelijke bevindingen te corrigeren waar dat nog kon en 

mocht. Zo is er een taskforce inhuur opgestart, verloopt de inhuur van derden vanaf juli 2018 

(rechtmatig) via “Groningen huurt in”, is een senior inkoper aangetrokken en is scherper (intern) 

gestuurd op naleving van inkoopproces. Deze maatregelen hebben ten dele hun effect in (en over 

de jaarrekening) 2018, 2019 en 2020 en verder. Een deel onrechtmatigheid is ook in 2019 en 2020 

niet te voorkomen. Momenteel is de aanbestedingkalender gereed en wordt volgens deze kalender 

gewerkt. Er heeft al een groot aantal aanbestedingen op deze manier plaatsgevonden. Daarmee is 

een maximaal pakket aan beheersmaatregelen bedacht en ingezet. 

 

6 Reactie op een aantal bevindingen uit het accountantsverslag 

 

Bevinding accountant 

Qua resultaatanalyse vinden we de diepgang ervan nog niet op het niveau dat bij een gemeente 

van de omvang en statuur van Midden-Groningen past. Enerzijds verklaart u relatief kleine 

afwijkingen, terwijl anderzijds de analyse van grote lijnen nog het karakter van een algemene 

analyse heeft. Dat is gelet op het feit dat 2018 het eerste jaar van de nieuwe gemeente is 

begrijpelijk. Wij adviseren u wel om na te denken over de gewenste mate van detaillering van 

analyses. Bij concentratie op de hoofdlijnen en prioriteiten van de Raad kunnen in de analyses 

de afwijkingen duidelijker benoemd worden kan op die ook beter en meer diepgravend 

ingegaan worden op de oorzaken van de afwijkingen. 

 

Reactie: 

Uitgangspunt is dat alle (financiële) afwijkingen groter dan € 200.000 of 10% van de 

begrotingspost, worden toegelicht. In de jaarrekening zijn deze afwijkingen als zodanig ook 

toegelicht, waarbij de analyse met name is gericht op programma-/productniveau. We zullen voor 

2019 nagaan in hoeverre we ook meer op aangegeven hoofdlijnen en prioriteiten van de Raad 

kunnen analyseren in de samenvatting bij de jaarrekening.  

 

 

Bevinding accountant 

Beleidsmatig gezien valt het ons op dat u nog niet actief monitort en rapporteert over de 

ontwikkeling in de rechten van inwoners op zorg. Bij het afgeven van beschikkingen in de wmo 

en bij toewijzingen in de jeugdwet ontstaat een recht op zorg. De ervaring na vier jaar sociaal 

domein leert dat het percentage van het recht dat daadwerkelijk wordt ingezet tamelijk stabiel 

is. Een stijging van de toewijzingen in 2018 zou dan een voorbode kunnen zijn van hogere 

lasten in latere jaren. Dat inzicht heeft u nu nog niet op het niveau dat u daarmee ook kan 

gaan sturen op uitkomsten dan wel tijdig de raad mee kan nemen in te verwachten 
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kostenontwikkelingen. Wij denken dat een verbetering van dit soort sturingsinformatie kan 

helpen om verrassingen in het sociaal domein te voorkomen en adviseren u dan ook om in de 

komende periode de informatievoorziening te verbeteren. 

 

Reactie: 

Het klopt dat er geen aparte monitor sociaal domein is voor de gemeenteraad. Wel vindt er 

monitoring plaats. Voor de Wmo worden de uitgaven maandelijks gemonitord op ambtelijk niveau 

en indien nodig besproken met de portefeuillehouder.  

Onze jeugdhulp monitor wordt  maandelijks met betrokken portefeuillehouders en directeuren 

sociaal domein besproken. Een eventuele bijstelling van de begroting vindt vervolgens plaats via de 

reguliere P&C cyclus. Een toekomstgerichte monitor sociaal domein is in ontwikkeling. Een voorstel 

hiervoor maakt onderdeel uit van de strategische visie sociaal domein die in juni 2019 aan de 

gemeenteraad wordt voorgelegd.  

 

Bevinding accountant 

Binnen het RIGG is afgesproken dat de afloop van het onderhanden werk buiten de scope van 

de controle blijft omdat RIGG niet op tijd deze informatie beschikbaar heeft. Dit resulteert in 

een onzekerheid van € 375.000 voor de gemeente Midden-Groningen. Wij verbazen ons 

overigens over het feit dat dit besluit is genomen door het dagelijks bestuur van het RIGG, 

kennelijk zonder overleg met de aangesloten gemeenten. 

