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1.1

Leeswijzer

In deze leeswijzer leiden wij u stapsgewijs door de verschillende onderdelen van de
programmabegroting.
Deel 1 – Algemene inleiding
Allereerst beschrijft het college in de Inleiding haar uitgangspunten ten aanzien van deze
collegeperiode met de speerpunten voor 2020. Vervolgens presenteren wij de Begroting in één
oogopslag. Daarna volgen de samenstellingen van college en raad. Na deze algemene inleiding is de
begroting ingedeeld in 3 onderdelen: de programma’s, de paragrafen en de bijlagen.
Deel 2 – Programma’s
Vanuit het coalitieakkoord en het Kompas Samen kom je verder, zijn 4 thema’s benoemd; Groots in
kleinschaligheid, Ieder mens telt, Economie van de toekomst en de Gemeente als bondgenoot. In de
begroting zijn vijf programma’s opgenomen die deze thema’s afdekken. De programma’s zijn
vervolgens weer onderverdeeld in producten. De presentatie van de cijfers is per product (wat gaat
het kosten?). Deze leest u los van de teksten (wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor
doen). De teksten beschrijven vooral de doelen voor het komende jaar. Per programma komt het
volgende aan bod:
1. Visie
Hier schetsen we op hoofdlijnen een inhoudelijk beeld van het programma. Daarnaast is aangegeven
uit welke producten het programma bestaat.
2. Doelstellingen en activiteiten
Wat willen we bereiken? Hier gaan we in op de algemene doelstellingen per programma. De doelen
geven invulling aan het beleid. Het beleid volgt uit het coalitieakkoord van de coalitiepartijen.
Wat gaan we daar voor (nog meer) doen? Bij dit onderdeel beschrijven wij de activiteiten per
doelstelling. Wat gaat dat kosten? Hier gaan we in op de kosten van het betreffende programma. In
de tabellen zijn de financiën op productniveau meerjarig in beeld gebracht. De raad autoriseert de
baten en lasten op programmaniveau. De afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 in de
baten en de lasten worden onder de tabel toegelicht. De mutaties met betrekking tot de reserves
worden toegelicht in Bijlage G Reserves en Voorzieningen.
Deel 3 – Paragrafen
Hier vindt u de paragrafen die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) verplicht voorschrijft, namelijk: Bedrijfsvoering, Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Verbonden partijen en Grondbeleid.
Daarnaast vindt u hier de paragrafen Bestuur, Gevolgen gaswinning inclusief zoutwinning en
Taakstelling.
Voor de toezichthouder, de provincie is deze informatie van belang om de financiële positie van de
gemeente te kunnen beoordelen. Daarnaast biedt het ook veel inzicht aan de gemeenteraad.
Deel 4 – Financiële begroting
In dit deel vindt u informatie over het EMU-saldo, de balans, investeringen, incidentele baten en
lasten, financiële kengetallen, baten en lasten per taakveld, een totaal overzicht van baten en
lasten en het verloop van de reserves & voorzieningen. Naast de informatie vanuit de paragrafen
geeft de financiële begroting, op hoofdlijn, inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van
de gemeente. In de nog vast te stellen kaderstelling “Financieel beleid gemeente Midden-Groningen
gaan we nader in op de financiële kengetallen.
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1.2

Algemene inleiding

Voor u ligt de begroting 2020 en de meerjarenraming voor de jaren 2021 tot en met 2023 van
Midden-Groningen. De opzet van de begroting sluit aan bij het visiedocument Kompas én de opgaven
die voor ons liggen. We hebben de volgende programma’s geformuleerd: Dorpen en wijken, Sociaal,
Economie, Dienstverlening en Bestuur en bedrijfsvoering.
Ambities en bezuinigingen
De begroting 2020 is een financiële vertaling van onze ambities, zoals verwoord in het
visiedocument Kompas, het coalitieakkoord 2018-2022 en de Voorjaarsnota van 2019. De hoge
ambities die wij hebben en waarmee wij voortvarend bezig zijn, worden getemperd door het
financiële beeld voor de komende jaren.
Meer en meer blijkt dat factoren, waar de gemeente niet of nauwelijks invloed op heeft, in grote
mate bepalend zijn voor de financiële positie van de gemeente. Zeer recente ontwikkelingen
versterken dat beeld. De uitvoerbaarheid van het eigen beleid, vertaald in ambities, zoals voor
Midden-Groningen in de uitvoeringsagenda, komt dan onder druk te staan.
De gemeenteraad heeft op 11 juli 2019 ombuigingsvoorstellen van in totaal circa € 7,9 miljoen
vastgesteld die moeten leiden naar een gezonde financiële positie in de komende jaren. Dit heeft
duidelijk een weerslag op de mogelijkheden om de ambities waar te maken. Kern blijft voor ons de
rol van bondgenoot, waarbij de inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven centraal
blijven staan. Met name de tegenvallers in het sociaal domein zijn in dit licht bijzonder uitdagend
te noemen.
Om de financiële problematiek in het sociaal domein, met name het tekort op jeugdhulp, aan te
pakken zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. In het kader van ‘ombuigingen Jeugd/Wmo’
worden maatregelen voorgesteld. Besluitvorming hierover vindt plaats in de gemeenteraad van
17 oktober 2019. Anticiperend op deze besluitvorming zijn de ombuigingen verwerkt in de
begroting.
Gevolgen gas- en zoutwinning
Midden-Groningen is een gemeente die gekenmerkt wordt door de gevolgen van de gaswinning. Het
vraagstuk rond veiligheid voor inwoners en de daaruit voortvloeiende versterkingsopgave is groot en
complex. Het versterken heeft grote consequenties voor onze inwoners. Als gemeente en
bondgenoot willen we er voor zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen overeind blijft en dat de
kwaliteit van de scholen en de gebouwen (waaronder woningen) goed is en blijft. In de begroting
zien we dat er steeds meer projecten daadwerkelijk in uitvoering komen.
Voor de versterkingsopgaaf van 89 woningen in Overschild komt circa € 23 miljoen beschikbaar.
Door de gemeenteraad is de subsidieverordening op 4 juli 2019 vastgesteld. De eerste aanvragen om
uitkeringen zijn in behandeling genomen.
Nationaal Programma Groningen
Het Rijk, de provincie en de gemeenten in Groningen die getroffen zijn door de aardbevingen
hebben met elkaar afgesproken dat er een Nationaal Programma Groningen komt. Met dat Nationaal
Programma willen Rijk en regio bouwen aan de toekomst van Groningen en Nederland. Ook dit
verdient aandacht, naast de nodige aandacht voor schadeherstel en versterking. Als startkapitaal is
door het Rijk een bedrag van € 1,15 miljard gereserveerd. Het Nationaal Programma bestaat onder
meer uit een aantal thematische programma’s (verantwoordelijkheid provincie) en 7 lokale
programma’s (één per gemeente). Elke gemeente heeft een trekkingsrecht van € 15 miljoen.
In 2019 zijn 3 projecten gehonoreerd die worden bekostigd vanuit de trekkingsrechten:
a. de ontwikkeling van de lokale agenda (strategisch kader / uitvoeringsagenda);
b. ondersteuning dorpsproces Overschild;
c. Beleving en Verhaal Overschild.
In totaal betreft het een bedrag van circa € 2 miljoen, zodat aan trekkingsrechten een bedrag
resteert van € 13 miljoen. Volgens planning is een uitvoeringsagenda gereed in het 1e kwartaal van
2020. In de komende tijd geven we nader invulling aan het restant van de trekkingsrechten.
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Als onderdeel van één van thematische programma’s van de Provincie Groningen is de gemeente
Midden-Groningen een bijdrage toegekend van € 6 miljoen voor de “Pilot aardgasloze wijk
Hoogezand”. Met dit project willen we 900 woningen in Gorecht-Noord van het gas halen.
In 2020 zal ons programmaplan voor het Nationaal Programma Groningen worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. We verwachten dat dit een nieuwe impuls zal geven.
De middelen die we ontvangen in het kader van gaswinning zijn budgetneutraal opgenomen in de
begroting en worden volledig ingezet voor dit doel. Om er voor te zorgen dat de gemeente MiddenGroningen alle mijnbouw gerelateerde activiteiten goed op elkaar af kan stemmen is ervoor gekozen
de zoutwinning toe te voegen aan het programma gevolgen gaswinning.
Sociaal domein
De Strategische Visie die in 2019 is vastgesteld, geeft richting aan het sociale beleid. We zetten in
op veerkracht in de samenleving. Daarnaast richten we ons op vernieuwing in de zorg: we zetten
meer in op preventie en vroegsignalering om verergering te voorkomen. In de Jeugdzorg gaan we
verder met het sturen op uitgaven. Er komt een tweede fase implementatieplan om te kunnen
doorontwikkelen met de sociale teams en onze samenwerkingspartners binnen de Jeugdwet.
Het Rijk verstrekt voor 2019 tot en met 2021 een extra vergoeding in de kosten van de jeugdzorg.
Uitgaande van de jaarschijven 2020 en 2021 bedraagt de vergoeding € 1,3 miljoen voor MiddenGroningen. Bij de behandeling van de ombuigingsvoorstellen in de gemeenteraad van 11 juli 2019 is
besloten, in overleg met de provincie, om ook voor de jaren 2022 en 2023 een inkomst van € 1,3
miljoen op te nemen. Dit in afwachting van overleg dat op rijksniveau wordt gevoerd over een
structurele oplossing van de tekorten jeugdzorg.
Door het overhevelen van taken naar de lagere overheden en de invloeden van de marktwerking
komt de uitvoering van de gemeentelijke taken in gevaar. De sturing op de uitgaven voor Jeugd en
WMO is een groot probleem en vergt veel inspanning.
Ruimtelijk domein
We willen een gemeente zijn met een aantrekkelijke en veilige buitenspeelruimte voor alle
inwoners en haar bezoekers. Om dit te realiseren wordt de buitenspeelruimte op een kwalitatief
niveau onderhouden en kan er worden ingespeeld op plaatselijke initiatieven. Bij de locatiebepaling
wordt rekening gehouden met de samenstelling van de inwoners en een evenwichtige verspreiding.
Daarbij wordt gestreefd naar een veilige bereikbaarheid.
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen zorgen we dat kansrijke en waardevolle ruimtelijke
projecten en initiatieven van de grond kunnen komen of worden voortgezet.
Na de vaststelling van de ‘Nota van Uitgangspunten’ in 2019 is de herziening van het plan
Buitengebied voor geheel Midden-Groningen in volle gang.
Uiteraard betrekken we hierbij zoveel mogelijk alle betrokken partijen. Het streven is er op gericht
om de raad voor het einde van het jaar 2020 een voorstel tot vaststelling te doen.
Stadshart
Midden in Hoogezand ligt het gebied Stadshart. We zetten ons al een aantal jaren in voor de
ontwikkeling van dit gebied, dat wil zeggen Stadshart Noordelijk deel en de Kerkstraat. Er zijn in
dat gebied lege plekken ontstaan en veel panden zijn in slechte staat van onderhoud. We zijn
gestart om hier met een integrale aanpak tot vernieuwing te komen. Daarbij is onder meer
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, het verkeer, wonen en duurzaamheid. De bedoeling is dat
dit gebied het komend jaar verder ontwikkeld wordt waardoor er een positieve impuls aan de
leefbaarheid wordt gegeven.
Onlangs hebben de woningcorporaties Lefier, Groninger Huis, De Reensche Compagnie en
bouwbedrijf Geveke de realisatieovereenkomst getekend. Er worden in totaal 121 woningen
gebouwd waarvan de realisatie nu gaat starten.
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Windmolens N33
De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan over Windpark N33 en geconcludeerd
dat het besluit op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De Raad van State geeft aan dat zij zich
niet uitspreekt of er voldoende draagvlak is. Met de uitspraak van de Raad van State wordt de fase
van besluitvorming en toetsing afgesloten.
In 2020 richt het College zich op de wijze waarop we samen met de bewoners vorm kunnen geven
aan het vastgestelde inpassingsplan.
Financiële basis
Het uitgangspunt dat voor de uitvoering van de ambities van het collegeakkoord “de basis op orde
is” – zie inleiding programmabegroting 2019 – is ook voor de programmabegroting 2020 van
toepassing. De organisatie heeft in 2019 daar belangrijke stappen voorwaarts in gezet. Voorbeeld
daarvan is de kwaliteitsslag die is gemaakt in de samenstelling van de jaarrekening 2018. De
weerstandscapaciteit is in 2019 in eerste instantie belangrijk verbeterd door de herijking van de
reserves en voorzieningen. Helaas wordt dat beeld ondermijnd door de gevolgen van de najaarsnota
2019 en verwachten we een forse onttrekking aan de algemene reserve.
De noodzaak voor ombuigingen is nog steeds aanwezig. De ontwikkelingen na de besluitvorming van
de ombuigingen in de raad van 11 juli 2019 versterken dat beeld. Verhoging van de eigen inkomsten,
beperking van de lasten wordt in die situatie gebruikt om de financiële nadelen van die externe
ontwikkelingen op te vangen.
Op basis van de Voorjaarsnota 2019 en de “Ombuigingsvoorstellen”, vastgesteld in de raad van 11
juli 2019, is een meerjarenperspectief 2020-2023 verwacht van:

Het meerjarenperspectief 2020-2023 op basis van de calculaties voor de programmabegroting 2020
is, inclusief de verwerking van de septembercirculaire 2019:
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Het financieel meerjarenperspectief ten opzichte van de “Voorjaarsnota 2019” en de
“Ombuigingsvoorstellen” verslechtert. De belangrijkste verschillen worden in onderstaande tabel
toegelicht.

Toelichting:
Personele lasten
Nominale ontwikkeling van 3,5% in plaats van 3% zorgt voor een toename van € 0,23 miljoen. Daarnaast
zijn de lasten aan garantieloon en als gevolg van functiewaardering en toelagen verhoogd met € 0,28
miljoen. Het aantal fte’s is ongeveer gelijk gebleven (toename 0,09 fte.). Het betreffen structurele
lastenverhogingen.
BUIG
Het voorlopig BUIG-budget 2020 is eind september 2019 bekend gemaakt. De definitieve vaststelling van
het BUIG-budget 2020 wordt pas eind september 2020 verwacht en wijkt doorgaans af van het voorlopig
budget. Op basis van het voorlopig bedrag is het voor 2020 geraamde BUIG-budget met € 0,6 miljoen
verlaagd. Doordat het onzeker is wat het definitieve BUIG-budget 2020 wordt, is er een inschatting
gemaakt van dit risico. In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risico beheersing’ nemen we een risico
van € 0,3 miljoen op.
Reisdocumenten
Jaarlijks worden minder reisdocumenten voor volwassenen aangevraagd, doordat de geldigheid in 2019
verlengd is van 5 naar 10 jaar. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af.
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Diverse aanbestedingen
Door gebruik te maken van een digitaal platform kunnen we voldoen aan de geldende
rechtmatigheidsregels (Europees, landelijk en niet in het minst onze eigen regels) met betrekking tot de
inhuur van derden. In de begroting 2020 is hiervoor € 0,27 miljoen opgenomen. Vanaf 2021 kan het
bedrag verlaagd worden naar € 0,12 miljoen structureel. Het gebruik van dit platform leidt niet tot
lagere kosten elders in de begroting.
Als gevolg van de aanbestedingen op het gebied van ARBO dienstverlening en juridische ondersteuning
stijgen de jaarlijkse kosten met € 0,11 miljoen.
Invoeren abonnementstarief
In april 2019 stemden de Tweede Kamer en Eerste Kamer in met het wetsvoorstel abonnementstarief.
Door de invoering van het abonnementstarief voor de WMO is het voor de inwoner aantrekkelijker
geworden om de huishoudelijke verzorging via de gemeente regelen. Door deze maatregel zien wij nu al
een toename van het gebruik. Wij begrote het bedrag voor 2020 structureel € 0,4 miljoen hoger.
Gecertificeerde instellingen (GI)
De huidige cijfers laten een aanzienlijke stijging zien van de uitgaven voor jeugdhulp die door de
jeugdbescherming (GI’s) wordt ingezet. Deze inzet kunnen we niet (direct) beïnvloeden. De inzet vanuit
de jeugdbescherming zal de komende jaren samen met de gemeente omgebogen moeten worden. Hierom
is de begroting in 2020 met € 0,9 miljoen, in 2021 met € 0,45 miljoen en in 2022 met 0,23 miljoen
bijgesteld naar beneden.
Beschermd wonen
In de actuele begroting 2019 zijn wij uitgegaan dat wij structureel € 0,6 miljoen zouden ontvangen aan
niet-uitgegeven middelen Beschermd Wonen van de centrumgemeente Groningen. In de loop van 2019 is
duidelijk geworden dat er meer voorzieningen Beschermd Wonen worden ingezet en dat de beschikbare
middelen allemaal nodig zijn als dekking voor deze inzet. De hogere inzet is onder andere te verklaren
doordat jeugdigden minder lang gefinancierd worden onder de Jeugdwet en sneller overgaan naar
Beschermd Wonen.
Knelpunt onderhoud wegen
Extra geld is noodzakelijk voor het onderhouden van de wegen en het wegwerken van de achterstanden.
In de vergadering van december 2019 wordt het wegenbeheer-/beleidsplan voorgelegd aan de
gemeenteraad. Hierin worden meerdere scenario’s met financiële consequenties voorgelegd aan de raad.
De verwachting is dat dit een aanzienlijke financiële inspanning zal vergen.
In deze begroting is bij de investeringen een krediet opgenomen van € 1 miljoen voor het oplossen van de
acute problemen veroorzaakt door droogte. We gaan de schade aan de wegen veroorzaakt door de
droogte verder in kaart brengen om te bepalen hoe dit structureel opgepakt kan worden. De kapitaallast
voor 2021 en verder bedraag € 48.000 en is opgenomen in deze meerjarenbegroting.
Overige
Een veelheid aan kleinere correcties onder andere als gevolg van de jaarrekening 2018 leidt tot hogere
lasten- of lagere batenramingen in 2020.
Dividend / treasury
Op basis van de jaarrekening 2018 dient de inkomstenraming aan dividend te worden verhoogd. Vanwege
de voortdurende lage rente voor kortlopend krediet is de raming van rentekosten voor kortlopende
geldlening naar beneden bijgesteld. Per saldo een voordeel van € 0,16 miljoen structureel.
Kwijtschelding
Het budget voor kwijtschelding is structureel verlaagd met € 0,16 miljoen. Dit is mogelijk omdat in de
ramingen was uitgegaan dat gebruikers van woningen ook in de aanslagen voor de onroerendezaakbelastingen en rioolheffingen zijn betrokken. Dit is op basis van de verordeningen niet het geval.
Leerlingenvervoer
Door de aanbesteding van het leerlingenvervoer kan de budgetraming structureel worden verlaagd met
€ 0,14 miljoen.
Openbare verlichting
Door verduurzaming van de verlichting kan de uitgavenraming voor het energieverbruik structureel
omlaag worden bijgesteld met € 75.000.
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Algemene uitkering (septembercirculaire)
Op 17 september 2019 is de septembercirculaire 2019 verschenen. We hebben de actuele cijfers voor
2020 t/m 2023 meegenomen in deze begroting.

Meerjarenperspectief 2020 t/m 2023
De begroting 2020 alsmede de jaarschijven van het meerjarenperspectief tot en met 2022 zijn
nadelig. Om te komen tot een sluitende begroting 2020 hebben wij structureel taakstellend een
bedrag opgenomen van 2 miljoen euro. De resterende saldi worden per jaar verrekend met de
algemene reserve.
De komende maanden zal gezocht worden naar mogelijkheden hoe het taakstellende bedrag
daadwerkelijk kan worden ingevuld. Hiervoor presenteren we in het eerste kwartaal van 2020 een
pakket ombuigingsvoorstellen aan de gemeenteraad.
Bovenstaande is als volgt in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 tot en met 2023
verwerkt:

Samengevat:
- Er vanaf 2020 structureel taakstellend € 2 miljoen is opgenomen, waarvoor concrete
voorstellen in het voorjaar van 2020 gepresenteerd worden.
- Het tekort 2020 van € 0,9 miljoen wordt incidenteel gedekt uit de algemene reserve;
- In 2021, 2022 en 2023 is een toevoeging aan de algemene reserve geraamd.
Weerstandsvermogen
Voor de bepaling van de financiële positie van de gemeente is het weerstandsvermogen van groot
belang. In hoeverre is de gemeente in staat om uit vrij inzetbare middelen deze risico’s, als die zich
voordoen, het hoofd te bieden? Op basis van een inventarisatie van de risico’s en de beschikbare
middelen bedraagt per 1 januari 2020 de weerstandsratio 1,16, namelijk een verhouding van € 5,7
miljoen algemene reserve ten opzichte van € 4,9 miljoen risico’s. Ten opzichte van de vorige
begroting is sprake van een daling van de ratio. Dit wordt vooral veroorzaakt door de aanwending
van de algemene reserve ter dekking van de verwachte tekorten in 2019 en de onttrekking in 2020
ter dekking van het begrotingssaldo.
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1.3

Begroting in één oogopslag
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1.4

Samenstelling College 2018-2022

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen
Adriaan Hoogendoorn
Openbare orde en veiligheid
P&O beleid
Facilitair (incl. gemeentelijke huisvesting & ICT)
Dienstverlening
Communicatie
Nationaal Programma Groningen (NPG)
Burgemeester

Anja Woortman (PvdA)
Leefbaarheid (beleid) en dorpshuizen
Wonen inclusief omgevingsvisie/wet
Gaswinning
Erfgoed
Wethouder voor: Overschild, Tjuchem, Steendam, Schildwolde, Slochteren en Kiel-Windeweer

Peter Verschuren (SP)
Participatie en inkomen (BWRi)
Arbeidsmarkt
Duurzaamheid en energietransitie
Milieu
Jeugd (inclusief jeugdzorg)
Project: Gorecht West
Wethouder voor: Hoogezand-Zuid, Noordbroek, Kolham en Kalkwijck
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Jan Jakob Boersma (CU)
Zorg/WMO/Gezondheid
Beheer Openbare Ruimte
Handhaving
Natuur en landschap
Recreatie en toerisme
Ruimtelijke ordening
Project: Kerkstraat-Noord
Wethouder voor: Foxham, Hoogezand-Noord, Foxhol, Zuidbroek en Kropswolde

Erik Drenth (CDA)
Financiën
Onderwijs incl. accommodaties
Sport en sportaccommodaties
Cultuur
Wethouder voor: Siddeburen, Sappemeer, Froombosch, Westerbroek en Waterhuizen

Jaap Borg (VVD)
Economische zaken en detailhandelsbeleid
Bedrijventerreinen
Verkeer en vervoer
Projecten: Windpark N33, zonneparken en herinrichting Muntendam
Wethouder voor: Hellum, Harkstede, Scharmer, Woudbloem, Borgercompagnie, Muntendam en
Meeden

Henk Mulder
Gemeentesecretaris
Eindverantwoordelijke voor functioneren van de totale organisatie
Adviseur van het college van Burgemeester en wethouders.
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1.5

Samenstelling Gemeenteraad 2018-2022

Fractie
PvdA
Gemeentebelangen Midden-Groningen
SP
VVD
ChristenUnie
CDA
Groen Links
D66
Leefbaar Midden-Groningen

Aantal zetels
5
5
5
4
4
4
3
2
1

Fractievoorzitter
Mw. T. van der Veen
Dhr. M. Ploeger
Mw. M. Feenstra
Mw. M. Bos - Carabain
Dhr. M. Metscher
Mw. E. van der Burg - Versteeg
Mw. M. Bosman
Dhr. G. Renkema
Mw. N. Kruzenga

33
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2.Programma’s
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2.1

Programma Dorpen en wijken

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 we in een overgangsperiode zitten (20182020). Samen leren, samen groeien betekent dat we stappen gaan zetten om het ‘van buiten naar
binnen werken’ te ontwikkelen. 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 en 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Het versterken van de sociale cohesie
Goede en passende huisvesting voor sociaal maatschappelijke activiteiten
Deelname aan het maatschappelijk leven
Een breed sportaanbod
Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven
Fysieke leefbaarheid
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1. Het versterken van de sociale cohesie
Wat willen we bereiken
 We willen de zeggenschap van inwoners over
hun dorp en wijk vergroten, wanneer zij zich
medeverantwoordelijk voelen voor de
kwaliteit van leven in hun dorp of wijk, en
daar veel voor doen.

Wat gaan we daarvoor doen
 Het faciliteren van kleinschalige initiatieven
van
inwoners
en
maatschappelijke
organisaties
doen
we
vanuit
het
leefbaarheidsfonds. Bestaande regelingen
met vergelijkbare doelen gaan op in dit
fonds (met overdracht van het budget).
Bovenop bestaande budgetten investeren we
€100.000 per jaar extra in dit fonds.


Initiatieven voor grote projecten en
investeringen in eigen accommodaties van
maatschappelijke
partijen
gaan
we
ondersteunen
vanuit
een
cofinancieringsfonds. Met een gemeentelijke
bijdrage nemen de kansen op andere
financiering sterk toe. We investeren
jaarlijks €200.000 in dit fonds.



We werken spelregels uit voor invoering van
right to challenge: Dorpen/wijken en
inwoners mogen de gemeente MiddenGroningen uitdagen een publieke taak met
bijbehorende budgetten aan hen over te
dragen

2. Goede en passende huisvesting voor sociaal maatschappelijke activiteiten
Wat willen we bereiken
 Goede en passende huisvesting voor het
uitvoeren van maatschappelijke activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen
 Op basis van het in 2018 gevormde beeld van
het maatschappelijk vastgoed prioriteren we
onze aanpak voor de beleidsvorming in de
komende jaren.


We hechten veel waarde aan de uitkomsten
van het rekenkameronderzoek uit 2018. Het
gesprek in de raad over de uitkomsten weegt
zwaar mee in deze prioritering.



We gaan verder met het uitvoeren van het
plan
voor
transitie
van
de
onderwijshuisvesting. Op meerdere locaties
omvat dit plan ook kansen voor integratie
van andere maatschappelijke voorzieningen.



In dorpen waar de bouwkundige versterking
speelt proberen we toekomstgericht met het
maatschappelijk vastgoed om te gaan door
kansen te benutten voor nieuwe oplossingen.
Als deze accommodaties niet in ons
eigendom zijn spelen we een faciliterende
rol.
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MFA Meeden
Eind augustus 2017 heeft de gemeente
Menterwolde een krediet beschikbaar
gesteld voor de uitbreiding en renovatie van
de
Sjalomschool
in
Meeden
tot
multifunctionele accommodatie. Aanvullend
onderzoek toont aan dat het scenario van
nieuwbouw van een MFA, waarin naast een
schoolfunctie ook het dorpshuis en de
gymzaal wordt gevestigd, op de lange
termijn voor zowel de gemeente als de
participanten financieel het meest gunstig
is. Daarbij is het kwalitatief het meest
interessant omdat de kapitaalslasten, de
onderhoudskosten en de energiekosten lager
zijn.



We werken toe naar realisatie van de nieuwe
MFA voor de start van het schooljaar 20212022.

3. Deelname aan het maatschappelijk leven
Wat willen we bereiken


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

Wat gaan we daarvoor doen
 We continueren het huidige beleid en sluiten
met beleidsontwikkeling aan op het proces
van de provincie, voor de nieuwe
beleidsperiode cultuur 2021-2024.
Inhoudelijk stemmen gemeenten onderling
intensief af in VGG verband en met de
provincie.


We ondersteunen het sterke
amateurverenigingsleven en culturele veld
door bijzondere activiteiten te financieren.
Dit doen we op basis van de
geharmoniseerde subsidieregelingen (o.a.
het vergrote Leefbaarheidsfonds en
Cultuursubsidie).



In 2020 willen we de Culturele Compagnie
faciliteren (in advies en organisatie) om de
samenwerking
tussen
Midden-Groninger
culturele organisaties te versterken en aan
te sluiten op het proces van de cultuurnota.



We werken samen met partners om cultuur
in te zetten bij het doorbreken van de
vicieuze
cirkel
van
kinderen
in
achterstandssituaties. Dit gebeurt onder
andere door de inzet van cultuur op school,
de
onderwijs/cultuurcoaches,
het
Jeugdcultuurfonds
en
incidentele
stimuleringssubsidies voor deze doelgroep.



In het versterkingsdorp Overschild wordt met
NPG financiering cultuur ingezet om de
bewoners ook mentaal te versterken met
een verhalende Kroniek, die het grote
veranderingsproces vastlegt en waaruit
cultuuractiviteiten voortkomen van de
bewoners zelf.
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Naast de genoemde grote subsidies voor
Kielzog en Bibliotheek worden ook kleinere
vaste
subsidies
verstrekt
aan
cultuurinstellingen, die mede door de
gemeentelijke bijdrage een waardevolle
structurele bijdrage leveren aan het diverse
cultuurleven van Midden-Groningen. Deze
organisaties variëren van de Fraeylemaborg
tot de Stichting Met Meer Cultuur
(Borgercompagnie).
Het
betreft
hier
organisaties die veelal met vrijwilligers
werken.
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Bibliotheekwerk
De inwoners van Midden-Groningen hebben
voldoende kennis en informatie om
zelfredzaam en onafhankelijk in de
samenleving te functioneren.

Kielzog
Inwoners van Midden-Groningen kunnen zich
cultureel ontplooien en ontwikkelen in een
professionele omgeving.



Het gezamenlijke opdrachtgevers-model met
Biblionet wordt in 2020 verder verfijnd. We
scherpen de contractafspraken aan voor
Midden-Groningen, met maatwerk in de
catalogus op gebiedsniveau. Koersen op
effect en sturen op resultaat.



We bieden de bibliotheek ruimte voor
verbinding
met
maatschappelijke
organisaties en onderwijsinstellingen haken
aan
bij
laaggeletterdheid
en
taalachterstand.



De bibliotheek blijft een taak vervullen op
het gebied van ontplooiing en ontmoeting,
die waardevol is in wijken en dorpen.



Via de Bibliotheek op School gaat de
bibliotheek verder met de doorgaande
leeslijn op de basisscholen en met het vooren
vroegschoolse
aanbod
(projectfinanciering met VVE-middelen).



De vestigingen in Siddeburen, Zuidbroek en
Harkstede
worden
opnieuw
ingericht/opgeleverd en aangepast op de
actuele vraag naar bibliotheekwerk in die
plaatsen.



We werken met contractafspraken die
passen bij de omvang, samenstelling en
behoeften van Midden-Groningen.



Kielzog Kunstencentrum is schakel in het
cultuuronderwijs en de cultuureducatie in
het basis- en voortgezet onderwijs. Daarvoor
continueren we de inzet van uitgebreide
combinatiefuncties cultuur in 2020.



Gedurende de verbouw van Het Kielzog
wordt extra ingezet gepleegd om de
aantrekkelijkheid te verhogen van de daar
gevestigde organisaties.



Archeologie
We creëren bescherming en draagvlak voor
archeologische waarden in de gemeente.



We continueren het huidige beleid. We
brengen in beeld waar de verschillen en
overeenkomsten zitten, als basis om na 2018
beleidsmatig te harmoniseren, wat in 2020
gerealiseerd zal zijn.



Erfgoed
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.



We hebben 120 panden geselecteerd die,
net als 82 bestaande gemeentelijke
monumenten op het grondgebied van
voormalig Hoogezand-Sappemeer, een status
krijgen als gemeentelijk monument. We
starten in 2020 met de tweede fase.



We hebben samen met de NCG, rijk en
provincie een Erfgoedprogramma opgesteld
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waarin een visie is gegeven op het gewenste
erfgoedbeleid
in
relatie
tot
de
aardbevingenproblematiek.
We
maken
beleidsafspraken met rijk, provincie, NCG en
CVW om erfgoedpanden op een zorgvuldige
manier te versterken en bevingsschade te
herstellen. We ontwikkelen afwegingskaders
voor erfgoed om eigenaren zo goed mogelijk
te
kunnen
begeleiden
in
de
versterkingsopgave.


We
verlenen
onderhoudsen
restauratiesubsidies aan eigenaren van een
gemeentelijk monument.

4. Een breed sportaanbod
Wat willen we bereiken
 Bevorderen volksgezondheid
 Versterken sociale samenhang
 Voorkomen sociaal isolement
 Aanbieden bewegen en sport aan bewoners
Midden-Groningen




In
standhouden
combinatiefuncties
buurtsportcoaches (cf/bsc)

Het doelbewust maken
sportaccommodaties.

van

/

gezondere

Wat gaan we daarvoor doen
 In overleg met de eerstelijnszorg zorgen
voor doorverwijzing. Mede op initiatief van
deze
instellingen
zijn
er meerdere
wandelgroepen ontstaan. Deze groepen
worden begeleid door sportbuurtcoaches
terwijl er in de groep zelf een sociale
cohesie ontstaat.



Doordat er steeds meer onderwijzers zijn die
niet bevoegd zijn om bewegingslessen te
geven, ontstaat er een tekort aan
vakleerkrachten.
Onze
combinatiefunctionarissen vullen dit deels
op. Hierdoor is goed bewegingsonderwijs
gewaarborgd.



Ook buitenschoolse activiteiten worden door
de cf/bsc georganiseerd. Te denken valt
bijvoorbeeld aan schoolsporttoernooien en
gastlessen van sportverenigingen.

Het aanbieden van cursussen en bijeenkomsten,
met als thema’s:
o
De gezonde Sportkantine
o
Rookvrije sportparken
o
Alcoholbewuste sportverenigingen
o
Nix18
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Zoveel mogelijk mensen met plezier te laten
sporten en bewegen

AED’s binnen de gemeentegrenzen



In 2018 is een Nationaal Sportakkoord
gesloten met als hoofddoel om zoveel
mogelijk mensen met plezier te laten
sporten en bewegen. Daarin zijn zes
ambities geformuleerd waarop we de
komende jaren voortgang willen boeken.
Deze ambities zijn:
o Inclusief sporten & bewegen;
o Duurzame sportinfrastructuur;
o Vitale sport- en beweegaanbieders;
o Positieve sportcultuur;
o Vaardig in bewegen;
o ’Topsport die inspireert’
o Te
komen
tot
een
lokaal
sportakkoord



Om deze ambities te realiseren hebben wij
een sportformateur aangetrokken. De
‘sportformateur’ heeft de taak om diverse
partijen aan tafel te krijgen en het gesprek
over de invulling van een sportakkoord en de
afspraken daarbinnen te faciliteren. De wens
is dat in het akkoord ook andere thema’s
worden meegenomen, bijvoorbeeld de
thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord.
Het eindproduct van de inzet van een
sportformateur is een lokaal en/of regionaal
sportakkoord.



De ‘sportformateur’ gaat met diverse
partijen in gesprek over de invulling van een
sportakkoord en de afspraken daarbinnen te
faciliteren.



Subsidie verstrekken aan verenigingen en
non-profit instellingen die een AED met
buitenkast aan willen schaffen. Aanvragen
die komen vanuit het particulier initiatief.
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5. Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven
Begin 2020 wordt de beleidsnota Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2020-2024 aan
de raad voorgelegd. Dan worden de veiligheidsthema’s opnieuw vastgesteld.
Wat willen we bereiken
 Geweld
We willen bereiken dat het aantal bij de
politie gemelde huiselijk geweldzaken en
kindermishandeling daalt.

Wat gaan we daarvoor doen
 We voeren, samen met de ketenpartners, de
integrale gemeentelijke aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling blijvend uit
onder regie van het sociaal domein. Bij
ernstige huiselijk geweldzaken legt de
burgemeester de pleger van dit geweld een
tijdelijk huis- en contactverbod op, waar
verplichte deelname aan hulpverlening aan
verbonden is.



Veilige woon en leefomgeving
Sociale woonoverlast komt in veel vormen
voor, zoals burenoverlast, geluids- en
stankoverlast, bedreiging, alcohol- en drugsgerelateerde overlast. We willen dat het
aantal meldingen daalt.



Alcohol- en drugsgebruik, sociale en/of
psychische problematiek kunnen een rol
spelen bij woonoverlast. We zetten
preventief en repressief in op de
persoonsgerichte aanpak (PGA) en de
bestuursrechtelijke aanpak. Dit vraagt om
goede integrale samenwerking en verbinding
tussen het zorg- en veiligheidsdomein, zodat
een gerichte aanpak mogelijk is.



Personen met verward gedrag kunnen een
risico voor de eigen veiligheid of voor die
van de omgeving vormen, persoonlijk leed
ervaren en in sommige gevallen zorgen voor
maatschappelijke onrust. We willen dat de
betreffende bewoners van onze gemeente in
een vroeger stadium in beeld komen en dat
het aantal meldingen van verward gedrag
daalt.



Een sluitende integrale persoonsgerichte
aanpak van personen met verward gedrag en
inzetten op preventie en vroegtijdige
signalering.
In
samenhang
met
de
ontwikkelingen binnen het sociale domein
ter voorbereiding op de nieuwe Wet
Verplichte GGZ (Wvggz; treedt in werking op
01-01-2020), wordt het proces van het
nemen van crisismaatregelen aangepast op
de nieuwe wet- en regelgeving.



Jeugd en veiligheid
Uiteraard heeft ook onze jeugd recht op een
plekje in onze gemeente en hoort het bij de
jeugd dat ze af en toe opvallen. Wij mogen
in dat opzicht ook enige tolerantie van onze
bewoners vragen. Daar waar er sprake is van
ernstige overlast (door problematische jeugd
of jeugdgroepen) willen we dat dit stopt.



Jongerenoverlast
wordt
in
een
samenhangende integrale keten aangepakt.
In deze aanpak werken we samen met de
politie, het Veiligheidshuis, het Sociaal
team, het jongerenwerk, Verslavingszorg
Noord Nederland (VNN), Halt, Reclassering,
leerplicht en de scholen. Buitengewoon
opsporingsambtenaren
(boa’s)
worden
gericht ingezet.



Ondermijnende
en
georganiseerde
criminaliteit
We willen in onze gemeente een afname van
georganiseerde
en
ondermijnende
criminaliteit





We zetten ons in voor een afname van het



Het RIEC heeft in 2019 een ‘geografisch
ondermijningsbeeld’ opgesteld voor de
gemeente (het college wordt hierover nader
geïnformeerd). Dit beeld wordt betrokken
bij het opstellen van het Integraal
Veiligheidsbeleid 2020-2023. Het biedt voor
ons de basis om de daaruit voortkomende
knelpunten samen met de ketenpartners aan
te pakken.
Het
bestendig
toepassen
van
het
24
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aantal
illegale
hennepkwekerijen
en
(hard)drugspanden en de daarmee gepaard
gaande overlast

gemeentelijk drugs- en Damoclesbeleid bij
aantreffen van illegale hennep-kwekerijen,
(hard)drugspanden en de handel in hard- en
softdrugs.



Windmolenpark N33
De gemeente heeft de taak om de belangen
van bewoners en de leefbaarheid in het oog
te houden tijdens de realisatie van de
windparken. De gemeente stimuleert waar
mogelijk een gereguleerde dialoog/
informatievoorziening tussen voor- en
tegenstanders, lokale bewoners,
dorpsverenigingen, belangengroepen en de
betrokken bedrijven. We treden echter op
tegen onacceptabele acties die de veiligheid
van de bewoners van de gemeente in gevaar
brengen en inbreuk maken op de rechtsorde.



Versterken informatie uitwisseling tussen en
integrale
samenwerking
met
de
verschillende betrokken partijen, gericht op
de aanpak van de wettelijke overtredingen
door
actievoerende
personen
en
organisaties.



Cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit
Vergroten bewustwording van de bewoners
van cybercrime/ gedigitaliseerde
criminaliteit en een toename van het aantal
aangehouden verdachten



Nader in beeld brengen aard en omvang
cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit,
inventariseren rol lokale partijen en
ontwikkelen integrale samenwerking bij
aanpak van deze vorm van criminaliteit

6. Fysieke leefbaarheid
Wat willen we bereiken
 Gebiedsgericht groenbeheer: we streven
ecologisch beheer na.

Wat gaan we daarvoor doen
 Op basis van het in 2019 vastgestelde
groenbeleidsplan 2020-2024 wordt uitvoering
gegeven aan het groenbeheer waarbij de
gemeente een vastgesteld onderhoudsniveau
waarborgt en inwoners hierop een plus
kunnen realiseren.


Speerpunt is het wegwerken van de
aanwezige achterstanden. Hierbij maken wij
gebruik van de extra middelen die wij
hebben gekregen. Daarnaast zetten wij in op
bestrijding van de invasieve exoten.



Aantrekkelijke en veilige buitenspeelruimte
voor alle inwoners van de gemeente MiddenGroningen en haar bezoekers.



De buitenspeelruimte wordt op een
kwalitatief niveau onderhouden. Er kan
ingespeeld
worden
op
plaatselijke
initiatieven. Bij de locatiebepaling wordt
rekening gehouden met de samenstelling van
de
inwoners
en
een
evenwichtige
verspreiding. Daarbij wordt gestreefd naar
een veilige bereikbaarheid.



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



We geven uitvoering aan het in 2019 vast te
stellen
beleid- en beheerplannen voor
wegen, openbare verlichting, kunstwerken
(zoals bruggen) en beschoeiingen. De
verwachting is dat er voor het beheer en
onderhoud van de wegen circa € 600.000
euro extra noodzakelijk is. Bij de
behandeling en besluitvorming van het
25
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beleid kunt u op dat moment de integrale
afweging maken.



Het behouden van een robuust watersysteem
en duurzaam water beheer



We gaan de staat van onderhoud van de
kunstwerken
(zoals
bruggen)
en
beschoeiingen
verbeteren
zodat
de
aanwezige
achterstand
kan
worden
ingelopen.



We zorgen voor het onderhouden van de
wegen en bermen. We gaan de schade aan
de wegen veroorzaakt door de droogte
verder in kaart brengen. De acute schades
gaan
wij
verhelpen
met
het
investeringskrediet van 1 miljoen euro.



We
vervangen
verouderde
openbare
verlichting. Wij brengen ons beheerareaal in
beeld en maken dit via een digital
beheersysteem toegankelijk.



We zetten de samenwerking voort met de
Groninger gemeenten, de gemeenten uit de
kop van Drenthe, het
waterbedrijf
Groningen en de waterschappen Hunze en
Aa’s
en
Noorderzijlvest
in
de
afvalwaterketen.



We gaan in 2020 een beleidsplan water
opstellen en ter besluitvorming aanbieden
aan de raad.



We stellen diverse beheersplannen op.
Onder andere op het gebied van onderhoud
riool en waterbeheer.
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Wat gaat het kosten?
Omsc hrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten
Openbare ruimte

€

7.098

€

7.211

€

7.302

€

7.183

€

7.121

Cultuur

€

5.835

€

5.946

€

5.978

€

5.994

€

5.987

Sport

€

4.841

€

4.881

€

4.966

€

5.089

€

5.071

Openbaar Groen

€

5.848

€

5.800

€

5.875

€

5.945

€

6.014

Riolering

€

4.372

€

4.311

€

4.276

€

4.235

€

4.227

Afval

€

7.115

€

7.361

€

7.260

€

7.245

€

7.352

Milieu

€

1.910

€

2.325

€

2.113

€

2.053

€

2.095

Begraafplaatsen

€

585

€

580

€

560

€

565

€

574

Totaal

€

37.604 €

38.415 €

38.330 €

38.309 €

38.441

Openbare ruimte

€

-148

€

-330

€

-339

€

-339

€

Cultuur

€

-503

€

-491

€

-491

€

-491

€

-491

Sport

€

-996

€

-1.116

€

-1.116

€

-1.116

€

-1.116

Openbaar Groen

€

-357

€

-54

€

-54

€

-54

€

-54

Riolering

€

-5.485

€

-5.690

€

-5.690

€

-5.690

€

-5.690

Afval

€

-8.183

€

-8.116

€

-7.925

€

-7.869

€

-7.869

Milieu

€

-3

€

-1

€

-1

€

-1

€

-1

Begraafplaatsen

€

-434

€

-434

€

-434

€

-434

€

-434

Totaal

€

-16.109

€

-16.232

€

-16.050

€

-15.994

€

-15.994

Saldo voor bestemming

€

21.494 €

22.183 €

22.281 €

22.316 €

22.448

res.afsc hr. bui.peuterbad CSV T V JN 07 HS (onttrekking)

€

-4

€

-4

€

-4

€

-4

€

-4

res.afsc hr. overkluizing Sloc hteren (onttrekking)

€

-3

€

-3

€

-3

€

-3

€

-3

Totaal

€

-7 €

-7 €

-7 €

-7 €

-7

Saldo na bestemming

€

21.487 €

22.176 €

22.274 €

22.309 €

22.441

Baten
-339

Mutatie reserves

Toelichting: bedragen afgerond op duizend euro

Toelichtingen afwijkingen
Het saldo van de lasten en baten op het programma Dorpen en wijken is gestegen met € 0,7 miljoen
(nadeel). We lichten per product de belangrijkste wijzigingen toe.
Openbare ruimte
De lasten nemen toe met ca. € 0,1 miljoen en de baten met ca. € 0,2 miljoen, per saldo een daling
van ca. € 0,1 miljoen (voordeel). Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van lagere
kapitaallasten en het verplaatsen van budgetten naar dit product.
Openbaar groen
Het saldo bij openbaar groen is gestegen met € 0,25 miljoen (nadeel). Dit wordt veroorzaakt door €
0,3 miljoen lager geraamde baten. Voor € 0,13 miljoen wordt dit verklaard doordat in 2019 een
incidentele baat voor de verkoop van grond was geraamd, die in 2020 niet wordt verwacht.
Daarnaast zijn twee interne verrekeningen vervallen ter grote van opgeteld € 0,12 miljoen.
Conform het in 2019 vastgestelde Groenbeleidsplan is het totale budget € 6,15 miljoen. Daarvan zit
€ 5,8 miljoen onder het product Openbaar groen en € 0,35 miljoen onder het product
Begraafplaatsen.
Riolering
Het saldo bij Riolering is gedaald met ca. € 0,25 miljoen (voordeel) door een toename van de
geraamde baten. De verwachte baten vanuit de rioolheffing zijn conform het in 2019 vastgestelde
Afvalwaterbeleid verhoogd met € 0,2 miljoen vanwege een grootverbruikersheffing.
Afval
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Het saldo bij het product Afval is ten opzichte van 2019 met € 0,3 miljoen toegenomen (nadeel). Dit
nadeel ontstaat door de toename van de lasten conform het in 2019 vastgestelde Afvalbeleidsplan
met € 0,36 miljoen en iets lagere kapitaallasten (voordeel).
De verschillen tussen 2019 en 2020 bestaan grotendeels uit de incidentele lasten voor de
harmonisatie van het afvalbeleid. Dit heeft geen invloed op het saldo omdat deze kosten worden
gedekt middels een even hoge onttrekking vanuit de daarvoor aangehouden voorziening.
Daarnaast is conform het in 2019 vastgestelde Afvalbeleidsplan rekening gehouden met het stoppen
van het ophalen van Bedrijfsafval. Zowel de baten als lasten voor Bedrijfsafval zijn naar beneden
bijgesteld met ca. € 0,1 miljoen.
Milieu
De deelnemersbijdrage aan de GR Omgevingsdienst is conform de regelgeving (BBV, Besluit
Begroting en Verantwoording) herverdeeld. Dit leidt tot hogere lasten op het product van € 0,4
miljoen.
Mutaties reserves
De onttrekkingen aan de verschillende afschrijvingsreserves is ter dekking van de kapitaallasten die
voortvloeien uit de verschillende investeringen.
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2.2

Programma Sociaal

Visie
We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Midden-Groningen (jong en oud) volwaardig mee
kunnen doen in de samenleving. We zijn in 2015 gestart met de ambitie om een beweging op gang
te brengen. Met deze beweging willen we de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners
versterken. In eerste instantie door te kijken naar hun eigen mogelijkheden of die van hun
omgeving. Daar waar dat niet lukt, zorgen we voor zorg en ondersteuning dichtbij in de wijk. Niet
de verordeningen en regels zijn hierbij leidend, maar de persoonlijke situatie: maatwerk. Wij
houden ook in 2020 aan deze ambitie vast.
We hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd en grote stappen gezet. In de komende
periode werken we verder aan de transformatie en innovatie in het sociaal domein. We vinden dat
onze aanpak geslaagd is als:
1. Midden-Groningen niet meer in de top-10 staat van gemeenten in Nederland met de grootste
sociaaleconomische problematiek.
2. Meer mensen hun leven op orde krijgen, kinderen thuis en in hun leefomgeving de bagage
meekrijgen die ze in hun latere leven nodig hebben en ouderen langer gezond en actief kunnen
deelnemen aan de samenleving.
3. Het financieel effect is dat de gemeente weer uitkomt met de budgetten in het sociaal domein.
We schetsen in deze inleiding op hoofdlijnen 6 belangrijke opgaven in het sociaal domein voor 2020
om onze ambitie te realiseren. De opgaven richten zich op preventie, jeugdhulp, sociale teams,
monitoring en financiën.
Strategische visie sociaal domein
Op 27 juni 2019 heeft de raad de Strategische visie vastgesteld. Met de Strategische Visie gaan we
op zoek naar meer veerkracht in de samenleving. Om dit te bereiken, willen wij samen met onze
inwoners en maatschappelijke partners een leerproces aangaan. Wij gaan ons hierbij eerst richten
op inwoners die het meeste bedreigd worden met sociale uitsluiting. Kern van de strategische visie
is een werkelijke transformatie. De visie bestaat uit een algemeen stuk plus acht opgaven die
voortvloeien uit de richting die we kiezen. Voor de uitvoering van de opdrachten wordt een
uitvoeringsprogramma voor vier jaar opgesteld. Om het programma uit te kunnen voeren is
eenmalig aanvullende financiering nodig. Hierna moet de getransformeerde aanpak structureel
onderdeel uitmaken van de begroting Sociaal domein. Voor de financiering verkennen we de
mogelijkheden voor (gedeeltelijke) externe financiering. Hierbij denken we aan het Nationaal
Programma en subsidiefondsen.
Preventie
Ook in 2020 gaan we binnen de financiële mogelijkheden voor vernieuwing van zorg en
ondersteuning waarbij zoveel mogelijk nadruk wordt gelegd op preventie en vroegsignalering, zorg
dichtbij en zelfredzaamheid van inwoners. Hiermee willen we problemen en de mogelijke
verergering hiervan zo veel mogelijk voorkomen. Dat is natuurlijk prettiger voor de mensen waar
het om gaat en ook nog eens goedkoper.
Jeugdhulp
In 2020 verwachten we net als de andere Groninger gemeenten weer een substantieel tekort op de
jeugdhulp. In 2018 zijn we gestart met het sturen op de uitgaven. De effecten daarvan op de
uitgaven in 2018 waren beperkt. Het tekort blijft nog op een te hoog niveau. Wij gaan daarom door
met het ontwikkelen van beleid en instrumenten om de uitgaven beter te sturen. Dat doen we in de
vorm van een tweede fase Implementatieplan Sturing Uitgaven Jeugdhulp. Dat plan voeren we in
samenhang met de doorontwikkeling van de sociale teams uit. Centraal in het Implementatieplan
staan het ontwikkelen van organisatierichtlijnen voor de werkwijze en de inzet van jeugdhulp en de
inhoudelijke transformatie als onderdeel van onze strategische visie. De Jeugdwet is een bijzondere
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wet die maakt dat de gemeente alleen in samenspel met inwoners, huisartsen, het onderwijs en
hulpaanbieders kan sturen en veranderen. Het realiseren van draagvlak voor onze aanpak is daarom
een belangrijke voorwaarde voor het succes en staat daarmee centraal in de uitvoering.
Monitoring
De komende tijd willen we extra instrumenten inzetten om beter te weten wat het effect is van de
geleverde zorg en ondersteuning op het welbevinden van een inwoner die die zorg ontvangt. Dat
geeft zicht op de kwaliteit die zorgaanbieders leveren en maakt het mogelijk te sturen op de inzet
van die typen zorg en ondersteuning die het meeste effect hebben (bewezen effectieve
interventies), ook op de langere termijn. Begroting en verantwoording in het sociaal domein vormt
net als de andere gemeentelijke prestatievelden een onderdeel van de planning en controlcyclus.
Financiën
Het is noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen om financieel weer in de pas te komen. In
het kader van ‘ombuigingen Jeugd/Wmo’ stellen we hiervoor een aantal maatregelen voor.
Besluitvorming hierover vindt in de gemeenteraad plaats in oktober 2019.

Opbouw programmabegroting sociaal domein
In de volgende paragrafen worden de genoemde opgaven inhoudelijk en financieel nader
uitgewerkt. Hierbij is, evenals in 2019, voor indeling op 3 niveaus gekozen:
1.Basisvoorzieningen; Onder basisvoorzieningen verstaan we alle voorzieningen voor inwoners die
horen bij het normale leven: de scholen en de kinderopvang, het verenigingsleven, de speel- en
ontmoetingsplaatsen, (vrijwilligers-) werk, sport en cultuur. Inwoners, maatschappelijke
organisaties en de gemeente werken hierin samen.
2.Basisondersteuning; Met de basisondersteuning zorgen we voor een integrale aanpak van
eventuele problemen voor inwoners op wijk en dorpsniveau waarbij we zo vroeg mogelijk
signaleren; bijvoorbeeld in de sociale teams. Het resultaat daarvan moet zijn dat er minder zorg en
minder zware zorg wordt ingezet. Door intensief in te zetten op preventie zien we meer en pakken
we meer op.
3.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.

Basisvoorzieningen
1)
2)
3)
4)

Onderwijs
Welzijn
Jeugd
WMO
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1. Onderwijs

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



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 willen kwalitatief goed, toegankelijk en
toekomstbestendig onderwijs bieden. Het
gaat hierbij in Midden-Groningen om het
volgende onderwijsaanbod: kinderopvang,
peuteropvang, basisonderwijs en voortgezet
onderwijs.

We geven uitvoering aan de volgende
wettelijke taken:
Voorzien
in
voldoende
openbaar
onderwijs door toezicht te houden op
het openbaar basis- en voortgezet
onderwijs.
Uitvoering
geven
aan
onderwijshuisvesting.
Uitvoering geven aan leerlingenvervoer.
Handhaving van de leerplichtwet.
Handhaving van de kwaliteit van de
kinderopvang.
Het bieden van peuteropvang.
Bestrijding van onderwijsachterstanden
via voor- en vroegschoolse educatie
(VVE)
en voorkomen van voortijdig
schoolverlaten.

Scholenprogramma huisvesting onderwijs
 Als gevolg van de aardbevingen in
Groningen is het scholenprogramma
gepland en met de uitvoering gestart.
Binnen dit programma zijn alle scholen
en gymzalen binnen de contour
geïnspecteerd. Op basis hiervan geven
we uitvoering aan het bouwkundig
versterken of nieuwbouw van de
gebouwen. Voor uitvoering van dit plan
is
een
programmaorganisatie
en
projectorganisatie opgezet. We werken
hierin nauw samen met externe
stakeholders (schoolbesturen, NCG,
NAM, CVW).
Bestrijden van onderwijsachterstanden en
voorkomen van uitval
 We versterken in overleg met de partners de
kwaliteit en toegankelijkheid van Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) door:
o de VVE uit te breiden van 10 naar
16 uur.
o te werken met een verbrede
doelgroepdefinitie.
o de kwaliteitseisen conform de
landelijke
richtlijnen
aan
te
scherpen.
We verstrekken hiervoor subsidies aan de
kinderopvangorganisaties. Peuters met een
risico op een (taal)achterstand volgen een
programma voor voorschoolse educatie (VE)
zodat ze zonder (taal)achterstand kunnen
starten op de basisschool.
Dit moet leiden tot een groei in deelname
aan peuteropvang en VVE trajecten.


Naast een beeld van de aantallen
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doelgroepkinderen, willen we meer inzicht
krijgen op het effect van de inzet van VVE
trajecten. Dit doen we door met het
onderwijs afspraken te maken over het
aanleveren van relevante gegevens over de
resultaten van de VVE doelgroep.


We werken samen met de
betrokken
partners aan een doorgaande leer- en
ontwikkelingslijn. Dit doen we door in 2020
te gaan werken met één instrument voor
eenduidige overdracht van de voorschoolse
fase naar de basisschool. Doelstelling is dat
alle VVE aanbieders hiermee in 2020 gaan
werken.



We zorgen voor een goede samenhang in VVE
aanbod en ondersteuning/jeugdhulp. Dit
doen we door de JZG te verbinden aan alle
VVE locaties en door de inzet van een
pedagogisch coach als verbindende schakel
is tussen opvang-ouders-ondersteuning.



De inhoudelijke ontwikkeling van de
doorgaande lijn in de Integrale Kindcentra
wordt vanuit de schoolbesturen en
aanbieders van peuter- en kinderopvang
opgepakt. De gemeente heeft hierin vooral
een kaderstellende en faciliterende rol.



We stellen een subsidie beschikbaar voor het
versterken van ouderbetrokkenheid van VVE
doelgroep. Dit wordt uitgevoerd in de vorm
van een project VVE thuis. We willen hierin
een groei in deelname zien. Dit meten we
door het project regelmatig te evalueren.



We organiseren binnen de schoolmuren van
het MBO laagdrempelige ondersteuning voor
jongeren, zodat uitval wordt voorkomen in
het project School Als Wijk. Via evaluaties
meten we de deelname en de effecten van
de
ondersteuning.
We
gaan
de
verantwoordelijkheidsverdeling
tussen
scholen en gemeente verkennen.



We maken met het samenwerkingsverband
passend onderwijs een jaarplan met
afspraken over de
(afbakening van)
ondersteuning van leerlingen en het
voorkomen van thuiszitters.

ICT onderwijs
 We subsidiëren het ICT project van de
Economic Board Groningen om kinderen in
Midden-Groningen een voorsprong te geven
in ICT-vaardigheden. Streven is dat alle
scholen in de gemeenten uitvoering geven
aan dit ICT project.
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2. Welzijn

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





Via subsidie aan Kwartier Zorg en Welzijn
zetten we opbouwwerk in:
o om inwoners waar nodig te
stimuleren en ondersteunen bij het
plezierig en leefbaar houden van hun
omgeving;
o om ondersteuning te bieden bij het
oplossen van problemen in een wijk
of dorp.



Deze inzet is flexibel en past zich aan de
vraag van dorp of wijk. Het opbouwwerk
werkt daarbij nauw samen met de
gebiedsregisseurs van de gemeente.



Samen
met
o.a.
ouderen,
vrijwilligersorganisatie,
huisartsen
en
zorginstellingen
een
geïntegreerd
ouderenbeleid opstellen met als doel het
oplossen van knelpunten die door ouderen
worden ervaren in het dagelijks leven.



In het kader van de herindeling zijn het
Steunpunt Vrijwilligerswerk en het MAC in
Muntendam
samen
opgegaan
in
de
Vrijwilligerscentrale Midden-Groningen.



We zetten in 2020 in op een intensief
samenwerking
met
maatschappelijke
organisatie
(zoals
ouderenorganisaties,
Humanitas
Midden-Groningen,
Stichting
Present Midden-Groningen, het POSO,
Zonnebloem), MAC, wijkservicepunten en
sociale teams, met als doel om gezamenlijk
de bewoners te bereiken en te versterken.



We zetten de Vrijwilligerscentrale van
Kwartier in voor een toename van het aantal
vrijwilligers.



De harmonisatie van het vrijwilligersbeleid
pakken we gezamenlijk op met vrijwilligers(organisaties).



Vanuit de gemeente Midden-Groningen
wordt vrijwilligers werk gefaciliteerd en
gewaardeerd.



De
Vrijwilligerscentrale
zorgt
voor
bemiddeling van nieuwkomers en kwetsbare
inwoners.
Tevens
zorgt
de
vrijwilligerscentrale voor voorlichting aan

We willen leefbare en veerkrachtige wijken
en dorpen waar mensen graag wonen en met
elkaar samenwerken om hun omgeving
plezierig en leefbaar te houden. In sommige
situaties lukt het inwoners niet om in
gezamenlijkheid problemen aan te pakken
en op te lossen. Hiervoor is aanvullende
steun nodig.

Ouderenbeleid
 We willen ervoor zorgen dat ouderen
zich zo lang mogelijk zelfstandig op
eigen kracht kunnen redden in de
samenleving
en
in
staat
zijn
maatschappelijk te participeren.


We willen als Midden-Groningen goed
voorbereid zijn op de demografische
ontwikkelingen.

Vrijwilligersbeleid
 We stimuleren de goede samenwerking
tussen de verschillende steunpunten van de
drie voormalige gemeenten HoogezandSappemeer, Menterwolde en Slochteren.


Goede samenwerking tussen de sociale
teams en de maatschappelijke organisaties
te verbeteren van de leefomstandigheden
van onze bewoners.



We willen dat de onderlinge samenwerking
tussen de verschillende maatschappelijke
organisaties nog sterker wordt dan deze al is
om als gemeente een bijdrage leveren aan
een inclusieve samenleving voor en door
bewoners



We willen nieuwkomers en kwetsbare
vrijwilligers bemiddelen naar vrijwilligers
werk.
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maatschappelijke organisaties rover de inzet
van nieuwkomers als vrijwilligers. We
onderzoeken of er meer scholing, trainingen,
vrijwillige mentoren en “beschermde”
plekken nodig zijn.

3.Jeugd

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



Jongeren denken mee in het beleid en geven
zowel gevraagd als ongevraagd advies op
thema’s die voor hen relevant zijn.





We willen dat jongeren hun talenten
benutten en zichzelf kunnen redden in de
maatschappij.

We faciliteren de Jongerenparticipatiegroep
(JPG), waarin jongeren hun ervaringen,
meningen en adviezen kunnen delen en
onderhouden minimaal tweemaal per jaar
het contact met deze groep.



We maken afspraken over hoe we de JPG
betrekken bij ons beleid en hoe zij ons
adviseren. We leggen dat vast op schrift.



Wij
zetten
jongerenwerk
in
voor
ontmoetingsactiviteiten, het vinden en
begeleiden van individuele jongeren met
vragen en problemen, het activeren van
persoonlijke talenten, stimuleren van
participatie met aandacht voor de toekomst.



We beschrijven het meten van resultaten in
het plan Jongerenwerk 2020. Deze gegevens
moeten ons in staat stellen om het effect
van het jongerenwerk inzichtelijk te maken
en daarop te kunnen sturen.



Het jongerenwerk werkt vanuit de vraag
vanuit de jeugd. Het jongerenwerk
ondersteunt jongeren bij eigen initiatieven.
Voorbeelden hiervan is het openen van een
plek voor de jeugd in Menterwolde en
aansluiten bij de jongeren rondom de
toekomstvisie Overschild.



Het jongerenwerk geeft minimaal twee keer
per jaar voorlichting over zaken die jongeren
helpt om bewustere keuzes te maken en
zelfredzamer te worden, zoals voorlichting
over geldzaken en gezonde leefstijl.
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4. WMO

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



We
willen
een
dementievriendelijke
gemeente
zijn,
een
inclusieve
en
toegankelijke samenleving waarin mensen
met dementie en hun naasten zich gekend
en erkend voelen.



We zorgen o.a door scholing ervoor dat onze
vrijwilligers en professionals deskundig zijn
in het om kunnen gaan met inwoners met
(beginnende) dementia.




Met het ratificeren van het VN verdrag voor
mensen
met
een
beperking
is
toegankelijkheid de norm. We zijn verplicht
om alle gebouwen met een publieke functie
en de openbare ruimte toegankelijk te
maken voor iedereen. Daarmee komt een
inclusieve samenleving een stap dichterbij.

We gaan een inloophuis-/kamer opzetten
voor (beginnende) dementerenden.



Maken afspraken met zorgaanbieders over
respijtzorg.



We
werken
aan
het
geleidelijk
verwezenlijken van het verdrag. We zorgen
voor 100% toegankelijke stembureaus.
Gemeentelijke
vastgoed
pakken
we
gefaseerd aan. We stimuleren ketenpartners
(woningcorporaties, ondernemers, horeca,
e.d.) om ook de benodigde inzet te plegen
voor een toegankelijk Midden-Groningen. We
trekken samen op met de adviesraad sociaal
domein om vorm te geven aan een goede
positie van inwoners met een beperking bij
de implementatie van dit verdrag.



Samen
met
steunpunt
mantelzorg
ondersteunen en waarderen mantelzorgers
die actief zijn voor onze inwoners. Het
steunpunt mantelzorg neemt actief contact
op. Ook de casemanagers in de sociale
teams hebben aandacht voor ondersteuning
en verlichting van de mantelzorger.



De mantelzorgers die actief zijn in onze
gemeente en bij ons bekend zijn, ontvangen
tijdens de dag van de mantelzorg een
compliment.



In de woonvisie hebben we een hoofdstuk
Wonen met Zorg opgenomen. Daar geven we
uitvoering aan. Dit doen we samen met
woningcorporaties. In de prestatieafspraken
leggen we vast wat we gaan doen aan
voldoende en geschikt woningaanbod,
aanpak gericht op uitstroom vanuit
beschermd wonen, aanpak huurschulden,
voorzieningenwijzer, etc. We stimuleren
inwoners om maatregelen te nemen om
langer thuis te kunnen blijven wonen via
onder andere de sociale teams.



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



Wonen met Zorg heeft onze bijzondere
aandacht. We willen dat onze inwoners zo
lang mogelijk op een veilige en plezierige
manier in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen.
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Basisondersteuning
1)
2)
3)
4)
5)

Strategische visie sociale veerkracht
Sociale teams
Gezondheid en Welzijn
Jeugd
WMO
1. Strategische visie sociale veerkracht

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





We gaan uitvoering geven aan de 8 opgaven
in de strategische visie:
o Armoede en schulden
o Brievenbusproblemen oplossen
o Laaggeletterdheid terugdringen
o Inventarisatie
initiatieven
burgerkracht
o Herstelgericht werken aan veiligheid
o Eigen kracht conferenties
o Andere opvang
o Sociale teams als wegbereiders van
transformatie



We gaan de beschreven acties uitzetten, de
voortgang monitoren en verbeteringen in de
aanpak toepassen. De voortgang wordt
opgenomen in de P&C cyclus van de
gemeentelijke begroting.



De uitvoering vindt in nauwe samenhang
plaats met bestaande ontwikkelingen, zoals
de
doorontwikkeling
sociale
teams,
uitvoering Implementatieplan Jeugd en
nieuwe ontwikkelingen zoals de Wet
verplichte GGZ (Wvggz) (zie verderop).

We gaan ons maximaal inzetten om de
veerkracht in de samenleving te versterken.
We kunnen het leven in onze dorpen, wijken
zo organiseren dat ook mensen met
beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunnen
functioneren. We willen investeren in het
sociaal en cultureel kapitaal van onze
inwoners. Dat gaan we doen. Anders gezegd:
we gaan op zoek naar meer veerkracht in de
samenleving.

2. Sociale Teams

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





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
ondersteund 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.

We zetten 5 sociale teams in die:
o toegang geven tot individuele zorg
en
ondersteuning
gebied
van
maatschappelijk werk, jeugd, WMO,
participatie en veiligheid.
o herkenbaar
en
gemakkelijk
toegankelijk zijn in onze wijken en
dorpen.
o binnen de professionele richtlijnen
de ruimte te nemen om samen met
de inwoners de meest optimale en
gewenste oplossingen te zoeken en
te vinden en daarbij werken volgens
de methode Omgekeerde toets.
o regie
voeren
bij
complexe,
meervoudige
problematiek
en
veiligheidsvraagstukken
(huiselijk
geweld
en
kindermishandeling,
verward en overlast gevend gedrag
36

Programmabegroting 2020

etc.) en daarbij werken met de
Aanpak voorkomen escalatie (AVE).


We geven uitvoering aan het project
Doorontwikkeling
sociale
teams
overeenkomstig het projectplan dat ter
informatie aan de raad is aangeboden.
Dit project is eind 2020 afgerond.



Gelijktijdig zal bij deze doorontwikkeling
opgave 8 van de Visie Sociale Veerkracht,
“Sociale teams als wegbereiders van de
transformatie” uitgewerkt worden.



We implementeren in het 2e half jaar van
2020 een nieuw registratiesysteem voor de
sociale teams (na afronding van het in 2019
gestarte aanbestedingstraject).
In verband met het aflopen van het huidige
contract is een nieuwe aanbesteding
noodzakelijk. De aanbesteding biedt
belangrijke kansen om tot een
registratiesysteem te komen dat voor de
sociale teams gebruiksvriendelijk is, beter
aansluit bij nieuwe ontwikkelingen (AVG,
invoering Wvggz) en de doorontwikkeling van
de sociale teams en verbeterde management
–en beleidsinformatie kan geven.

3. Gezondheid en Welzijn

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



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



We voeren het lokaal gezondheidsbeleid uit,
waarin
de
lokale
gezondheidsvraagstukken/speerpunten in beeld zijn gebracht.



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.



We gaan de samenwerking met het medische
domein intensiveren op projectniveau. We
doen dit met onder andere de huisartsen en
Menzis. Ook zetten we in op een versterking
van de samenwerking tussen de huisartsen
en de sociale teams.
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We voeren de nieuwe wettelijke taak voor
de Wet verplichte GGZ uit, in goede
aansluiting
op
bestaande
ondersteuningsstructuur en binnen het door
het Rijk beschikbaar gestelde budget.

Programma Gezond en Sociaal
Het ontlasten van huisartsenzorg en sociale
teams, het versterken van hulpstructuren
met mengvormen van informele en formele
steun en hulp, het terugdringen van
zorggebruik en minder inzet van kostbare
specialistische 2e lijns voorzieningen.



Het optimaliseren van proces en opbrengst
voor de zorgvrager: meer regie, meer
veerkracht,
meer
gezondheid,
meer
welbevinden.



Het versterken van sociale veerkracht en
zorgzaamheid in gemeenschappen waarin
mensen meer naar elkaar omzien en elkaar
helpen.



Het samen met de primaire doelgroep,
inwoners/vrijwilligers,
wijkcentra
en
dorpshuizen opplussen van bestaande
preventieve welzijnsdiensten en waar nodig
ontwikkeling van nieuwe
preventieve
diensten die aansluiten op de behoefte in
wijken en dorpen.



Versterkte sociale vaardigheden, versterkte
eigenwaarde en veerkracht van kinderen.





We geven uitvoering aan de nieuwe
wettelijke taak Wvggz:
o Binnen de sociale teams en in nauwe
samenwerking met de GGZ en
andere ketenpartners.
o We monitoren 2 keer per jaar de
voortgang en passen waar nodig
verbeteringen toe.
o We nemen deel aan het regiooverleg, waar ook monitoring en
optimalisatie plaatsvindt.
Programma Gezond en Sociaal
Door toekenning van dit project door o.a.
het Nationaal Programma Groningen kunnen
we inzetten op;
o Verbreding en doorontwikkeling van
het project Welzijn op Recept met
de inzet van vijf welzijnscoaches.
Hiermee
wordt
een
samenwerkingsrelatie
opgebouwd
met alle huisartsenpraktijken in
Midden-Groningen en zal er in elk
werkgebied van de sociale teams ook
een welzijnscoach actief zijn.
o Doorontwikkeling van de cursussen
Grip & Glans. De methodiek en
werkwijze wordt daarbij in eerste
instantie ook geschikt gemaakt voor
de
doelgroep
maatschappelijke
activering. Ook vindt een oriëntatie
plaats op de mogelijkheden voor de
doelgroepen jongeren en jonge
moeders.
o Het stimuleren en faciliteren van
onderlinge steun en hulp met
digitale
mogelijkheden
zoals
WeHelpen en het versterken van de
rol en sociale steunfunctie van
wijkcentra en dorpshuizen. Deze
collectieve
voorzieningen
zijn
belangrijk
voor
de
samenredzaamheid en veerkracht in
onze gemeente en zijn o.a.
laagdrempelige
plekken
voor
ontmoeting,
ontwikkeling,
een
luisterend oor, deelname aan
activiteiten,
ondersteuning
bij
hulpvragen,
vrijwilligerswerk,
maatschappelijke
activering
en
dagbesteding.
o Verbreding van het project Gezonde
School naar 10 basisscholen in het
schooljaar 2019-2020 met specifieke
aandacht
voor
het
thema
weerbaarheid, veerkracht en sociale
veiligheid en het thema spelen,
bewegen en gezonde voeding.
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4. Jeugd

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





We
zorgen
dat
de
JGZ
een
dekkingspercentage heeft van minimaal 95%.



De JGZ monitort hoeveel vraagstukken zij
binnen krijgen en op welke wijze zij deze
vraagstukken afhandelen.



We zorgen dat 80% van de vraagstukken
binnen de JGZ wordt afgehandeld.



We zorgen dat in minimaal 80% van de
huisartspraktijken een OJG-er aanwezig is.



We willen dat OJG-ers 50%
vraagstukken zelf afhandelen.



We richten een lokale coalitie in, waarbij
gemeente,
GGD-JGZ,
verloskundigen,
kraamzorg en sociale teams samenwerken
rondom zorg van kwetsbare gezinnen.



We stellen met de lokale coalitie een plan
van aanpak op waarin we de werkwijze
rondom
kwetsbare
jonge
gezinnen
vastleggen.



We geven uitvoering aan het project Nu niet
zwanger en we willen dat 80% van de
deelnemers aan Nu niet zwanger overgaan
op anticonceptie.



We zorgen dat 100% van de partners voor
Zorg voor Jeugd worden geïnformeerd via
een brief over het belang van melden in Zorg
voor Jeugd.



We stellen een plan van aanpak op over hoe
we bewerkstelligen dat de casemanagers van
de sociale teams de afspraken rondom
melden in Zorg voor Jeugd en de
procescoördinatie worden nageleefd.



We streven naar een toename in het aantal
meldingen van 100% t.o.v. 2019.





We
willen
een
goed
algemeen
voorzieningenniveau
die
vragen
van
opvoeders kan beantwoorden en die
laagdrempelig
beschikbaar
is
voor
opvoeders.

Ernstige opvoed- en opgroeivraagstukken
worden
vroegtijdig
gesignaleerd
en
aangepakt (indien nodig in samenwerking
met partners).

Voor een sluitende aanpak willen we dat
signalen van opvoed- en opgroeivraagstukken
in Zorg voor Jeugd worden gemeld.

van

de
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5. WMO

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





We zetten via Zorgbelang onafhankelijke
cliëntvertegenwoordiging in om ‘naast de
inwoner te staan’ voor-, tijdens- en na het
gesprek.



Vrijwillig
ouderenadvies/
seniorenvoorlichting. In 2020 is duidelijk hoe
we dit vorm gaan geven.



We verstrekken een subsidie aan de
volgende algemene voorzieningen:
o inloopvoorziening GGZ (de Drijfveer)
o computerbank Midden-Groningen



We gaan samen met zorgaanbieders,
maatschappelijke
instellingen
en
dorpen/wijken een stimulans geven aan het
ontwikkelen
van
meer
algemene
voorzieningen (inloop, dagbesteding voor
ouderen).



We subsidiëren de SOOS voor ouderen in het
Olderloug. Bij de herontwikkeling van het
Olderloug willen we in samenhang met het
intramurale deel een algemene voorziening
voor dagbesteding organiseren voor ouderen
in de omgeving.



We ondersteunen de dorpscoöperatie ’t Lint
Verbindt
in
haar
ontwikkeling
van
activiteiten in het kader van noaberschap,
vervoer, klussendienst, (samen) eten, etc.

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

40

Programmabegroting 2020

Individuele ondersteuning en maatwerkvoorzieningen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Jeugd
WMO
Uitkeringen bijstand
Minima- en armoedebeleid
Re-integratie
WSW
Kwetsbare jongeren
Participatie en integratie nieuwkomers
Maatschappelijke activering en vrijwilligerswerk
Volwasseneneducatie
GKB
Taalhuis
1.Jeugd

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



We krijgen steeds meer greep op de
uitgaven voor de jeugdhulp. De stijging in de
uitgaven hebben we omgezet in de daling.





Het beheersen van de uitgaven gaat niet ten
koste van goede hulp voor kinderen en
gezinnen. Hulp wordt effectief en efficiënt
ingekocht en ingezet in goed overleg met
ouders en jeugdigen en medeopvoeders.



We hebben zicht op de oorzaken van het
hoge zorggebruik. Dat stelt ons in staat
gerichter
effectieve
interventies
te
ontwikkelen. De effecten daarvan kunnen
we monitoren aan de hand van een
dashboard jeugdhulp.

We voeren de tweede fase uit van het
Implementatieplan
Sturing
Uitgaven
Jeugdhulp. We verscherpen de grenzen
binnen de raakvlakken van de Jeugdwet met
andere
domeinen
zoals
de
verantwoordelijkheid van ouders versus die
van het college op basis van de Jeugdwet,
het onderwijs in relatie tot het passend
onderwijs, de Wet langdurige zorg. Hiervoor
ontwikkelen we interne richtlijnen. Als
meetinstrument gebruiken we het Dashboard
uitgaven jeugdhulp. Voor de duiding van de
cijfers maken we gebruik van kwalitatieve
gegevens.



We brengen de jeugdhulpstromen op
maandelijkse basis in beeld in de vorm van
het dashboard uitgaven jeugdhulp. We
analyseren ontwikkelingen en sturen bij
waar dat nodig is. Voor het sturen monitoren
we
(oneigenlijke)
stapeling,
aaneenschakeling, en verlengde jeugdhulp.
Hiervoor past de gemeentelijke backoffice
verscherpt de richtlijnen van de Goede
Toekenning toe die provinciaal zijn
opgesteld.



Jeugdhulp zetten we alleen in op basis van
een plan dat samen met een gezin is
opgesteld. We beschrijven daarin de voor
het kind en gezin gewenste effecten en wat
een ieder daar voor gaan doen (zowel gezin,
sociale omgeving als hulpverlening). De
casemanager ondersteunt het gezin bij de
uitvoering van het plan en stuurt bij
wanneer dat nodig is. We monitoren het
aantal gedocumenteerde plannen in het
regiesysteem. We gaan voor 2020 uit dat in 6
op de 10 gevallen er een plan is dat voldoet
aan de uitgangspunten.



Voor wat betreft de inkoop van jeugdhulp en



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.
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de kwaliteit van jeugdhulp werken we als
gemeente samen met de andere gemeenten
in de provincie. Voor de periode 2018 – 2020
kopen we samen met de andere gemeenten
onder de vlag van de RIGG de jeugdhulp in.
Voor deze periode versterken we de RIGG
met meer kennis en kunde en menskracht.
Dat stelt de RIGG in staat de inkooprol en
het sturen op prijs en kwaliteit goed uit te
voeren. Daarnaast stelt dat de RIGG in staat
om ons maandelijks te voorzien van goede
sturingsinformatie.
We
monitoren
de
ingezette zorgproducten en mogelijke
knelpunten tussen vraag en aanbod en
wachttijden. Tevredenheid van ouders en
jeugdigen over de geboden hulp wordt in het
regiesysteem geregistreerd.



Samen
met
de
andere
gemeenten,
jeugdhulpaanbieders
en
ketenpartners
werken we aan het realiseren van de
transformatie.
Hierdoor
komt
de
transformatie van de jeugdhulp merkbaar op
gang.



Inwoners krijgen via de gemeentelijke
toegang hulp op maat. De toegang
organiseren we in de sociale teams. De
teams
bestaan
voor
jeugd
uit
gedragsdeskundigen, werkbegeleiders en
casemanagers.
We
zetten
gepaste
ondersteuning in op basis van de interne
richtlijnen. We monitoren het aantal
gezinsplannen en de daaraan gekoppelde
jeugdhulp en de wijze waarop deze aan de
richtlijnen zijn getoetst. Afwijkingen van de
treeknormen (maximale wachttijd) wordt
geregistreerd.
Tevredenheid
van
de
inwoners over de toegang wordt in het
registratiesysteem gedocumenteerd.



Samen met de andere gemeenten in
Groningen en de jeugdhulpaanbieders
voeren we de Transformatieagenda 20182020 uit op basis van 5 ontwikkelopgaven:
o Een betere toegang tot jeugdhulp
voor jeugd en gezinnen.
o Alle jeugdigen krijgen de kans zich
positief te ontwikkelen.
o Meer kinderen zo veel mogelijk thuis
laten opgroeien.
o Jeugdigen beter beschermen als hun
ontwikkeling gevaar loopt.
o Investeren in vakmanschap (leren en
ontwikkelen).
De resultaten beschrijven we kwalitatief
aan de hand van project- en
programmaverslagen.
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2.WMO

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



We willen dat onze inwoners zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen en mee kunnen draaien in de
maatschappij.





Mochten onze inwoners ondersteuning nodig
hebben, dan willen we dat er een compleet
en passend aanbod beschikbaar is. We willen
dat de ondersteuning die we bieden past bij
de persoonlijke situatie van de inwoner. De
ondersteuning die we bieden is daarnaast
rechtmatig en van goede kwaliteit.

We
bieden
waar
nodig
maatwerkvoorzieningen aan inwoners. De
sociale teams fungeren als toegang voor de
maatwerkvoorzieningen. Dan gaat het om:
woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen,
hulp bij het huishouden, dagbesteding en
individuele begeleiding.



Via trajectfinanciering worden casemanagers
en zorgaanbieders in staat gesteld om op
een andere manier te werken. Meer gericht
op het behalen van resultaten en wat daar
voor nodig is. Meer ruimte voor fluctuatie in
inzet.



In 2020 treffen we voorbereidingen voor de
inkoop en contractering van de Wmo
maatwerkvoorzieningen vanaf 2021.



We gaan het algemeen toezicht op de Wmo
(rechtmatigheid en kwaliteit) uitbreiden en
structureler organiseren. We zetten vooral in
op preventie door training van de sociale
teams.
Waar nodig doen we (in
samenwerking met andere gemeenten en/of
zorgverzekeraar) nader onderzoek naar
casuïstiek.



Inwoners die niet kunnen reizen met het
openbaar vervoer kunnen recht hebben op
Wmo-vervoer. De regels rond het Wmovervoer worden in de tweede helft van 2019
geactualiseerd.



In 2020 zullen de Groninger gemeenten
proefdraaien met een regionaal financieel
verdeelmodel. Het model bevat afspraken
over hoe de Groninger gemeenten de lokale
budgetten
samenvoegen
en
opnieuw
verdelen
naar feitelijk gebruik per
gemeente. Doel is dat iedere gemeente het
budget krijgt dat zij nodig heeft voor de
door haar uit te voeren taken.



We gaan door met de lokale inrichting van
de Toegang tot beschermd wonen. De inzet
is dat eind 2020 onze sociale teams de
toegang zijn voor beschermd wonen. Het
expertise team van de centrumgemeente is
beschikbaar als achtervang.



In 2020 treffen we voorbereidingen voor de
(lokale) inkoop van beschermd wonen.



We werken uit hoe we de uitstroom naar

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 2022.


Met passende zorg en ondersteuning in de
thuissituatie willen we voorkomen dat
inwoners binnen een instelling worden
geplaatst.