Omdat de gemeente Midden-Groningen, samen met de andere gemeenten, opdrachtgever is in 

dezen, is het logisch dat vanuit zuivere rollen geredeneerd de colleges van de gemeenten de 

controlekaders moeten vaststellen en dus ook de reikwijdte moeten bepalen. Wij adviseren u 

om dit voor 2019 zo in te richten. 

 

Reactie: 

Dit is een terechte opmerking. Omdat het wachten was op de accountantsverklaring van de RIGG en 

deze mogelijk het interne proces van de gemeenten nadelig beïnvloedde is ervoor gekozen de 

afloop van het onderhanden werk buiten de scope te houden om dit proces niet nog verder te 

frustreren. Als betrokken gemeente zullen wij er voor zorgen dat dit voor een volgende jaar beter 

en tijdiger wordt afgestemd, zodat we een dergelijke ongewenste situatie voorkomen.  

 

Bevinding accountant 

Belangrijkste aandachtspunt vinden wij de transactie met betrekking tot Rengers. Deze 

exploitatie heeft u overgenomen van de GR die u samen met de gemeente Groningen vormde. 

De aankoop is in de jaarstukken verantwoord maar u moet nu ook een exploitatie vaststellen. 

U heeft daarbij de uitgangspunt gevolgd die de GR ook hanteerde. Belangrijk punt daarbij is de 

looptijd van 20 jaar. De verslaggevingsregels geven aan dat, zonder nadere risico beheersende 

maatregelen, de maximale looptijd 10 jaar mag bedragen. Er heerst vanuit de regelgeving 

onduidelijkheid over wat deze risico beheersende maatregelen moeten inhouden. Om die 

reden hebben we gevraagd om een herrekening op basis van 10 jaar. Daaruit blijkt dat in dat 

geval het project nog altijd rendabel is maar dat de winstverwachting wel fors lager is. Wij 

adviseren u, mede gelet op uw financiële positie, bij de herziening van het grondbeleid een 

keuze te maken of u een dergelijk lange looptijd van projectenpassend vindt. 

 

Reactie: 
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Wij hebben in het MPG (MeerjarenPrognoseGrondexploitaties) een aantal beheersmaatregelen 

genoemd, zoals een lagere verwachte grondopbrengst na 10 jaar.  

We zullen bij de herziening van de Nota Duurzaam Grondbeleid in 2019 beoordelen in hoeverre de 

uitgangspunten en  beheersmaatregelen toereikend zijn bij een grondexploitatie met een langere 

looptijd. Zo nodig zullen de uitgangspunten en de beheersmaatregelen worden aangepast.   

 

7 Conclusie 

Ondanks de verklaring met beperking op het gebied van rechtmatigheid geeft het 

accountantsverslag een veel positiever beeld dan het beeld zoals begin dit jaar verwoord in de 

managementletter. Citaat uit het accountantsverslag: “wij zien dat de interne controles, die onder 

verantwoordelijkheid van de concerncontroller worden uitgevoerd, groeien in kwaliteit. Ook 

beheerst de gemeente de planning van deze controles beter, zodat we tijdig hiervan kennis kunnen 

nemen. Hiermee is een belangrijke inhaalslag gerealiseerd. De ervaringen met de inhaalslag geven 

ons het vertrouwen dat de noodzakelijke kwaliteitsslag de komende maanden kan worden 

gemaakt”. Tot zover het citaat. Conclusie: de beheersmaatregelen beginnen hun vruchten af te 

werpen. Dit is gezien het overgangsstadium waarin Midden-Groningen zich bevindt een enorme 

prestatie en geeft ons vertrouwen voor de toekomst. 
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Bijlage 3: Voorstel tot overheveling en bestemming budgetten 

 

 Inleiding 

Voor budgetten die in 2018 niet zijn besteed, kunnen onder voorwaarden worden overgeheveld 

naar 2019. Belangrijke voorwaarde is dat het gaat om incidenteel vastgestelde budgetten. Niet 

bestede middelen van reguliere exploitatiebudgetten kunnen niet worden overgeheveld.  

 

Aanvragen 

Er zijn aanvragen ingediend tot een totaalbedrag van € 1.336.552. De aanvragen die voldoen aan de 

gestelde voorwaarden bedragen in totaal  € 250.400. 

 

Van de aanvragen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden wordt voor een deel geadviseerd 

toch middelen beschikbaar te stellen via resultaatbestemming omdat de uit te voeren activiteiten 

in 2019 “onontkoombaar, onuitstelbaar en onvermijdelijk” zijn. Het totaalbedrag van dit deel van 

de aanvragen bedraagt € 445.500 . 

 

Het totale bedrag dat wordt voorgesteld te honoreren bedraagt daarmee € 695.900. 

Tabel Voorstellen overheveling 

 

  Voorstellen overheveling   Aanvraag Advies Advies 

            over- resultaat- 

            hevelen bestemming 

1 Basisregistratie: inhuur project NGO 100.000 0 100.000 

2 Burgerzaken: programma dienstverlening 63.000 63.000 0 

3 Achterstallig onderhoud kunstwerken 25.000 25.000 0 

4 Overhevelen subsidie accommodatiefonds 184.552 0 0 

5 Informatisering 2018  75.000 75.000 0 

6 Contraprestatie aanleg kabels  156.100 0 0 

7 Krimpgelden Menterwolde  89.500 0 89.500 

8 GKB budgetten   156.000 0 156.000 

9 Breedbandinternet   107.400 87.400   

10 Ondernemersregeling OZB  100.000 0 100.000 

11 Digitalisering   280.000 0 0 

          1.336.552 250.400 445.500 

 

 

Geadviseerd wordt als volgt de resultaatbestemming 2018  ad € 695.900 vast te stellen: 

  

A: € 606.400 te storten in een nieuw in te stellen reserve “Financiële ruimte 2018” en 

B: €   89.500 te storten in de egalisatiereserve Leefbaarheidsgelden voormalige gemeente 

Menterwolde. 

 

 

Toelichting beoordeling 
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1. Basisregistratie : inhuur project NGO 

Per 2022 is de gemeente verplicht om de registraties van de WOZ-taxaties vast te leggen op 

de netto-gebruiks-oppervlakte. Om tijdig daaraan te voldoen worden in 2019 en 2020 

proeftaxaties gedaan. Kosten: € 162.000, waarvan € 62.000 kan worden gedekt vanuit de 

reguliere exploitatie. 

Als dekking wordt aangegeven : de onderuitputting van het inhuurbudget 2018 

 

Inhuurbudget 2018 maakt onderdeel uit van het totaal aan inhuurbudgetten en is 

structureel van aard.  

 

Hoewel er geen sprake is van onderschrijding van een incidenteel budget wordt geadviseerd 

om de aanvraag te honoreren tot een bedrag van € 100.000.  

 

2. Burgerzaken: digitale dienstverlening 

Bij de voorjaarsnota is voor 2018 incidenteel € 75.000 budget beschikbaar gesteld voor het 

verbeteren van de dienstverlening. Dit Programma Dienstverlening wordt in 2019 verder 

uitgevoerd. Van het budget resteert € 63.000. 

 

Project is in uitvoering. Middelen zijn in 2019 onder meer noodzakelijk voor dekking van de 

kosten van externe inhuur. 

 

3. Incidenteel / achterstallig onderhoud kunstwerken /herdenkingsmonumenten 

In de voorjaarnota van 2018 is er extra geld (€ 60.000) vrijgemaakt voor noodzakelijk 

incidenteel achterstallig onderhoud aan beeldende kunstwerken en 

herdenkingsmonumenten. Er  is  een aantal urgente restauraties uitgevoerd maar  nog niet 

alle reparaties zijn afgerond. Daardoor is nog niet alle budget uitgegeven. Op dit moment 

wordt  al het noodzakelijke onderhoud in kaart gebracht. Inwoners en kunstenaars spreken 

ons aan op onze zorgplicht. Naar aanleiding van vragen uit Kielwindeweer is een offerte van 

€ 25.000 voor reparatie van de kunstwerken in Kielwindeweer geleverd. 

 

De aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden 

 

4. Subsidie accommodatiefonds 

Subsidies m.b.t. accommodatiefonds en co-financieringsfonds voormalig Slochteren. Voor 

deze fondsen van voormalig Slochteren zijn nog toekenningen gedaan die nog niet 

uitgekeerd zijn. Omdat de toekenningen niet kunnen worden ingetrokken dient het budget 

gereserveerd te blijven 

Budget is beschikbaar is binnen de reserve accommodatiefonds / innovatie van de 

voormalige gemeente Slochteren. Er is derhalve geen noodzaak om de aanvraag te 

honoreren. 

 

5. Informatisering 2018 

In de begroting voor 2018 zijn eenmalige budgetten vastgesteld voor een periode van 3 

jaar, waaronder die voor digitalisering. De reden daarvoor is dat het programma 

dienstverlening pas eind 2018 gestart is. Binnen het programma dienstverlening is een 

project E-dienstverlening opgenomen. Dat project start in 2019. 
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Omdat het project E-dienstverlening later gestart is zullen de kosten ook verschuiven van 

2018 naar  2019. 