We willen de uitstroom van inwoners uit een
instelling
voor
beschermd
wonen
bevorderen. Waardoor mensen weer een
zelfstandig leven in de samenleving kunnen
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opbouwen.

zelfstandige huisvesting stimuleren. Hiervoor
zullen
we
afspraken
maken
met
woningbouwverenigingen en zorgaanbieders
om samen te zorgen voor passend aanbod
van huisvesting en zorg.


Ook zorgen we voor een goede verbinding
met
wijkmanagement/opbouwwerk,
jeugdzorg, OGGz, aanpak personen verward
gedrag.

3.Uitkeringen bijstand

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





We ontwikkelen activiteiten en maatregelen
gericht op uitstroom naar werk, zorgen voor
een zorgvuldige toetsing en zoveel mogelijk
voor een directe bemiddeling naar werk.



We investeren doorlopend in een goede
voorlichting, dienstverlening, controle en
handhaving. Onze ambitie is om binnen 4
weken te beslissen op een aanvraag (is de
helft van de wettelijke termijn).



We zorgen er voor dat de activiteiten en
maatregelen in samenhang met overige
ondersteuning en hulp zoals die vanuit jeugd
en WMO wordt ingezet. Hierdoor ontstaat
een integraal plan voor onze inwoner. We
werken met de methode van
de
omgekeerde toets.



We zijn fraude-alert om onrechtmatigheden
te voorkomen. Niet alleen vanwege de
preventie maar ook uit financieel oogpunt
van de gemeente. We zetten in op goede
voorlichting, dienstverlening, controle en
sancties.



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 dat
niet
kan
verstrekken
we
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.
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4. Minima- en armoedebeleid

Wat willen we bereiken




We willen dat niemand
armoedegrens hoeft te leven.

Wat gaan we daarvoor doen
onder

de

Alle kinderen kunnen zich ontplooien
ongeacht de financiële situatie van het gezin
waarin ze opgroeien. We willen tweedeling
voorkomen en kinderen de kansen bieden
waardoor zij de spiraal van armoede en
maatschappelijke kwetsbaarheid kunnen
doorbreken.



Minima die door bijzondere omstandigheden
hogere kosten hebben, kunnen een beroep
doen op bijzondere bijstand.



We verstrekken een tegemoetkoming voor
deelname aan sportieve, culturele en sociale
activiteiten. Inwoners met een inkomen tot
125% van het sociaal minimum ontvangen
een tegoed die zij kunnen besteden in de
meedoen-webwinkel.



We
willen
het
gebruik
van
inkomensondersteunende
maatregelen
bevorderen bij de doelgroep en maken
hiervoor gebruik van ervaringsdeskundigen in
armoede.



We
stimuleren
als
bondgenoot
de
betrokkenheid van inwoners en organisaties
die zich actief willen inzetten om inwoners
met een laag inkomen of schulden te
steunen. Dit doen we met ons Armoedepact
Midden-Groningen.



Kinderen die opgroeien in een gezin met een
inkomen tot 125% van het sociaal minimum
maken aanspraak op het Kindpakket. Het
Kindpakket stelt hen in staat om volwaardig
mee te kunnen doen.



We zorgen voor maatwerk voor kinderen tot
18 jaar die niet vallen onder de doelgroep
van het minimabeleid maar waarvan de
ouders een laag besteedbaar inkomen
hebben door bijvoorbeeld schulden. Als de
ouders bepaalde kosten voor het kind zelf
niet kunnen betalen en een voorziening wel
bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van
het kind dan passen we maatwerk toe om
financiële drempels weg te nemen.
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5. Re-integratie

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





Vanaf 2020 is het nieuwe re-integratiebeleid
van kracht. Hiermee
bieden we
bijstandsgerechtigden
een
toekomstperspectief
op
economische
onafhankelijkheid en we verkleinen daarmee
de maatschappelijke kosten en doorbreken
de armoedecirkel.





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



We willen er zijn voor alle inwoners die niet
meedoen op de arbeidsmarkt en een beroep
moeten doen op de Participatiewet. We
halen onze taakstelling voor beschut werk
(ondanks het feit dat beschut werk niet
kostendekkend is en we hier geld op
toeleggen) en we plaatsen zoveel mogelijk
mensen uit de doelgroep op een
afspraakbaan.
We
proberen
de
uitkeringsduur zo kort mogelijk te houden en
richten ons voor een effectieve uitstroom
van de doelgroep met een korte afstand tot
de arbeidsmarkt. Voor wie betaald werk
(nog) niet haalbaar is, worden andere
vormen van ondersteuning geboden.



We geven uitvoering aan het reintegratiebeleid, waaronder inzet op:
kwetsbare jongeren,
loonkostensubsidie,
parttime werk of ondernemen, een premie
voor degene die parttime werkt in relatie tot
kansrijke
beroepen,
nazorg
bij
werkaanvaarding.
We zetten instrumenten en voorzieningen in
waarbij er altijd ruimte is voor maatwerk en
sluiten aan bij of stimuleren de eigen kracht
van inwoners.
We
zetten
specifieke
routes
en
samenwerkingen in om de doorstroom naar
werk, opleiding of dagbesteding voor onze
inwoners zo effectief mogelijk in te zetten
waarbij er extra aandacht is voor kwetsbare
jongeren.

6. WSW

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





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.

We creëren beschutte werkplekken waarbij
we zorg dragen voor de benodigde fysieke
aanpassingen van de werkplek of de
werkomgeving, uitsplitsing van taken of
aanpassingen
in
de
wijze
van
werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur
en begeleiding. BWRI biedt de juiste
infrastructuur en organiseert de Wsw voor
de inwoners van Midden-Groningen. De Wswers
uit
de
voormalige
gemeente
Menterwolde blijven bij Wedeka.
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We willen een integrale dienstverlening voor
de brede doelgroep aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. En we willen het Werkbedrijf
toekomstbestendig
houden,
als
infrastructuur voor de Wsw-ers en ook in
financieel
opzicht.
Hiermee
wordt
voorkomen dat er extra kosten komen
bovenop de verliezen die er nu al zijn op de
uitvoering binnen de Wsw als gevolg van de
verlaging van de Rijsbijdrage.



Het Wsw werkbedrijf zal de huidige
bedrijfsvoering herijken en een nieuwe
strategie op de bedrijfsvoering voor de
jaren 2019 -2023 ontwikkelen. Dit zal in
nauwe samenwerking met re-integratie
worden opgepakt.

7. Kwetsbare jongeren

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





Er zit geen enkele jongere thuis op de bank;
iedere jongere heeft een passend traject en
een
toekomstperspectief.
Toekomstige
werkloosheid willen we voorkomen.

We hebben jongeren tussen 16 en 23 jaar
zonder startkwalificatie in beeld en
ondersteunen hen bij het vinden van een
passende plek. Dit kan zijn binnen het
onderwijs, (beschut) werk, dagbesteding of
hulpverlening. We hanteren geen wachtlijst
voor beschut werk. We bieden de
mogelijkheid tot het behalen van MBO2
diploma’s binnen het werkbedrijf.

8. Participatie en integratie nieuwkomers

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





We bieden maatschappelijke begeleiding aan
pas-gevestigde asielmigranten en beleggen
deze taak bij Humanitas Midden-Groningen.



We bereiden ons voor op de invoering van
het nieuwe inburgeringsstelsel waarbij de
gemeente verantwoordelijk wordt voor een
passend inburgeringsaanbod. Het stelsel gaat
naar verwachting in per 2021.



We ondersteunen nieuwkomers bij hun
participatie en inburgering binnen het
project ‘Meer doen met Nieuwkomers’.
Nieuwkomers
combineren
hun
inburgeringstraject met een vorm van
participatie, zoals betaald werk, taalstage,
een arbeidstraining of vrijwilligerswerk.

We willen dat nieuwkomers actief meedoen
in de samenleving, dat zij de regie nemen
over hun leven, zodanig dat zij zo snel
mogelijk onafhankelijk worden van een
bijstandsuitkering en zo snel mogelijk
zelfstandig hun leven kunnen oppakken.
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9.Maatschappelijke activering en vrijwilligerswerk

Wat willen we bereiken
 We willen de afstand tot de arbeidsmarkt
voor onze inwoners verkleinen of opheffen.

Wat gaan we daarvoor doen


Voor de groep bijstandsgerechtigden die een
grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en
waar geen groei meer te verwachten valt is
maatschappelijke
participatie,
het
ontwikkelen / vergroten van het netwerk,
het vergroten van de weerbaarheid, gehoord
worden en weer mee tellen van belang voor
hun gevoel van welzijn. Voor deze groep
willen we maatschappelijke participatie
bewerkstelligen e/o bevorderen.



BWRI financiert/koopt maatschappelijke
activering in en maakt daarmee gebruik van
de voorziening maatschappelijke activering
gelieerd aan de sociale teams.

10. Volwasseneneducatie

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





We sluiten het lesaanbod (met name taal,
maar ook rekenen en digitale vaardigheden)
aan op het niveau van de deelnemers.



We
zetten
met
name
in
op
bijstandsgerechtigde jongvolwassenen die
extra scholing nodig hebben om weer een
opleiding te kunnen volgen.

We willen de basisvaardigheden van mensen
met een bijstandsuitkering versterken zodat
hun kansen op de arbeidsmarkt worden
vergroot.

11. Gemeentelijke Kredietbank

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



Het
voorkomen
en
oplossen
van
(problematische) schulden met de juiste
ondersteuning/ dienstverlening.



Wegwerken van de ‘drempel’ naar de
Kredietbank
door
het
geven
van
voorlichtingen/ presentaties en deelname
diverse beurzen in de gemeente.



Het tegengaan van generatiearmoede.



Opstellen en uitvoeren communicatie /
‘marketingplan’ Kredietbank om het bereik
te vergroten. De communicatie wordt
afgestemd op de verschillende doelgroepen
van de Kredietbank.



Wij
hebben
aandacht
voor
laaggeletterdheid. Dit doen wij door het
verder inbedden / toepassen van de toolkit
‘laaggeletterdheid’. Dit in samenwerking
met het Taalhuis van MG.



In samenwerking met de scholen in MG
leerlingen leren omgaan met geld in de week
van het geld van 23 maart t/m 27
maart 2020. Door kinderen al jong te leren
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omgaan met geld, wordt de basis gelegd
voor
financiële
zelfredzaamheid
op
volwassen leeftijd. In 2020 zetten we in op
deelname van alle scholen in MG.



Het bereik van de kredietbank vergroten.
Een groot gedeelte van de inwoners met
financiële problemen is niet bekend bij de
Kredietbank (al dan niet bewust). We willen
meer zicht en inzicht in de financiële
problematiek in Midden-Groningen.



In 2020 willen we een financiële cirkel MG
creëren. Dat houdt in dat er van jongs af aan
aandacht is voor financiën. Dat begint via
het project ‘goede start’ in de fase van het
gezin met het jonge kind en dat gaat via
educatie op de basisschool en een financiële
project op het voortgezet onderwijs naar
budgettrainingen voor volwassenen in de
wijk.



Specifiek aandacht voor jongeren: ‘Ik word
18 en wat dan?’ Iedereen in onze gemeente
die 18 wordt gaan wij attenderen op de
veranderingen die erop het financiële vlak
zijn als je 18 wordt.



We
geven
verder
vorm
aan
de
samenwerking met Schuldhulpmaatje in
Midden-Groningen.
Dit
samen
met
Humanitas
en
mogelijk
andere
vrijwilligersorganisaties.



De
ondersteuning
van
vrijwilligers(organisaties) voor mensen met
schulden is onontbeerlijk en draagt bij aan
het
slagen
van
een
schuldhulpverleningstraject.



Pilot beschermingsbewind verder uitbreiden
naar alle beschermingsbewindkantoren die
actief zijn in MG. Doel is de instroom en
uitstroom
beschermingsbewind
te
verbeteren.



Vertaalslag maken van de evaluatie van het
project Stressvrij (Mobility-Mentoring) in
samenwerking met de sociale teams.



De uitkomsten van de armoede
schuldenmonitor MG uitwerken.



Klanttevredenheidsonderzoek
(streven ≥ 8,2).



Opstellen en uitvoeren communicatie /
‘marketingplan’ Kredietbank om het bereik
te vergroten. De communicatie wordt
afgestemd op de verschillende doelgroepen
van de Kredietbank.

en

uitvoeren
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12.Taalhuis

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



Laaggeletterden bereiken, motiveren en
stimuleren
om
te
leren.



We hebben drie Taalhuizen in de gemeente
Midden-Groningen waar inwoners gratis
passende ondersteuning kunnen krijgen.



We
willen
dat
meer mensen
de
basisvaardigheden beheersen om mee te
kunnen doen in de samenleving. We richten
ons hierbij op mensen die Nederlands als
moedertaal hebben. We willen een groei
van deelname van deze doelgroep aan het
Taalhuis t.o.v. 2019.



We
stellen
met
de
stuurgroep
Laaggeletterdheid een plan van aanpak voor
het vergroten van het bereik op.



We zetten gericht in op het bereiken van
laagtaalvaardige ouders met het doel om
hun taalvaardigheid te versterken én om
hen in staat te stellen om hun kinderen
beter
te
ondersteunen
bij
hun
schoolcarrière. We willen hiermee minimaal
30 ouders bereiken.



We denken mee en geven uitvoering aan het
op te stellen Regionaal programma
laaggeletterdheid.
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Wat gaat het kosten?
Omsc hrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten
Inkomensregelingen

€

35.476

€

35.164

€

35.172

€

35.285

€

35.402

(Werk)Participatie

€

19.100

€

19.361

€

19.430

€

19.252

€

19.150

Burgerparticipatie

€

2.544

€

2.492

€

2.486

€

2.496

€

2.506

WMO (oude taken)

€

6.129

€

6.102

€

6.101

€

6.101

€

6.101

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken)

€

13.738

€

13.325

€

13.357

€

13.429

€

13.500

Accommodaties

€

1.917

€

1.632

€

1.675

€

1.791

€

1.802

Jeugd

€

29.185

€

28.337

€

28.175

€

28.261

€

28.054

Onderwijs

€

9.224

€

8.891

€

9.582

€

10.168

€

9.216

Totaal

€

117.313 €

115.304 €

115.978 €

116.784 €

115.731

Inkomensregelingen

€

-29.502

€

-29.402

€

-29.388

€

-29.388

€

-29.388

(Werk)Participatie

€

-4.053

€

-4.065

€

-4.122

€

-4.152

€

-4.102

Burgerparticipatie

€

-95

€

-

€

-

€

-

€

-

WMO (oude taken)

€

-514

€

-514

€

-514

€

-514

€

-514

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken)

€

-1.046

€

-386

€

-386

€

-386

€

-386

Accommodaties

€

-316

€

-374

€

-374

€

-374

€

-374

Jeugd

€

-141

€

-43

€

-43

€

-43

€

-43

Onderwijs

€

-2.989

€

-2.678

€

-3.342

€

-4.002

€

-3.056

Totaal

€

-38.656

€

-37.462

€

-38.170

€

-38.860

€

-37.863

Saldo voor bestemming

€

78.657 €

77.924 €

77.868

algemene reserve (algemeen) (onttrekking)

€

-1.000

€

res.afsc hr. aanbouw Kerkstr.38s HS (onttrekking)

€

-5

€

-5

€

-5

€

-5

€

-5

res.afsc hr. huisvesting Rehoboth HS (onttrekking)

€

-39

€

-39

€

-39

€

-39

€

-39

res.afsc hr. soc . team Kerkstraat 38a HS (onttrekking)

€

-10

€

-10

€

-10

€

-10

€

-10

res.afsc hr. stimulering kinderopvang HS (onttrekking)

€

-10

€

-10

€

-10

€

-10

€

-10

res.afsc hr. uitbr. sc holen / psz-subs. HS (onttrekking)

€

-12

€

-12

€

-12

€

-12

€

-12

res.afsc hr. MFA W esterbroek (onttrekking)

€

-

€

-4

€

-4

€

-4

€

-4

res.afsc hr. Terreininr. Kindc entrum dV o HS (onttrekking) €

-

€

-7

€

-7

€

-7

€

-7

res.bestemm. herfinanc iering AJC HS (storting)

€

130

€

103

€

131

€

160

€

192

res.bestemming sc holenprogramma HS (storting)

€

2.653

€

897

€

897

€

897

€

897

Totaal

€

1.707

€

913

€

941

€

970 €

1.002

Saldo na bestemming

€

78.749 €

78.894 €

78.870

Baten

77.842 €

77.808 €

Mutatie reserves

80.364 €

-

€

78.755 €

-

€

-

€

-

Toelichting: bedragen afgerond op duizend euro

Toelichtingen afwijkingen
Het saldo na bestemming van de lasten en baten op het programma Sociaal is gedaald met bijna
€ 1,6 miljoen. We lichten per product de belangrijkste wijzigingen toe.
Inkomensregelingen
De lasten op het product Inkomensregelingen dalen met € 0,3 miljoen. Volgens het Centraal
Planbureau (CPB) neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe met 2,5% in 2020 ten opzichte van
2019. Door deze verwachte stijging van uitkeringen zullen de lasten voor het verstrekken van
uitkeringen (exclusief verrekening van debiteurenopbrengsten) die onder de Gebundelde uitkeringen
(BUIG) vallen, toenemen met € 0,6 miljoen ten opzichte van 2019.
Als onderdeel van de gemeentebrede ombuigingen is voor 2020 en volgende jaren een verlaging van
het BUIG-budget opgenomen van € 0,5 miljoen. Deze € 0,5 miljoen realiseren we door ons extra in
te zetten op specifieke projecten voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, zoals het
project kansrijke beroepen. Dit zal naar verwachting resulteren in een extra uitstroom van
gemiddeld 35 uitkeringen in 2020. Voor de inwoner is dit positief; zij worden economisch
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onafhankelijk en werken is de beste manier om maatschappelijk mee te doen. Hiermee voorkomen
we ook dat ze langdurig in de uitkering blijven waardoor uitstroom steeds moeilijker wordt.
Het budget voor kwijtschelding is structureel verlaagd met € 0,2 miljoen. Dit is mogelijk omdat in
de ramingen was uitgegaan dat gebruikers van woningen, hun onroerend-zaakbelasting en
rioolheffing vielen onder de kwijtscheldingsverordening. Dit is op basis van de verordeningen niet
het geval.
Als laatste constateren wij lagere salarislasten van ruim € 0,1 miljoen. Deze lagere salarislasten
worden verklaard doordat in 2019 incidentele inzet van collega’s bij piekmomenten en
ziektevervanging waren geraamd en vervallen nu in de begroting 2020.
De baten voor het product Inkomensregeling dalen naar verwachting met € 0,1 miljoen ten opzichte
van de actuele begroting 2019. Deze raming is gebaseerd op het voorlopig BUIG-budget 2020 dat in
oktober 2019 bekend is gemaakt. Dit budget wordt voor de eerste keer bijgesteld in april 2020. De
definitieve vaststelling van het BUIG-budget 2020 wordt pas eind september 2020 verwacht en wijkt
doorgaans af van het voorlopig budget. Doordat het onzeker is wat het definitieve BUIG-budget 2020
wordt, is er een inschatting gemaakt van dit risico. Op basis van de huidige inschatting hebben we
een risico van € 0,3 miljoen opgenomen in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risico beheersing’.
(Werk)Participatie
Op basis van de meerjarenbegroting van Wedeka neemt het tekort van het werkbedrijf toe in 2020.
Via een verdeelsleutel wordt dit tekort verdeeld over de deelnemers. Voor Midden-Groningen leidt
dit tot een hogere bijdragen van bijna € 0,1 miljoen ten opzichte van de begroting 2019.
Daarnaast nemen de salarislasten op dit product in 2020 toe met € 0,2 miljoen als gevolg van caoontwikkeling.
WMO Sociaal Domein (nieuwe taken)
De lasten op het product Wmo Sociaal Domein (nieuwe taken) zijn met bijna € 0,5 miljoen
afgenomen ten opzichte van de actuele begroting 2019. De voorgenomen ombuigingen van het
Sociaal Domein voor het product Wmo Sociaal Domein zijn voor € 0,6 miljoen verwerkt. Ook zijn er
minder salarislasten meegenomen voor een bedrag van € 0,3 miljoen. Als gevolg van de invoering
van het abonnementstarief voor eigen bijdrage Wmo is er voor inwoners een lagere drempel om
Wmo-ondersteuning aan te vragen via de gemeente. Hierdoor verwachten wij een stijging van ruim
€ 0,4 miljoen in het gebruik van Wmo-voorzieningen.
In de actuele begroting 2019 zijn wij uitgegaan dat wij structureel € 0,6 miljoen zouden ontvangen
aan niet-uitgegeven middelen Beschermd Wonen van de centrumgemeente Groningen. Echter is in
de loop van 2019 duidelijk geworden dat er meer voorzieningen Beschermd Wonen worden ingezet
en dat de beschikbare middelen ook allemaal nodig zijn als dekking voor deze inzet. De hogere inzet
is onder andere te verklaren doordat jeugdigen minder lang gefinancierd kunnen worden onder de
Jeugdwet en sneller overgaan naar Beschermd Wonen.
Accommodaties
De lasten op het product Accommodaties dalen met bijna € 0,3 miljoen. Het verschil betreft het
aframen van incidentele budgetten voor dorps- en wijkcentra o.a. in verband met sloop.
Jeugd
De lasten op het product Jeugd zijn met bijna € 0,8 miljoen gedaald. In de begroting 2020 is het
implementatieplan jeugd (-€ 2,0 miljoen) verwerkt. Dit stond in de begroting 2019 nog verwerkt in
programma 5. Ook zijn de voorgenomen bezuinigingen op de lasten van Jeugd meegenomen voor
een bedrag van € 0,5 miljoen. We hebben in 2018 echter wel een structurele negatieve ontwikkeling
in de lasten van de jeugd-uitgaven geconstateerd. Deze ontwikkeling is meegenomen in de
begroting 2020, wat een uitzetting betekent van € 1,4 miljoen in 2020, € 0,95 miljoen in 2021, €
0,75 miljoen in 2022 en € 0,5 miljoen in 2023.
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Als laatste verwachten wij een stijging in de salarislasten van € 0,1 miljoen. Daarnaast zijn de
lasten van Gemeenschappelijke Regelingen binnen dit product met € 0,2 miljoen naar boven
bijgesteld.
Onderwijs
De begrote uitgaven voor onderwijs-achterstandenbeleid nemen af met € 0,3 miljoen als gevolg van
een lagere rijksbijdrage.
Reservemutaties 2020
In 2019 is er incidenteel € 1,0 miljoen onttrokken uit de Algemene reserve ten behoeve van het
resultaat binnen het Sociaal Domein. Deze reserve-uitname is in 2020 en verder vervallen.
De onttrekkingen aan de verschillende afschrijvingsreserves is ter dekking van de kapitaallasten die
voortvloeien uit de verschillende investeringen.
De dotatie aan de reserve herfinanciering AJC vloeit voort uit de herfinanciering van het
schoolgebouw van het Dr. Aletta Jacobscollege en betreft de jaarlijkse toevoeging van het saldo van
de rentebaten en –lasten.
De toevoeging aan de reserve scholenprogramma betreft de bijdrage die de gemeente ontvangt van
het Rijk voor het aardbevingsbestendig maken van schoolgebouwen.
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2.3

Programma Economie

Visie
Het programma Economie bestaat uit de programmaonderdelen Omgevingswet, Economie,
Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Verkeer.
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. Initiatieven en projecten komen meer van ‘onderop’ en we 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.
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. We geven hierbij uitvoering aan de beleidsvisie duurzaamheid en de
bijbehorende uitvoeringsprogramma’s.
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.
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Doelstellingen en activiteiten
1)
2)
3)
4)
5)

Omgevingswet
Economie
Ruimtelijke ontwikkeling
Duurzaamheid
Verkeer
1. Omgevingswet

Wat willen we bereiken


Wat gaan we daarvoor doen
Afgelopen jaar is de invoeringsstrategie
bepaald voor de Omgevingswet. Hier zal het
nodige werk voor verzet moeten worden met
de daarbij behorende kosten. Samen met de
raad, college en medewerkers hebben we
globaal in beeld gekregen wat de ruimtelijke
en sociale ambities zijn die als fundament
gaan dienen voor de omgevingswet. Veel
aandacht zal in 2020 uitgaan naar de
omgevingsvisie, die we in december vast
willen stellen. We beginnen niet op 0 en
nemen al bestaande ambities mee. Nadat
we de hoofdlijnen in beeld hebben gebracht
willen we op sectoraal en gebiedsniveau met
inwoners en stakeholders in gesprek.
Ondertussen bereiden we ons ook qua
processen en werkwijze voor op komst van
de nieuwe omgevingswet.

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



In de Voorjaarsnota 2020 zal worden
aangegeven welke kosten de implementatie
van de Omgevingswet in onze organisatie
voor de komende jaren met zich mee zal
brengen. Bij het opstellen van de
kostenraming
zal
zoveel
mogelijk
synergievoordeel nagestreefd worden. Dat
neemt niet weg dat deze landelijke opgave
alsnog grote financiële verplichtingen met
zich mee zal brengen die niet uit de
reguliere begroting ondervangen kunnen
worden.

2. Economie

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





Als gemeente houden we contacten met het
bedrijfsleven en andere organisaties warm
en
zorgen
we
voor
een
goede
informatievoorziening.



Ingewikkelde (ruimtelijke) vraagstukken
vanuit het bedrijfsleven worden integraal
begeleid.



We bieden een aanspreekpunt voor
bedrijven en zorgen voor passende
vestigingsmogelijkheden.

We willen de werkgelegenheid in MiddenGroningen versterken door bedrijvigheid en
land- en tuinbouw in de gemeente te
stimuleren. Hiertoe richten we ons op het
direct en indirect faciliteren van grote en
kleine ondernemingen. We faciliteren
bedrijven die hier willen uitbreiden, of zich
hier willen vestigen.
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We streven naar een situatie op de
arbeidsmarkt waarbij het aanbod van arbeid
zo goed mogelijk aansluit op de vraag.

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

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



We hebben als gemeente een faciliterende
rol en zorgen voor een goed uitgeruste
infrastructuur en bedrijventerreinen.



We
stimuleren
initiatieven
waarmee
leerlingen en studenten kennismaken met
kansrijke sectoren binnen de regionale
arbeidsmarkt.



We zijn alert op Europese en nationale
ontwikkelingen die het bedrijfs- en
investeringsklimaat kunnen beïnvloeden of
kansen bieden voor ons bedrijfsleven.



We streven ernaar om de vraag vanuit het
bedrijfsleven zo goed mogelijk te bedienen
vanuit het plaatselijk arbeidspotentieel.
Daartoe hanteren we met BWRI een
ketenbenadering en bezien we in hoeverre
we als gemeente de aansluiting van school
op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen.



We dragen samen met stakeholders zorg
voor een aantrekkelijke gemeente en dragen
dit ook uit, we sluiten aan bij de gedachte in
het Kompas.



We spelen een verbindende en faciliterende
rol op het gebied van recreatie en toerisme.
Niet alleen binnen onze eigen gemeente,
maar ook regionaal (bijvoorbeeld in het
project
Groeningen).
De
Vereniging
Marketing
Midden-Groningen
is
een
samenwerking tussen ondernemers en
gemeente. We stimuleren deze organisatie
en hopen dat deze wordt voortgezet en
uitgebouwd.



In
2019
wordt
gewerkt
aan
een
toekomstbestendige detailhandelsstructuur.
In samenwerking met ondernemers wordt
het
detailhandelsbeleid voor MiddenGroningen opgesteld.



Volgens planning wordt de detailhandelsvisie
Midden-Groningen in december 2019 ter
vaststelling aangeboden aan de raad. Daarna
kan in 2020 gestart worden met de
uitvoeringsagenda van deze visie.



We onderhouden nauwe contacten met de
bedrijven (en hun verenigingen) en
organisaties voor detailhandel. Ongeveer zes
keer per jaar vindt een vergadering van het
platform detailhandel Midden-Groningen
plaats. Daarnaast is er regelmatig contact
met regiogemeenten en de provincie
Groningen.
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3. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





Ruimtelijke projecten in Midden-Groningen
gaan we zo goed mogelijk faciliteren als dat
op een juridische en maatschappelijke wijze
kan. De woonvisie is vastgesteld. We werken
aan
een
goede
afstemming
tussen
bedrijvigheid en leefbaarheid. We voeren
het programma Bedrijvig en Leefbaar uit.
Het programma Bedrijvig & Leefbaar
Hoogezand-Sappemeer (B&L) is in 2014
opgesteld om perspectief en rechtszekerheid
te bieden aan zowel bedrijven als bewoners
op of in de nabijheid van (geluidgezoneerde)
industrieterreinen om zo de leefbaarheid en
economische slagkracht te verbeteren. Met
de doorstartnotitie wordt een effectieve,
maar zorgvuldige doorstart van het
programma B&L mogelijk gemaakt. Hierbij is
zowel inhoudelijk als financieel inzichtelijk
gemaakt waar we als gemeente rekening
mee
dienen
te
houden.
Deze
doorstartnotitie wordt aangeboden voor
behandeling in de vergadering van 28
november as.



Naast reguliere bestemmingsplannen maken
we
twee
keer
per
jaar
verzamelbestemmingsplannen.



We staan open voor initiatieven. We gaan de
participatie
over
initiatieven
nader
vormgeven indachtig het gedachtengoed van
de Omgevingswet en het Kompas en met oog
voor de positie en de rol van betrokken
partijen. Daaronder ook onze rol als
bestuursorgaan om alle betrokken belangen
af te wegen.



Voor vergunningverlening en handhaving
werken we samen met de Omgevingsdienst
Groningen. Bij de transitie naar de
Omgevingswet zullen we een nieuwe
handhavingsopgave vaststellen.



We gaan beleid op het gebied van
ruimtelijke ordening vanuit de voormalige
gemeenten harmoniseren en actualiseren.
Op die onderdelen waar beleid nodig is,
wordt nieuw beleid gemaakt.



Achterstanden worden zoveel als mogelijk
weggewerkt of zijn in procedure.



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



Na de vaststelling door de gemeenteraad van
de Nota van Uitgangspunten medio 2019 is
de herziening van het plan Buitengebied
voor geheel Midden-Groningen in volle gang.
Uiteraard betrekken we hierbij zoveel
mogelijk alle betrokken partijen.
Het streven is er op gericht om uw raad voor
het einde van het jaar 2020 een voorstel tot
vaststelling te doen.



Gorecht-West
Met de wijkvernieuwing in Gorecht-West is
gestart nadat in 2012 de wijkvisie en het
beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld en de
‘Samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsontwikkeling Gorecht-West’ totstand
is gekomen.



Fase 1 en fase 2 van de wijkvernieuwing is
inmiddels afgerond en Lefier is inmiddels
gestart met de bouw van de woningen in
fase 3.



De komende jaren staat de sloop en
nieuwbouw van fase 4 en 5 nog in de
planning:
o De sloop van de bestaande woningen
en het bouwrijp maken van fase 4
start in 2020. De oplevering van de
nieuwbouw van fase 4 staat gepland
in 2022.
o De sloop/bouwrijp maken en de
nieuwbouw van fase 5 staat gepland
van 2022-2024.
o Met de oplevering van de nieuwbouw
van fase 5 in 2024 is de gehele
wijkvernieuwing van Gorecht-West
afgerond.



Gorecht-West
We willen samen met Lefier het totale
wijkplan Gorecht-West realiseren conform
de eerder genomen besluiten.



In goed overleg met alle betrokkenen en met
gebruikmaking van de bestaande budgetten
werken we aan een goede leefomgeving in
wijk en dorp conform de vastgestelde visie.
Lefier is inmiddels gestart met de bouw van
de woningen in fase 3 en ook de
voorbereidingen voor fase 4 en 5 zijn
inmiddels opgepakt.



Woonvisie
De ‘Woonvisie Nieuw Midden-Groningen
2019-2028’ is in februari 2019 vastgesteld.
We willen dat onze inwoners goed wonen.
We zetten in op het toevoegen van nieuwe
woonmilieus, versterking van het stedelijk
gebied en op netwerken van sterke dorpen.
Inwoners (met een zorgvraag) kunnen zo
lang mogelijk in hun eigen huis en in hun
eigen buurt of dorp wonen. We werken aan
duurzaam en aardgasloos wonen.



We beoordelen woningbouwinitiatieven aan
de hand van de criteria uit de woonvisie.
We willen integrale wijk- en dorpsplannen
ontwikkelen waarin naast wonen ook
leefbaarheid
en
voorzieningen
zijn
meegenomen.
We
willen
bewoners
benaderen en samen met hen onderzoeken
hoe hun woning kan worden verbeterd. We
willen
met
hen
kijken
naar
woningverbetering en verduurzaming.



We maken woningbouwafspraken binnen de
Regio Groningen-Assen. We werken met
andere Oost-Groninger gemeenten, de
provincie Groningen, woningcorporaties en
zorgpartijen samen in het Regionaal Woon58
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en Leefbaarheidsplan Oost Groningen
(RWLP). Deze samenwerking richt zich op de
verbetering van de bestaande (particuliere)
woningvoorraad.


Met
de
corporaties
en
hun
huurdersorganisaties
maken
wij
prestatieafspraken
over
de
sociale
huursector.



Wij bieden huiseigenaren de mogelijkheid
om hun woning te verbeteren met de
verzilverlening en de stimuleringslening. Wij
ondersteunen starters op de woningmarkt
met de starterslening.



We gaan aan de slag met de
uitvoeringsagenda van de woonvisie.



Woonvisie
We werken aan het vergroten van de woonen leefkwaliteit van een aantal bestaande
wijken in Hoogezand-Sappemeer.



We werken samen met woningcorporaties en
bewoners aan het slopen van verouderde
woningen, het verdunnen en het vernieuwen
van de voorraad.



Woonvisie
We willen de vraag van (toekomstige)
inwoners kennen, hun woonwensen in beeld
hebben en zorgen voor een passend
woningaanbod.



Waar
nodig
verrichten
we
nieuw
woningmarktonderzoek of maken we gebruik
van onderzoek van stakeholders. We nemen
onderzoeksresultaten op in het woonbeleid
van Midden-Groningen.



We werken aan integrale dorpsplannen die in
ieder
geval
richting
geven
aan
herbestemming of sloop, herinrichting van
plekken, verduurzamen van woningen,
wonen met zorg en het toevoegen van
nieuwe woningen.



Entree Hoogezand
We willen de entree van Hoogezand, het
visitekaartje van onze gemeente, meer
uitstraling geven.



Voor de belangrijke entree van Hoogezand:
van de A7 – Kerkstraat, wordt een plan
ontwikkeld. Het plan betreft de ruimtelijke
herinrichting van de Kerkstraat en de
verkeersontwikkeling van en naar de A7.
Hier ontstaat een relatie met de opgaven
van de woningcorporaties. De Noordzijde
van de woonwijk Noorderpark – Margrietpark
bestaat uit een strook met (soms
verouderde)
bedrijfsgebouwen.
Deze
bedrijvenzone ligt aan het Winschoterdiep,
is een zichtlocatie vanaf de A7 en heeft
potenties voor een boulevard waar o.a.
wonen kan plaatsvinden. We willen een
samenhangende visie presenteren en in 2020
starten met het eerste gedeelte van de
uitwerking daarvan.



Kerkstraat / Stadshart Noordelijk deel
We zetten ons al een aantal jaren in voor de
ontwikkeling van het Stadshart Noordelijk



Het
gebied
tussen
Tussenhof-Zuid,
Kerkstraat, Meint-Veningastraat en Kieldiep
zal gefaseerd worden ontwikkeld. De
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deel en de Kerkstraat in Hoogezand. Er zijn
in dat gebied lege plekken ontstaan en veel
panden zijn in slechte staat van onderhoud.
Dit zorgt voor een beeld van verpaupering en
daardoor een verslechtering van de
leefbaarheid in dat deel van Hoogezand.
Daarnaast is de Kerkstraat en omgeving ook
de toegang tot het Stadshart. We zijn
gestart met de plannen om hier met een
integrale aanpak tot vernieuwing te komen.
Daarbij is onder meer aandacht voor de
ruimtelijke kwaliteit, het verkeer, wonen en
duurzaamheid.





gemeente ontwikkelt het plangebied in
samenwerking
met
Geveke
Bouw
&Ontwikkeling. Begin 2018 is gestart met de
plannen voor de eerste fase namelijk
Tussenhof, gelegen tussen Kerkstraat, spoor,
Kieldiep
en
Tussenhof-Zuid.
Het
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan
voor Tussenhof zijn in juli 2019 door de raad
vastgesteld.


Als het project volgens planning blijft
verlopen kan er in de 2e helft van 2019 in
Tussenhof worden begonnen met de bouw
van de woningen.



Het voorontwerp-bestemmingsplan van de
Componist, kavel aan Kerkstraat, ten zuiden
van het spoor heeft ter inzage gelegen. Het
ontwerp-bestemmingsplan is voorjaar 2020
gereed.



De ontwikkeling van de delen ten noorden
van het spoor is opgestart. Hierbij worden
naast
ruimtelijke
aspecten
ook
milieuaspecten beoordeeld. Tevens wordt
beoordeeld hoe verpauperde panden het
beste kunnen worden ingepast in de
plannen.

Omgevingsdienst
Bovenop de 80 reeds aangewezen
gemeentelijke monumenten zullen in de
loop van 2018 en 2019 circa 120 extra
gemeentelijke monumenten in MiddenGroningen
worden
aangewezen.
Ter
bescherming van de monumenten zal een
monumentenvergunning vereist zijn om
ingrepen te mogen doen.



We kopen voor de beoordeling van
subsidieverzoeken bij monumenten extra
capaciteit in bij de Omgevingsdienst. Deze
werkzaamheden vallen buiten de reguliere
taken en zullen zodoende separaat moeten
worden ingekocht.



We handhaven de ingekochte extra
capaciteit voor de beoordeling van de
subsidieverzoeken bij de Omgevingsdienst.

Omgevingsdienst
We constateren een enorme toename van
sloopmeldingen
en
sanering
van
asbestdaken. De toename was in 2018
zodanig dat de ODG niet voldoende
deskundige medewerkers had om de
meldingen in Midden-Groningen te kunnen
verwerken. Daarom is een risicogerichte
benadering gekozen, waarbij saneringen met
een laag risico niet altijd meer fysiek
bezocht worden.



We verwachten ook in 2020 een groter
aantal sloopmeldingen dan waar de
begroting en onze vaste deelnemersbijdrage
in voorzien.



Samen met de Omgevingsdienst gaan we een
scherper
beeld
formuleren
van
de
toekomstige sloopmeldingen en saneringen
van asbest.
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Omgevingsdienst
In Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek zijn
verschillende bedrijventerreinen waarop
zware bedrijven zijn gevestigd met veel
geluidhinder. Om uiteenlopende redenen,
zoals overschrijding van de vergunde
geluidniveaus door de bedrijven, maar ook
verouderde bestemmingsplannen waar door
woningen op te korte afstand van de
bedrijven liggen, wordt het woongenot van
inwoners geschaad.



Om objectief te bepalen in welke mate en of
geluidhinder door een overtreding komt,
laten we de Omgevingsdienst op verzoek
metingen doen.



We blijven actief inzetten op toezicht,
controle en handhaving bij geluidhinder en
zullen hiervoor een meer proactieve houding
naar de klager hanteren ten aanzien van
communicatie
over
voortgang
en
haalbaarheid.

Omgevingsdienst
De laatste twee jaar is in de omgeving van
de stations in Hoogezand een trend
zichtbaar dat meer interesse ontstaat voor
woningsplitsing
of
kamerverhuur
in
bestaande gebouwen. We verwachten we
dat deze trend zich in 2019 en de jaren
daarna versneld. Omdat verhuurders niet
altijd een omgevingsvergunning vragen
voordat zij het gebouw gebruiken voor
kamerverhuur, onttrekt dit zich nu soms aan
het zicht van de toezichthouders van de
Omgevingsdienst.



In het kader van het toezicht op een veilige
en gezonde huisvesting laten we specifieke
controles doen in nauwe afstemming met
betrokken samenwerkingspartners.

4. Duurzaamheid

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





We gaan ons eigen wagenpark verder
verduurzamen en vervangen onze oude
lantaarnpalen
door
energiezuinige
verlichting.



We gaan ons eigen wagenpark verder
verduurzamen en vervangen onze oude
lantaarnpalen
door
energiezuinige
verlichting.

We willen binnen het grondgebied van onze
gemeente minimaal een evenredige bijdrage
leveren aan de landelijke CO2-reductie
doelstellingen.



Liggend in een gaswinningsgebied willen we
’van het gas af’ en een bijdrage leveren aan
de energietransitie van fossiele bronnen
naar duurzame bronnen.



We gaan ons gemeentelijk vastgoed
verduurzamen. We zetten een plus boven op
de wettelijke verplichtingen en richten een
revolverend fonds in waarmee investeringen
kunnen worden gedaan.



Vanuit onze voorbeeldrol willen we als
gemeentelijke organisatie onze bijdrage
leveren aan de gemeentelijke CO2reductiedoelstelling als ook middels een
duurzame bedrijfsvoering.



Het
Plan
Van
Aanpak
wordt
per
organisatieonderdeel door de betreffende
teams verder uitgewerkt naar concrete
doelstellingen en acties.



We maken afspraken over hoe duurzaam
inkopen wordt geïmplementeerd binnen de
gemeente.
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We willen daar waar mogelijk ook in bredere
zin een bijdrage leveren aan een duurzame
samenleving.



We behalen
gemeente.



We zetten in op het realiseren van een
aantal woningbouwprojecten “van het gas
af’.