 

Aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

6. Contraprestatie aanleg kabels 

Als tegenprestatie voor het leggen van kabels ten behoeve van het zonnepark Midden-

Groningen in gemeentegrond en het vestigen van een zakelijk recht, heeft de gemeente 

een vergoeding bedongen van in totaal € 156.100,-. Dit bedrag bestaat uit drie 

componenten, te weten compensatie waardevermindering bedrijfskavels Rengers 

bedrijvenpark door zakelijk recht strook (bedrag ten behoeve van Grex Rengers Park), 

tegemoetkoming in de opruimingskosten in geval van faillissement en een vergoeding voor 

grondzaken. 

 

In de aanvraag wordt voorgesteld de volgende verdeling aan te houden: 

Grex Rengers € 127.222,- , reservering opruimingskosten € 5.564,- en 

Grondzaken (ten behoeve van financiering grondbeleid) € 23.314. 

 

Omdat er geen sprake van geraamde budgetten met een specifiek doel, het betreft 

“nieuwe” onderwerpen, komen deze niet in aanmerking voor overheveling.  

 

7. Krimpgelden Menterwolde 

Via de decentralisatie-uitkering Krimp stelt het Rijk € 11,2 miljoen beschikbaar aan de 

regio Oost-Groningen voor de periode 2015-2020. Van deze middelen ontvangt Midden-

Groningen jaarlijks, voor de periode van 5 jaar, € 89.500,- voor de voormalige gemeente 

Menterwolde. Deze middelen dienen besteed te worden aan het doel waarvoor het 

beschikbaar is gesteld. Hiervoor is een aparte  reserve ingesteld. 

 

In 2018 is € 89.500 aan decentralisatie-uitkering ontvangen. In de begroting- en wijziging is 

geen mutatie aangebracht zodat de ontvangst aan de reserve “Leefbaarheidsgelden 

“voormalige gemeente Menterwolde” kon worden toegevoegd. Geadviseerd wordt dit via 

resultaatbestemming alsnog te doen. 

 

8. GKB Budgetten 

Op basis van de decembercirculaire 2018 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 

zijn incidentele middelen uit het Regeerakkoord voor drie jaar beschikbaar gesteld voor 

armoede en schulden middelen, tot een bedrag van € 156.000. Er is geen gelegenheid 

geweest om de begroting 2018 daarop aan te passen. 

 

Het college van b&w heeft op 16 april 2019 besloten om deze middelen in te zetten, als 

volgt: € 85.000,- voor het project stressvrij en € 71.000,- voor samenwerking 

beschermingsbewindkantoren. 

 

Via resultaatbestemming 2018 kunnen deze budgetten worden vastgelegd. 
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9. Breedbandinternet 

In de begroting van 2018 stond een budget voor de realisatie van breedbandinternet. In het 

kader van het ontsluiten van het aardbevingsgebied wordt door Rodin Snel internet 

gerealiseerd. Om de rest van het buitengebied en de gemeente Midden-Groningen te 

ontsluiten is de aanvraag gedaan om het beschikbare bedrag van € 107.600 over te hevelen 

naar 2019. 

In het bedrag van € 107.400 is € 20.000 begrepen uit de Najaarsnota 2018. 

Gebleken is dat de € 20.000 onterecht is toegevoegd. Het te honoreren bedrag wordt 

hiermee verlaagd. 

 

10. Ondernemersregeling OZB 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een MKB fonds voor ondernemers in Slochteren 

wordt ingesteld. Deze ondernemersregeling wordt ingevoerd omdat de bedrijven in 

Slochteren door de herindeling een aanzienlijke verhoging van de onroerende-zaakbelasting 

(ozb) hebben gehad.  

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. Aangezien de regeling in de 

loop van 2019 ingevoerd wordt, stellen we voor dit budget over te hevelen naar 2019. 

 

11. Digitalisering 

Voor digitalisering is in het kader van de herindeling € 400.000 begroot. Bij de 

daadwerkelijke herindelingsimplementatie is er binnen het project herindeling I&A uit 

noodzaak geen prioriteit gegeven aan digitalisering. In 2019 wordt daarmee een aanvang 

genomen kosten € 50.000 en in 2020 € 230.000. 

 

Omdat de middelen beschikbaar zijn binnen het frictiekostenbudget herindeling is 

overheveling niet noodzakelijk. 

 

 

 

 