We spannen ons in om de tweede fase van
het warmtenet gerealiseerd te krijgen
waarmee 1350 woningen duurzaam worden
verwarmd met restwarmte van ESKA.



We stellen randvoorwaarden scheppend
beleid op om initiatiefnemers in onze
gemeente die willen investeren in duurzame
bronnen optimaal te faciliteren. We zoeken
hierbij de balans tussen het stimuleren en
faciliteren van alternatieve energiebronnen
en de gevolgen daarvan voor het landschap
en de omwonenden. We zetten erop in dat
initiatiefnemers er voor zorgdragen dat
omwonenden bij de planontwikkeling
worden betrokken en de mogelijkheid voor
participatie wordt onderzocht en, indien
gewenst, wordt geboden.



We gaan warmteplannen ontwikkelen waarin
aangegeven wordt wat de potentie van de
verschillende warmtebronnen (bijvoorbeeld
restwarmte en biogas) is en de relatie
hiervan met de afnemers van die warmte.



Beleid, plannen en projecten werken we uit
samen met onze inwoners, bedrijven en
organisaties die actief zijn binnen onze
gemeentegrenzen. Daarnaast hebben we een
ondersteunende
rol
bij
duurzame
initiatieven, met speciale aandacht voor
kansrijke initiatieven die ‘een steuntje in de
rug’ kunnen gebruiken.



We helpen bedrijven in onze gemeente om
energiebesparing te realiseren. Bedrijven
hebben een inspanningsverplichting om
maatregelen te nemen die zich binnen vijf
jaar
terugverdienen.
Het
project
‘energiebesparing bij bedrijven’ heeft een
voorlichtend karakter. De tweede fase van
project betreft een handhavingsfase waarbij
bedrijven die niet mee willen werken hoger
op de lijst van toezichtshouders van de
omgevingsdienst komen te staan.

het

certificaat

Fairtrade
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5.Verkeer

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





Versterken en promoten van fiets- en
wandelnetwerk
door
deelname
aan
projecten routebureau. De fiets enquete van
de fietsersbond gaan we publiceren.



We verkennen welke projecten binnen de
gemeentelijke verkeer- en vervoerplannen
kansrijk (te maken) zijn. Hierbij kijken we
naar bestaande budgetten die eventueel met
subsidie vermeerderd kunnen worden. Indien
mogelijk worden projecten uitgevoerd.



We
voeren
voor
‘permanente
verkeerseducatie’ overleg met de provincie
Groningen. Het gaat om activiteiten die
gericht zijn op het bevorderen van de
verkeersveiligheid via gedragsbeïnvloeding,
onder meer voor kinderen van basisscholen.
Om de verkeersveiligheid te bevorderen,
nemen we als gemeente zelf kleinschalige
verkeerskundige maatregelen.



We stellen het gemeentelijk verkeer- en
vervoersbeleid op waarin de SPV2030 het
uitgangspunt is een proactieve aanpak van
de verkeersveiligheid. De rijksoverheid en de
provincie Groningen begeleidt ons daarin
vanuit
het
VVB
(Verkeersen
Vervoersberaad).



Actief participeren in projecten gericht op
het verbeteren van de doorstroming van het
gemotoriseerde verkeer, zoals knooppunt A7
(‘Knijpsbrug en omgeving’) en de Kerkstraat
te Hoogezand.



We nemen deel aan de projectorganisatie
voor verdubbeling van de N33. We staan
achter de voorkeursvariant die onze
inwoners hebben aangedragen.





We
zijn
een
goed bereikbare
en
verkeersveilige
gemeente
voor
alle
modaliteiten.

Aansluiten bij de doelstellingen uit het
SPV2030
(Strategisch
Plan
Verkeersveiligheid,
ondertekend
door
Rijksoverheid,
IPO
en
VNG).
Die
doelstellingen luiden: 1 “op weg naar 0
slachtoffers” 2 “het aantal verkeersdoden en
verkeersgewonden geldt als indicator voor
effectiviteit” 3 “Belangrijkste risico’s
aanpakken op basis van onderlinge afspraken
en gestelde doelen”

Het verbeteren van de doorstroming van het
gemotoriseerde verkeer, met behoud van of
verbeteren van de verkeersveiligheid op
locaties waar dit onvoldoende is.



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



Fiets en openbaar vervoer zijn belangrijke
alternatieven voor het gebruik van de auto,
vooral nu de twee grote projecten in de stad
Groningen in uitvoering zijn gekomen. We
anticiperen hierop door samenwerking met
Groningen Bereikbaar. Binnen de financiële
kaders proberen we parkeerfaciliteiten op
onder andere stations te optimaliseren
(zowel auto als fiets).



Verbeteren en optimaliseren van
verkeeren
vervoerssyteem
bereikbaarheid
verkeersveiligheidsdoelstellingen.



In 2019 zijn we gestart met het opstellen
van het verkeer- en vervoerbeleid. Dit gaan
we in 2020 afronden, zodat we naar onze
inwoners richting geven aan de wijze waarop
we omgaan met zaken zoals bereikbaarheid,

het
in
en
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verkeersveiligheid,
duurzaamheid
en
doorstroming, zodat sprake is van integraal
en samenhangend beleid. Dit beleid geeft
tevens
inzicht
in
een
globaal
uitvoeringsprogramma voor de komende
jaren.

Wat gaat het kosten?
Omsc hrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten
Brandweer / Openbare veiligheid

€

4.214

€

6.325

€

6.389

€

6.489

€

6.579

Economische ontwikkeling

€

5.606

€

6.075

€

5.890

€

5.912

€

6.078

Bedrijventerreinen

€

613

€

1.178

€

1.133

€

905

€

1.742

Grondexploitaties

€

264

€

4.900

€

3.487

€

4.072

€

3.180

Toerisme

€

364

€

341

€

345

€

353

€

359

Totaal

€

11.060 €

18.820 €

17.244 €

17.731 €

17.939

Baten
Brandweer / Openbare veiligheid

€

-836

€

-1.725

€

-1.725

€

-1.695

€

-1.665

Economische ontwikkeling

€

-1.537

€

-2.547

€

-1.547

€

-1.547

€

-1.547

Bedrijventerreinen

€

-1.298

€

-1.141

€

-1.096

€

-867

€

-1.705

Grondexploitaties

€

-129

€

-4.362

€

-3.281

€

-3.889

€

-2.989

Toerisme

€

-257

€

-257

€

-307

€

-307

€

-307

Totaal

€

-4.057

€

-10.032

€

-7.956

€

-8.305

€

-8.213

Saldo voor bestemming

€

9.426 €

9.726

7.003 €

8.788 €

9.288 €

Mutatie reserves
res. afsc hr. Sloc hterhaven (onttrekking)

€

res. bestemm. Het Kielzog

€

-1

Totaal

€

-1 €

-306 €

-1 €

-1 €

-1

Saldo na bestemming

€

7.002 €

8.482 €

9.287 €

9.425 €

9.725

-

€

-1

€

€

-305

€

-1
-

€
€

-1
-

€
€

-1
-

Toelichting: bedragen afgerond op duizend euro

Toelichtingen afwijkingen
Het saldo na bestemming van de lasten en baten op het programma Economie is gestegen met € 2,1
miljoen. We lichten per product de belangrijkste wijzigingen toe.
Brandweer en openbare veiligheid
De deelnemersbijdrage aan de GR Veiligheidsregio is conform de regelgeving (BBV, Besluit Begroting
en Verantwoording) herverdeeld. Dit leidt tot hogere lasten op het product van ruim
€ 1,1 miljoen. Daarnaast was de deelnemersbijdrage aan de GR Veiligheidsregio in de begroting
2019 te laag opgenomen. De correctie hiervan leidt tot een nadeel van bijna € 0,1 miljoen.
Onder Openbare veiligheid is het Programma Gevolgen Gaswinning verantwoord. De baten en de
lasten zijn op basis van de lumpsum 2019 budgetneutraal opgehoogd met € 0,65 miljoen. De
toegezegde NPG middelen voor het dorpsproces Overschild zijn zowel aan de baten- als de
lastenkant met € 0,25 miljoen geraamd.
Economische ontwikkeling
De deelnemersbijdrage aan de GR Veiligheidsregio is conform de regelgeving (BBV, Besluit Begroting
en Verantwoording) herverdeeld. Dit leidt tot lagere lasten van € 0,2 miljoen. Ook de
deelnemersbijdrage aan de GR Omgevingsdienst is herverdeeld. Dit leidt tot hogere lasten van € 0,8
miljoen.
In de Voorjaarsnota 2018 is voor 2018 en 2019 incidenteel een bedrag opgenomen voor het
wegwerken van achterstanden en bijzondere zaken door het team Ruimtelijke ontwikkeling. Het
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wegvallen van deze extra middelen leidt vanaf 2020 tot € 0,2 miljoen lagere lasten in dit
programma.
Daarnaast is in de Voorjaarsnota 2018 een extra budget opgenomen voor de implementatie van de
Omgevingswet. Dit budget bedraagt in 2020 € 0,2 miljoen, een toename van € 0,1 miljoen ten
opzichte van 2019.
In de Voorjaarsnota 2019 is voor 2019 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor de uitvoering
van projecten. Hierdoor zijn de lasten op dit product in 2020 bijna € 0,2 miljoen lager dan in 2020.
In de begroting 2020 is een extra bate opgenomen van € 1 miljoen voor de verwachte leges van
zonneparken.
Bedrijventerreinen
De toename bij de lasten van bijna € 0,6 miljoen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de
doorberekeningssystematiek van de grondexploitaties van de bedrijventerreinen naar de activa ten
opzichte van de begroting 2019 is gewijzigd. Dit resulteert in hogere lasten van ruim € 1,1 miljoen.
Daartegenover is in de begroting 2019 een incidenteel bedrag van bijna € 0,6 miljoen opgenomen
voor de sanering Stadscentrum–Tussenhof. Dit leidt tot lagere lasten voor 2020.
De afname bij de baten van ruim € 0,1 miljoen is als volgt te verklaren. Er heeft een wijziging in de
doorberekeningssystematiek van de grondexploitaties van de bedrijventerreinen naar de activa
plaatsgevonden ten opzichte van de begroting 2019. Dit resulteert in hogere baten € 1,1 miljoen.
Daartegenover is in de begroting 2019 een incidentele onttrekking uit de voorziening opgenomen,
namelijk het Stadshart van bijna € 0,6 miljoen voor de sanering Stadscentrum–Tussenhof. Ook is in
de begroting 2019 een incidentele bate van ruim € 0,6 miljoen opgenomen voor het bedrijventerrein
Westerbroek. Dit leidt tot lagere baten voor 2020.
Grondexploitatie
De toename bij de lasten van € 4,6 miljoen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de
doorberekeningssystematiek van de grondexploitaties naar de activa ten opzichte van de begroting
2019 is gewijzigd. Dit resulteert in hogere lasten van € 4,3 miljoen.
In 2020 zullen voor het Kielzog fase 2 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De benodigde
gronden hiervoor hebben een boekwaarde. In relatie tot het gebruik moet € 0,3 miljoen afgeboekt
worden, dit is een incidentele last voor 2020. De afboeking wordt gedekt middels een onttrekking
uit de reserve Het Kielzog fase 2.
Het resterende verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere indexering op de
verliesvoorzieningen van de grondexploitaties en hogere kosten OZB voor gemeentelijke gronden die
nog niet in ontwikkeling zijn genomen.
De toename bij de baten van € 4,3 miljoen is in hoofdlijnen het gevolg van een wijziging in de
doorberekeningssystematiek van de grondexploitaties naar de activa ten opzichte van de begroting
2019. Dit resulteert in hogere baten van € 4,3 miljoen. Het resterende verschil betreft vnl. een
lagere winstneming ten opzichte van de begroting 2019 op de grondexploitaties Tolweg en
Julianapark.
Reservemutaties 2020
In 2020 zullen voor het Kielzog fase 2 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In relatie tot het
gebruik moet € 0,3 miljoen afgeboekt worden. De afboeking wordt gedekt middels een incidentele
onttrekking uit de reserve Het Kielzog fase 2.
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2.4

Programma Dienstverlening

Visie
Waarover gaat het programma Dienstverlening?
Het programma Dienstverlening gaat over online dienstverlening, fysieke dienstverlening en het
creëren van betrokkenheid van onze burgers, bedrijven, bewonersorganisaties en instellingen. Deze
vorm van participatie bestaat binnen het project uit structureel invloed organiseren van inwoners
door een dialoog met de Gemeenteraad en over diensten en producten van de gemeente mogelijk
te maken. Het programma staat niet op zich. Het afstemmen van lopende programma’s en visies op
elkaar is een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan organisatie-ontwikkeling, Huisvesting, de
Omgevingswet en de ICT visie.
Dit afstemmen is van groot belang om de doelen per programma te halen omdat er verbanden zijn
maar ook voor teamleiders en medewerkers. Het helpt om te begrijpen wat we vragen en om
prioriteiten te stellen en de organisatie als geheel te richten op het behalen van resultaten.
Daarnaast is goed focussen van belang om de totale werkdruk beheersbaar te houden.
Deelprogramma’s
1. Van Buiten naar Binnen
2. Het Contactplein
3. Van Binnen naar Binnen (interne dienstverlening)
4. E-dienstverlening
De inwoner centraal, hoe doe je dat?
In onze visiedocumenten Het Kompas en het Dienstverleningsconcept beloven wij dienstverlening op
maat. Dat kan als medewerkers luisteren naar inwoners en datgene wat zij vragen of nodig hebben
leidend maken voor de aanpak en het resultaat. In veel gevallen betekent dat op een andere manier
je werk doen, meer samenwerken, of met andere middelen. In drie woorden: luisteren, leren en
groeien. Dit kost tijd, een beetje lef en vergt oefening. Het programma Dienstverlening initieert,
volgt en ondersteunt het leerproces van teams en medewerkers.
Rekenkameronderzoek Dienstverlening Midden-Groningen
In april 2019 heeft de rekenkamer op verzoek van de Raad een onderzoek uitgevoerd naar de
dienstverlening in Midden-Groningen. Met de volgende aanbevelingen gaat de organisatie aan de
slag vanaf het laatste kwartaal 2019 en in 2020 .
 Neem in de programmabegroting doelen op ten aanzien van de dienstverlening die concreet
en meetbaar geformuleerd zijn
 Werk het dienstverleningsconcept uit in een uitvoeringsprogramma.
 Continueer de goede serviceverlening door de klantcontactmedewerkers van de gemeente
Midden-Groningen.
 Verbeter de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website.
 Monitor op structurele wijze de ervaringen en tevredenheid van klanten
We werken op basis van een uitvoeringsplan/programmaplan Dienstverlening met concrete en
meetbare doelen. (aanbeveling Rekenkamercommissie) In dit uitvoeringsplan zijn generieke doelen
opgenomen, die gelden voor de gehele organisatie, en teamdoelen. In de teamdoelen zijn de
aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het onderzoek naar
de dienstverlening in Midden-Groningen opgenomen. De generieke doelen gaan over bijvoorbeeld
het telefoniebeleid (bereikbaarheid) en schriftelijke communicatie.
In 2019 hebben alle teams een werksessie Hostmanship gevolgd. Daarin zijn afspraken gemaakt over
de dienstverlening en samenwerking tussen sommige teams. Alle teams zijn in 2019 bezocht door de
nieuwe programmamanager. Besproken is of er voldoende kennis van en verbinding met de
visiedocumenten Het Kompas en het Dienstverleningsconcept is. Teams hebben aangegeven welke
hulp ze nodig hebben om aan de generieke organisatiedoelen te werken en aan de teamdoelen op
het vlak van dienstverlening.
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Doelstelling en activiteiten
1.
2.
3.
4.

Van Buiten naar Binnen
Het Contactplein
Van Binnen naar Binnen (interne dienstverlening)
E-dienstverlening (aan dienstverlening gerelateerde digitalisering)
1. Van Buiten naar Binnen

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



Het programma Dienstverlening reikt aan
teams en medewerkers instrumenten aan om
periodiek of continu klantmeningen te
verzamelen maar zorgt ook dat informatie
die er al is gebruikt wordt om van te leren.
Denk hierbij aan diverse bekende data,
complimenten, klachten, bezwaren en
vragen. In sommige gevallen zijn enquêtes
of andere onderzoeken de bron. (uit het
dienstverleningsconcept, tevens aanbeveling
Rekenkamercommissie)





Inwoners,
ondernemers,
organisaties,
verenigingen
en
bewonersorganisaties
worden zoveel mogelijk op de hoogte
gehouden en betrokken bij activiteiten in
het
kader
van
het
programma
Dienstverlening.

In een uitvoerings-/programmaplan werken
wij de activiteiten voor 2020 nader uit.

2. Het Contactplein

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





Rekenkamerrapport
2019
aanbeveling
overgenomen door de Raad: Houd de goede
dienstverlening van het Contactplein in
stand. Dat gaan we doen.

Een gesprekscoach helpt medewerkers om
de kwaliteit consistent te houden en verder
uit te bouwen voor zowel interne als externe
‘klanten’. Daarnaast starten we met een
project om meldingen openbare ruimte
efficiënter te maken. Makkelijk Melden gaan
we opnieuw promoten. Met I-Burgerzaken
zijn er in 2019 meer transacties digitaal
beschikbaar gekomen. Daar gaan we in 2020
mee verder. Sommige onderwerpen vragen
ook om veranderingen in werkwijzen van
medewerkers en processen. Die zullen meer
tijd
vergen.
(uit
het
dienstverleningsconcept, tevens aanbeveling
van de Rekenkamercommissie)
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3. Van Binnen naar Binnen (interne dienstverlening)

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen





Project is gericht op het eenduidig
toegankelijk maken van de interne
bedrijfsvoering,
ondersteunende
en
servicegerichte diensten t.b.v. de interne
klanten (bijv. via één portal/fysieke balie)
en het optimaliseren van de dienstverlening
t.b.v. de interne klant. Een grote interne
klanttevredenheid zal bijdragen tot een
grotere
klantgerichtheid
van
onze
medewerkers naar onze externe klanten.

De planning voor 2020 wordt opgenomen in
het uitvoeringsplan.

4. E-dienstverlening (aan dienstverlening gerelateerde digitalisering)

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



Onder deze noemer vallen heel veel
onderwerpen. Het is belangrijk deze
onderwerpen goed te prioriteren en de
verwachtingen met betrekking tot de
resultaten die we in een jaar kunnen
bereiken
goed
te
managen.
Een
inventarisatie van alle lopende initiatieven
en de positionering van de onderwerpen is
daarom een goed begin. Voorbeelden van de
onderwerpen zijn de inzet en het gebruik
van de sociale media, de initiatieven voor
het ontwikkelen van gemeente-apps en de
technische uitwerking van de gevolgen van
de digitale-democratie. Hierbij is de Griffie
natuurlijk in belangrijke mate betrokken.
Een belangrijk handvat bij dit programmaonderdeel wordt gevormd door de digitale
overheidsagenda. Team Communicatie heeft
als speerpunt om de website beter
toegankelijk te maken. (Tevens aanbeveling
Rekenkamercommissie)





Online dienstverlening zal een steeds
grotere en belangrijkere plaats innemen.
Ambities op het gebied van online
dienstverlening veranderen snel. Wat weten
we op dit moment van onze inwoner?
o Inwoners willen gemakkelijk
informatie kunnen vinden en snel
online iets kunnen regelen.
o Als wij snel informatie willen delen,
dan heeft Sociaal Media hun
voorkeur.
o Als hun vraag ingewikkeld is of
dringend, dan willen ze graag
persoonlijk contact.
o Ze willen kunnen inzien wat wij
vastleggen en dat kunnen wijzigen.

Dit
programma-onderdeel
van
het
programma Dienstverlening heeft daarom
een aantal ambities:
o Alle producten en diensten zijn
online te raadplegen (goed vindbaar
en leesbaar) en waar mogelijk aan te
vragen;
o Online dienstverlening is voor
iedereen toegankelijk maar de klant
kiest het kanaal;
o Online dienstverlening wordt bij
voorkeur
gepersonaliseerd
aangeboden;
o We voldoen zo veel mogelijk aan de
richtlijnen van de digitale overheid;
o Het programma Dienstverlening en
de ICT visie sluiten we goed op
elkaar aan. Er moet eendrachtig
gewerkt worden aan dezelfde doelen
om resultaten te bereiken.
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Wat gaat het kosten?
Omsc hrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten
Burgerzaken

€

1.695

€

1.111

€

1.245

€

1.258

€

1.302

Basisregistratie vastgoed

€

983

€

988

€

1.008

€

1.041

€

1.069

Lokale omroep

€

27

€

36

€

36

€

36

€

36

Bestuurlijke samenwerking

€

1.749

€

1.822

€

1.822

€

130

€

130

Voorlichting

€

71

€

85

€

85

€

85

€

85

Totaal

€

4.525 €

2.550 €

2.622

4.042 €

4.196 €

Baten
Burgerzaken

€

-1.135

€

-696

€

-677

€

-616

€

-616

Basisregistratie vastgoed

€

-11

€

-

€

-

€

-

€

-

Lokale omroep

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Bestuurlijke samenwerking

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Voorlichting

€

-11

€

-11

€

-11

€

-11

€

-11

Totaal

€

-1.157 €

-707 €

-688 €

-627 €

-627

Saldo voor bestemming

€

3.368 €

3.335 €

3.508 €

1.923 €

1.995

Mutaties reserves
Geen mutaties in reserves

€

Totaal

€

Saldo na bestemming

€

-

€

-

€

3.368 €

-

€

-

€

3.335 €

-

€

-

€

3.508 €

-

€

-

€

1.923 €

1.995

Toelichting: bedragen afgerond op duizend euro

Toelichtingen afwijkingen
Het saldo van de lasten en baten op het programma Dienstverlening is gedaald met € 40.000
(nadeel) en wordt hoofdzakelijk bepaald door het product Burgerzaken.
Burgerzaken
Het saldo van het product Burgerzaken daalt met ca. € 0,15 miljoen (voordeel) ten opzichte van de
begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de geraamde lasten met € 0,58 miljoen
(voordeel) tegenover een afname van de geraamde baten met € 0,43 miljoen (nadeel).
De lasten zijn lager geraamd omdat in 2020 geen verkiezingen plaatsvinden (€ 0,25 miljoen
voordeel) en doordat minder reisdocumenten worden ingekocht vanwege de verlengde
geldigheidsduur daarvan (€ 0,2 miljoen voordeel) en de € 0,13 miljoen lagere raming voor inleen van
personeel (voordeel).
De lagere baten worden veroorzaakt door de vermindering van het aantal te verlengen
reisdocumenten, de daarmee samenhangende leges worden ca. € 0,4 miljoen lager geraamd.
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2.5

Programma Bestuur en bedrijfsvoering

Algemeen
Omdat een groot deel van de hier op te nemen informatie is opgenomen in de paragrafen “Bestuur”
en “Bedrijfsvoering” wordt hier volstaan met een:
 korte toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
 toelichting op de budgetraming ‘Overhead’;
 overzicht inzake de mutaties van de reserves.
Gehanteerde uitgangspunten voor het samenstellen van deze begroting zijn:
 De besluiten naar aanleiding van de Voorjaarsnota zijn verwerkt.
 De begroting 2020 is ‘beleidsarm’ samengesteld. Het bestaande beleid is doorgetrokken.
 Realistisch zicht op een Algemene reserve met een redelijke buffer.
 Een sluitende begroting 2020 én het meerjarenperspectief tot en met 2023.

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van de septembercirculaire van
2019. Daarnaast wordt gedurende de periode 2019-2021 een frictiekostenvergoeding ontvangen in
het kader van de herindeling. Deze vergoeding is budgettair neutraal in de begroting 2020-2021
verwerkt.

Overhead
Op grond van het BBV behoort in de begroting een overzicht te worden opgenomen van de
‘Overhead’ in de organisatie. Hoofdlijn begroting 2020: ’Wat direct kan worden toegerekend, wordt
direct toegerekend’.
 Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe
product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden
uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead.
 Sturende taken, vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De
bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
 De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de
beoordeling of er sprake is van overhead.
De overheadkosten zijn opgenomen in 4.1 Overzicht baten en lasten per programma.

Algemene reserve
Voor wat betreft de specificaties van mutaties in de reserves wordt verwezen naar de bijlage
“Reserves en voorzieningen”. De toevoeging en aanwending van de reserves is in de
budgetonderdelen van de thema’s verwerkt.
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Wat gaat het kosten?
Omsc hrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten
Bestuur

€

3.723

€

2.952

€

2.998

€

2.983

€

2.989

Bestuursondersteuning

€

28.580

€

25.609

€

26.095

€

27.337

€

27.553

Belastingen

€

1.077

€

1.007

€

877

€

898

€

919

Treasury

€

2.969

€

27

€

50

€

82

€

Gemeentefonds

€

-

€

Overige baten en lasten

€

2.588

€

Totaal

€

38.937 €

-

€

2.577

€

32.172 €

-

€

2.663

€

32.683 €

73

-

€

-

3.818

€

4.091

35.118 €

35.625

Baten
Bestuur

€

-4

€

-4

€

-4

€

-4

€

-4

Bestuursondersteuning

€

-1.145

€

-632

€

-648

€

-665

€

-682

Belastingen

€

-15.775

€

-17.805

€

-18.209

€

-18.604

€

-18.881

Treasury

€

-3.158

€

-375

€

-375

€

-375

€

-375

Gemeentefonds

€

-121.989

€

-119.977

€

-122.430

€

-122.477

€

-124.967

Overige baten en lasten

€

-4.496

€

-5.451

€

-5.836

€

-5.788

€

-5.789

Totaal

€

-146.567

€

-144.244

€

-147.502

€

-147.913

€

-150.698

Saldo voor bestemming

€

-107.630

€

-112.072

€

-114.819

€

-112.795

€

-115.073

€

243

€

2.040

Mutatie reserves
algemene reserve (algemeen) (storting)

€

140

€

140

€

759

algemene reserve (algemeen) (onttrekking)

€

-5.076

€

-913

€

-

res.afsc hr. automatisering herind. 2018 (onttrekking)

€

-20

€

-20

€

-20

€

-

€

-

res.afsc hr. informatisering herind. 2018 (onttrekking)

€

-115

€

-115

€

-115

€

-

€

-

res.bestemm. Huis voor c ultuur en bestuur HS (storting)

€

930

€

934

€

1.670

€

-

€

-

res.bestemm. Huis voor c ultuur en bestuur HS (onttrekking)

€

-

€

-341

€

-843

€

-

€

-

res.bestemm. Meerstad Sloc hteren (onttrekking)

€

-450

€

-450

€

-450

€

-

€

-

res.bestemm. financ iële ruimte 2017 HS (onttrekking)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

res.bestemm. Leefbaarheidsgelden Menterw olde (storting)

€

-

€

€

Totaal

€

Saldo na bestemming

€

-4.591 €
-112.221

€

89

€

-676 €
-112.748

€

-

€

-

1.001

€

243 €

-113.818

€

-112.552

€

2.040
-113.033

Toelichting: bedragen afgerond op duizend euro

Toelichtingen afwijkingen
Het saldo van de lasten en baten op het programma Bestuur en bedrijfsvoering is veranderd met
€ 5,1 miljoen. We lichten per product de belangrijkste wijzigingen toe.
Bestuur
Per saldo zijn de lasten met circa € 0,77 miljoen gedaald. Dit wordt o.a. veroorzaakt door lagere
wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders en lagere lasten gepensioneerde wethouders.
Daarnaast zijn personeelsbudgetten die centraal geraamd werden met ingang van 2020 toegerekend
aan de verschillende programma’s waarop ze betrekking hebben.
Bestuursondersteuning
De daling van de lasten is in hoofdzaak een gevolg van het functioneel ramen van de bijdrage aan
gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Groningen, Veiligheidsregio Groningen en de
gewijzigde toerekening van overheadkosten. Deze wijziging is nader toegelicht bij de paragraaf
‘Wat gaat het kosten’ bij programma Economie. Daarnaast zijn in de begroting 2019 sloopkosten
geraamd van het voormalige gemeentehuis Hoogezand-Sappemeer die we in 2020 niet meer hebben.
De lagere baten zijn o.a. het gevolg van een lagere opbrengst detacheringskosten en een gewijzigde
toerekening van huuropbrengsten gebouwen.

71

Programmabegroting 2020

Belastingen
De toename van de geraamde baten bedraagt € 2 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het
besluit bij de ombuigingen in juli 2019 om de onroerende zaakbelasting incidenteel te verhogen met
10% in 2020.
Treasury
De lasten dalen met circa € 2,9 miljoen en de baten met circa € 2,8 miljoen. Dit is in hoofdzaak een
gevolg van het op basis van gewijzigde voorschriften netto ramen van de rentelasten. Voorheen
werden de interne doorbelaste rentelasten bruto opgenomen. Met ingang van 2020 is dit netto in de
begroting verwerkt. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de gewijzigde raming van de
doorbelaste rentelasten. Per saldo resteert een voordelig effect op het product treasury van circa €
0,1 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van lagere rentekosten en een hogere dividend
uitkering.
Gemeentefonds
In de raming van de algemene uitkering vanaf 2020 is rekening gehouden met de nadelige effecten
uit de septembercirculaire 2018 en meicirculaire 2019. Deze nadelige ontwikkelingen zijn betrokken
bij de actualisering van het financiële beeld ten behoeve van het ombuigingstraject. De nadelige
ontwikkelingen uit de voorgaande circulaires worden deels gecompenseerd door een hoger accres
uit de meicirculaire 2019. Per saldo nemen de baten op dit product met € 2 miljoen af ten opzichte
van 2019.
Overige baten en lasten
Onder de overige baten en lasten worden ramingen opgenomen inzake stelposten, taakstellingen,
begrotingsruimte, nog niet bestemde uitgaven / inkomsten etc. Deze post fluctueert elk
begrotingsjaar en is veelal een gevolg van nog niet afgeronde besluitvorming. Voor 2020 betreffen
dit o.a.
a. Aan de lastenkant, de budgetten voor o.a. ziektevervanging, basis op orde en
organisatieontwikkeling, WW verplichtingen voormalig personeel, nog toe te delen
taakmutaties algemene uitkering en de post onvoorziene uitgaven.
b. Aan de batenkant is een aanvullende bezuinigingstaakstelling van € 2 miljoen opgenomen
om de begrotingspositie te verbeteren. Daarnaast resteren nog enkele niet functioneel toe
te rekenen ombuigingsmaatregelen uit het raadsbesluit van 11 juli 2019 en de taakstelling
maatschappelijk vastgoed.
Daling van de baten 2020 ten opzichte van 2019 is in hoofdzaak het gevolg van het functioneel
verwerken van de ombuigingsmaatregelen raad 11 juli 2019 en de bezuinigingen sociaal domein.
Mutaties reserves
Algemene reserve
De geraamde storting in de algemene reserve betreft de jaarlijkse storting van afkoop betaald
parkeren / onderhoud in Hoogezand. Om de begroting van 2020 sluitend te krijgen wordt de
Algemene reserve aangewend voor een bedrag van € 0,91 miljoen
Per saldo wordt in 2020 minder aangewend uit de reserves ten gunste van de exploitatie dan in
2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de in de begroting 2019 geraamde inzet van de
algemene reserve voor dekking van het begrotingstekort is betrokken bij de ombuigingsvoorstellen.
Dit geldt eveneens voor het benodigde bedrag voor verbetering van de kwaliteit van de organisatie.
Daarnaast is in de begroting 2019 eenmalig een bedrag van € 1 miljoen ingezet voor dekking van het
tekort op het sociaal domein.
Afschrijvings- en bestemmingsreserves
De onttrekkingen ten laste van de afschrijvingsreserves worden ingezet ter dekking van de
kapitaallasten van investeringen in nieuwe hard- en software als gevolg van de herindeling.
In de begroting is rekening gehouden met de toekomstige lasten van het Huis voor Cultuur en
Bestuur. De nog niet voor dekking noodzakelijke middelen worden toegevoegd aan de reserve.
Als gevolg van de extra tijdelijke huisvestingskosten wordt tevens een bedrag onttrokken aan de
reserve.
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De onttrekking aan de reserve Meerstad Slochteren wordt ingezet ter dekking van de frictiekosten
die voortkomen uit de grenscorrectie Meerstad.
De toevoeging aan de reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde betreft de krimpgelden die we
ontvangen van de provincie Groningen en beschikbaar dienen te blijven.
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2.6

Overzicht beleidsindicatoren

Programma 1: Dorpen en wijken
Naam indicator

Eenheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

Aantal per 1.000 inwoners

Niet sporters

%

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

Hernieuwbare elektriciteit

%

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Gebied

2015

2016

2017

2018

Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland

107
134
1,4
2,4
5,7
5,5
2,1
3,8
5,1
7,3
190,0
200,0
13,7%
3,0
6,4

64
137
1,2
2,3
4,7
5,3
2,3
3,3
6
6,8
57,9%
48,7%
194
189
2,9%
15,3%
1,3
7,2

68
131
1,0
2,2
4,5
5
1,9
2,9
4,9
6
195
174
3,8%
16,9%
-

111
119
0,9
2,2
4,7
4,8
1,7
2,5
5,3
5,4
-

Gebied

2015

2016

2017

2018

Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland

0,95
2,34
42,81
28,65
1,5%
1,7%
541,0
742,9
1,40%
1,45%
7,63%
6,58%
63,1%
65,4%
2,74%
1,52%
47,5
40,5
55,3
25,1
13,9
8,9
1,4%
1,1%
0,4%
0,4%
72,4%
67,9%

1,07
1,81
32,90
26,55
1,5%
1,7%
540,0
751,3
62,9%
65,8%
49,4
41,8
69,0
26,0
13,3
9,5
1,4%
1,0%
0,3%
0,4%
39
56
73,4%
68,5%

0,44
1,82
32,25
26,53
1,7%
1,8%
533,2
759,8
63,8%
66,6%
49,7
41,1
91,2
29,0
13,0
9,7
1,4%
1,0%
0,3%
0,4%
39
57
74,0%
69,0%

1,46
1,91
31,18
23,28
1,9%
1,9%
556,9
774,0
64,1%
67,8%
47,4
39,0
101,0
30,5
13,2
10,4
1,5%
1,1%
0,3%
0,3%
42
60
74,4%
69,6%

Programma 2: Sociaal
Naam Indicator

Eenheid

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

% deelnemers aan het VO en MBO
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
onderwijs
Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de
leeftijd 15 – 64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbev.
t.o.v. van de beroepsbev.

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15
– 64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23
jaar

C liënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

Demografische druk

%

Programma 3: Economie
Naam Indicator

Eenheid

Functiemenging

%

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Gebied

2015

2016

2017

2018

Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland

43,3%
52,0%
106,6
131,5

43,0%
52,2%
107,3
136,7

42,6%
52,4%
107,9
139,9

43,5%
52,8%
112,3
145,9
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Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering
Naam Indicator

Eenheid

Gemiddelde WOZ-waarde

In Euro’s (x €1.000)

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Externe inhuur

Kosten als % van tot. loonsom +
tot. kosten inhuur extern

Overhead

% van totale lasten

Gebied

2015

2016

2017

Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland
Midden-Groningen
Nederland

154
206
635
637
689
709
-

147
209
663
651
707
723
-

149
216
644
644
694
723
-

2018

€

153
230
649
721
9,1
8,9
440,83
21,8%
11,6%
-
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3.Paragrafen
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3.1

Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen
De opgave voor 2020
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de basis op orde in de bedrijfsvoering en dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het is gelukt om op voldoende niveau de gemeentelijke dienstverlening doorgang
te laten vinden en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering te laten ondersteunen. Voor 2020 is de
opgave om deze basis vast te houden en stap voor stap verbeteringen door te voeren.
Het Kompas en de voor Midden-Groningen geformuleerde uitgangspunten voor de bedrijfsvoering
helpen bij het vinden van die nieuwe werkwijze. De uitdaging waar we in de bedrijfsvoering van
Midden-Groningen voor staan is om het ‘van buiten naar binnen werken’ in de genen te krijgen. De
opdrachten, wensen en behoeften van de samenleving moeten steeds minder uitsluitend
traditioneel vertaald worden van inhoudelijk ‘beleid’ naar ondersteuningsverzoeken in de
bedrijfsvoering. Het is ook aan de medewerkers die werkzaam zijn in de bedrijfsvoering zélf om oog
te hebben voor deze opdrachten, wensen en behoeften van de samenleving en te anticiperen op
wat dit voor de bedrijfsvoering kan betekenen.
Deze manier van werken vraagt om meer flexibiliteit dan we tot nu toe gewend waren. Om deze
flexibiliteit te kunnen realiseren hebben we een centrale rol toegedicht aan teams en de
professionals binnen die teams. Teams verrichten hun werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig.
Dat wil zeggen dat ze vanuit hun professionaliteit weten wat ze kunnen, moeten en mogen doen. De
opgaven van de teams (het wat) ontstaan in de wisselwerking met de rest van de organisatie, het
bestuur en (uiteraard) de samenleving. De inhoud van de werkzaamheden (het hoe) wordt
vormgegeven door de teams zelf, in samenspraak met directie en bestuur en in nauw contact met
de maatschappij.
Zo’n ingrijpende verandering in de manier van werken is niet in één keer mogelijk. Dat moet
groeien. Vandaar dat we vanaf 1 januari 2018 spraken van een startorganisatie. In de
startorganisatie werkten we in eerste instantie toe naar stabiliteit om zo goed mogelijk alle taken
op het gebied van dienstverlening, beheer, beleid en bestuur te kunnen uitvoeren. Ondertussen zijn
we het stadium van de startorganisatie voorbij en kunnen we werken aan een groeiorganisatie. Met
andere woorden: vanaf 2020 zullen we in staat zijn het behaalde niveau van bedrijfsvoering vast te
houden en vanuit deze basis voort te bouwen.
We hebben voor 2020 de volgende opgaven in de bedrijfsvoering:
 Basis op orde: vasthouden van, en voortbouwen op de in 2018 en 2019 gerealiseerde basis
op orde binnen de bedrijfsvoering;
 Van buiten naar binnen: invulling geven aan een manier van werken die aansluit bij het
Kompas, waarbij opgaven van buiten centraal staan;
 Ontwikkelen van teams en professionals richting een grotere mate van zelfstandigheid.

Basis op orde: vasthouden van en voortbouwen op de bereikte resultaten in de
bedrijfsvoering
Nu we de basis op orde hebben in de bedrijfsvoering, is het de opgave om het niveau van
bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen. Dat gaan we doen in overleg met de
teams/medewerkers in het primaire proces. Ook zij kunnen aangeven op welke onderdelen de
meeste behoefte is aan doorontwikkeling zodat de primaire processen daar baat bij hebben.
Binnen de bedrijfsvoering vraagt dit met name inspanning van medewerkers die werkzaam zijn
binnen Human Resource Management, Juridische zaken en Inkoop en Financiën.

Van buiten naar binnen: invulling geven aan een manier van werken die aansluit
bij het Kompas, waarbij opgaven van buiten centraal staan
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Binnen onze eigen organisatie bouwen we verder aan organisatie- en cultuurveranderingen. Dat
doen we door een manier van werken te zoeken die aansluit bij Kompas en de sturingsfilosofie voor
Midden-Groningen. Daarbij maken we samen met de medewerkers en directie een ontdekkingsreis:
al lerend aan de slag om alle nieuwe mogelijkheden te verkennen zodat Midden-Groningen kan
groeien tot een moderne gemeente met een stevige sociale, maatschappelijke en economische
basis. Het invulling geven aan een andere manier van werken is een organisatie brede opgave.

Ontwikkelen van teams en professionals richting een grotere mate van
zelfstandigheid
Om sneller en effectiever in te kunnen spelen op maatschappelijke vragen en ontwikkelingen, is een
andere rol van gemeentelijke professional gewenst. Om beter van ‘buiten naar binnen’ te kunnen
werken is het noodzakelijk dat de organisatie meer van ‘onder naar boven’ gaat werken.
Professionals moeten binnen hun team zelfstandiger in staat zijn maatschappelijke vraagstukken te
signaleren en in samenspraak met collega’s, college, raad en ketenpartners op te pakken. De
ontwikkeling van de gemeentelijke professional en het in grotere zelfstandigheid laten werken van
teams is een organisatie brede opgave. Binnen de bedrijfsvoering vraagt dit met name inspanning
van medewerkers die werkzaam op het gebied van Human Resource Management.
Spanning op (inzet voor) organisatieontwikkeling en verstevigen van de basis op orde
De opgaven voor de bedrijfsvoering die voortkomen uit de opgaven voor 2020 zijn ambitieus. In de
kern bestaat er al spanning tussen het werken aan organisatieontwikkeling en het orde brengen van
de basis. De spanning uit zich in een verschil in prioriteit qua tijd (wanneer doen we welke
werkzaamheden), verschil in prioriteit qua inzet (welke functionaris verricht waarvoor welke
werkzaamheden) en middelen (waaraan besteden we welke middelen). Naast deze opgaven heeft
ieder onderdeel van de bedrijfsvoering ook nog enkele autonome vraagstukken en opdrachten.

Relevante beleidskaders
De activiteiten worden uitgevoerd binnen de volgende gestelde kaders:
 Besluit mandaat, volmacht en machtiging
 Kompas voor de gemeente Midden-Groningen
 Financiële verordening
 Budgethoudersregeling
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 Diverse personeelsregelingen
 Controleverordening
 I&A Visie
 Projectportfolio I&A

Dienstverlening
Het dienstverleningsconcept van de nieuwe organisatie is gebaseerd op hostmanship (gastheerschap
en vakmanschap) waar de relatie tussen de professional en de klant (inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties) centraal staat. De dienstverlening kenmerkt zich door: af te
stemmen op de doelgroepen, continu te verbeteren, klanttevredenheid te monitoren en te
investeren in co-creatie.
Vanuit het Kompas en in lijn met de nieuwe dienstverlening is gekozen voor een nieuw
organisatieconcept. Dit nieuwe organisatieconcept zet in op zelforganisatie waarin de professionals
en teams centraal staan. De organisatie is plat en dynamisch met korte lijnen, weinig
managementlagen, en bestaat uit teams die in (tijdelijke) teamverbanden aan maatschappelijke
opgaven werken. Dit leidt tot meer ruimte voor de professionals om optimaal in te spelen op de
behoefte van de klant. Dit leidt tot gemotiveerde medewerkers en tot flexibiliteit van de
organisatie om maatschappelijk vraagstukken met partners op te pakken. Daarbij gaat de gemeente
uit van zoveel mogelijk zelforganisatie, waarbij professionals en teams het ’hoe’ bepalen. Dit is
echter geen zelfsturing; het college bepaalt namelijk de doelen en prioriteiten van de organisatie
op basis van hun analyse van maatschappelijke vragen (de ‘wat’ vraag) en zorgt daarmee samen
met de directie voor de inhoudelijke aansturing.
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De belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe organisatie zijn:
 De organisatie werkt van buiten naar binnen en van onder naar boven.
 Professionals werken samen in teams.
 Professionals en teams werken zo zelfstandig mogelijk.
 Teams worden ondersteund door leidinggevenden nieuwe stijl (situationeel en faciliterend)
en PIJOFACH professionals.
 De professionals werken vanuit opgaven uit de samenleving.
Communicatie
In het coalitieakkoord hebben de collegepartijen uitgesproken dat zij streven naar een bestuursstijl
waarin het gesprek met de samenleving wordt aangegaan. Verbinding is het centrale thema voor
alle uitdagingen die er liggen… verbinding staat voor de nieuwe rol van de ambtelijke organisatie. In
de hedendaagse samenleving communiceert iedereen: via traditionele en nieuwe media, of gewoon:
van mond tot mond. Communicatie heeft zich verder geprofessionaliseerd om deze nieuwe rol eigen
te maken door de samenleving, de eigen organisatie, het college van burgemeester en wethouders
en de raad te helpen, te ondersteunen en te adviseren: samen komen we verder.
Van buiten naar binnen werken we door bewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling en
uitwerking van onder andere de Woonvisie, de verbinding te leggen tussen dorpsvernieuwing en de
versterkingsopgave in Overschild en bij het ontwikkelen van een nieuw afvalinzamelingsbeleid. Bij
al deze opgaven speelt Communicatie een belangrijke rol. Daarnaast draagt Communicatie bij aan
het van binnen naar buiten brengen, door informatie over beleidsvoornemens of plannen actief te
communiceren via diverse gemeentelijke communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld social media,
website maar ook de analoge middelen zoals de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant. Tweewekelijks vindt er een persgesprek plaats tussen burgemeester, wethouders en journalisten met als
doel de bevolking inzicht te geven in de reikwijdte van genomen collegebesluiten voor de
samenleving.
Een kerntaak die wordt voortgezet is het (door)ontwikkelen van reputatiemanagement: hoe willen
wij als gemeentelijke organisatie worden gezien en wat is hiervoor nodig? In dat kader is
Communicatie medeaanjager van het cultuur- en gedragsveranderingsproces: noodzakelijk om
wensen als dienstverlenende gemeente en als aantrekkelijke werkgever op de juiste wijze te
kunnen vertalen naar specifieke communicatieacties.
Van buiten naar binnen
Wij beginnen bij de burgers, de samenleving. Dáár doen we het voor! De inrichting en de
activiteiten van de gemeente staan in dienst van burgers en samenleving. In het Kompas staat op
strategisch niveau samengevat wat burgers en samenleving van de nieuwe gemeente verwachten.
Deze verwachtingen zijn vertaald in een aantal uitgangspunten:
 ‘de gemeente als bondgenoot’
 ‘groots in kleinschaligheid’
 ‘ieder mens telt’
 ‘economie van de toekomst’
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Via allerlei gemeentelijke functionarissen hebben burgers en organisaties contact met de gemeente.
In deze dagelijkse contacten wordt het gezicht van de gemeente bepaald. Van daaruit komen ook
weer nieuwe signalen en opgaven naar binnen. Naast het Kompas staan de dagelijkse contacten met
de buitenwereld centraal bij de inrichting en werkwijze van de gemeentelijke organisatie: de
werkprocessen worden bottom-up ingericht. Structuren, systemen en instrumenten zijn een
afgeleide van de dienstverlening naar buiten.

Human resource management
Binnen de organisatie is een strategisch HR-beleid gebaseerd op de volgende peilers:
1. Ontwikkelen (persoonlijk) leiderschap in relatie tot zelforganiserende teams.
2. Strategische personeelsplanning.
3. E-HRM.
4. “Huis op orde” (regelingen updaten en voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving).
5. Werkgeversimago en arbeidscommunicatie.
Deze peilers zijn onderverdeeld in diverse projecten die op basis van een jaarplan worden
vastgesteld.
Ontwikkeling teams
De nieuwe gemeente Midden-Groningen ontwikkelt zich als “groei organisatie” waarin ontwikkeling
op cultuur, competenties, kennis en teamontwikkeling met het doorleven van en uitvoering geven
van de organisatiefilosofie 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
resultaatgerichtheid en zelforganisatie. We onderscheiden vier fasen van mate van zelforganisatie:

De groei inzake resultaatgerichtheid en zelforganisatie kan per team verschillen. Dit is onder andere
afhankelijk van de soort werkzaamheden die verricht worden. Het is derhalve niet voor alle teams
vereist om zich te ontwikkelen naar fase 4.
Inrichten mobiliteitsbeleid
Bij de gemeentelijke herindeling is aan de medewerkers een werkgarantie voor de periode van 5
jaar geboden. Via de werving en selectie op functies uit het functieboek 1 of het plaatsingsproces
voor functieboek 2 zijn de medewerkers voor het overgrote deel geplaatst op een functie. Het is
echter niet mogelijk geweest iedere medewerker te plaatsen in de gewenste functie of conform
zijn loopbaanambities. Daardoor, maar ook door de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker
ontstaat de wens om de loopbaan op een andere functie extern of intern voort te zetten. Als
werkgever hebben wij besloten de medewerker bij deze stappen te ondersteunen en indien
mogelijk te faciliteren. Daarnaast vraagt de organisatie om een flexibele inzet van medewerkers.
De mobiliteitsfaciliteiten worden ook hiervoor benut. Om dit alles te kunnen faciliteren wordt er
organisatorisch een strategische personeelsplanning met een daarbij passende organisatievorm
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ingericht. Kritische factoren hierbij zijn het aanbestedingstraject en de personele capaciteit voor
dit project. Bedoeling is dat er in 2019 zodanig wordt ontwikkeld dat de strategische
personeelsplanning uiterlijk 2020 in gebruik kan worden genomen.
Leren en ontwikkelen
Investeringen vanuit het opleidingsbeleid worden ingezet op de ontwikkeling van de teams en de
medewerkers. 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, de gewenste kwaliteit en de beoogde
werkwijze van de gemeente Midden-Groningen vorm te geven. Daarnaast zal vanuit het
mobiliteitsbeleid een beroep worden gedaan op het opleidingsbudget omdat een vervolgstap in de
loopbaan de nodige training, opleidingen en coaching vraagt. Om input te krijgen op nieuwe kennis
en vaardigheden wordt ruimte geboden voor stagiaires en trainees. Onderzocht wordt om op dit
onderdeel op termijn ook mogelijke partnerships aan te gaan met andere gemeenten.
Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
Voor de gemeente Midden-Groningen wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van een
arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. In de afgelopen jaren is dit al voor een deel
geharmoniseerd. Voor de verdere vormgeving en inrichting van het arbo en BHV-beleid en –
organisatie is in het afgelopen jaar geïnvesteerd in de formatie. Bij de uitvoering zal daarnaast
externe ondersteuning nodig zijn. Deze is ingevuld met het aantrekken van een nieuwe arbodienst.
In het beleid wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker in combinatie
met de ondersteuning van de teamleiders. Arbodienst en HR hebben in deze een adviserende rol.
Het eigen-regiemodel is de centrale spil in het ziekteverzuimbegeleidingsbeleid.
Flexibiliteit en werkdruk
Het werken in de nieuwe gemeentelijke organisatie heeft bij een deel van de medewerkers geleid
tot (een gevoel van) een hogere werkdruk bij de medewerkers. Nieuwe werkwijzen en processen
moeten inslijten, het zal nog voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over wie welke taak oppakt,
van medewerkers wordt een hogere flexibiliteit gevraagd doordat zij soms in een wisselend
teamverband met andere collega’s gaan werken. Kortom, de nodige veranderingen leggen een druk
op de medewerkers, de nieuwe organisatie is nog niet ingesleten. Via een programma op
organisatieontwikkeling (O&O) wordt geïnvesteerd op de cultuur, werkwijzen, omgaan met
veranderingen en onderlinge samenwerking. In het opleidingsbudget wordt hier rekening mee
gehouden.
Arbeidsmarkt
De concurrentie op de arbeidsmarkt is een belangrijk item. De (gemeentelijke) overheid heeft het
moeilijk in de concurrentieslag op de arbeidsmarkt naar goed opgeleide medewerkers. Daarom is
het belangrijk om de gemeente als aantrekkelijke werkgever in deze arbeidsmarkt te positioneren.
Dit heeft gevolgen voor onze wijze van communicatie en effecten op werving- en selectietrajecten,
maar ook op de mogelijkheden die wij nieuwe medewerkers kunnen bieden. Gezocht moet worden
naar een aantrekkelijk werkgeverschap met aantrekkelijke functies, het verder ontwikkelen van de
goede werkomgeving en een goed pakket (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Het is zoeken naar
andere dan de gebruikelijke wegen.
E-HRM
Digitalisering van de HRM is een speerpunt in het HR-beleid. Ingezet wordt op een steviger en
actuele managementinformatie en het bieden van meer digitale mogelijkheden voor medewerkers
en leidinggevenden. Daarin is het ondersteunen bij een betere zelfredzaamheid van managers en
medewerkers bij HR-processen een belangrijke doelstelling.
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WRNA)
Het Rijk heeft in 2018 de WRNA aangekondigd, waardoor de huidige rechtspositie van ambtenaren
wordt gewijzigd van een publieke naar een meer private rechtspositie. Deze wet heeft grote
consequenties op de aanstellingen, de arbeidsvoorwaarden en de beroeps- en
bezwaarmogelijkheden alsmede de werknemersvertegenwoordiging. In 2020 moet de wet
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geëffectueerd zijn. Om dit voor onze gemeentelijke organisatie te organiseren is een projectgroep
opgestart, die de nodige stappen heeft gezet voor de implementatie van deze wet.

Informatisering en automatisering
In 2020 worden de in 2019 opgestelde I&A-visie en I&A-strategie 2020-2023 uitgewerkt in concrete
uitvoeringsplannen.
In de I&A-visie 2020-2023 worden voor de komende paar jaar de voor onze gemeente relevante ICTontwikkelingen geschetst. Dat doen we door de ICT-ontwikkelingen langs 6 sporen uit te werken:
1. Goede en betrouwbare dienstverlening
2. Regievoering en ketensamenwerking
3. De data gedreven gemeente
4. Doorontwikkeling bedrijfsvoering
5. De basis op orde
6: Doorontwikkeling van de informatiefunctie
De meeste I&A vernieuwingen worden aangestuurd door het programma ICT. Dit programma is in
2018 gestart. Het programma ICT heeft de volgende doelen:
2. De strategische ICT-activiteiten in samenhang oppakken zodat ICT een fundamentele bijdrage
levert aan de ambities van Midden-Groningen op meerdere terreinen: Kompas, dienstverlening,
organisatie-ontwikkeling en bedrijfsvoering.
2. Het opleveren van uitgewerkte kaders waaraan een groot aantal ICT-ontwikkelingen opgehangen
kan worden.
Binnen het programma ICT is een belangrijk onderdeel de projectportfolio. 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 projectportfolio is voor 2018-2019 opgesteld en wordt voor 2020 geactualiseerd.
De projectportfolio bestaat voor 2020 in ieder geval uit de volgende elementen:
 Projecten die passen binnen de meerjarenplanning van aan te besteden
informatiesystemen: zaaksysteem, belastingsysteem, regiesysteem sociale teams.
 Projecten gericht op wettelijke verplichtingen en landelijk te behalen doelstellingen zoals
bijv. de Omgevingswet, Digitale Agenda 2020 en Wet Open Overheid.
 Digitaliseringsprojecten om stap voor stap de weg in te slaan naar vergaande digitalisering
(de digitale transformatie): BWRI-dossiers, milieu- en bodemdossiers. Daarnaast worden
zoveel mogelijk dossiers gedigitaliseerd om in het nieuwe gemeentehuis maximaal digitaal
te kunnen werken.
 Projecten noodzakelijk in het kader van informatiebeveiliging en privacy.
 Projecten gericht op technisch noodzakelijke vernieuwingen in de ICT-infrastructuur.

Facilitaire zaken
Vastgoed
Op dit moment zijn de medewerkers van Midden-Groningen gehuisvest in de drie bestaande
gemeentehuizen. Het nieuwe gemeentehuis van Midden-Groningen wordt gevestigd in Hoogezand en
wordt onderdeel van het gebouw Het Kielzog. Het theater, de muziekschool en de bibliotheek zijn
hier al in gehuisvest. Het gebouw wordt ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken. De
planning is dat halverwege 2019 het bestaande gemeentehuis in Hoogezand gesloopt wordt en dat
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de nieuwbouw eind 2020 gereed is. Tijdens het bouwproces zullen de medewerkers tijdelijk
gehuisvest worden op de locaties in de gemeentehuizen van Muntendam/ Slochteren en in het
tijdelijk gehuurde “De Poort”. Rabobank-gebouw. Tevens is het gebouw ’De hooge Meeren’ van de
ABN/AMRO (tegenover het bestaande gemeentehuis) tijdelijk gehuurd ten behoeve van het
Contactplein. In 2020 worden de voorbereidingen verricht voor de verhuizing naar de nieuwbouw,
de verwachting is dat de verhuizing medio 2021 kan starten.
Beheer en onderhoud gebouwen
Gebouwenbeheer heeft in 2018 MJOPs (meerjarenonderhoudsplannen) opgesteld voor het
gemeentelijk vastgoed (ongeveer 160 objecten).
Naast dat op basis van deze MJOPs door Gebouwenbeheer planmatig en efficiënt onderhoud
uitgevoerd gaat worden, zullen er vanuit dit MJOP voor de gemeentelijke begroting voor het
opvolgende jaar de begrote onderhoudskosten aangeleverd worden.
Door deze professionaliseringsslag is duidelijk wanneer welk bouwkundig en installatietechnisch
onderhoud plaats vindt en wat de kosten (ook over meerdere jaren) zijn.
Strategie op gemeentelijke gebouwen
De gemeente Midden-Groningen heeft nog geen geharmoniseerd vastgoedbeleid. In de drie
voormalige gemeenten zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd bij vastgoedbeleid.
De komende jaren willen we het vastgoedbeleid- en beheer voor de gemeente Midden-Groningen
verder ontwikkelen tot een beleidskader waarbinnen keuzes gemaakt kunnen ten aanzien van
eigendom en beheer van vastgoed. Het doel daarin is goede en passende huisvesting voor het
uitvoeren van maatschappelijke activiteiten.
Inkoop
Facilitaire zaken gaat het inkoop en aanbestedingsbeleid implementeren, dit heeft organisatorische
consequenties.

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. Het vakgebied van planning en control is 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.
Ook het meer direct betrekken van inwoners bij de P&C cyclus, bijvoorbeeld door middel van
burgerbegrotingen, is een vraagstuk waar we aan willen werken. Dit vraagt om een nieuwe visie op
planning en control. Hiermee willen we in 2020 aan de slag.
Om "in control" te blijven laten wij de oude methoden nog niet volledig los. Wij zetten de reeds
ingezette werkwijze van “vooraf beheersen en tijdig controleren van de processen is achteraf
minder repareren” in 2020 voort. Zo willen we de basis voor Midden-Groningen op minimaal
hetzelfde bedrijfsvoering niveau brengen als de afzonderlijk 3 gemeenten op veel onderdelen al
hadden bereikt. Dit gaan we doen vanuit de individuele professional zelf, of vanuit een aantal
professionals als die elkaar nodig hebben om het werk gezamenlijk te doen.
Hiernaast gaan we in het verlengde van de ontwikkelstappen die we in 2018 en 2019 met de nieuwe
accountant hebben gezet, de controlepunten in de geautomatiseerde controle-applicatie (Key
Control Dashboard) verder verfijnen en aanscherpen. Met deze applicatie spreiden we de controles
over het jaar, voorkomen we pieken in de werkbelasting en zijn we in staat om per proces tijdiger
te sturen op verbeteringen van de inrichting en de werking van het proces. Zo zullen
tekortkomingen in de bedrijfsvoering worden gereduceerd.
Evenals in 2019 werken we in 2020 transparant en duurzaam aan de verbetering van de kwaliteit
van de bedrijfsvoering. De inzet blijft er op gericht een ’In control verklaring’ te overleggen aan de
gemeenteraad en die in 2021 uit te breiden tot een rechtmatigheidsverklaring als de verwachte
wijziging van de regelgeving dat vereist.
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In 2020 zal in het kader van doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (verordening 213a)
worden ingezoomd op het onderdeel “subsidieverstrekking”. De rapportage kunt u in de loop van
2020 tegemoet zien.

Juridische zaken en inkoop
Het team juridische zaken en inkoop bevordert de juridische kwaliteit van de te leveren producten
en diensten zodat deze voldoen aan de geldende wet en regelgeving. Ze ondersteunt het bestuur en
de organisatie door juridische- en inkoopadvisering te bieden bij beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering. Daarnaast draagt het team zorg voor de ondersteuning van de commissie
bezwaarschriften en de behandeling van klachten. Het accent ligt hierbij op een adequate
afhandeling van bezwaarschriften en klaagschriften, indien mogelijk door toepassing van (pré)
mediation. Overige taken van het team; afwikkeling van WOB-verzoeken, de toetsing van de
elektronische bekendmaking van gemeentelijke regelgeving, behandelen van schadeclaims, regie
voeren op de inzet van externe juridische inhuur, het signaleren van aflopende contracten en het
begeleiden van het proces bij aanbestedingen.

Financiën
Financieel beheer
In 2020 zullen we ons richten op de doorontwikkeling van de kwartaalrapportages zodat deze een
adequate input kunnen leveren aan de P&C documenten. Daarnaast willen we investeren in het
verder opleiden van de medewerkers. Ook zullen we bezig gaan met het verder invoeren van
elektronisch factureren. Het doel van elektronisch factureren ofwel e-factureren is de huidige
verwerking van facturen te automatiseren en het verwerkingsproces te optimaliseren conform
afgesproken standaarden. Op deze manier werken ondernemers en gemeenten efficiënter.
Financieel advies
Aandachtspunten voor 2020 zijn het verder optimaliseren van het opstellen van de planning en
control documenten. Dit doen we door te gaan werken met een tool die dit proces ondersteunt. In
de nieuwe organisatie is gebleken dat budgethouders behoorlijke ondersteuning vragen van de
financieel adviseurs. Hier zullen we in 2020 voldoende aandacht voor hebben. We gaan bezig met
een traject van adviseur naar businesspartner. Daarnaast zullen we zorgen voor de ondersteuning
van projecten voor bijvoorbeeld het scholenprogramma, Nationaal Programma Groningen en
nieuwbouw gemeentehuis.
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3.2

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding
Deze paragraaf gaat over de lokale belastingen en heffingen. Aan de orde komen het beleid ten
aanzien van de lokale heffingen, de geraamde inkomsten, de kostendekkendheid van de tarieven,
het kwijtscheldingsbeleid dat we hanteren en de lastendruk voor de burger in vergelijking met die
in andere grotere gemeenten.

Inkomsten uit lokale heffingen
In onderstaande tabel staan de ramingen van de inkomsten in 2020 van de lokale heffingen
vergeleken met de realisatie in 2018 en de begroting in 2019. In de laatste kolom is het verschil met
de begroting 2019 apart weergegeven.
Onderdeel

Realisatie 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

2020-2019

Onroerende za a kbel a s ting woni ngen Ei gena ren

€

7.615.560 €

8.216.726 €

9.162.000 €

945.274

Onroerende za a kbel a s ting ni et woni ngen - Ei gena ren

€

4.136.033 €

4.197.131 €

4.900.000 €

702.869

Onroerende za a kbel a s ting ni et woni ngen - Gebrui kers

€

2.870.168 €

3.066.215 €

3.588.000 €

521.785

Ri ool heffi ng

€

5.539.015 €

5.441.190 €

5.644.690 €

203.500

Afva l s toffenheffi ng

€

5.696.170 €

6.368.870 €

6.617.870 €

249.000

Rei ni gi ngs rechten / Bedri jfs a fva l

€

216.142 €

258.853 €

150.822 €

-108.031

Toeri s tenbel a s ting

€

230.606 €

250.000 €

250.000 €

Begra a frechten

€

259.764 €

210.000 €

210.000 €

Leges (i nc. Ma rktgel den)

€

3.033.685 €

2.458.610 €

2.996.410 €

537.800

Totaal

€

29.597.143 €

30.467.595 €

33.519.792 €

3.052.197

-

Toelichting op het verschil met de begroting 2019:
 De baten van de Onroerende zaakbelastingen zijn conform raadsbesluit verhoogd met 10%
en de bijkomende inflatiecorrectie.
 De Rioolheffing is conform in 2019 vastgestelde Afvalwaterbeleid verhoogd voor
grootverbruikers.
 De afvalstoffenheffing is conform in 2019 vastgestelde Afvalbeleid verhoogd.
 De leges komen hoger uit door hogere baten vanuit Omgevingsvergunningen € 1 miljoen,
maar dit wordt deels teniet gedaan door ca. € 0,5 miljoen lagere leges voor de uitgifte van
reisdocumenten omdat deze een langere geldigheidsduur hebben gekregen.

Beleid lokale heffingen
Lokale heffingen betreffen zowel publiek- als de privaatrechtelijke heffingen. De publiekrechtelijke
heffingen worden onderscheiden naar belastingen en rechten:



Belastingen: de opbrengsten van belastingen komen toe aan de algemene middelen en
kunnen vrij worden besteed. Dit zijn onder meer de onroerendezaakbelasting (OZB) en de
toeristenbelasting. Het criterium kostendekkendheid is hier niet aan de orde;
Rechten: een recht is een vergoeding voor een concrete prestatie door de gemeente
geleverd. De opbrengst van de rechten is niet vrij besteedbaar: de opbrengsten moeten
aangewend worden voor de gerelateerde prestaties. Voorbeelden zijn de
afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges. Hier geldt een wettelijke norm van maximaal
100% kostendekkendheid.

De privaatrechtelijke heffingen hebben betrekking op tarieven voor economische activiteiten die
verricht worden in het algemeen belang.

Beleid publiekrechtelijke heffingen (tarieven)
Hieronder geven we een beknopte uiteenzetting van het gemeentelijke beleid met betrekking tot
de publiekrechtelijke tarieven.
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Onroerende zaakbelastingen (OZB, algemene belasting)
De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen, niet alleen qua
omvang, maar ook omdat de opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus naar eigen inzicht
besteed kan worden. De belangrijkste functie is het genereren van inkomsten. De hoogte van een
aanslag is afhankelijk van de waarde van een pand en van de door de raad vastgestelde tarieven. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen de heffing voor eigenaren van woningen, eigenaren van nietwoningen en gebruikers van niet-woningen. De waarde van de woningen en bedrijven wordt ieder
jaar opnieuw bepaald. De belasting wordt betaald door degene die op 1 januari van het jaar als
eigenaar/gebruiker geregistreerd staat. Voor het belastingjaar 2020 geldt de waarde van de
onroerende zaak per 1 januari 2019.
Als algemeen uitgangspunt geldt dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd. Deze trendmatige
aanpassing is gebaseerd op de stijging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van twee
jaar vóór het begrotingsjaar. Voor de in 2020 toe te passen stijging van de tarieven geldt daarom
2018 als peiljaar. Het indexeringscijfer voor 2020 wordt zodoende 1,7% (bron: CBS). In de
voorjaarsnota 2019 is aangegeven dat de opbrengst Onroerendezaakbelastingen in 2020, bovenop de
jaarlijkse trendmatige verhoging, met 10% dient te worden verhoogd. De begrote opbrengst van de
OZB wordt met deze percentages, totaal 11,7% aangepast. De opbrengst komt in totaal hoger uit
door autonome areaaluitbreiding (zonneparken etc.).
Rioolheffing
De kosten voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel worden door een heffing
verhaald. De gemeente heeft naast de zorgplicht voor afvalwater en hemelwater ook de zorgplicht
voor grondwater. De opbrengst van de rioolheffing, met als uitgangspunt 100% kostendekkendheid,
is geoormerkt. De belangrijkste functie is dus het genereren van inkomsten om de voorziening
mogelijk te maken.
Aan de basis van het tarief ligt het afvalwaterbeleidsplan dat op 4 juli 2019 door de gemeenteraad
Midden-Groningen is vastgesteld. De rioolheffing kan zowel van de eigenaar als van de gebruiker
worden geheven. In het Afvalwaterbeleidsplan 2002 is opgenomen dat een heffing gehanteerd wordt
in het kader van de vervuiler betaalt. In de verordening rioolheffing 2020 Midden-Groningen is de
wijze waarop de heffing wordt toegepast nader uitgewerkt.
Afvalstoffenheffing
In de gemeente Midden-Groningen wordt afvalstoffenheffing opgelegd bij percelen waar
huishoudelijk afval kan ontstaan en de verplichting bestaat dit op te halen en te verwerken. In 2019
is het nieuwe geharmoniseerde Afvalbeleid voor 2020 vastgesteld. Voor alle percelen geldt dat de
Afvalstoffenheffing zal blijven bestaan uit een deel vastrecht, aangevuld met een bedrag per
lediging. De hoogte van het bedrag per lediging is afhankelijk van het inzamelmiddel. De tarieven
voor de afvalstoffenheffing zijn zodanig vastgesteld dat de heffing kostendekkend is.
Reinigingsrechten
Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven die gebruik maken van een door de gemeente
beschikbaar gestelde container waarin hun bedrijfsafval wordt aangeboden. Voor Midden-Groningen
is het beleid dat reinigingsrechten enkel als privaatrechtelijke dienst worden aangeboden. Daarmee
wordt dit recht uit de publiekrechtelijke sfeer gehaald en is vanaf dat moment geen belasting meer.
In de overgangsperiode die nodig is om het beleid hierop af te stemmen is een aparte verordening
reinigingsrechten een goed werkbare situatie.
Toeristenbelasting
Deze belasting wordt geheven als bijdrage in de kosten van voorzieningen die de gemeente ten
behoeve van de ontwikkeling van het recreatie- en toerismebeleid heeft getroffen. Het is echter
geen bestemmingsbelasting. De opbrengst kan ook als algemeen dekkingsmiddel worden gebruikt.
De kosten worden verhaald op degene die gelegenheid geeft tot verblijf. De inkomsten zijn vrij
aanwendbaar.
Lijkbezorgingsrechten
De ‘oude’ gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde kenden verordeningen
begrafenisrechten. De verordeningen lieten grote verschillen zien in diversiteit van tarieven.
Daarnaast bleek dat ook het onderhoudsniveau tussen de begraafplaatsen groot was. In 2019 is de
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beheersverordening ten aanzien van begraven en begraafplaatsen herzien. Op basis van die uitkomst
kan er per 1 januari 2020 een nieuwe verordening voor Midden-Groningen worden vastgesteld,
waarin ook de kostendekkendheid van de tarieven wordt meegenomen. In 2020 gaan we kijken in
hoeverre we deze gaan harmoniseren, gelet op de verschillen in kwaliteit en uitstraling van de
begraafplaatsen en met oog voor de kostendekking.
Liggelden
Liggelden worden alleen in het gebied van de voormalige gemeente Menterwolde geheven. De
exploitatie is in handen van de beheerder van de haven. Uiterlijk in 2020 moet beoordeeld worden
of er een havenbeleid voor de hele gemeente moet komen en of de kosten nog bij wijze van
gemeentelijke belasting worden verhaald. De verordening voor 2020 kent als basis de oude
verordening van de gemeente Menterwolde.
Marktgelden
Marktgelden werden geheven in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. In MiddenGroningen is de enige aangewezen markt die in Hoogezand. De overige plaatsen zijn standplaatsen
(al dan niet tijdelijk), waarvoor legesheffing is geregeld in de Legesverordening.
Leges
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven voor het genot van, door of
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de omschrijving van de producten en
diensten blijft de aansluiting bij de modelverordening van de VNG, zoals nu al het geval is.
Bouwleges
Bouwleges worden geheven om de kosten van het proces van bouwvergunningverlening te dekken.
Voor woningen geldt een bedrag per kuub inhoud; voor niet-woningen geldt de bouwsom. ‘De
bouwleges maken een groot deel uit van de kosten en baten binnen de legesverordening’.
Baten en kruissubsidiëring publiekrechtelijke leges
Voor elk van de verordeningen waarbij sprake is van kostenverhaal moet inzichtelijk gemaakt
worden dat de totale geraamde baten van de verordening niet uitgaan boven de totale lasten van de
verordening. Deze opbrengstnorm ziet op de verordening in haar totaliteit maar anders dan in
bijvoorbeeld de Verordening rioolheffing of de Verordening afvalstoffenheffing worden in de
Legesverordening heel veel verschillende diensten van een tarief voorzien. Voorbeelden zijn
paspoorten, rijbewijzen, huwelijksvoltrekkingen,
omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en drank- en horecavergunningen. De diensten
waarvoor leges worden geheven zijn in de Legesverordening op samenhang geclusterd. Dit heeft
geleid tot een onderverdeling in drie clusters van samenhangende diensten:
 Titel 1 Algemene dienstverlening;
 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning/ Wabo;
 Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn.
Onder titel 1 vallen met name de legestarieven voor diensten van Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen en huwelijksvoltrekkingen). Onder titel 2 vallen de legestarieven voor diensten die
verleend worden onder de noemer ‘omgevingsvergunning’ (voorheen bouwvergunning) en onder titel
3 vallen de legestarieven voor diensten die uitsluitend verleend worden aan ondernemers zoals de
drank- en horecavergunning, de evenementenvergunning en de vergunning voor seksbedrijven.
Binnen titel 1 is kruissubsidiëring toegestaan. Zo mag bijvoorbeeld het tarief voor
huwelijksvoltrekkingen meer dan kostendekkend worden vastgesteld ter compensatie van een niet
kostendekkend tarief voor paspoorten. Ook binnen titel 2 is kruissubsidiëring toegestaan. Bij de
invoering van de omgevingsvergunning in 2010 was het weliswaar de wens van de wetgever dat
alleen binnen de omgevingsvergunning kruissubsidiëring zou
worden toegepast en niet met dienstverlening daarbuiten. Maar inmiddels heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat kruissubsidiëring tussen de titels niet verboden is. Niet kostendekkende tarieven
voor de diensten die vallen onder titel 1 mogen dus gecompenseerd worden door meer dan
kostendekkende tarieven voor de omgevingsvergunning. Conform Artikel 229b Gemeentewet is de
kostendekkendheid van toepassing op de gehele verordening.

87

Programmabegroting 2020

Kostendekkendheid lokale heffingen
Voor het berekenen van de kostendekkendheid en hoogte van de lokale heffingen maken wij gebruik
van een kostenverdeelstaat. In deze kostenverdeelstaat rekenen wij directe lasten en baten,
indirecte lasten en baten en de algemene interne dienstverleningskosten toe aan de verschillende
lokale heffingen.
Toerekening directe lasten
De centrale activiteiten van een heffing staan op een taakveld. Riolering en Afval zijn voorbeelden
van taakvelden waarvan de kosten toe te rekenen zijn aan respectievelijk de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing. De taakvelden vormen de kern van de directe lasten van de
kostenonderbouwing. Daarnaast moet de vraag beantwoord worden of er op andere taakvelden
lasten staan die te maken hebben met de uitvoering van de taak waarvoor de heffing in rekening
gebracht wordt. Is dat het geval dan moet worden bepaald in welke mate die lasten toerekenbaar
zijn.
Toerekening indirecte lasten
Alle kosten voor overhead staan apart begroot op taakveld 0.4. Een deel van de overhead mag als
opslag op de directe lasten meegenomen worden in de tarieven. De overhead wordt niet door belast
aan de taakvelden waar de directe lasten op staan. Dit betekent dat het niet mogelijk is om uit de
taakvelden alle aan de tarieven toe te rekenen kosten af te leiden. De overhead moet buiten de
begroting om aan de tarieven worden toegerekend. In de Financiële verordening gemeente MiddenGroningen 2018 is de methodiek voor de toerekening van overhead opgenomen.
Enkel voor de publiekrechtelijke leges geldt dat indirecte lasten die geen enkel verband hebben
met een dienst waarvoor een tarief in rekening wordt gebracht, niet verhaalbaar zijn. Het gaat
bijvoorbeeld om de kosten van:
• beleidsvoorbereiding;
• inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures;
• handhaving, toezicht en controle (behoudens de eerste controle).
Toerekening overheadkosten
Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is
om uit de taakvelden (voorheen de producten) alle tarieven te bepalen. Om deze reden is het van
groot belang dat op een andere wijze uit de begroting blijkt hoe de tarieven worden berekend en
welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt. In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is
een voorbeeld opgenomen om in de paragraaf lokale heffingen de berekening volgens onderstaande
tabel op te nemen.
Binnen de kaders van wet- en regelgeving rekenen we de toerekenbare overhead (zoals kosten van
de administratie, personeelszaken, facilitaire zaken of algemene automatiseringskosten) aan de
lokale heffingen toe. Deze toerekening vindt conform de financiële verordening met ingang van
2020 plaats op basis van de directe personeelskosten per heffing.
Kostendekkendheid rioolheffing
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid van de rioolheffing uiteengezet, bij de directe
kosten van het taakveld worden de toe te rekenen kosten opgeteld en dit totaal wordt vergeleken
met de opbrengst van de rioolheffingen.
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Onderdeel

Realisatie 2018
4.671.503 €

Begroot 2019

Begroot 2020

4.371.817 €

2020-2019

Kos ten taa kvel d 7.2 Ri ol eri ng *)

€

Inkoms ten taa kvel d excl . heffi ngen

€

-13.892 €

-43.724 €

-45.084 €

-1.360

Netto kosten taakveld 7.2 Riolering

€

4.657.611 €

4.328.093 €

4.265.965 €

-62.128

Overhea d 2018 en 2019 (3% taa kvel d 0.4, ma x. € 350.000)

€

350.000 €

350.000
€

699.313 €

349.313

Kwi jts chel di ng

€

126.797 €

161.840 €

10.000 €

-151.840

Perceptiekos ten

€

37.615 €

45.856 €

46.000 €

144

BTW op kos ten en i nves teri ngen

€

366.992 €

555.492 €

639.492 €

84.000

Totale kosten

€

5.539.015 €

5.441.281 €

5.660.770 €

219.489

Opbrengst rioolheffingen

€

-5.539.015 €

-5.441.190 €

-5.644.690 €

-203.500

Overhea d m.i.v. 2020 (na a r ra to di recte pers oneel s kos ten)

Dekkingspercentage
* incl. storting in de egalisatievoorziening Rioolheffing

€

4.311.049 €

100%

100%

100%

938.253 €

304.791 €

307.949 €

-60.768

0%
3.158

De kosten op het taakveld 7.2 Riolering nemen iets af door afnemende kapitaallasten.
De toerekening van overhead was conform de financiële verordening in de jaren 2018 en 2019
vastgesteld op € 0,35 miljoen. Met ingang van 2020 is de toerekening van overhead aan het taakveld
riolering conform de financiële verordening naar rato van de verhouding directe personeelskosten.
De raming voor de kwijtschelding is vanwege de heffing op eigenaren bijgesteld naar € 10.000.
De opbrengst van de rioolheffing is conform het in 2019 vastgestelde Afvalwaterbeleidsplan
verhoogd voor de heffing op grootverbruikers.
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing uiteengezet, bij de
directe kosten van het taakveld worden de toe te rekenen kosten opgeteld en dit totaal wordt
vergeleken met de opbrengst van de afvalstoffenheffingen.
Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing
Onderdeel

Realisatie 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

2020-2019

Kos ten taa kvel d 7.3 Afva l *) **)

€

6.027.206 €

6.863.397 €

7.193.207 €

329.810

Inkoms ten taa kvel d excl . heffi ngen **)

€

-1.643.162 €

-1.555.261 €

-1.347.053 €

208.208

Netto kosten taakveld 7.3 Afval

€

4.384.044 €

5.308.136 €

5.846.154 €

538.018

Overhea d 2018 en 2019 (3% taa kvel d 0.4, ma x. € 350.000)

€

350.000 €

€

1.837.000 €

1.487.000

350.000

Overhea d m.i.v. 2020 (na a r ra to di recte pers oneel s kos ten)
Kwi jts chel di ng

€

280.938 €

210.000 €

210.000 €

Perceptiekos ten

€

37.615 €

45.856 €

46.000 €

BTW op expl oi tatie en i nves teri ngen

€

643.894 €

564.162 €

550.000 €

-14.162

Totale kosten

€

5.696.490 €

6.478.154 €

8.489.154 €

2.011.000

Opbrengst afvalstoffenheffingen

€

-5.696.170 €

-6.368.870 €

-6.617.870 €

-249.000

Dekkingspercentage
* incl. storting egalisatievoorziening Afvalstoffenheff.

100%
€

485.194 €

98%
-

78%
€

-

144

12%
€

-

**) excl. bedrijfsafval lasten: € 167.913 en baten € - 150.822

De netto kosten van het taakveld Afval zijn conform het in 2019 vastgestelde Afvalbeleid gestegen
met ruim € 0,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2019. De baten zijn conform dat Afvalbeleid
gestegen met € 0,25 miljoen.
De toerekening van overhead was conform de financiële verordening in de jaren 2018 en 2019
vastgesteld op € 0,35 miljoen. Met ingang van 2020 is de toerekening van overhead aan het taakveld
riolering conform de financiële verordening naar rato van de verhouding directe personeelskosten.
Dit leidt tot een stijging van de toe te rekenen kosten met € 1,5 miljoen. De kostendekkendheid van
de afvalstoffenheffing bedraagt door die gewijzigde, hogere toerekening van overhead 78%.
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Kostendekkendheid Leges
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid van de leges uiteengezet, bij de directe kosten van
het taakveld wordt de toe te rekenen overhead opgeteld en dit totaal wordt vergeleken met de
baten van de leges.
Titel 1 Algem ene dienstverlening

Directe kosten

Overhead

Baten

Kostendekking

€ 77.124

€ 63.796

€ 62.794

44,6%

2 Reisdocumenten Nederlandse Identiteitskaart

€ 155.232

€ 68.421

€ 253.568

113,4%

hoofdstuk

3 Rijbew ijzen

€ 226.016

€ 94.595

€ 275.683

86,0%

hoofdstuk

4 Verstrekkingen uit de Basis Registratie Personen

€ 14.240

€ 12.368

€ 19.735

74,2%

hoofdstuk

9 Overige publiekszaken Stadsbalie

€ 47.559

€ 15.240

€ 37.500

59,7%

hoofdstuk

10 Gemeentearchief

€ 1.242

€ 191

€ 598

41,8%

hoofdstuk

12 Leegstandsw et

€ 2.483

€ 382

€ 2.375

82,9%

hoofdstuk

14 Standplaatsen

€ 16.589

€ 458

€ 14.700

86,2%

hoofdstuk

16 Kansspelen

€ 7.947

€ 1.222

€ 6.018

65,6%

hoofdstuk

17 Telecommunicatie

€ 24.801

€ 21.448

€ 45.500

98,4%

hoofdstuk

18 Verkeer en vervoer

€ 23.977

€ 20.811

€ 4.000

8,9%

hoofdstuk

19 Diversen

€ 11.920

€ 1.833

€ 1.080

€ 609.130

€ 300.764

€ 723.550

hoofdstuk

1 Burgerlijke stand

hoofdstuk

Kostendekking Titel 1
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning
hoofdstuk
3 Omgevingsvergunning
hoofdstuk

8 Bestemmingsw ijzigingen zonder activiteiten

Kostendekking Titel 2

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn
hoofdstuk
1 Horeca

Directe kosten

Overhead

Baten

Kostendekking

€ 1.942.616

€ 92.137

€ 2.186.016

€ 50.296

€ 43.458

€ 67.375

€ 1.992.912

€ 135.595

€ 2.253.391

Directe kosten

Overhead

7,9%
79,5%

Baten

107,4%
71,9%
105,9%

Kostendekking

€ 10.596

€ 1.629

€ 4.504

36,8%

€ 63.575

€ 9.775

€ 12.462

17,0%

hoofdstuk

2 Organiseren evenementen of markten

hoofdstuk

3 Seksbedrijven

€ 795

€ 122

€ 331

36,1%

hoofdstuk

7 Kinderopvang

€ 1.589

€ 244

€ 1.399

76,3%

hoofdstuk

8 Diversen

€ 993

€ 153

€ 773

67,5%

€ 77.549

€ 11.924

€ 19.469

21,8%

€ 2.679.590

€ 448.283

€ 2.996.410

95,8%

Kostendekking Titel 3
Kostendekking totale tarieventabel

In onderstaande tabel staat het totaaloverzicht met de kostendekking per Titel. Hieruit blijkt dat
tevens de kruissubsidiëring tussen titel 2 en titels 1 en 2.
Recapitulatie Titel 1, 2 en 3
Totaal

Directe kosten

Overhead

Baten

Kostendekking

Kostendekking Titel 1

€ 609.130

€ 300.764

€ 723.550

79,5%

Kostendekking Titel 2

€ 1.992.912

€ 135.595

€ 2.253.391

105,9%

Kostendekking Titel 3
Kostendekking totale tarieventabel

€ 77.549

€ 11.924

€ 19.469

21,8%

€ 2.679.590

€ 448.283

€ 2.996.410

95,8%

Belastingdruk (woonlasten)
Met de bovenstaande tarieven kan de vergelijking van de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en
rioolheffing) tussen 2019 en 2020 worden gemaakt.
Bij onderstaande vergelijking is uitgegaan van OZB voor een woning met gemiddelde waarde,
afvalstoffenheffing voor een 2 persoonshuishouden en rioolheffing voor eigenaar/bewoner.
2019
OZB
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Totaal woonlasten

€ 307
€ 214
€ 190
€ 711

2020
OZB
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Totaal woonlasten

€ 343
€ 224
€ 190
€ 757
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Onderstaand een beeld van de lastendruk van Midden-Groningen 2020 in vergelijking met de
omliggende gemeenten. Dit overzicht is gebaseerd op een woning met gemiddelde waarde,
afvalstoffenheffing voor een 2 persoonshuishouden en rioolheffing voor eigenaar/bewoner Bron is
COELO. De gegevens van de omliggende gemeenten hebben betrekking op 2019. Voor Groningen en
Westerwolde zijn verschillende woonlasten meegenomen voor het gebied van hun
herindelingsgemeenten, omdat krachtens de Wet arhi in 2019 alleen nog de ozb was
geharmoniseerd.

Woonlasten huishouden*

Ozb

Afval

Riool

Totaal

Tyna a rl o

€

294 €

146 €

166 €

606

Stads ka na a l

€

274 €

191 €

192 €

657

Groni ngen (Ha ren)

€

328 €

111 €

224 €

663

Aa en Hunze

€

297 €

203 €

163 €

663

Veenda m

€

330 €

279 €

82 €

691

Groni ngen (Groni ngen)

€

328 €

276 €

151 €

755

Mi dden-Groni ngen 2020

€

343 €

224 €

190 €

757

Pekel a

€

306 €

275 €

185 €

766

Groni ngen (Ten Boer)

€

328 €

248 €

203 €

779

Loppers um

€

227 €

217 €

346 €

790

Wes terwol de (Vl a gtwedde)

€

314 €

195 €

282 €

791

Ol da mbt

€

348 €

203 €

243 €

794

Del fzi jl

€

274 €

260 €

261 €

795

Wes terwol de (Bel l i ngwedde)

€

314 €

207 €

331 €

852

Appi ngeda m

€

359 €

270 €

232 €

861

*) OZB voor een woning met gemiddelde waarde, afvalstoffenheffing 2 persoonshuishouden en rioolheffing voor eigenaar/bewoner

Kwijtscheldingsbeleid
Zowel in Het Kompas als in het coalitieakkoord 2018-2022 Midden-Groningen is benadrukt dat de
belangen van een kwetsbare groep worden bewaakt en armoede zoveel mogelijk wordt
teruggedrongen. Kwijtscheldingsbeleid is één van de manieren waarop de lokale overheid dit
streven gestalte kan geven.
Die beleidsruimte is evenwel beperkt. De bevoegdheid van de raad beperkt zich tot:
•
Bepalen welke belastingen voor kwijtschelding in aanmerking komen
•
Het norminkomen waarmee getoetst wordt vaststellen tussen 90% en 100% van de
bijstandsnorm
•
Kwijtschelding ook mogelijk maken voor de woonlasten van kleine ondernemers
•
De volledige AOW norm als norminkomen hanteren in plaats van de lagere AIO norm
•
De netto kosten kinderopvang meewegen in de beoordeling van aanvragen van werkende
eenoudergezinnen.
De belastingen waarvoor in Midden-Groningen kwijtschelding verleend kan worden zijn de
onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor het overige heeft MiddenGroningen, aansluitend op de bestendige beleidslijn van de herindelingsgemeenten, de meest
ruimhartige invulling gegeven aan de keuzemogelijkheden. Uw raad heeft daartoe op 22 maart 2018
de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld. Het Rijk schrijft dwingend voor
hoe de gemeente de betalingscapaciteit en de vermogensvrijstelling van de aanvragers moet
berekenen. Het college heeft daarnaast de bevoegdheid om nadere regels rond de beleidsuitvoering
te geven. Die regels staan omschreven in de Leidraad Invordering 2019 en ook hierbij zijn de
uitgangspunten van Kompas en coalitieakkoord leidend.
De kwijtschelding wordt via geautomatiseerde toetsing voor een deel van de doelgroep direct
geëffectueerd op de belastingaanslag. Zij zien dit op de aanslag staan. Een ander deel wordt
beoordeeld aan de hand van een ingediende aanvraag.
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3.3

Paragraaf Weerstandsvermogen & Risico Beheersing

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.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe kadernota ‘Herijking Weerstandsvermogen en Integraal
Risicomanagement’ voor de gemeente Midden-Groningen. In afwachting van de nieuwe kadernota is
voor de begroting 2020 de systematiek van die voor de begroting 2019 aangehouden.
De paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst zullen de kaders worden geschetst. Onder andere
wat is weerstandsvermogen en wat is weerstandscapaciteit. Daarna wordt ingegaan op
risicomanagement, benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen en de daaruit voortvloeiende
weerstandscapaciteit.

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 zijn “risico”, wat zijn “onzekerheden” en wat
wordt verstaan onder “aandachtspunten”. In onderstaande tabel is het onderscheid te zien.
Tabel: Verschil tussen zekerheid, onzekerheid, risico en aandachtspunt

Omschrijving

Tijd

Ri s i co

Ni et kwanti fi ceerbaar Kwanti fi ceerbaar

Effect

Onzekerhei d

Kwanti fi ceerbaar

Ni et kwanti fi ceerbaar

Zekerhei d

Kwanti fi ceerbaar

Kwanti fi ceerbaar

Aandachts punt

Ni et kwanti fi ceerbaar Ni et kwanti fi ceerbaar

Weerstandsvermogen vs. Weerstandscapaciteit
Weerstandsvermogen is het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. De
beschikbare weerstandscapaciteit zijn de onderdelen die door het 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 de navolgende figuur zien we de schematische weergave van de componenten die onder de
benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit vallen.
Beschikbaar Benodigd

Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

Benodigd

Componenten

Risico's

Beschikbaar

Algemene
Reserve

Stille Reserves

Bestemmingsreserves
*

Onbenutte
belastingscapacite
it

Onvoorzien

Risicomanagement
Het proces van identificeren tot mitigeren 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.
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1. Identificeren
& Classificeren

3. Sturen &
Beheersen

2.
Kwantificeren

Identificeren & Classificeren
Het identificeren van een gebeurtenis als risico kan worden gedaan aan de hand van de criteria die
te vinden zijn in bovenstaande tabel. Hiermee kan bepaalt 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 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 de tabel hieronder 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 moet een vergelijk worden gemaakt tussen het percentage redelijk peil voor
toelating tot artikel 12 (genoemd in de meicirculaire 2019) en de berekening voor MiddenGroningen. Daarnaast wordt voor de onbenutte belastingcapaciteit gekeken naar de
kostendekkenheid van Afvalstoffenheffing (ASH) en Rioolheffingen (RIO). Zowel voor de ASH als RIO
geldt een tarief met als uitgangspunt 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis.
De berekening voor het bepalen van het redelijk peil voor Midden-Groningen voor 2020 komt uit op
0,2412. In de meicirculaire 2019 is het redelijk peil voor het jaar 2019 vastgesteld op 0,1853. De
hogere uitkomst voor Midden-Groningen geeft aan dat er geen sprake is van onbenutte
belastingcapaciteit.
Tabel: Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

Capaciteit

Bedrag

A

Al gemene res erve 1-1-2020

€ 6.506.196

B

Onbenutte bel a s ti ngca pa ci tei t

€

-

C

Onvoorzi en

€

-

D

Beschikbare weerstandscapaciteit

€ 6.506.196
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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 €
4.934.200 (zie onderstaande tabel voor een totaaloverzicht van de risico’s). Daarvan uitgaande
bedraagt de ratio van het weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde
weerstandscapaciteit) voor Midden-Groningen c.a. 1,4 gedurende het meerjarenperspectief.
Weerstandsratio 31-12

2020

2021

2022

2023

Weerstandsvermogen €
Risico's
€
Ratio in cijfers

5.733.196 €
4.934.200 €
1,16

6.492.196 €
4.934.200 €
1,32

6.735.196 €
4.934.200 €
1,37

8.775.646
4.934.200
1,78

Overzicht risico’s
Aan de hand van een lijst met mogelijke onderwerpen zijn de grootste risico’s voor de gemeente in
beeld gebracht. De risico’s zijn nu beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten zoals hiervoor
benoemd.
Risico

Maximaal risico S/I

Effect

Kans Risicobedrag

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/M olenstreek verkoop

€ 440.000

I

€ 440.000

10%

€ 44.000

7 Grex Korenmolenweg

€ 297.000

I

€ 297.000

35%

€ 103.950
€0

8 Grex Bedrijvenpark Rengers verkoop

€ 4.019.000

I € 4.019.000

30%

9 Grex Bedrijvenpark Rengers markt

€ 1.159.000

I € 1.159.000

50%

€0

€ 1.885.000

I € 1.885.000

25%

€ 471.250

10 M VA De Vosholen deelplan II
11 M VA Gouden Driehoek

€ 220.000

I

€ 220.000

25%

€ 55.000

12 M VA Beneden Veensloot

€ 190.000

I

€ 190.000

25%

€ 47.500

€0

50%

€0

13 Planschades

€0

1

14 Sociaal Domein : Jeugd

€ 1.250.000

S € 2.500.000

50%

€ 1.250.000

15 Gewaarborgde geldleningen

€ 1.800.000

I € 1.800.000

10%

€ 180.000

S

€ 640.000

10%

€ 64.000

I € 1.020.000

25%

€ 255.000

S

€ 680.000

25%

€ 170.000
€ 465.500

16 Renterisico

€ 320.000

17 BTW

€ 1.020.000

18 BTW

€ 340.000

19 BTW Compensatiefonds

€ 931.000

s € 1.862.000

25%

20 Reserves en voorzieningen

€ 106.000

S

€ 212.000

25%

€ 53.000

I € 1.000.000

10%

€ 100.000
€ 50.000

21 Aardbevingen

€ 1.000.000

22 Aardbevingen

€ 250.000

S

€ 500.000

10%

€ 170.000

I

23 WOZ bezwaren
24 Beroepzaak onderwijs
25 Effecten gasbesluit 2030

€ 2.175.000
PM

€ 170.000

50%

€ 85.000

I € 2.175.000

25%

€ 543.750

S

PM

50%

PM
€ 250.000

26 Algemene uitkering

€ 500.000

S € 1.000.000

25%

27 Buigbudget

€ 300.000

S

50%

Totaal

€ 600.000

€ 300.000
€ 4.934.200

NB: Waar de risico’s kunnen worden afgedekt door de winstpotentie van grondexploitaties is het
risico op “nul” gesteld.
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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.

Begroting 2020
Kengetallen:
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte
Grondexploitatie
Belastingcapaciteit

Verloop van de kengetallen
Verslag 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 mjr 2021 mjr 2022 mjr 2023
58,1%
51,8%
79,5%
73,2%
67,1%
60,2%
54,0%
14,7%
0,4%
5,0%
96,3%

49,1%
15,2%
-0,1%
6,8%
96,8%

75,1%
10,9%
0,1%
7,1%
102,3%

68,8%
12,3%
0,2%
6,3%
102,3%

62,8%
13,3%
-0,3%
5,8%
102,3%

55,9%
15,3%
-0,4%
5,6%
102,3%
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3.4

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Midden-Groningen heeft ongeveer 16 vierkante kilometer aan openbare ruimte in beheer. Een
exactere inschatting van de openbare ruimte zal nog moeten plaats vinden. 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:
 Het in standhouden van een adequaat wegenstelsel en bijhorende openbare verlichting.
 Een goed beheer van de afvalwaterketen en het oppervlaktewater. Een goed beheer van de
kwaliteit en kwantiteit van grond-, hemel- en oppervlaktewater
 Naar zodanig onderhoud van civieltechnische kunstwerken, dat de veiligheid van de omgeving
en gebruikers is gewaarborgd.
 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.
 Efficiënt en toekomstbestendig onderhoud van gebouwen, waarbij een veilige en
gebruiksvriendelijke inzet van de gemeentelijke gebouwen wordt gewaarborgd.
 Realisatie van een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke
en maatschappelijke ontwikkelingen.

Inzet
Beheer en onderhoud
We hebben nagenoeg alle kapitaalgoederen van Midden-Groningen 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.). Op basis hiervan maken we meerjarige
beheerplannen inclusief een financiële paragraaf die het mogelijk maakt meerjarige
onderhoudsplannen op te stellen. 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.
Wegen
In 2019 is een beleidsplan wegen Midden-Groningen (asfalt, verhardingen, halfverhardingen)
voorgelegd aan de raad. Op basis van dat besluit worden de benodigde beheerplannen opgesteld en
uitgevoerd in 2020.

96

Programmabegroting 2020

Riool
In 2019 is het afvalwaterbeleidplan vastgesteld. In 2020 gaan we 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.
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.
Civieltechnische kunstwerken
De civieltechnische kunstwerken zijn in beeld. In 2019 is het beheersplan verder ontwikkeld en is
gestart met het uitvoeren van onderhoud en renovatie van bruggen. In 2020 wordt verder invulling
gegeven aan de uitvoeringsplannen.
Openbaar groen
In 2019 is het beleidsplan groen door de raad vastgesteld. In 2020 gaan we hier uitvoering aan
geven. 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.
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.
Gebouwen
Het onderhoud aan de gemeentelijke panden willen wij uitvoeren aan de hand van het meerjaren
onderhoudsplan en op basis van een onderhoudsvoorziening. In het vastgoedplan moeten de
(financiële) prestaties van het vastgoed inzichtelijk 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.
Financieel overzicht
In de programmabegroting zijn budgetten opgenomen voor het dagelijkse en groot onderhoud. In
onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de
verschillende programma’s.

97

Programmabegroting 2020

Kerncijfers kapitaalgoederen
Onderdeel

Wegen

Eenheid

14-8-2019

Open verha rdi ng

m2

1.850.081

Ges l oten verha rdi ng

m2

2.935.558

Kuns twerken

st

171

Bermen

km

219

Sl oten en ka na a l wa l l en

km

225

st

16.431

Vri jverva l ri ol eri ng

km

514

Pers l ei di ng

km

134

Ins ta l l a ties /gema l en

st

650

Kol ken

st

26.300

Wa ter

ha

26

Openba a r groen
Speel voorzi eni ngen

ha
st

850
981

Openba re verl i chting Ma s ten

Ri ol eri ng

Groen
Spel en

Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. Loonkosten, overhead en
kapitaallasten)
Onderdeel

2020

2021

2022

2023

Openba re verl i chting

€

811.000 €

811.000 €

811.000 €

811.000

Verkeers vei l i ghei d

€

167.800 €

137.800 €

137.800 €

137.800

Wegen

€

2.481.000 €

2.551.000 €

2.551.000 €

2.551.000

Bruggen, tunnel s en dui kers

€

432.500 €

432.500 €

432.500 €

432.500

Groen

€

2.009.000 €

2.000.000 €

2.002.000 €

2.001.000

Bes choei i ngen en s tei gers

€

326.100 €

326.100 €

174.600 €

147.600

Speel pl a a ts en

€

80.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000

Ri ol eri ng

€

1.824.000 €

1.808.000 €

1.808.000 €

1.808.000

Gebouwen

€

1.833.000 €

1.830.000 €

1.830.000 €

1.830.000

Totaal

€

9.964.400 €

9.976.400 €

9.826.900 €

9.798.900
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4.5

Paragraaf 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 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 staat het verwachte verloop van de langlopende vaste geldleningen :
x € 1.000

Jaar

Stand per 1/1

Opname

Aflossing

Stand per 31/12

Begroot

2020

€

106.305 €

24.500 €

22.188 €

108.617

Begroot

2021

€

108.617 €

19.500 €

8.188 €

119.929

Begroot

2022

€

119.929 €

17.000 €

8.824 €

128.105

Begroot

2023

€

128.105 €

9.162 €

118.943

-

€

Herfinanciering en aanvullende financiering
In de periode van 2020 tot en met 2023 is de financieringsbehoefte geraamd op € 61 miljoen, deels
voor herfinanciering en deels voor financiering van investeringen en lopende uitgaven.

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.
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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 (gewijzigd
november 2018) financiële dienstverlening met de BNG kunnen we tot € 20 miljoen 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. Eén en ander is
echter mede afhankelijk van een goede informatievoorziening vanuit de gehele organisatie.

Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt
De rente op de geldmarkt (kredieten voor maximaal een jaar) vertoonde de laatste jaren een
dalende tendens. In 2019 zijn geldleningen aangetrokken tegen een negatieve rente. We
verwachten dat in 2020 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 2020 een lichte stijging
zal laten zien. We kiezen daarom ook om langlopende geldleningen aan te trekken met een langere
looptijd. Qua rente gaan wij uit van 0,75% tot 1% voor aan te trekken geldleningen.

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 2020 is het begrotingstotaal(lasten) geraamd op € 210 miljoen. De toegestane
kasgeldlimiet bedraagt € 17,9 miljoen (8,5% x € 210 miljoen). Het uitgangspunt is dat een
eventueel financieringstekort, zolang we maar binnen de kasgeldlimiet blijven, zoveel mogelijk met
kort geld gefinancierd (lagere rente) wordt. Omdat de rente op de kapitaalmarkt voor leningen
langer dan 1 jaar, doch korter dan 1 jaar en 3 maanden vrijwel gelijk is aan een lening korter dan 1
jaar wordt, zolang die situatie aanhoudt, nauwelijks of geen kasgeldlening aangetrokken, zodat een
overschrijding van de kasgeldlimiet wordt voorkomen.

Berekening kasgeldlimiet
Toegestane kasgeldlimiet
A: Grondslag: begrotingstotaal lasten
B: in procenten van de grondslag
C: In bedrag (x € 1 mln) (A x B)

1e kw

€
€

2e kw

210 €
8,5%
17,9 €
-

€
5 €

3e kw

210 €
8,5%
17,9 €
-

€
5 €

4e kw

210 €
8,5%
17,9 €
-

€
5 €

210
8,5%
17,9

D: Omvang vlottende schuld
E: Vlottende schulden

€
€

-

Toets kasgeldlimiet
F: Totaal netto vlottende schuld (D - E)
G: Toegestane kasgeldlimiet

€
€

-5 €
17,9 €

-5 €
17,9 €

-5 €
17,9 €

-5
17,9

Ruimte (F-G)

€

22,9 €

22,9 €

22,9 €

22,9

5
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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.
x € 1.000

Renterisico per
1-1
2020
2021
2022
2023

Saldo leningen
> of = 1 jr
€
106.305
€
108.617
€
119.929
€
128.105

Rentenorm 20%
€
€
€
€

21.261
21.723
23.986
25.621

Begrotingstotaal
€ 208.000
€ 208.000
€ 208.000
€ 208.000

Rentenorm 20%
€
€
€
€

41.600
41.600
41.600
41.600

Ruimte
€
€
€
€

20.339
19.877
17.614
15.979

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.
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.

Kredietrisico's
Sl. Gem. lening 12 woningen Siddeburen 60/91
Sl. Gem. lening 12 woningen Siddeburen 96/92
Totaal

Boekwaarde
1-1-2020
€ 470.653
€ 515.858
€ 986.511

Rente 2020
€
€
€

13.649
14.650
28.299

Interne rente
In de programmabegroting 2020 is uitgegaan van een interne rente van 1,2%. 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 2020:
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Renteschema

Begroot

a.

€ 2.639.499
€ 20.000

Rentelasten lang lopende geldleningen
Rentelasten en -kosten kortlopende geldleningen

b. Rentebaten lang- en kortlopende geldleningen
Rentebate hypothecaire geldleningen ambtenaren
Saldo rentelasten en -baten

€ -20.000
€
€ 2.639.499

c.

€ 279.125
€ 28.299
€ 2.332.075

Rente doorberekend aan grondexploitaties 2%
Rente doorberekend aan overige materiële vaste activa
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

d. Rente over voorzieningen contante waarde
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente

€
€ 2.332.075

e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,2%) € 2.682.222
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury (voordelig)
€ -350.147

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 € 1,5 miljoen in
de gemeentekas mag blijven voordat tot schatkistbankieren moet worden overgegaan. Over het
dagelijkse saldo wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed.

Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)
Met de wet HOF zijn de Europese afspraken van het stabiliteits- en groeipact en het al bestaande
Nederlandse budgettaire beleid vanaf 1 januari 2014 wettelijk verankerd. De Wet Hof bepaalt onder
meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij
het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarmee worden de tekorten van gemeenten of
provincies door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat
volgens de EU-regels niet meer dan drie procent mag bedragen. De minister heeft toegezegd om
binnenkort een wetsvoorstel in te dienen dat het nationale sanctiemechanisme uit de Wet Hof
vervangt door een correctiemechanisme.

EMU-saldo
De berekening van het EMU-saldo is als bijlage opgenomen.
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3.5

Paragraaf 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
uitgangspunt is dat de kadernota aan het eind van dit jaar door de raad wordt vastgesteld.
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. De gemeente moet de
desbetreffende gronden nog aankopen.
Voor de verbonden partij de Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold zijn er
aanzienlijke risico’s voor de gemeente. De gemeente staat garant voor € 1,78 miljoen.
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Hieronder volgt een lijst met verbonden partijen van de gemeente Midden-Groningen:
GR = Gemeenschappelijke regeling
NV = Naamloze vennootschap
BV = Besloten vennootschap
OL = Openbaar lichaam
Nr.

Naam

1 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost

Rechtsvorm
GR

Groningen (SOZOG)
2 Veiligheidsregio

GR

3 Omgevingsdienst Groningen

GR

4 Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

GR

5 Werkvoorzieningsschap WeDeKa bedrijven

GR

6 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

GR bedrijfsvoeringsorg.

7 Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio

OL

8 Bank Nederlandse Gemeenten

NV

9 NV Waterbedrijf Groningen

NV

10 Enexis Holding

NV

11 Publiek Belang Elektriciteitsproductie

BV

12 Verkoop Vennootschap

BV

13 Cross Border Leases

BV

14 Vorderingen op Enexis

BV

15 CSV Amsterdam

BV

16 Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek

BV

17 BWR personeel

BV

18 BWR Werkt

BV

19 Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold

Stichting

20 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging

21 Vereniging Groninger Gemeenten (VGG)

Vereniging

22 Regiovisie Groningen-Assen 2030

Convenant*

Informatie per verbonden partij
Naast het overzicht van de verbonden partijen eist het BBV ook dat er per verbonden partij
informatie wordt opgenomen om meer inzicht te krijgen op de verbonden partijen. Hieronder is per
verbonden partij de vereiste informatie opgenomen zover deze informatie beschikbaar is.
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Rechtsvorm, naam en plaats
Openbaar belang
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

Omschrijving bestuurlijk belang
Specificering
Omschrijving financieel belang
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang 2020
Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats
Openbaar belang
Omschrijving bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Specificering
Omschrijving financieel belang
Financieel belang
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
Eigen vermogen
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
Vreemd vermogen
verwachte omvang per 31-12-2020
Resultaat
verwachte omvang 2020

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats
Openbaar belang
Omschrijving bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Specificering
Omschrijving financieel belang
Financieel belang
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
Eigen vermogen
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
Vreemd vermogen
verwachte omvang per 31-12-2020
Resultaat
verwachte omvang 2020

Risico's

Ontwikkelingen

Rechtsvorm, naam en plaats
Openbaar belang
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

Omschrijving bestuurlijk belang
Specificering
Omschrijving financieel belang
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang 2020
Risico's

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.
Zitting in algemeen bestuur
P.Verschuren
Kosten verdeling op basis van inwoneraantal (Bron CBS). Kostenstijging / indexering van 1,5 procent per jaar.
€ 4665 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)
€ 4665 (o.b.v. inwoneraantal en totale begrote bijdrage deelnemende gemeenten)
€0
€0
NB
NB
€0
Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen
Samen werken aan veiligheid in Groningen.
Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
A. Hoogendoorn
Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
€ 3.947.251
€ 3.947.251
€ 4.816.000
NB
NB
NB
€ 154.000
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.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen - Veendam
Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO, enWM Woningwet.
Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
JJ. Boersma
Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
€ 3.288.428
€ 3.288.428 (jaarbijdrage) en € 155.000 (meerwerk)
€ 630.000
€ 630.000
€ 2.935.000
€ 2.935.000
-€ 259.000
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 € 587.500. Deze kunnen worden opgevangen door de begrote beschikbare weerstandscapaciteit van €
705.000.
In het Algemeen Bestuur van de ODG zal op 10 oktober 2019 een principebesluit worden genomen over de nieuwe vorm
van financiering. Vanuit Midden-Groningen wordt deelgenomen aan de werkgroep om een nieuw financieringsmodel
(outputfinanciering) nader vorm te geven. Hierbij wordt gedacht aan betalen op productniveau (outputfinanciering) op
basis van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) met daarin vastgestelde kengetallen en kostprijzen. Op basis van de
uitkomst van de werkgroep en de vergadering van het AB op 10 oktober 2019 wordt een beeld verkregen over de
mogelijke financiële gevolgen van deze andere wijze van financieren.
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. Hiervoor worden regelmatig
gesprekken gevoerd met de ODG.
In nauw overleg met de deelnemers en de ODG worden de basistaken helder vastgelegd. Daarnaast speelt de
inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2021.

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.
Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
P.Verschuren
Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
€ 2.006.693
€ 2.006.693
€ 1.146.000
€ 1.146.000
€ 34.046.000
€ 34.046.000
-€ 90.000
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 2019 hierover.
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Rechtsvorm, naam en plaats
Openbaar belang
Omschrijving bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Specificering
Omschrijving financieel belang
Financieel belang
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
Eigen vermogen
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
Vreemd vermogen
verwachte omvang per 31-12-2020
Resultaat
verwachte omvang 2020

Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats

Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven - Stadskanaal
Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van voormalige gemeente Menterwolde.
Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
DB Peter Verschuren en AB Peter Verschuren en Jan Jakob Boersma
Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
€ 546.000
€ 546.000
€ 801.000
€ 751.000
€ 10.450.000
€ 9.950.000
Na bijdrage vanuit deelnemende gemeenten is het resultaat € 50.000 negatief.
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.

Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Openbaar belang

Bestuurlijk belang
Financieel belang
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

Omschrijving bestuurlijk belang
Specificering
Omschrijving financieel belang
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang 2020

Risico's

Uitvoeren contractmanagement en ontwikkeling en innovatie van publiek vervoer in Groningen en Drenthe
Geen zitting in bestuur
Perceel Oost-Groningen wordt in bestuur vertegenwoordigd door wethouder Brongers (Stadskanaal)
Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie
€ 44.892
€ 44.892
€ 11.016
€ 11.016
€0
€0
€ 6.723
Publiek Vervoer heeft over het jaar 2018 een incidenteel tekort gerealiseerd van € 532.602. Ons aandeel hierin is € 28.920.
De GR verwacht voor 2019 en verder geen tekorten. Om het risico op een toekomstige overschrijding te verkleinen heeft
de GR een bestemmingsreserve van € 50.000 opgenomen. In 2020 zal de gemeentelijke bijdrage aan de GR
bedrijfsvoeringsorganisatie worden geïndexeerd. Onze bijdrage is dat jaar € 44.892 (in vergelijking met € 43.458 in 2018 en
2019).

Rechtsvorm, naam en plaats
Openbaar belang
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

Omschrijving bestuurlijk belang
Specificering
Omschrijving financieel belang
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang 2020
Risico's

Rechtsvorm, naam en plaats
Openbaar belang
Omschrijving bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Specificering
Omschrijving financieel belang
Financieel belang
verwachte omvang per 01-01-2020
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
Eigen vermogen
verwachte omvang per 31-12-2020
verwachte omvang per 01-01-2020
Vreemd vermogen
verwachte omvang per 31-12-2020
Resultaat
verwachte omvang 2020
Risico's

Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio – Bad Nieuweschans
De regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers bevorderen, stimuleren, ondersteunen
en coördineren op groot aantal gebieden.
Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.
A. Hoogendoorn en J. Borg
Bijdrage.
€ 6.800
€ 6.800
NB
NB
NB
NB
NB
Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
E.Drenth
Aandelen.
89.973 aandelen.
89.973 aandelen.
NB
NB
NB
NB
NB
Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
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Rechtsvorm, naam en plaats
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N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen
Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
P.Verschuren
Aandelen.
27 aandelen.
27 aandelen.
NB
NB
NB
NB
NB
Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

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.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
P. Verschuren
Aandelen.
142.116 aandelen
142.116 aandelen
NB
NB
NB
NB
NB
Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

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.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
P. Verschuren
Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding
€ 1.595.000
€0
€0
€0
€0
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van in totaal € 1,5 miljoen. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal
kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de
verkoop van Essent zijn opgericht.

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.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
E. Drenth
Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding
€ 5.000
€0
€0
€0
€0
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. De verwachting is dat de vennootschap
in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere
vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.
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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.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
E. Drenth
Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding
€ 90.000
€0
€0
€0
€0
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. De verwachting is dat de
vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of
zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht

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.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
E. Drenth
Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding
€0
€0
€0
€0
€0
De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of
aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt
aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico van de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het
nominale aandelenkapitaal van in totaal € 20.000. De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden
ontbonden na de aflossing van de 4e Tranche op 30 september 2019.
B.V. CSV Amsterdam - ‘s-Hertogenbosch
CSV Amsterdam is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen: eventuele schadeen garantieclaimprocedures te voeren.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
E. Drenth
Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding
€ 530.000
€0
€0
€0
€0
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. De
verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden.

B.V. Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek - Zuidbroek
Ontwikkeling bedrijventerrein.
Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.
J.Borg
Aandelen.
40 aandelen.
40 aandelen.
NB
NB
NB
NB
NB
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.
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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
Lid directie
Dhr. T. van de Poel directeur van BWR Personeel B.V.
Aandelen
100%
100%
€ 18.000
€ 18.000
€0
€0
€0
Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Personeel 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.

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.
Lid directie
T. van de Poel directeur van BWR Werkt! B.V.
Aandelen
100%
100%
€ 100.000
€ 100.000
€0
€0
€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.
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.
Dagelijks bestuur en algemeen bestuur worden gekozen door de aangesloten gemeenten.
Gemeenten hebben geen directe zitting in algemeen bestuur of dagelijks bestuur.
Bijdrage aan de vereniging
€ 82.445
€ 82.445
NB
NB
NB
NB
NB
Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer
Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken.
Zitting in dagelijks en algemeen bestuur (Algemene Leden Vergadering).
E. Drenth
Bijdrage aan de vereniging
€ 47.686
€ 47.686
NB
NB
NB
NB
€0
Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
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Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam
Het stimuleren van de vrijetijdseconomie door het mogelijk maken van de initiele aanleg, het exploiteren en
onderhouden van een golfbaan te Steendam.
Het realiseren en borgen van het openbaar belang.
E.Drenth
Garantstelling voor lening van de stichting bij de BNG.
€ 1.775.000
€ 1.775.000
NB
NB
NB
NB
NB
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
lening die de stichting heeft afgesloten bij de BNG, deze lening is in mei 2019 verlengd voor een bedrag van €
1.775.000,-. De garantstelling voor de lening heeft m.b.t. de gemeentelijke begroting impact op het
weerstandsvermogen voor een bedrag van € 187.500,-.

Vrijwillige samenwerking Regiovisie Groningen-Assen 2030 – Groningen
Regio Groningen-Assen investeert in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit.
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.
A.Woortman en J.Borg
Bijdrage.
Bijdrage vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.
Bijdrage vastgesteld tot en met 2023 (vaste jaarlijkse bijdrage).Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.
NB
NB
NB
NB
€ 357.614
Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.
Er is sprake van ontwikkelingen en dat is dat in 2019/20 nagedacht wordt en stappen gezet gaan worden wat betreft
de herijking van de regiovisie. In eerste instantie zal dat leiden tot een nieuw uitvoeringsprogramma en wellicht een

Ontwikkelingen

andere governance. In het eerste kwartaal 2020 zal dat vervolgens leiden tot de vaststelling van een geactualiseerde
regiovisie als onderdeel bij de jaarstukken 2020 (onder voorbehoud van besluitvorming van raden en staten). In juni
2020 zal de actualisatie definitief vastgesteld worden na verwerking van de zienswijzen van raden en staten.
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3.6

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding
De paragraaf grondbeleid geeft een visie op het grondbeleid en inzicht in de realisatie van de
bestuurlijke doelstellingen. Het gemeentelijk grondbeleid is in 2019 herschreven in een nieuwe Nota
Duurzaam Grondbeleid 2019-2024. 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 De
Nota Duurzaam Grondbeleid 2019-2024 stelt kaders aan het mandaat van het college en geeft
richting aan de wijze waarop ruimtelijk beleid geëffectueerd kan worden. De nota Duurzaam
Grondbeleid 2019-2024 geeft richting aan de wijze, waarop de gemeente acteert bij ruimtelijke
ontwikkelingen, waarbij grond en grondposities een rol spelen. Het grondbeleid is doelgericht
ingrijpen van de overheid op de grondmarkt om te komen tot een efficiënte en rechtmatige
verdeling van gronden, en van kosten en baten bij de ontwikkeling ervan. Het grondbeleid biedt
houvast bij de uitvoering van de volgende doelstellingen:
• het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen;
• het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente en
grondeigenaren;
• het transparant maken en beheersen van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen en
(bouw)projecten.

Herziening Grondexploitaties
Alle lopende grondexploitaties (bouwgronden in exploitatie) worden jaarlijks geactualiseerd in de
Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). De begroting 2020 en de meerjarenbegroting is
gebaseerd op de MPG 2019 die op 4 juli 2019 is vastgesteld. Eind 2019 wordt gestart met de MPG
2020, deze zal volgens planning in april 2020 aan uw raad voor vaststelling worden aangeboden.

Winst en verlies
Het beheersen van de financiën rondom grondexploitaties is geregeld in het BBV. 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 exploitatie.
Grondexploitaties
IJsbaan – Sappemeer
De 6 vrije bouwkavels die eind 2018 in verkoop zijn gegaan, zijn allemaal onder optie. We hopen
deze in 2019 en 2020 te verkopen. Op dit moment zijn er nog 9 vrije kavels beschikbaar in het plan.
In 2020 zetten we verder in op verkoop en ontwikkeling van deze kavels. Indien nodig worden de
kavels herverkaveld om ze couranter te maken. Het bestemmingsplan biedt hier ruimte voor.
Verder zijn er twee studeeropties verstrekt aan ontwikkelende partijen. Het streven is om deze
studeeropties om te zetten in nadere afspraken over ontwikkeling en realisatie van de
ontwikkelvlekken. We hopen hier in 2020 stappen in te kunnen zetten.
Tenslotte zijn er lopende koopovereenkomsten met 3 ontwikkelende partijen. We verwachten dat
deze partijen in 2020 starten of gestart zijn met de realisatie van 43 woningen.
Stadshart – Noordelijk deel Hoogezand
Het totale gebied Stadshart Noordelijk deel wordt grotendeels gevormd door de Kerkstraat en het
gebied dat ten westen van de Kerkstraat ligt. Het gebied wordt begrensd door de Meint
Veningastraat, de Kerkstraat, het Kieldiep en appartementencomplex Tussenhof-Zuid. Dit deel
vormt het entreegebied van Hoogezand en de toegang tot het Stadshart vanaf de A7.
De gemeente zet zich al jaren in voor de ontwikkeling van het Stadshart in Hoogezand. Het
stadshart kent een karakteristieke ruimtelijk structuur, waarvan de Kerkstraat een belangrijk
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onderdeel is. De leefbaarheid en de uitstraling van het noordelijk deel van de Kerkstraat kan
worden verbeterd. Om hier verandering in te brengen is een integrale aanpak van de Kerkstraat en
omgeving nodig op het gebied van: ruimtelijke kwaliteit, verkeer, woningen passend binnen het
woningbouwprogramma en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.
Om deze verandering te realiseren hebben Gemeente, Geveke, Lefier, Groninger Huis en De
Reensche Compagnie in april 2017 een intentieovereenkomst gesloten. In december 2017 hebben
Gemeente en Geveke een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel de plannen voor te
bereiden en te realiseren. Onderdeel van deze overeenkomst is gezamenlijke grondexploitatie. De
realisatie wordt gefaseerd aangepakt. Het eerste deel is Tussenhof, bestaande uit de onbebouwde
terreinen weerszijden van de Erasmusweg. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2019 vastgesteld
waarna de bouw eind 2019/begin 2020 kan starten. De volgende fase is de ontwikkeling van
appartementencomplex De Componist, ten oosten van de Kerkstraat, tussen cafetaria Boersma en
het spoor. Het bestemmingsplan hiervoor komt medio 2020 in de gemeenteraad.
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. De looptijd is verlengd met een jaar omdat de
verwachting is dat niet alle optienemers ook de kavels afnemen.
Tolweg – Muntendam
De verkopen verlopen voorspoedig en er wordt wat winst gemaakt. Er zijn nog 52 woningen te
realiseren van de 161. Binnen fase 1 zijn in gebied 1 (noordoostelijk deel) drie kavels onder optie de
rest is verkocht. In gebied 2 (zuidoostelijk deel) is een kavel onder optie, de rest is al verkocht.
Ontwikkeling aangaande het noordwestelijk deel is nog in onderzoek.
Verlengde Veenlaan – Slochteren
Aan de westzijde van Slochteren is de uitbreidingslocatie Verlengde Veenlaan in
ontwikkeling. Het gebied bevindt zich ten westen van de provinciale weg N387 ter hoogte van
Slochteren. Aan beide zijde van de bestaande weg Verlengde Veenlaan is plaats voor vrijstaande
woningen op flexibele kavels. Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om 45 woningen te
realiseren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een herijking van het plan. De herijking is in een
vergevorderd stadium. Er is een ontwerp gemaakt waarin 21 woningen passen. Een deel van het
oorspronkelijke plan zal dus niet uitgevoerd worden en de gronden worden afgewaardeerd naar
landbouwwaarde. In de verliesvoorziening is rekening gehouden met dit scenario.
Burgemeester Venemastraat – Meeden
Aan de zuidwestzijde van Meeden is de woningbouwlocatie Burgemeester Venemastraat in
ontwikkeling. Het plan bestaat uit 6 kavels gelegen aan de Burgemeester Venemastraat. Het gaat
om 6 ruime vrije kavel met een oppervlakte vanaf 1.100 m2. De parkstructuur achter de kavels is
bereikbaar via een pad tussen twee kavels en sluit aan op bestaande groenstructuren. In het
stedenbouwkundig plan is een 7de kavel gelegen. Deze valt echter buiten het exploitatiegebied en
is derhalve niet meegenomen in de exploitatie. In dit plan van 6 kavels is nog niets verkocht.
Met de MPG 2019 zijn de kavelprijzen naar beneden bijgesteld, hierdoor krijgen de kavels een
grondwaarde welke beter binnen de Meedense woningmarkt voor vrijstaande woningen past.
Rengerspark – Kolham
Dit plan is in 2018 overgenomen uit de samenwerking met Groningen. We zien lokaal en regionaal
dat de vraag naar bedrijfskavels toeneemt en hier willen we van profiteren. Er is veel interesse voor
bedrijfskavels op Rengers en we hopen deze interesse in 2020 te kunnen omzetten naar concrete
verkopen.
Korenmolenweg – Slochteren
De herinrichting van de Korenmolenweg is fysiek afgerond. Een deel van de beschikbare kavels is
verkocht. Er ligt nog 8.210 m2 bedrijventerrein te wachten op een koper. We verwachten in 2020 en
2021 de laatste kavels te verkopen.

Overige bouwgronden in exploitatie
112

Programmabegroting 2020

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.

Financieel
Hier volgt de financiële toelichting op de lopende grondexploitaties van de gemeente MiddenGroningen.
Boekwaardenverloop Bouwgronden in Exploitatie 2020-2023 met eindwaarden (bedragen x €
1.000)
Overzicht complexen
Begin
2020

Complex
Julianapark
Stadscentrum Noordelijk deel
Ijsbaan
Tolweg
Burg Venemastraat
Verlengde Veenlaan
Rengerspark
Korenmolenweg
Subtotaal BIE
Schiereiland Foxhol
Winkelpark
Perceel Rengers
Totaal voorraden

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

239
-1.820
6.606
357
515
3.827
3.575
657
13.956
199
188
58
14.401

Kosten
2020

Opbr.
2020

Eind 2020 Eind 2021 Eind 2022 Eind 2023

€
95 €
233 €
101
€ 1.369 €
680 € -1.131
€
277 €
856 € 6.028
€
132 €
157 €
332
€
18 €
82 €
452
€
175 €
274 € 3.729
€
239 €
638 € 3.176
€
24 €
239 €
441
€ 2.329 € 3.158 € 13.127
€
€
€
199
€
€
€
188
€
€
€
58
€ 2.329 € 3.158 € 13.573

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
-1.252
5.525
410
387
3.630
2.770
256
11.726
199
188
58
12.171

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
-930
5.186
471
321
3.517
2.361
10.926
199
188
58
11.371

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
-691
4.834
197
254
3.419
2.790
10.802
199
188
58
11.248

Eindwaar
de
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.383
180
2.686
256
7.505
7.505

De prognoses voor de grondexploitaties Julianapark, IJsbaan, Tolweg, Burg. Venemastraat,
Verlengde Veenlaan, Rengerspark en Korenmolenweg zijn gebaseerd op de MPG 2019. De prognose
voor de grondexploitatie Stadscentrum Noordelijk deel is op basis van de grondexploitatie die is
vastgesteld bij de opstart van de samenwerkingsovereenkomst grondexploitatie Stadshart Noord. Dit
betreft een sluitende grondexploitatie. Door de verplichte tussentijdse winstnemingen is de
eindwaarde van de winstgevende grondexploitaties Julianapark, Tolweg en Rengerspark nul.
De complexen Schiereiland Foxhol, Winkelpark en perceel Rengers betreffen stukken bouwrijpe
grond waarvoor geen grondexploitatie is opgesteld. Invulling is afhankelijk van vraag en initiatieven
uit de markt.
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Het “onderhanden werk”, het totaal van de gronden in exploitatie, neemt af van € 14,4 miljoen
naar € 11,25 miljoen eind 2023. Tegenover het totaal geprognosticeerde negatieve resultaat van €
7,5 miljoen, staat een voorziening van € 6,55 miljoen. (contant per 1-1-2020).
De gemeente Midden-Groningen heeft voor de volgende verliesgevende grondexploitaties
verliesvoorzieningen getroffen:

Grondexploitatie
Stadscentrum
IJsbaan
Burg Venemastraat
Verlengde Veenlaan
Korenmolenweg
Totaal

Stand per 1-1-2020
€
€
3.892
€
163
€
2.247
€
246
€
6.548
Bedragen x 1.000 euro

De stand per 1-1-2020 is de stand per 1-1-2019 verhoogd met 2% indexering. De gehanteerde
bedragen zijn op basis van contante waarde. De stand van de voorzieningen kan mogelijk wijzigen
op basis van de uitkomsten van de MPG 2020.

Overige complexen (geen onderdeel van bouwgronden in exploitatie)
De Vosholen – Hoogezand
Ontwikkel Combinatie Vosholen (OCV) realiseert plandeel 1 van De Vosholen en maakt deze de
komende jaren verder af.
Beneden Veensloot - Meeden
Uit oogpunt van openbare orde en veiligheid is dit perceel een aantal jaren geleden aangekocht. Op
deze kavel hebben bouwwerken gestaan die door de gemeente zijn gesloopt. Het perceel is in de
markt gezet voor verkoop.
Bedrijventerrein De Gouden Driehoek – Zuidbroek
Gouden Driehoek PPS is voorbehouden aan de Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek BV.
Hiervoor is een publiek private samenwerking aangegaan. Als uitvloeisel van deze samenwerking
moet de ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek BV de derde en laatste termijn van € 1,2
miljoen nog voldoen aan de gemeente op het moment dat het gehele plangebied bestemd is voor
bedrijfsdoeleinden en de gemeente de laatste 5 hectare heeft aangekocht en geleverd.
De gemeente heeft nog voor € 1,2 miljoen 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.
De Vosholen deelplan II
Deze locatie ligt tussen De Vosholen deelplan I en de Kleinemeersterstraat. De locatie is eigendom
van de gemeente. Inmiddels is een kernwaardenonderzoek gestart en is met geïnteresseerde
ontwikkelaars een participatietraject begonnen. De verwachting is dat in 2020 een
voorbereidingskrediet wordt aangevraagd.
Onderbouwing van de geraamde winstnemingen
De BBV schrijft een nieuwe methode van winstnemen voor, namelijk de POC methode (Percentage
of Completion). Dit betekent in het kort dat voor winstgevende grondexploitaties een ‘zekere’ winst
genomen moet worden op basis van de financiële voortgang van het project (% gerealiseerde kosten
* % gerealiseerde opbrengsten * geraamde winst). De in het verleden eventueel reeds genomen
winsten worden van de berekende ‘zekere’ winst afgetrokken. Ook voorziene risico’s kunnen van dit
resultaat worden afgetrokken, mits deze goed zijn onderbouwd. Op basis van de POC methode is de
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verwachting voor 2020 dat voor de grondexploitaties Julianapark en Tolweg totaal € 53.500 winst
kan worden genomen.
Jaarlijks te nemen winst, nominaal op het jaar (in euro's):
2020

2021

2022

Tolweg

€

26.500

€

19.300

€

Julianapark

€

27.000

€

65.500

€

Totaal

€

53.500

€

84.800

112.400
-

€ 112.400

2023
€
€

110.200
-

€ 110.200

Voor de winstgevende grondexploitatie Rengerspark wordt voor de komende jaren geen winstneming
begroot. Rengerspark heeft een looptijd langer dan tien jaar. Hierdoor is het resultaat te onzeker
om winst op te kunnen nemen.

Risico’s
Binnen de MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties) worden de financiële effecten van de
risico’s in de grondexploitaties in beeld gebracht. De hoogte van de becijferde risico’s wordt
betrokken bij de Paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing.
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3.7

Paragraaf Bestuur

Deze paragraaf beschrijft relevante ontwikkelingen in de uitvoering van het lokaal bestuur. Daarbij
gaat het om het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie. Hoe werken we samen
aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap, vanuit de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden?

Ambitie
De bouw van een nieuwe gemeente is een grote opgave. Dit zal ook in 2020 veel inzet vragen van
raad, college en organisatie..
We zijn nu bijna op de helft van de eerste raadsperiode van Midden-Groningen. Daarom gaan we
evalueren hoe het nu gaat met de manier van werken en het vergaderen van de raad. De opbrengst
van deze evaluatie vormt input om het samenspel van raad, college, ambtelijke organisatie en niet
in de laatste plaats met de inwoners te verbeteren.

Het Kompas
We willen met het Kompas als leidraad de rol van de raad versterken en hiermee inspelen op de
veranderende samenleving. In het Kompas staat de visie voor de gemeente Midden-Groningen met
de veranderingen in de samenleving als uitgangspunt. Daarin zijn vier pijlers benoemd:
 Groots in kleinschaligheid
 Ieder mens telt
 Economie van de toekomst
 Gemeente als bondgenoot

Interactieve beleidsvorming
De gemeente wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij verschillende fasen van beleidsvorming en
uitvoering maar vooral aansluiten bij initiatieven van inwoners. De overheid is dan deelnemer in de
dialoog en is een bondgenoot in de uitwerking van de initiatieven.
Bij de opstart van beleidsprocessen vanuit de gemeente betrekken we inwoners in een vroeg
stadium. Deze werkwijze vraagt om zichtbare en benaderbare bestuurders en om (digitale)
middelen die deze interactie vereenvoudigen en bevorderen. Op die manier krijgen inwoners en
maatschappelijke organisaties alle kansen voor betrokkenheid en initiatief; het past bij het tijdperk
van de mondige inwoner. In 2020 worden in afstemming met de inwoners het Nationaal Programma
Groningen (NPG), de Omgevingswet en de Energietransitie verder opgepakt. Dit zal veel tijd vragen
van de raad. Omdat per 1 januari 2020 alle harmoniseringsbesluiten zijn genomen, verwacht de
raad meer tijd te hebben om zich voor deze onderwerpen in te kunnen zetten.

Passende vergaderstructuur voor de raad
Op basis van deze uitgangspunten is , in lijn met de landelijke trend, gekozen voor het zogenaamde
BOB-model. Een driedeling waarbij eerst beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in
de oordeelsvorming met de fracties wordt gedebatteerd en tenslotte in een formele
raadsvergadering besloten wordt.
De raad zet in op een verdere ontwikkeling van het vergadermodel waarbij meer contact met de
burgers wordt gezocht. Dit bijvoorbeeld door het invoeren van politieke markten, waarbij
raadsleden en inwoners/stakeholder elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen komen. Verder
wil de raad meer inzetten op communicatie vanuit de raad om zo de raad meer een eigen gezicht te
geven. De raad wil meer in contact met de samenleving om zo samen te komen tot een betere
invulling van de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden.

Kwaliteit van besluitvoming
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Ook willen we de kwaliteit van de besluitvorming verhogen, de inwoners hierbij betrekken en
daarbij steeds meer gebruik maken van digitale middelen. De raadsleden kunnen bij hun
bestuurlijke werk een beroep kunnen doen op een accurate griffie die hen vanuit onafhankelijk
perspectief proactief adviseert. Verder gebruiken we een actueel Raadsinformatiesysteem waarop
vergaderstukken van de openbare vergaderingen voor politiek en burger gemakkelijk toegankelijk
zijn.

Rekenkamercommissie
Sinds 1 januari 2018 heeft de raad van Midden-Groningen een Rekenkamercommissie ingesteld. De
Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft als taak het onderzoeken van de doelmatigheid, de
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Hiermee is de
rekenkamercommissie een belangrijk instrument voor de controlerende taak van de raad.
Deze rekenkamercommissie, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden, is
ingesteld voor een periode van 2 jaar. Eind 2019 wordt de rekenkamerfunctie door de raad
geëvalueerd. Op basis van de bevindingen uit deze evaluatie zal de raad met ingang van 1 januari
2020 de definitieve rekenkamerfunctie voor Midden-Groningen vormgeven.
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3.8

Paragraaf Gevolgen gaswinning inclusief zoutwinning

Gevolgen gaswinning
De gemeente Midden-Groningen ligt in het kerngebied waar de gevolgen van de gaswinning voor de
gemeenschap van grote invloed zijn. Het vraagstuk rond de veiligheid voor de inwoners en de
daaruit voortvloeiende versterkingsopgave is van ongekende omvang en erg complex. Het versterken
heeft grote consequenties voor onze inwoners. De gemeente 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, in
economisch opzicht en op het vlak van erfgoed en cultuur dat mooie gebied zijn en blijven die zij
nu is voor de burgers, bedrijven en bezoekers.
In de aanpak van de problematiek rondom gaswinning en aardbevingen is er sprake van verkennen
en experimenteren. Lokaal werken we samen met inwoners en dorpen aan initiatieven die bijdragen
aan veiligheid, leefbaarheid en economische kansen in onze gemeente. Ook de wijze van
samenwerken van overheden en partijen met de Nationaal Coördinator Groningen kan er toe leiden
dat we taken, rollen en verantwoordelijkheden anders vormgeven dan we tot nu toe gewend waren.
Om deze problematiek adequaat en voortvarend aan te pakken, kunnen we niet alleen vertrouwen
op bestaande bestuurlijke en ambtelijke werkwijzen. Als eerste overheid staan we het dichtst bij de
inwoners. Als hun belangen zijn geschaad door de effecten van de gaswinning, gaan wij naast onze
inwoners staan door ons in te zetten voor hun belangen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.
Een belangrijke verandering die in 2018 is ingezet is dat de minister van Economische Zaken een
aantal besluiten heeft genomen waardoor de randvoorwaarden voor oplossingen ingrijpend
veranderden. Het voornemen om de gaswinning te verminderen en zelfs stop te zetten, heeft
directe gevolgen voor de versterkingsopgave. Dit heeft geleid tot het zogenaamde Mijnraadadvies
waarin een risicogerichte benadering van de versterkingsopgave wordt geschetst. In de praktijk
blijkt dat er nog heel veel uitvoeringsvraagstukken bestaan bij de implementatie van dit
Mijnraadadvies. Dit heeft grote consequenties voor de voortgang van de versterking. MiddenGroningen is vertegenwoordigd in de relevante werkgroepen en overleggen om de uitvoeringsvragen
van een oplossing te voorzien.
Centraal in de uitvoering van het vraagstuk rond de veiligheid van woningen en gebouwen in de
gemeente Midden-Groningen staat het Lokaal Plan van Aanpak. In het Lokaal Plan van Aanpak staat
de opgave voor de versterking in aantallen, volgorde en samenhang.
Het meest ver in het proces zijn we in Overschild. Daar is de voorbereiding van het versterken in
volle gang. Dit geldt zowel voor het deel van Overschild dat valt binnen de batch 1467, als voor het
deel dat valt binnen de batch 1588. Voor die laatste groep is in 2019 een speciale aanpak
ontwikkeld op basis van een bouwdepot waarover de eigenaar van de woning beschikking heeft. We
verwachten dat de eerste zichtbare activiteiten eind 2019 / begin 2020 gaan plaatsvinden. Het
buitengebied is wel geïnspecteerd, maar vooralsnog is het niet duidelijk wat de uitkomst is van deze
inspecties en wanneer de eigenaren hierover duidelijkheid krijgen, ondanks hetgeen wij hierover in
ons “Lokaal Plan van Aanpak” hebben opgenomen.
In de dorpen Tjuchem, Steendam, delen van Siddeburen, Hellum en Noordbroek zijn inspecties
(opnames) en engineering (beoordeling) in gang gezet. Het gaat de gemeenten nog niet snel genoeg
maar er is weer beweging na een heel lange periode van onzekerheid voor de inwoners.
Het versterken van de woningen in het kerngebied is een complexe opgave, zowel sociaal, technisch
als bestuurlijk en financieel. Doordat de gemeente de opdrachtgever is van de
Uitvoeringsorganisatie (de opvolger van NCG en CVW), heeft de gemeente meer mogelijkheden om
de uitvoering te volgen en te beïnvloeden en bij te sturen als dat nodig is. Hierbij blijft het
noodzakelijk dat er aan verschillende randvoorwaarden wordt voldaan, met name vanuit het Rijk.
Doordat al langere tijd sprake is van onduidelijkheid in het dossier is het moeilijk de toekomst te
begroten. Midden-Groningen weet goed waar zij zelf mensen en middelen inzet op het dossier en
houdt nauwlettend in de gaten of externe ontwikkelingen van invloed gaan zijn op de (financiële)
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positie van de gemeente. Zodra zich ontwikkeling voordoen die de begroting onder druk zetten
worden college en raad op de hoogte gebracht.
Het is de regio gelukt om met de minister van EZK tot een aantal afspraken te komen die maken dat
de uitvoering van de projecten in onder andere Overschild en binnen het scholenprogramma weer
door kan gaan. Over het zorgprogramma is nog geen definitieve besluitvorming maar er is brede
instemming dat de doelstelling van het zorgprogramma de juiste zijn voor de regio. Voor de
versterking en voor het toekomstperspectief van de regio zijn een aantal positieve stappen gezet
waarmee de gevolgen van de gaswinning aangepakt kunnen worden. Dit wordt lokaal en regionaal
opgepakt in Nationaal Programma. Het programma krijgt in samenwerking tussen college en raad
steeds meer vorm.
De programmabegroting voor 2020 baseren wij op de meest actuele stand van zaken en plannen van
2019. De lumpsum-vergoeding vanuit het Rijk ramen wij op € 1,3 miljoen. Daar staat een gelijk
bedrag aan lasten (kosten eigen organisatie/inhuur/onderzoek etc.) tegenover. We zien een
stijging van de kosten doordat we op meer plaatsen daadwerkelijk in uitvoering komen. Indien de
lumpsum-vergoeding de kosten niet dekken zullen wij die overschrijding claimen.

Scholenprogramma
De eerste resultaten van het scholenprogramma worden zichtbaar. Nog in 2019 wordt de oplevering
verwacht van KC Slochterveldweg in Slochteren, waardoor aansluitend de bouw van de Wiekslag in
Schildwolde van start zal gaan. Daarnaast start in dit najaar de bouw van een extra onderwijslocatie
voor het Aletta Jacobs College. Deze is nodig voor de integratie van het Aletta Jacobs College en
het CSG. Ook wordt bijna gelijktijdig gestart met de bouw van de nieuwe Praktijkschool op de
locatie van het voormalige Huis van de Sport.
Voor de projecten KC Kolham, KC Woldwijck 2 en KC Siddeburen zijn de bestemmingsplannen in
ontwikkeling om in 2020 te komen tot start van deze projecten. Ook de bouw van Kindcentrum
Hoogezand West, ’t Heidemeer en De Lichtbron zal naar verwachting in 2020 kunnen starten.
Bij de te versterken scholen wordt op dit moment door het CVW gewerkt aan versterkingsplannen.
Vanwege de opheffing van het CVW lopen op dit moment gesprekken om te voortgang van deze
projecten te waarborgen.

Gevolgen zoutwinning
Om er voor te zorgen dat de gemeente Midden-Groningen alle mijnbouw gerelateerde activiteiten
goed op elkaar af kan stemmen is ervoor gekozen de zoutwinning toe te voegen aan het programma
gevolgen gaswinning. De gemeente Midden-Groningen volgt de ontwikkelingen rond de zoutwinning
in Veendam kritisch.
Er is in 2018 een handhavingsverzoek bij staatstoezicht op de Mijnen ingediend om uitbreiding van
de zoutwinning tegen te gaan. De onzekerheid rond de calamiteit die op 20 april 2018 bij de
zoutwinning heeft plaatsgevonden versterkt de gemeente Midden-Groningen in haar verzet tegen
uitbreiding en nieuwe zoutwinning.

Nationaal Programma Groningen
In oktober 2019 hebben het Rijk, de provincie en de gemeenten die getroffen zijn door de
aardbevingen met elkaar afgesproken om te komen tot een zogenaamd Nationaal Programma
Groningen. Met dat Nationaal Programma willen Rijk en regio bouwen aan de toekomst van
Groningen én Nederland. De regio heeft veel ellende te verduren i.v.m. de effecten van de
gaswinning. Natuurlijk verdienen schadeherstel en versterking grote aandacht. Dat is voor onze
inwoners van het grootste belang. Daarnaast is het ook van groot belang dat de regio weer een
perspectief geboden wordt. Daar wordt het Nationaal Programma Groningen voor opgezet. Het Rijk
heeft daartoe een bedrag van € 1,15 miljard als startkapitaal gereserveerd.
In oktober 2018 werd in dit kader eerst een startdocument vastgesteld. In maart 2019 volgde de
bestuursovereenkomst en de daaruit volgende uitwerkingsafspraken, die neergelegd zijn in het
document “Een programma dat groeit”. Beide documenten zijn in de Raad van Midden-Groningen
aan de orde geweest. Het Nationaal Programma zal o.a. bestaan uit een aantal thematische
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programma’s (waar de provincie in eerste instantie voor verantwoordelijk is) en 7 lokale
programma’s (één per gemeente). Op basis van deze overeenkomst kreeg onze gemeente € 15
miljoen aan trekkingsrechten (overigens gelijk de andere gemeenten) om ook daadwerkelijk van
start te kunnen met onderwerpen die passen in het lokale programma.
Onze gemeente heeft er voor gekozen om eerst te werken aan de opzet van een integraal
programma. Slechts zaken met een grote urgentie zijn bij het bureau van het NPG ingediend om
voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen (met als bron onze eigen trekkingsrechten).
In juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met drie aanvragen: twee betreffende Overschild en
een die het inrichten van een programmaorganisatie mogelijk maakt. In totaal gingen deze drie
aanvragen over een bedrag van net iets meer dan € 2 miljoen. Daarmee is het grootste deel van
onze trekkingsrechten nog intact.
De eerste prioriteit ligt nu bij het vormgeven van het lokale programma. Ook de gemeenteraad
denkt hierin mee. Daartoe heeft de raad vanuit eigen kring een werkgroep in het leven geroepen.
Die werkgroep heeft het nodige voorwerk gedaan en dat wordt natuurlijk nu ook meegenomen bij
de verdere bouw van het programma. Voor de zomer van 2019 is gewerkt aan de inrichting van de
programmaorganisatie, inclusief het aantrekken van een externe programmamanager. Onmiddellijk
na de zomervakantie is deze organisatie van start gegaan.
De programmamanager heeft twee opdrachten meegekregen: het maken van een strategisch kader
en – op basis daarvan – het maken van een programmaplan. Zoals de planning nu luidt zal het
strategisch kader in het vierde kwartaal 2019 aan de raad worden aangeboden, waarna het daarop
gebaseerde programmaplan in het eerste kwartaal van 2020 zal volgen.
Participatie en communicatie zijn een uitermate belangrijke aspecten in dit traject. Op weg naar
het strategisch kader zullen stakeholders betrokken worden, terwijl in het kader van het te
ontwikkelen programmaplan de participatie en communicatie aanzienlijk fijnmaziger zal zijn.
Het strategisch kader en programmaplan moeten ook in lijn zijn met de programmakaders waarover
de raden en staten vlak voor en na de zomer over gesproken hebben. In het najaar van 2019 zal
daarover besluitvorming plaatsvinden.
In november 2019 moet er ook helderheid ontstaan over het definitieve verdelingsvraagstuk. Dat is
zeer relevant voor het bepalen van de omvang van ons lokale programma.
Voorgaande geeft het proces weer zoals tot op heden afgesproken. Doordat alles nog in
ontwikkeling is, is momenteel nog niet op de inhoud een doorkijk te geven. Dat wordt in het vierde
kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal 2020 mogelijk.
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Gevolgen Gaswinning

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen



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 MiddenGroningen zich verder moet ontwikkelen.





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.

We organiseren de complexe vraagstukken
rond
de
aardbevingsproblematiek
en
zoutproblematiek in Midden-Groningen door
een programma gevolgen gaswinning op te
zetten. Daarin wordt samenhang gecreëerd
tussen
alle
lopende
projecten
en
vraagstukken
op
het
gebeid
van
aardbevingen, de gevolgen van schade,
versterking van huizen en
scholen,
zorgvastgoed, infrastructuur, leefbaarheid
enzovoorts. Midden-Groningen werkt vanuit
een
samenhangende
programmatische
aanpak om meerwaarde te creëren.



We zetten ons samen met de provincie en de
collega “bevingsgemeenten” ingezet om alle
werkzaamheden goed te verrichten. Er moet
er nog worden gewerkt aan flexibiliteit in
wet- en regelgeving om alle gevolgen van de
gaswinning op te kunnen vangen. De kaders
moeten op meerdere plekken veranderen om
onze dorpen en gemeenschappen ook over
een paar jaar goed te laten functioneren.



Midden-Groningen luistert naar de wensen
en geluiden van inwoners en bedrijven en
zet zich met hen in als bondgenoot voor de
gemeenschap en voor een prettige
toekomst. We zoeken de samenwerking op
en willen gebruik maken van elkaars sterke
punten.
Overheden,
bedrijven
en
kennisinstellingen zijn en blijven partners in
de uitvoering van het programma gevolgen
gaswinning.



We zorgen ervoor dat we op alle niveaus
vertegenwoordigd zijn. We willen er zijn
voor onze inwoners, lokale gemeenschappen
en wijken. We willen met de regio samen
optrekken en waar nodig landelijk aandacht
vragen en oplossingen creëren. Zo zijn ook
de provincie en het Rijk verbonden met ons
werk en onze partners in de uitvoering.



We ondersteunen de dorpen en wijken waar
de gevolgen van de gaswinning gevolgen
hebben en zetten ons in om van de
versterking een succes te maken. De
versterking zoals deze nu in Overschild het
meest zichtbaar is gaat van start in 2018 en
loopt zeker geheel 2019 door. Visievorming
en start van opnames en beoordelingen gaat
ook in andere dorpen van start.



Als gevolg van de aardbevingen in Groningen
is het scholenprogramma gestart. Binnen dit



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.
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programma zijn alle scholen en gymzalen
binnen de contour geïnspecteerd. Daaruit is
gebleken dat bijna al deze gebouwen
bouwkundig versterkt moeten worden.


In het najaar van 2016 is in de raden van
Menterwolde, Slochteren en HoogezandSappemeer ingestemd met programmaplan
huisvesting onderwijs 2016-2020. Voor
uitvoering van deze plannen is een
programmaorganisatie opgezet. De komende
jaren werken we samen met externe
stakeholders (schoolbesturen, NCG, NAM,
CVW) aan uitvoering van dit plan.



De gemeente houdt de ontwikkeling rond de
zoutwinning in Veendam nauwlettend in de
gaten en onderhoud contact met de
toezichthouder
waar
het
gaat
om
winningsplannen
en
voorgestelde
veranderingen in de zoutwinning.
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3.9

Paragraaf Taakstellingen

Ombuigingsvoorstellen raad 11 juli 2019
De gemeenteraad heeft op 11 juli 2019 ingestemd met ombuigingsvoorstellen van in totaal circa €
7,9 miljoen die moeten leiden naar een gezonde financiële positie in de komende jaren.
Ombuigingsvoorstellen lasten
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5
Programma 5 (bedrijfsvoering)
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

2019
1.006.333
885.000
300.000
1.350.500
3.541.833

Inkomstenverhogende maatregelen

€

74.000 €

1.627.000 €

Totaal maatregelen 11 juli 2019

€

3.615.833 €

7.043.133 €

€
€
€
€
€
€
€

2020
1.111.333
1.385.000
200.000
300.000
2.419.800
5.416.133

€
€
€
€
€
€
€

2021
1.111.000
1.385.000
200.000
400.000
3.137.800
6.233.800

€
€
€
€
€
€
€

2023
412.000
1.421.232
500.000
3.225.800
5.559.032

1.677.000 €

1.677.000 €

1.677.000

7.910.800 €

7.935.032 €

7.236.032

€
€
€
€
€
€
€

2022
1.111.000
1.421.232
500.000
3.225.800
6.258.032

Realisatie van de ombuigingsvoorstellen is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een
structureel sluitend meerjarenperspectief van de begroting van Midden-Groningen. Om te kunnen
sturen op het realisatieproces ombuigingen zullen wij de voortgang monitoren. De raad wordt via de
P&C documenten begroting, jaarrekening en de voor- en najaarsnota geïnformeerd over de
voortgang van de realisatie.

Ombuigingsvoorstellen Sociaal Domein
De gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor Jeugd en Wmo zijn niet in evenwicht. Dit komt door
te hoge uitgaven voor de jeugdzorg. Om het tekort terug te dringen zijn er meerdere maatregelen
genomen, waaronder de keuze voor een bezuinigingspakket Jeugd en Wmo van € 2,5 miljoen euro
structureel waarover de raad op 17 oktober 2019 een besluit neemt.

Bezuinigingstaakstelling Maatschappelijk Vastgoed
In de begroting 2019 is een taakstelling voor maatschappelijk vastgoed opgenomen van € 0,3
miljoen in 2019 en vanaf 2020 € 0,45 miljoen structureel. Deze taakstelling vloeit voort uit de
kerntakendiscussie die destijds in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer is gevoerd.
Door beter contractbeheer en bijstelling huurcontracten wordt structureel € 0,2 miljoen meer aan
huurbaten ontvangen.
Dit structureel voordeel wordt ingezet ter realisatie van de taakstelling. De resterende
taakstellingen zijn: 2019 € 0,1 miljoen en vanaf 2020 € 0,25 miljoen.
Meerjarenperspectief 2020 tot en met 2023
De begroting 2020 alsmede de jaarschijven van het meerjarenperspectief tot en met 2022 zijn
nadelig. Om te komen tot een sluitende begroting 2020 hebben wij structureel taakstellend een
bedrag opgenomen van 2 miljoen euro.
Er zal worden gezocht naar mogelijkheden hoe het taakstellende bedrag daadwerkelijk kan worden
ingevuld. Hiervoor presenteren we in het eerste kwartaal van 2020 een pakket
ombuigingsvoorstellen aan de gemeenteraad.
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4.Financiële begroting
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4.1

Overzicht baten en lasten per programma

Overzicht van geraamde baten en lasten

Begroot 2019

Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering

-16.109.363
-38.655.689
-3.807.445
-1.146.029
-5.784.487

Subtotaal programma's

€

-65.503.013 €

Lokale heffingen

Overige algemene dekkingsmiddelen

€
€
€
€
€

-15.885.072
-121.989.024
-265.000
-2.893.210
-

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

€

-141.032.306 €

4.045.078 €

-136.987.228 €

-138.407.091 €

1.023.401 €

-137.383.690 €

-141.313.611 €

916.323 €

-140.397.288 €

-141.756.219 €

969.738 €

-140.786.481 €

Overhead
Onvoorzien

€
€
€

-10.500 €
€
€

28.379.338 €
€
139.000 €

28.368.838 €
€
139.000 €

-608.362 €
€
€

25.435.676 €
10.000 €
139.000 €

24.827.314 €
10.000 €
139.000 €

-624.568 €
€
€

25.927.275 €
10.000 €
139.000 €

25.302.707 €
10.000 €
139.000 €

-641.259 €
€
€

27.165.664 €
10.000 €
139.000 €

26.524.405 €
10.000 €
139.000 €

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

€

-206.545.819 €

209.437.750 €

2.891.931 €

-208.674.253 €

208.751.178 €

76.925 €

-210.363.663 €

208.429.848 €

-1.933.815 €

-211.696.530 €

210.491.295 €

-1.205.235 €

Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering

€
€
€
€
€

-6.745
-1.075.841
-1.428
-5.661.000

2.783.083
1.070.000

-6.745
-87.362
-306.678
-1.839.133

999.620
1.163.373

-6.745
-87.362
-1.428
-1.427.633

1.027.983
2.429.000

1.057.770
243.000

-6.745
970.408
-1.428
243.000

Subtotaal mutaties reserves

€

-6.745.014 €

Gerealiseerd resultaat

€ -213.290.833

Programma 3: Economie
Programma 4: Dienstverlening

Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo financieringsfunctie

Heffing Vennootschapsbelasting

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

176.874.334 €
1.075.653
2.969.425
-

€
€
€
€
€

21.493.432
78.656.657
7.252.796
3.307.961
660.475

€
€
€
€
€

111.371.321 €
-14.809.419
-121.989.024
-265.000
76.215
-

€
€
€
€
€

Lasten

-16.231.159
-37.461.922
-9.781.470
-695.779
-5.488.470

€
€
€
€
€

-69.658.800 €
-18.055.000
-119.977.091
-355.000
-20.000
-

€
€
€
€
€

Saldo

38.414.415
115.303.602
18.820.309
3.956.062
5.648.714

€
€
€
€
€

182.143.101 €
996.886
26.515
-

€
€
€
€
€

Baten

22.183.256
77.841.680
9.038.839
3.260.283
160.244

€
€
€
€
€

112.484.301 €
-17.058.114
-119.977.091
-355.000
6.515
-

€
€
€
€
€

Lasten

-16.049.408
-38.169.768
-7.656.317
-676.779
-5.873.212

€
€
€
€
€

-68.425.484 €
-18.509.000
-122.429.611
-355.000
-20.000
-

€
€
€
€
€

Saldo

38.330.011
115.977.528
17.244.102
4.110.764
5.774.846

€
€
€
€
€

181.437.250 €
866.678
49.645
-

€
€
€
€
€

Baten

22.280.603
77.807.760
9.587.785
3.433.985
-98.366

€
€
€
€
€

113.011.766 €
-17.642.322
-122.429.611
-355.000
29.645
-

€
€
€
€
€

Lasten

Begroot 2023

€
€
€
€
€

37.602.795
117.312.346
11.060.241
4.453.990
6.444.962

Baten

Begroot 2022

Programma 1: Dorpen & wijken

€
€
€
€
€

Saldo

Begroot 2021

Baten

Programma 2: Sociaal

Lasten

Begroot 2020

Programma

-15.993.158
-38.859.932
-8.004.945
-615.779
-5.825.238

€
€
€
€
€

-69.299.052 €
-18.904.000
-122.477.219
-355.000
-20.000
-

€
€
€
€
€

Saldo

38.308.985
116.783.931
17.731.140
2.464.952
6.917.885

€
€
€
€
€

182.206.893 €
888.184
81.554
-

€
€
€
€
€

Baten

22.315.827
77.923.999
9.726.195
1.849.173
1.092.647

€
€
€
€
€

112.907.841 €
-18.015.816
-122.477.219
-355.000
61.554
-

€
€
€
€
€

Lasten

-15.993.158
-37.863.165
-7.913.238
-615.779
-5.825.998

€
€
€
€
€

Saldo

€
€
€
€
€

22.448.136
77.868.323
10.025.731
1.921.119
1.368.416

181.843.063 €

113.631.725

909.180
73.260
-

€
€
€
€
€

-18.271.820
-124.967.265
-355.000
53.260
-

-144.523.265 €

982.440 €

-143.540.825

-658.452 €
€
€

27.384.605 €
10.000 €
139.000 €

26.726.153
10.000
139.000

-213.393.055 €

210.359.108 €

-3.033.947

1.089.032
2.040.450

€
€
€
€
€

-6.745
1.001.670
-1.428
2.040.450

3.129.482 €

3.033.947

-68.211.338 €
-19.181.000
-124.967.265
-355.000
-20.000
-

€
€
€
€
€

38.441.294
115.731.488
17.938.969
2.536.898
7.194.414

Toevoeging/onttrekking aan reserves
Programma 1: Dorpen & wijken
Programma 2: Sociaal
Programma 3: Economie
Programma 4: Dienstverlening

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

3.853.083 €

€ 213.290.833

€

-6.745
1.707.242
-1.428
-4.591.000

€
€
€
€
€

-2.891.931 €
-

€

€
€
€
€
€

-2.239.918 €
-210.914.171

€
€
€
€
€

2.162.993 €

€ 210.914.171

€

-6.745
912.258
-306.678
-675.760

€
€
€
€
€

-76.925 €
0

€
€
€
€
€

-1.523.168 €

€ -211.886.831

€
€
€
€
€

3.456.983 €

€ 211.886.831

€

-6.745
940.621
-1.428
1.001.367

€
€
€
€
€

1.933.815 €
0

-6.745
-87.362
-1.428
-

€
€
€
€
€

-95.535 €

€ -211.792.065

€

€
€
€
€
€

1.300.770 €
211.792.065

€

€
€
€
€
€

1.205.235 €
0

-6.745
-87.362
-1.428
-

€
€
€
€
€

-95.535 €

€ -213.488.590

€ 213.488.590

€

0
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4.2

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.61
0.62
0.63
0.64
0.7
0.8
0.9
0.10
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.81
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
Saldo

Bestuur
Burgerzaken
Beheer overige gebouwen en gronden
Overhead
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Parkeerbelasting
Belastingen overig
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting (VpB)
Mutaties reserves
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Verkeer en vervoer
Parkeren
Recreatieve havens
Economische havens en waterwegen
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische promotie
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorziening (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen

Lasten
€
4.773.649
€
1.261.383
€
343.417
€
25.350.831
€
26.515
€
597.148
€
399.738
€
€
€
€
2.577.166
€
10.000
€
2.162.993
€
4.058.973
€
2.266.154
€
6.884.510
€
€
27.385
€
395.947
€
277.014
€
1.178.241
€
197.247
€
244.136
€
4.230.544
€
4.580.145
€
193.750
€
4.686.699
€
3.132.757
€
92.036
€
353.509
€
1.745.279
€
5.800.000
€
6.209.883
€
6.583.621
€
35.163.658
€
15.955.687
€
3.405.709
€
1.046.280
€
14.285.393
€
20.886.500
€
530.800
€
3.083.744
€
4.311.049
€
7.361.120
€
2.325.179
€
580.333
€
1.585.481
€
4.900.131
€
4.852.438
€ 210.914.171

2020
Baten
€
-3.695
€
-695.779
€
-44.284
€
-597.862
€
-375.000
€
-9.255.000
€
-8.550.000
€
€
€ -119.977.091
€
-5.450.991
€
€
-2.239.918
€
-185.700
€
-1.539.444
€
-189.716
€
-140.000
€
-7.000
€
€
€
-1.140.628
€
-30.971
€
-250.000
€
-606.386
€
-2.071.922
€
-21.000
€
-1.094.516
€
-259.641
€
€
-4.000
€
-227.455
€
-54.312
€
-374.232
€
-38.295
€ -29.401.610
€
-3.843.360
€
-222.000
€
€
-629.507
€
-270.000
€
-4.610
€
-5.689.774
€
-8.115.745
€
-1.000
€
-434.000
€
-67.375
€
-4.361.536
€
-2.448.816
€ -210.914.171

Saldo
€
4.769.954
€
565.604
€
299.133
€ 24.752.969
€
-348.485
€
-8.657.852
€
-8.150.262
€
€
€ -119.977.091
€
-2.873.825
€
10.000
€
-76.925
€
3.873.273
€
726.710
€
6.694.794
€
-140.000
€
20.385
€
395.947
€
277.014
€
37.613
€
166.276
€
-5.864
€
3.624.158
€
2.508.223
€
172.750
€
3.592.183
€
2.873.116
€
92.036
€
349.509
€
1.517.824
€
5.745.688
€
5.835.651
€
6.545.326
€
5.762.048
€ 12.112.327
€
3.183.709
€
1.046.280
€ 13.655.886
€ 20.886.500
€
260.800
€
3.079.134
€
-1.378.725
€
-754.625
€
2.324.179
€
146.333
€
1.518.106
€
538.595
€
2.403.622
€
0
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4.3

Overzicht incidentele baten en lasten
2020

Programma / Omschrijving

Lasten

Programma 1: Dorpen en Wijken
Beschoeiing, achterstanden onderhoud
Projectleider visie ontwikkeling, energie en duurzaamheid
Projectleider energietransitie
Instellen revolverend fonds
Blibliotheek Siddeburen
Bibliotheek Harkstede
Groen, achterstanden onderhoud

€
€
€
€
€
€
€

151.527
37.500
75.000
250.000
30.000
30.000
467.000

€
€
€
€
€
€
€

Programma 2: Sociaal
Wijkservicepunten
Armoede en schuldenbeleid
Meedoenfonds: Meer doen met nieuwkomers
Ontwikkelbudget Sociale Teams
Programma gezond en sociaal
Sloop Ruitenvelder NJN2019 (2020 ipv 2019)

€
€
€
€
€
€

50.000
99.212
70.000
22.500
55.000
264.500

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

200.000
30.000
100.000
70.000
1.536.000

€
€
€
€
€
€
€

Programma 3: Economie
Grondexploitatie (Tolweg en Julianapark)
Economische ontwikkeling omgevingswet
Opstellen gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
MER BP buitengebied
Geleuidtaken omgevingswet
Programma Gevolgen Gaswinning
Ombuigingen - bouwleges

2021
Baten

Lasten

-

-

€
€
€
€
€
€
€

467.000

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

22.500
55.000
264.500

€
€
€
€
€
€

50.000
-

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

50.000
-

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

53.500
1.536.000
1.000.000

€
€
€
€
€
€

100.000
1.536.000

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

1.506.000

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

100.000

€
€
€
€
€

Overige baten en lasten: stelposten
Algemene uitkering: Stelpost Frictiekosten herindeling
Basis op orde
Te nemen maatregelen: Voordeel boekwaarde voormalige
Stelpost loon- en prijscompensatie

€
€
€
€

1.691.973
360.000
-220.000

€
€
€
€

Totale incidentele baten en lasten van de programma's:

€

5.470.212 €

5.688.979 €

4.229.150 €

€
€
€
€

896.294
933.915
-

896.294 €
870.000 €
800.000 €
€
619.000

€

€
1.830.209 €

- €
- €
- €
646.250
€
913.000
1.559.250 €

3.185.294 €

€

7.300.421 €

7.248.229 €

7.414.444 €

Totale incidentele baten en lasten:

€
€
€
€

Lasten

€
€
€
€
€
€
€

Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering
Algemene uitkering: Scholenprogramma aardbeving
Algemene uitkering: Frictiekosten herindeling
Algemene uitkering: Decentralisatieuitkering schulden en armoede
Algemene uitkering: Decentralisatieuitkering meer doen met
Voorjaarsnota 2019: Diversen

Mutaties reserves incidenteel
Toevoeging reserve: Scholenprogramma aardbeving (progr. 2)
Toevoeging reserve: Het Kielzog (progr. 5)
Toevoeging reserve: Het Kielzog (progr. 5) - VJN 2018
Onttrekking reserve: Het Kielzog (progr. 5)
Toevoeging algemene reserve (progr. 5)
Onttrekking algemene reserve (progr. 5)
Totale mutaties reserves incidenteel:

2023
Baten

151.527
37.500
75.000
467.000

€

€

Lasten

€
€
€
€
€
€
€

Programma 4: Dienstverlening
Burgerzaken (verkiezingen)

-

2022
Baten

-

896.294
1.691.973
99.212
70.000
-

-

€

120.150 €

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

1.691.973
-

84.800
1.536.000

-

€

101.310 €

€
€
€
€
€

896.294
1.691.973
-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

€
€
€
€

450.000
-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

112.400
1.506.000

-

896.294
-

-

€
€
€
€
€
€

Baten

467.000

-

1.476.000

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

€

-

€

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

896.294
-

-

4.659.067 €

2.124.310 €

2.514.694 €

465.547

896.294
103.000

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

896.294
1.900.450

€
€
€
€

-

465.547 €

999.294 €

-

€

2.796.744 €

-

5.124.614 €

3.123.604 €

2.514.694 €

4.739.744 €

€
€
€
€
€

1.943.000 €

110.200
1.476.000
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Toelichting:
Programma 1: Dorpen en Wijken
- Beschoeiing, achterstallig onderhoud: Door bezuinigingen in de afgelopen jaren op het
beheer en onderhoud van openbare ruimte is het onderhoud op het sommige delen van het
areaal onder het basisniveau gekomen. Hierdoor ontstaan onveilige situaties maar zorgt ook
voor kapitaalvernietiging. Om weer op een aanvaardbaar onderhoudsniveau wordt er voor
wat betreft de incidentele lasten van 2019 t/m 2021 per jaar € 0,15 miljoen geraamd.
- Projectleider visie ontwikkeling, energie en duurzaamheid: In 2018 is het project “opstellen
beleid, visies en uitvoeringsplannen energie en duurzaamheid” opgestart. Dit betekent voor
de begroting 2020 en 2021 een incidentele last van € 37.500 per jaar.
- Projectleider energietransitie: Voor het project “energietransitie in de praktijk” wordt een
projectleider ingehuurd. Dit betekent voor de begroting een incidentele last van € 75.000
per jaar voor de periode 2019 tot en met 2021.
- Instellen revolverend fonds: Om investeringen in duurzame maatregelen mogelijk te maken
wordt in zowel 2019 als in 2020 eenmalig € 0,25 miljoen in het fonds gestort.
- Bibliotheek Siddeburen: De bibliotheek in Siddeburen wordt in 2020 eenmalig opnieuw
ingericht. De geraamde kosten bedragen € 30.000.
- Bibliotheek Harkstede: De bibliotheek in Harkstede wordt in 2020 eenmalig opnieuw
ingericht. De geraamde kosten bedragen € 30.000.
- Groen, achterstanden onderhoud: Voor het weer op een aanvaardbaar onderhoudsniveau
brengen van het Openbaar Groen is voor de periode 2019 t/m 2024 aanvullend budget
beschikbaar gesteld. Deze incidentele lasten bedragen jaarlijks € 467.000
Programma 2: Sociaal
- Wijkservicepunten: De (wijk)servicepunten zijn laagdrempelige inlooppunten in eigen wijk,
buurt of dorp voor informatie, advies en dienstverlening. Wijkbewoners van alle leeftijden
kunnen met hun vragen bij de servicepunten terecht. Het zijn bewoners en vrijwilligers zelf
die de servicepunten bemensen en draaiende houden. De servicepunten zijn vaak gevestigd
in een wijkcentrum of dorpshuis en dragen bij aan versterking van de maatschappelijke
functie van deze gebouwen. Het gaat daarbij om 8 servicepunten in voormalig HS (vijf
bestaande en drie nieuwe), de opzet van twee nieuwe servicepunten in voormalige
gemeente Slochteren en twee bestaande servicepunten in voormalig Menterwolde. We
brengen op dit moment in kaart op welke manier wijkservicepunten, sociale teams en onze
gebiedsregisseurs en het contactplein het best kunnen samenwerken. Tot nu toe zijn de
servicepunten tijdelijk gefinancierd. In het najaar van 2018 evalueren we de servicepunten
en adviseren we over of we de verdere ontwikkeling van deze punten structureel in de
begroting willen opnemen. Tot die tijd zetten we de tijdelijke financiering voort. De kosten
hiervoor bedragen € 50.000.
- Armoede en schuldenbeleid: Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en
schuldenbeleid heeft het kabinet voor drie jaar middelen ter beschikking gesteld. De
gemeente Midden-Groningen zet deze middelen in om de schuldhulpverlening te versterken
door o.a. samenwerking te gaan zoeken met beschermingsbewindkantoren en de Toolkit
gespreksvoering laaggeletterdheid te implementeren. Ook worden middelen beschikbaar
gesteld voor het ontwikkelen van een doorlopende lijn van financiële educatie binnen het
onderwijs in Midden-Groningen. De extra middelen ad € 63.500 voor 2019 en € 99.212 in
2020 worden ingezet voor uitvoering van deze intensiveringen van het armoede en
schuldenbeleid.
- Meedoenfonds: Meer doen met nieuwkomers: Het huidige inburgeringsstelsel wordt
gewijzigd. De aanpassingen gaan naar verwachting in per 1 januari 2021. Gemeenten krijgen
een sleutelrol in de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Gemeenten worden
opnieuw verantwoordelijk voor een passend inburgeringsaanbod waarbij inburgering en
participatie samengaan.
Gemeenten ontvangen in aanloop naar het nieuwe stelsel extra gelden om extra inspanning
te leveren om de huidi
ge groep inburgeringsplichtige statushouders te ondersteunen en te activeren richting
passend inburgeringsonderwijs. Onze gemeente ontvangt een extra bedrag van ca. € 0,14
miljoen; € 70.000 in 2019 en € 70.000 in 2020. De tijdelijke middelen worden verstrekt via
een decentralisatie-uitkering.
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-

-

Ontwikkelbudget Sociale Teams: Er is voor 2 jaren (2019 en 2020) een budget beschikbaar
gesteld om te investeren in de ontwikkeling van de sociale teams.
Programma gezond en sociaal: Het programma gezond en sociaal heeft een projectduur
vanaf 2016 tot en met 2020. In dit project staan de volgende doelstellingen centraal:
- Gezondheid en welbevinden van wijkbewoners behouden en verbeteren
- Betaalbare kosten voor zorg en samenleving
- Versterking en verduurzaming integrale gebiedssamenwerking
- Verbindingen tussen individueel en collectief, tussen formeel en informeel, tussen
vrijwilligers en professionals
Eenmalige lasten bij de sloop-nieuwbouw van de Ruitenvelder: In het oorspronkelijke plan
en raadsbesluit waren de eenmalige lasten € 0,26 miljoen en de evenhoge vergoeding die
daar tegen over staat geraamd in 2019. Door vertraging in het project worden deze lasten
en baten in 2020 verwacht.

Programma 3: Economie
- Grondexploitatie (Tolweg en Julianapark): Dit betreft door de BBV verplichte tussentijdse
winstneming bij winstgevende projecten. Deze incidentele baten betreffen tussentijdse
winstnemingen voor 2020 t/m 2023 op basis van de MPG 2018. De winstnemingen zijn
berekend met de Percentage of Completion (PoC) methode.
- Economische ontwikkeling Omgevingswet: In het coalitieakkoord hebben we aangegeven de
invoering van de omgevingswet te willen gebruiken om het bondgenootschap met onze
inwoners ondernemers verder vorm te geven. Voor de implementatie van de omgevingswet
richten we een programma in. De lasten voor 2020 en 2021 bedragen respectievelijk
€ 0,2 miljoen en € 0,1 miljoen.
- Opstellen gemeentelijk verkeer- en vervoerplan: Een vastgesteld verkeer en vervoerbeleid
geeft richting aan de wijze waarop de gemeente omgaat met zaken als bereikbaarheid,
verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming. Het opstellen van het GVVP kan niet
binnen de huidige capaciteit opgepakt worden. Voor het uitbesteden van deze opdracht is
€ 30.000 nodig voor 2020.
- MER BP buitengebied: Voor het buitengebied dient een nieuw bestemmingsplan te worden
vastgesteld. Voor de opstelling van dit plan dient een milieueffectrapportage (planMER) te
worden opgesteld en uitgevoerd. Dit betreft een incidentele last van € 0,1 miljoen voor
2020.
- Geluidtaken omgevingswet: Vanuit de Omgevingswet (invoering 1-1-2021) moeten
gemeenten zich voorbereiden op nieuwe taken onder andere op het gebied van geluid. De
last voor 2020 bedraagt € 70.000.
- Programma Gevolgen Gaswinning: De Lumpsum-vergoeding en de middelen vanuit de NPG
voor het dorpsproces Overschild zijn als incidentele baten en lasten geraamd, totaal ruim €
1,5 miljoen
- Eenmalige verwachte toename bouwleges: In 2020 worden incidenteel hogere baten
verwacht voor een aantal grotere projecten.
Programma 4: Dienstverlening
- Burgerzaken (verkiezingen): Extra lasten in verband met verkiezingen 2021 en 2022. In 2021
zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen
gehouden.
Programma 5: Bestuur en bedrijfsvoering
- Algemene uitkering: Scholenprogramma aardbeving: Extra uitkering ter ondersteuning van
schoolgebouwen tegen aardbevingen.
- Algemene uitkering: Frictiekosten herindeling: De Gemeente Midden-Groningen ontvangt
een frictiekostenvergoeding voor de herindeling van de drie gemeentes Hoogezand,
Slochteren en Menterwolde.
- Algemene uitkering: Decentralisatie uitkering schulden en armoede: De Gemeente MiddenGroningen ontvangt een extra uitkering via de Algemene uitkering om de werkzaamheden
met betrekking tot schulden en armoede. De extra uitkering wordt uitgekeerd in 2019 en
2020.
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-

Algemene uitkering: Meer doen met nieuwkomers: De Gemeente Midden-Groningen ontvangt
een extra uitkering via de Algemene uitkering om de werkzaamheden met betrekking tot
schulden en armoede. De extra uitkering wordt uitgekeerd in 2019 en 2020.
Beveiliging panden: Er is sprake van meerkosten voor de beveiliging van verschillende
panden. Deze situatie is ontstaan door de verhuizing van ambtenaren uit het gemeentehuis
Hoogezand naar diverse extra tijdelijke locaties. De locaties worden overdag beveiligd om
het gevoel van veiligheid bij de medewerkers te garanderen. De incidentele lasten bedragen
in 2020 € 0,1 miljoen.

Overige baten en lasten: stelposten
- Algemene uitkering: Stelpost Frictiekosten herindeling: Uitgegaan wordt dat de
herindelingsvergoeding in zijn geheel wordt besteed.
- Basis op orde: De komende periode zal de focus liggen op het hervinden van de routine in de
uitvoering. Hierdoor wordt de bedrijfsvoering en daarmee ook de externe dienstverlening
weer voorspelbaar. Het werken aan ‘de basis op orde’ is een organisatie brede opgave. In
2018 was op meerdere plekken in de organisatie geconstateerd dat er geen sprake was van
‘de basis op orde’. Binnen de organisatie is het de taak om in het verlengde van 2019, ook
in 2020 een gezonde balans te vinden tussen het hervinden van vastigheid en het in gang
zetten van een andere manier van werken.
- Te nemen maatregelen: Voordeel boekwaarde voormalige gemeentehuizen: In de reserve
voor de centrale huisvesting is rekening gehouden met een afwaardering van de
boekwaarden van de voormalige gemeentehuizen in Menterwolde en Slochteren. Op basis
van de huidige boekwaarden kan deze afwaardering plaatsvinden tegen lagere bedragen. Bij
de begroting 2019 is dit “voordelige” verschil van € 0,45 miljoen ingezet voor dekking van
het begrotingstekort in 2021.
- Stelpost loon- en prijscompensatie: In de begroting is een stelpost opgenomen voor
compensatie van loon- en prijsmutaties, waaronder die van de gemeenschappelijke
regelingen. De in Programma 1 vermelde begrotingsmutaties van zowel de Omgevingsdienst
Groningen als de Veiligheidsregio hebben onder meer betrekking op dergelijke mutaties. Om
dat deel van de “uitzetting in budget” te dekken wordt deze stelpost aangewend.
Mutaties reserves incidenteel
- Toevoeging reserve: Scholenprogramma aardbeving (progr. 2): Zie toelichting bij
programma 5. De storting in de reserve komt ten laste van programma 2.
- Toevoeging reserve: Het Kielzog (progr. 5): Vanaf 2013 werd in de begroting van HoogezandSappemeer rekening gehouden met de extra druk op de exploitatielasten na in gebruik
name van de nieuwe centrale huisvesting. Tot aan de realisatie van de nieuwe huisvesting
wordt deze last toegevoegd aan de reserve ‘Het Kielzog’. De realisatie is een jaar
opgeschoven. Voor de begroting 2021 wordt hierom € 0,87 miljoen aan de reserve
toegevoegd.
- Toevoeging reserve: Het Kielzog (progr. 5) Voorjaarsnota 2018:
Voorlopig is aangenomen dat het gemeentehuis in Slochteren deels in gebruik blijft. Voor
het afboeken van de boekwaarde van het gemeentehuis in Muntendam wordt in 2021 € 0,8
miljoen toegevoegd aan de reserve Het Kielzog.
- Onttrekking reserve: Het Kielzog (progr. 5)
De onttrekkingen betreffen dekking van de kosten voor tijdelijke huisvesting (2020: € 0,29
miljoen en 2021 € 0,39 miljoen), de dekking van de afboeking boekwaarde perceel voor
parkeerplaatsen Het Kielzog fase 2 in 2020 van € 0,3 miljoen en een bijdrage voor hogere
beveiligingskosten van € 50.000 in 2020.
- Onttrekking Algemene reserve: Om de begroting van 2020 sluitend te krijgen wordt de
Algemene reserve aangewend voor een bedrag van € 0,91 miljoen.
- Toevoeging Algemene reserve: In 2021 wordt € 0,62 miljoen toegevoegd aan de algemene
reserve, in 2022 € 0,1 miljoen en in 2023 € 1,9 miljoen.
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4.4

Geprognosticeerde balans 2020-2023

Balans 31-12-2020
Vaste passiva

Vaste Activa
Imma teri ël e va s te a ctiva

€

Ma teri ël e va s te a ctiva
Fi na nci ël e va s te a ctiva

2.236.846 Ei gen vermogen

€

25.860.418

€ 197.303.027 Voorzi eni ngen

€

31.781.299

€

€ 133.517.196

9.278.502 Va s te s chul den

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorra den

€

14.738.202 Vl ottende s chul den

Ui tzetti ngen

€

7.500.000 Overl opende pa s s i va

Overl opende Activa

€

5.000.000

Li qui de mi ddel en

€

500.000

Totaal

€ 236.556.577

Totaal

€

28.413.000

€

16.984.664

€ 236.556.577

Balans 31-12-2021
Vaste passiva

Vaste Activa
Imma teri ël e va s te a ctiva

€

Ma teri ël e va s te a ctiva
Fi na nci ël e va s te a ctiva

2.164.722 Ei gen vermogen

€

27.794.704

€ 189.853.190 Voorzi eni ngen

€

32.790.399

€

€ 129.929.277

9.247.679 Va s te s chul den

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorra den

€

13.202.026 Vl ottende s chul den

Ui tzetti ngen

€

7.250.000 Overl opende pa s s i va

Overl opende Activa

€

4.750.000

Li qui de mi ddel en

€

400.000

Totaal

€ 226.867.617

Totaal

€

22.794.000

€

13.559.237

€ 226.867.617
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Balans 31-12-2022
Vaste passiva

Vaste Activa
Imma teri ël e va s te a ctiva

€

Ma teri ël e va s te a ctiva
Fi na nci ël e va s te a ctiva

2.092.598 Ei gen vermogen

€

28.865.726

€ 181.284.091 Voorzi eni ngen

€

33.926.415

€

€ 128.104.803

9.215.971 Va s te s chul den

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorra den

€

12.335.678 Vl ottende s chul den

Ui tzetti ngen

€

7.000.000 Overl opende pa s s i va

Overl opende Activa

€

4.500.000

Li qui de mi ddel en

€

350.000

Totaal

€ 216.778.338

Totaal

€

17.691.000

€

8.190.394

€ 216.778.338

Balans 31-12-2023
Vaste passiva

Vaste Activa
Imma teri ël e va s te a ctiva

€

Ma teri ël e va s te a ctiva
Fi na nci ël e va s te a ctiva

2.022.654 Ei gen vermogen

€

31.765.890

€ 171.933.128 Voorzi eni ngen

€

34.815.431

€

€ 118.942.373

9.183.353 Va s te s chul den

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorra den

€

11.973.241 Vl ottende s chul den

Ui tzetti ngen

€

7.000.000 Overl opende pa s s i va

Overl opende Activa

€

4.500.000

Li qui de mi ddel en

€

350.000

Totaal

€ 206.962.376

Totaal

€

13.290.550

€

8.148.132

€ 206.962.376
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4.5

EMU-saldo
Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens:
Overheidslaag:
Berichtgevernaam:
Berichtgevernummer:
Jaar:
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam:

Omschrijving

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Midden-Groningen (1952)

Gemeente
Midden-Groningen
1952
2020

EMU200061952.XLS

2019
x € 1000,-

2020
x € 1000,-

2021
x € 1000,-

Volgens realisatie
tot en met sept.
2019, aangevuld
met raming
resterende periode

Volgens begroting
2020

Volgens
meerjarenraming
in begroting 2020

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)

-6.229

-913

619

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

16.745

30.722

-7.522

3.

Mutatie voorzieningen

1.007

487

1.009

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

115

-2.437

-1.536

5.

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste
activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van
financiële vaste activa

950

-28.711

10.686

Berekend EMU-saldo

-23.032

Ruimte voor uw toelichting
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4.6

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van het BBV dienen gemeenten in de begroting in te gaan op
de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig
personeel.
Het betreffen uitkeringen in relatie tot:
-vakantierechten;
-wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders;
-pensionverplichtingen wethouders;
-WW-verplichtingen
-WAO/WIA/WGA-verplichtingen
In het BBV is geregeld dat voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar
volume geen voorzieningen gevormd mogen worden, maar dat ze dienen te verlopen via de
exploitatie. Deze jaarlijks terugkerende verplichtingen zijn derhalve in de begroting en
meerjarenraming opgenomen en maken onderdeel uit de van de financiële positie. Als de
verplichtingen niet van een vergelijkbaar volume zijn, dan moet hiervoor wel een voorziening
worden getroffen.
Er is een voorziening ingesteld voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zonder vergelijkbaar
volume. In verband met de liquidatie van de voormalige Stichting Baanvak is er een voorziening
getroffen van € 63.800 wegens nog te betalen transitievergoedingen. Tevens is er een voorziening
ingesteld om een mogelijk tekort van de pensioenuitkeringen van wethouders aan te vullen. Op
basis van berekeningen van verzekeraar Loyalis wordt er een bedrag aan de voorziening toegevoegd.
De stand van deze voorziening per 01-01-2019 bedraagt € 0,29 miljoen.
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4.7

Overzicht investeringen

INVESTERINGEN IBOR - Tractie
Reinigingsvoertuig
Vrachtauto
Bestelauto
Bestelauto
Pickup
Pickup
Heftruck / Shovel
Tractor
Bladveeg/zuigmachine
Winterdienst
Bladveeg/zuigmachine

Iveco trakker BZ-JL-94 SL
Iveco trakker BZ-FX-26 SL
Peugeot expert 72-VPV-3 SL
Ford connect 2-VJP-18 SL
Peugeot boxer 86-VRR-3 HS
Mitsubishi canter veegvuil 72-VPT-4 H-S
Heftruck nissan SL
Tractor Fendt 209 P MW
Bladveegmachine Trilo MW
Aanhangerstrooier Nat Tractor
Aanhanger Nimos H-S

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Sub-totaal €

INVESTERINGEN IBOR - Wegen en verhardingen

Bedrag

Grond- / Weg / Waterbouwkundige werken
Wegwerken achterstalling onderhoud wegen
€
Sub-totaal €

INVESTERINGEN IBOR - Vervangingsplan Openbare verlichting
Installaties
Installaties

Openb. verlichting 2020 masten
Openb. verlichting 2020 armaturen

€
€
Sub-totaal €

INVESTERINGEN Facilitair
€
€
€
€
€
€
€
Sub-totaal €

INVESTERINGEN Sport
Verv.toplaag watergedragen hockeyveld
Renovatie/vernieuwing 4 sportvelden per jaar
Verv.sportmateriaal gymzalen/sporthallen (29)
Verv.materiaal zwembadtechniek
Sub-totaal

110.000
1.240.756

n.v.t.

30.000
50.000
20.000
35.000
10.000
100.000
12.000
257.000

€
€
€
€
€

220.000
230.000
210.000
219.000
879.000

Bedrag
Switches (vervanging)
Switches (nieuw) inr.nieuw gem.huis
CAD omgeving (nieuwe servers)
Firewall (vervanging)
Netscaler 2 stuks (vervanging)
Servers (vervanging)
Smartphones 50 stuks (vervanging)
Wifi-points (vervanging)
wifi-points (nieuw) inr.nieuw gem.huis

€
€

48.000
48.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
Sub-totaal €

Afschrijving- Kapitaal lasten
termijn
vanaf 2021
n.v.t.

Bedrag

Automatisering
Aut.hardware netwerk 1e C
Aut.hardware netwerk 1e C
Aut.hardware netwerk 2e C
Aut.hardware netwerk 1e C
Aut.hardware netwerk 1e C
Aut.hardware netwerk 2e C
Aut.hardware mobile dev.
Aut.hardware netwerk 1e C
Aut.hardware netwerk 1e C

30

1.130.756

Bedrag
4 beamers incl. lap tops
Kantoor meubilair 1
Beamers
Peugeot expert
Vouwmachine
Paternosterkasten (13x)
Mac's

Afschrijving Kapitaal lasten
termijn
vanaf 2021

Afschrijving- Kapitaal lasten
termijn
vanaf 2021
400.000
40
€
16.000
200.000
20
€
13.000
600.000
€
29.000

Bedrag

Grond- / Weg / Waterbouwkundige werken
Investeringen op basis van risicogestuurd beheer
€
Grond- / Weg / Waterbouwkundige werken
Investeringen voor verbetering van het systeem
€
Sub-totaal €

Kunstgrasvelden
Sportveld (natuurgras)
Meubilair en inventaris
Techn.installaties

1.000.000
1.000.000

Kapitaal lasten
vanaf 2021
€
38.500
€
32.200
€
4.715
€
3.450
€
5.750
€
7.475
€
4.600
€
12.040
€
4.600
€
5.175
€
2.875
€
121.380

Bedrag

INVESTERINGEN IBOR - Riolering

Apparaten
Gebouwen (inrichting)
Apparaten
Vervoermiddelen
Apparaten
Gebouwen (inrichting)
Apparaten

275.000
230.000
41.000
30.000
50.000
65.000
40.000
86.000
40.000
45.000
25.000
927.000

Afschrijving
termijn
8
8
10
10
10
10
10
8
10
10
10

25.000
60.000
80.000
60.000
40.000
25.000
30.000
15.000
20.000
355.000

De kapitaallasten zijn rechtstreeks
verwerkt in de begroting

Dekking:
De kapitaallasten zijn als stelpost
verwerkt in de begroting

Dekking:
De kapitaallasten zijn rechtstreeks
verwerkt in de begroting

Dekking:
Dekking ineens ten laste van het
egalisatiefond/tarieven
Dekking ineens ten laste van het
egalisatiefond/tarieven

n.v.t.
n.v.t.
€

Dekking:

-

Afschrijvingtermijn
7
10
4
10
10
10
7

Kapitaal lasten
vanaf 2021
€
4.736
€
5.750
€
5.300
€
4.025
€
1.150
€
11.500
€
1.894
€
34.355

Afschrijving
termijn
10
20
10
15

Kapitaal lasten
vanaf 2021
€
25.300
€
14.950
€
24.150
€
17.885
€
82.285

Afschrijving
termijn
5
5
4
5
5
4
3
5
5

Kapitaal lasten
vanaf 2021
€
5.375
€
12.900
€
21.200
€
12.900
€
8.600
€
6.625
€
10.450
€
3.225
€
4.300
€
85.575

Dekking:

De kapitaallasten zijn rechtstreeks
verwerkt in de begroting

Dekking:
De kapitaallasten zijn rechtstreeks
verwerkt in de begroting

Dekking:

De kapitaallasten zijn rechtstreeks
verwerkt in de begroting
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INVESTERINGEN Informatisering & Automatisering
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
software
hardware
software
software
software
software
software
software

Bedrag

Koppeling iPGB (WMO)
Techn.impl. proj.migratie besch.wonen (WMO)
Digitalisering BWRI (softw.aanpassingen)
Digitalisering poststromen GKB
LV-WOZ historie SL en HS (2009-2013)
Containermanagementsoftware
Nieuwe website(s)
Data Loss Prevention / dataclassificatie
Uitvoeren DPIA's; Privacyrisico analyses
Mystery Guest: incl.rapportage v aanbevelingen
Inhuur proj.leider: Div.acties incl.rapportage
IB+Privacy Kennistooling: Digitale zelftest medew
DigiD, Ensia - audits
Datamasking tooling: Anonimiseren (test)data
Beheer tooling AVG Monitoring
Zoekmachine zaaksysteem
Eidas
Digitale formulieren in GKB-portaal
Hulpwijzer Pro
Digitalisering iParticipatie (BWRI)
Aanpassingen (div) DataB ivm dienstverlening
Apps en tablets veldinventarisatie WOZ
Systeem zaalreservering
Aanschaf LTA-Software (Lange Termijn Agenda)
BBV-Software
Foto-software digitaal archief
Werving en selectie
Licenties uitbreiding ArcGIS, DIALOG BGT
Sub-totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

INVESTERINGEN BWRI

Kapitaal lasten
vanaf 2021
€
2.150
€
2.150
€
21.500
€
12.900
€
10.750
€
21.500
€
16.125
€
6.450
€
4.300
€
2.150
€
10.750
€
3.225
€
3.225
€
2.150
€
3.225
€
8.600
€
3.225
€
2.150
€
2.150
€
3.225
€
2.150
€
3.483
€
3.225
€
4.300
€
17.200
€
2.150
€
2.150
€
1.720
€
178.278

Afschrijving Kapitaal lasten
termijn
vanaf 2021
42.000
10
€
4.830
10.000
10
€
1.150
52.000
€
5.980

Bedrag

Werkbedrijf (Groen)

Vervangen 5 schaftketen

Werkbedrijf (Groen)

Vervangen 2 aanhangwagens

Totaal investeringen 2020

10.000
10.000
100.000
60.000
50.000
100.000
75.000
30.000
20.000
10.000
50.000
15.000
15.000
10.000
15.000
40.000
8.000
10.000
10.000
15.000
10.000
10.000
15.000
20.000
80.000
10.000
10.000
15.000
823.000

Afschrijving
termijn
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5

€
€
Sub-totaal €

€ 6.133.756

€

Dekking:

De kapitaallasten zijn rechtstreeks
verwerkt in de begroting

Dekking:
De kapitaallasten zijn rechtstreeks
verwerkt in de begroting

584.853

136

Programmabegroting 2020

4.8

Nummer
reserves

Overzicht verloop reserves

Omschrijving

Nut, noodzaak en bestaansrecht

Begroting 2020
Stand 1-1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12

Algemene reserve
7910000

Algemene reserve Midden-Groningen

De algemene reserve vormt een buffer om financiële tegenvallers op te vangen en wordt in dit
verband gerekend tot de zogenoemde weerstandscapaciteit van de gemeente. De algemene
reserve wordt gevormd uit batige rekeningsaldi. De algemene reserve is in principe vrij
aanwendbaar.

6.506.196

140.000

913.000

5.733.196

293.474

0

0

293.474

-36.728

102.696

0

65.968

99.792

0

0

99.792

2.705.277

933.915

646.250

2.992.942

Bestemmingsreserves

7920004

Huisvesting onderwijs HS

7920008

Herfinanciering AJC HS

7920010

Monumentenzorg HS

7920012

Huis voor Cultuur en Bestuur HS

De reserve dient voor de dekking van de lasten van de huisvesting van het onderwijs (onderhoud
buitenkant schoolgebouwen, aanpassingen en uitbreidingen) conform de “Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoogezand-Sappemeer”. Gemeenten zijn vanaf 1
januari 1997 verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs. In
de “huisvestingsverordening” zijn de regels vastgelegd op basis waarvan schoolbesturen de bij wet
vastgestelde voorzieningen kunnen aanvragen.
Deze reserve vloeit voort uit de herfinanciering van het schoolgebouw van het Dr. Aletta
Jacobscollege en dient voor het berekende verschil van de rentebaten en rentelasten van de
herfinanciering.
De reserve is bestemd om verplichtingen jegens eigenaren van gemeentelijke monumenten op te
kunnen vangen. Dit betreft subsidies voor restauratie van gemeentelijke monumenten.
Deze reserve vloeit voort uit het raadsbesluit "Project gemeentehuis+" van 16 juli 2012. Besloten 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
hieruit de hogere aanvangslasten die de begrote jaarlijkse kapitaallasten te boven gaan gedekt.
Voor de jaren 2013-2015 worden desbetreffende middelen vanuit de exploitatie toegevoegd aan
deze reserve.
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Financiele ruimte 2016 HS

Scholenprogramma aardbevingsbestendig HS

Grootschalige projecten MW

Meerstad SL
Accommodatiefonds SL

Innovatie SL

Financiële ruimte 2017 HS

Leefbaarheidsgelden Menterwolde

De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar houden dekkingsmiddelen van bepaalde
(nieuwe) beleidsdoelen die het karakter hebben van een meerjarig project. De betreffende
projecten zijn 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
zijn voor het opvangen van geprognotiseerde tekorten in de meerjarenramingen. Het
bestedingsdoel is dan de verbetering van de toekomstige begrotingspositie.
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 bijdrage van in totaal € 78,5 miljoen van het rijk. De gemeente
Midden-Groningen ontvangt in totaliteit over de periode 2016 t/m 2035 een bedrag van € 23,4
miljoen. Deze middelen worden togevoegd aan de hiervoor ingestelde reserve en ingezet
overeenkomstig de door de raden van HSSM gemeenten vastgestelde programma's huisvesting
onderwijs.
Teneinde financieringsmiddelen te hebben voor een aantal grootschalige projecten is deze reserve
gevormd uit de extra dividendopbrengsten Essent en BNG en de positieve rekeningresultaten 20062009. De bedoeling was dat uit deze reserve gelden konden worden gehaald voor de financiering
van het Centrumplan Zuidbroek, verdubbeling N33 en de recreatieve ontwikkeling Botjeszandgat.
Balansversterking om in te zetten ten behoeven van verplichtingen in het kader van Meerstad
1. het op aanvraag verlenen van subsidies aan eigenaren van accomodaties voor alle projecten op
het gebied van (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, groot en/of technisch onderhoud en
technische en functie verbeterende aanpassingen. 2. het op aanvraag verlenen voor de aanleg,
onderhoud of vervanging van speel- en trainingsvelden en/of veldverlichting.
Ten behoeve van het ondersteunen van eigen krachtinitiatieven. Hiermee wordt de ruimte
geboden voor de samenleving om een actieve rol te kiezen en invulling te geven aan eigen
verantwoordelijkheid.
De reserve is ingesteld door de raad voor het beschikbaar houden dekkingsmiddelen van bepaalde
(nieuwe) beleidsdoelen die het karakter hebben van een meerjarig project. De betreffende
projecten zijn 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
zijn voor het opvangen van geprognotiseerde tekorten in de meerjarenramingen. Het
bestedingsdoel is dan de verbetering van de toekomstige begrotingspositie.
De bedoeling is dat deze leefbaarheidsmiddelen (Krimpgelden) van de v.m. gemeente
Menterwolde voor 2018 en 2019 in deze sfeer beschikbaar blijven ter nadere besteding in dat deel
van de gemeente.

380.500

0

0

380.500

9.716.673

896.924

0

10.613.597

973.858

89.458

0

1.063.316

900.000

0

450.000

450.000

92.012

0

0

92.012

162.457

0

0

162.457

0

0

0

0

219.000

0

0

219.000
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Afschrijvingsreserves
7925000

Huisvesting Rehoboth HS

7925002

Uitbreiding scholen / peuterspeelzalen HS

7925003

Stimulering Kinderopvang HS

7925004

Buiten peuterbad CSVT VJN 07 HS

7925005

MFA Westerbroek HS

7925006

Inrichting werkplekken HS

7925007

Aanbouw Kerkstr. 38a HS

7925008

Sociaal Team Kerkstraat 38a HS

7925010

Slochterhaven

7925011

Overkluizing Slochteren

7925013

Informatisering herindeling 2018

7925014

Automatisering herindeling 2018

7925015

Terreininrichting Kindcentrum dVo HS

Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit het raadsbesluit van 18 november 2003 een
investeringskrediet van € 1.570.184 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de voormalige
Rehobothschool.
Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit investeringen in peuterspeelzalen bij De Tweemaster
(incl. interne verbouwing) en bij de Nico Bulderschool.
Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit investeringen voor kinderopvang/peuterspeelzalen bij
scholen voor het basisonderwijs.
Deze reserve vloeit voort uit het raadsbesluit een investeringskrediet van € 115.000 beschikbaar te
stellen voor de realisatie van een buitenpeuterbad bij sportcentrum de Kalkwijck (Voorjaarsnota
2007).
Op basis van het raadsbesluit van 27 januari 2014 (voordracht nr. 011) heeft de raad besloten de
restant stelpost ad. € 170.000 om te zetten in een bestemmingsreserve ter dekking van een deel
van de toekomstige kapitaallasten van een nieuw MFA Westerbroek.
De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de aangeschafte
werkplekinrichtingen de betreffende afschrijvingskosten op te vangen.
De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de aanbouw Kerkstraat 38a
de betreffende afschrijvingskosten op te vangen.
De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de huisvesting en
aanvullende investeringen m.b.t. automatisering de afschrijvinskosten op te vangen.
Het saldo van de reserve slochteren centrum valt vrij en wordt ingezet voor de uitvoering van het
centrumgebied slochterhaven. De vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan 2 nieuwe
reserves namelijk de reserve afschrijving Slochterhaven en de reserve afschijving overkluizing. (zie
burap)
Het saldo van de reserve slochteren centrum valt vrij en wordt ingezet voor de uitvoering van het
centrumgebied slochterhaven. De vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan 2 nieuwe
reserves namelijk de reserve afschrijving Slochterhaven en de reserve afschijving overkluizing. (zie
burap)
De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur de afschrijvingskosten van de
investeringen in nieuwe software etc. als gevolg van de herindeling op te vangen.
De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur de afschrijvingskosten van de
investeringen in nieuwe hardware etc. als gevolg van de herindeling op te vangen.
De eenmalig beschikbare middelen 2013 (openbare verlichting) en 2015 (terreininrichting) zijn
omgezet in een reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van deze investering.
Totaal:

941.072

0

39.337

901.735

325.108

0

11.648

313.460

254.363

0

10.453

243.910

70.453

0

3.685

66.768

168.834

0

4.221

164.613

17.027

0

0

17.027

30.411

0

4.843

25.568

70.680

0

9.560

61.120

383.572

0

1.428

382.144

73.450

0

3.060

70.390

458.906

0

114.673

344.233

103.505

0

20.460

83.045

146.000

0

7.300

138.700

25.055.892

2.162.993

2.239.918

24.978.967
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4.9
Nummer
reserves

Overzicht verloop voorzieningen
Omschrijving

Nut, noodzaak en bestaansrecht

Begroting 2020
Stand 1-1

Toevoegingen

Aanwendingen

Stand 31-12

Risicovoorzieningen
7950000 Techni s ch onderhoud gyml oka l en HS

7950001 Meubi l a i r gyml oka l en HS

7950002 Stations gebouw Krops wol de HS
7951000 Dubi euze debi teuren HSSM
7951001

Dubi euze debi teuren ui tkeri ngen
a dmi ni s tra tie HSSM

7951002 Gemeentel i jke Kredi etba nk
7951003 Rentel oze l eni ng NNTTM

Ui t deze voorzi eni ng worden de kos ten gedekt va n onderhoud en kl ei ne a a npa s s i ngen va n de
gyml oka l en.
Betreft gel den bes temd voor de verva ngi ng/a a npa s s i ng va n meubi l a i r va n de gyml oka l en. Verva ngi ng
vi ndt onregel ma tig pl a a ts . Een voorzi eni ng i s da a rom gewens t. Er wordt een l a nge termi jn pl a nni ng
gema a kt voor de i nventari s va n de gyml oka l en.
Betreft een voorzi eni ng wa a ri n ja a rl i jks een bedra g wordt ges tort door de huurders va n het pa nd voor het
onderhoud va n het gebouw.
De voorzi eni ng di ent om het ri s i co va n oni nba a rhei d va n bel a s ting debi teuren en overi ge
(pri va a trechtel i jke) debi teuren a f te dekken.
In het ka der va n de herwa a rderi ng va n de debi teuren s oci a l e za ken i n verba nd met de i nvoeri ng va n de
Wet Werk en Bi js tand (WWB), i s een voorzi eni ng gevormd di e het ri s i co va n oni nba a rhei d moet a fdekken
Opva ngen va n de ri s i co’s i n verba nd met de terugontva ngs t va n de vers trekte l eni ngen door de
gemeentel i jke kredi etba nk.
Ter a fdekki ng va n het ri s i co va n deze vers trekte l eni ng i s deze voorzi eni ng getroffen

0

0

0

0

24.814

10.703

0

35.517

4.877

0

0

4.877

710.605

213.606

0

924.211

3.192.824

300.000

300.000

3.192.824

24.879

7.150

13.150

18.879

100.000

0

0

100.000
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Verplichtingen en
Verliesvoorzieningen
7940000 Arbei ds gerel a teerde verpl i chtingen
7940001 Verpl i chtingen APPA wethouders
7941000 Verl i ezen grex. i js ba a nl oca tie HS
7941001 Verl ei zen grex. s tads centrum HS
7941002 Verl i ezen grex. Korenmol enweg SL
7941003 Verl i ezen grex. Veenl a a n SL
7941004 Verl i ezen grex. Venema s tra a t MW
7941005 Verl i ezen grex. Gouden Dri ehoek MW

Zoa l s ui t de oms chri jvi ng bl i jkt worden mi ddel s deze voorzi eni ng (toekoms tige) a rbei dgerel a teerde
verpl i chtingen va s tgel egd.
De voorzi eni ng i s i nges tel d om een mogel i jk tekort va n de pens i oenui tkeri ngen va n wethouders a a n te
vul l en.
Deze voorzi eni ng wordt peri odi ek gea ctua l i s eerd op ba s i s va n de l a a ts va s tges tel de grondexpl oi tatie.
Deze voorzi eni ng wordt peri odi ek gea ctua l i s eerd op ba s i s va n de l a a ts va s tges tel de grondexpl oi tatie.
Deze voorzi eni ng wordt peri odi ek gea ctua l i s eerd op ba s i s va n de l a a ts va s tges tel de grondexpl oi tatie.
Deze voorzi eni ng wordt peri odi ek gea ctua l i s eerd op ba s i s va n de l a a ts va s tges tel de grondexpl oi tatie.
Deze voorzi eni ng wordt peri odi ek gea ctua l i s eerd op ba s i s va n de l a a ts va s tges tel de grondexpl oi tatie.
Deze voorzi eni ng wordt peri odi ek gea ctua l i s eerd op ba s i s va n de l a a ts va s tges tel de grondexpl oi tatie.

63.800

0

0

63.800

288.457

0

0

288.457

3.870.040

78.000

0

0

0

0

241.112

5.000

0

246.112

2.203.141

45.000

0

2.248.141

159.926

3.000

0

162.926

609.830

0

0

609.830

381.513

1.100.000

1.273.480

208.033

14.192.171

307.949

0

14.500.120

1.717.127

0

247.000

1.470.127

9.878

0

0

9.878

1.176.984

305.000

303.000

1.178.984

1.738.000

0

0

1.738.000

83.486

25.000

0

108.486

3.948.040

Egalisatievoorzieningen
7960000 Groot onderhoud gebouwen
7960003 Ri ool rechten
7960004 Afva l s toffen
7960008 Ha rmoni s a tie a fva l bel ei d

Doel i s om grote ja a rl i jks e s chommel i ngen bi nnen het groot onderhoud op gebouwen op te kunnen
va ngen
Doel i s om tekorten op te kunnen va ngen en om de s tijgi ng va n tari even te kunnen temperen.
Doel i s om grote ja a rl i jks e s chommel i ngen bi nnen de a fva l s toffenheffi ng op te kunnen va ngen
Ha rmoni s a tie va n het a fva l bel ei d ter dekki ng va n de kos ten zonder de a fva l s toffenheffi ng te verhogen.

Toekomstige investeringen in
relatie tot heffingen
7970000 Groot onderhoud wegen HS

7970001 Aa nl eg ri ool wi jkvern.Gorecht-W.

7970004 Groot onderhoud tenni s ba nen MW

Van derden verkregen middelen
met specifiek bestedingsdoel
7980000 Groot onderhoud gra ven

Doel va n de voorzi eni ng i s ter dekki ng va n de ja a rl i jks e kos ten va n de reha bi tatie va n de verha rdi ngen.
Doel va n de voorzi eni ng i s om de verva ngi ng va n de ri ol eri ng betreffende de hers tructureri ng Gorecht
Wes t te kunnen bekos tigen. Voorheen werden de ui tga ven rechts treeks t gefi na nci erd ui t de voorzi eni ng
Ega l i s a tie ri ool rechten. In het vGRP2013-2017 Bel ei ds pl a n ri ol eri ng en wa ter i s hi ermee rekeni ng
gehouden.
De dekki ng va n de kos ten va n groot onderhoud
De dekki ng va n de kos ten va n groot onderhoud
De dekki ng va n de kos ten va n groot onderhoud

Totaal:

550.719

108.000

108.000

550.719

31.334.305

2.508.408

2.244.630

31.607.961
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Meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen:
Ontwikkeling resserves en
voorzieningen

Stand eind
2019

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Totalen

6.506.196
18.549.696
31.344.183
56.400.075

Mutaties 2020
Toevoeging Onttrekking
140.000
913.000
2.022.993
1.326.918
2.508.408
2.244.630
4.671.401
4.484.548

Stand eind
2020
5.733.196
19.245.771
31.607.961
56.586.928

Mutaties 2021
Toevoeging Onttrekking
759.000
0
2.697.983
1.522.697
2.802.420
1.793.320
6.259.403
3.316.017

Stand eind
2021
6.492.196
20.421.057
32.617.061
59.530.314

Mutaties 2022
Toevoeging Onttrekking
243.000
0
1.057.770
229.748
2.812.876
1.676.860
4.113.646
1.906.608

Stand eind
2022
6.735.196
21.249.079
33.753.077
61.737.352

Mutaties 2023
Toevoeging Onttrekking
2.040.450
0
1.089.032
229.318
2.815.876
1.926.860
5.945.358
2.156.178

Stand eind
2023
8.775.646
22.108.793
34.642.093
65.526.532
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