
Technische vragen CDA Voorjaarsnota 2019/ Ombuigingen  

 

Vraag: 

1. pag 5 budgetuitzetting, wat betekent dit?  (VJN)  
Antwoord: 
Het in de begroting toegekende budget moet worden verhoogd.  

  

2. Blz 6 “Opstellen nieuw GVVP”: “Meest recente plan dateert van 2014” Is toen in alle 

gemeenten een GVVP vastgesteld?  
Antwoord:  
Nee, die van Slochteren dateert van 2013 en die van Hoogezand-Sappemeer komt uit  2012. 
Menterwolde heeft geen GVVP, wel een verkeersveiligheidsplan uit 1986. 
 

3. pag 6/7 “Opstellen nieuw GVVP”: de benodigde middelen zijn niet gehonoreerd, wat 
betekent dit, en het opstellen kan niet binnen de huidige capaciteit, waarom niet? 
Antwoord: 

In 2018 zijn voor de begroting middelen aangevraagd om een GVVP voor Midden-Groningen 

op te stellen. Het opstellen van het plan is goedgekeurd, echter zijn er toen geen middelen 

toegekend. Het opstellen van een nieuw GVVP is omvangrijk, waarvoor we niet de over de 

technische middelen beschikken. Daarnaast willen we de inwoners uitgebreid consulteren 

en dat vraagt ook behoorlijk wat inzet. Daarnaast hebben we naast het reguliere werk geen 

tijd beschikbaar om het opstellen van het GVVP erbij te doen. Met het extern laten opstellen 

van het GVVP is interne begeleiding, meelezen, mee formuleren, lokale kennis en het 

aanleveren van informatie nodig. De inschatting is dat minimaal 1 dag per week nodig is. 

 
4. Blz 7 “knijpsbrug en omgeving”: “van de provincie Groningen wordt een subsidie verwacht 

van 50%”: hoe zeker is deze verwachting en wanneer komt hier zekerheid over? : 
Antwoord`: 

De aanvraag is naar de provincie gestuurd. Het is aan hen om de beschikking af te geven. 

Het is nu niet te zeggen wat de zekerheid daarvan is en wanneer de beschikking wordt 

afgegeven. 

 

 
5. Blz 7 “veiligheidsregio”: “gevolg van loon- en prijscompensatie alsmede het wegvallen van 

een deel van de overige baten” kan aangegeven worden om welke baten het gaat en of er 
nog meer baten in de toekomst onzeker zijn 
Antwoord: 

Dit zijn voor de gemeente verplichte uitgaven die niet door ons beïnvloedbaar zijn. In de 

“ontwerp-begroting 2020 van de Veiligheidsregio is met betrekking tot het wegvallen van 

baten het volgende vermeld: 

“In 2020 valt de impulssubsidie voor lokaal omgevingsbeleid naar verwachting voor een deel 

weg.  Ook overige baten (inclusief detacheringen) zijn voorheen altijd laag ingecalculeerd 

vanwege het onzekere karakter. In 2020 houden we voor deze posten rekening met een 50% 

onzekerheidsfactor en worden deze baten voor 50 procent meegenomen in de begroting. 

Verder zien we in 2020 een daling in overige baten voor het programma crisisbeheersing met 

betrekking tot aardbevingen. De toezegging van compensatie voor twee fte door de NCG 

eindigt per 1 juli 2020. Mogelijke voortzetting hiervan is te onzeker om op te nemen in deze 



begroting. Ten opzichte van de begrotingsactualisatie 2019 betekent dit een daling van de 

verwachte overige baten”. 
 

6. pag 7 “veiligheidsregio”: waarom zijn het zulke grote bedragen, is het niet budget neutraal? 
Antwoord:  
De geactualiseerde totale bijdrage van Midden-Groningen in 2019 bedraagt c.a. € 3,8 
miljoen. De jaarlijkse algemene indexering is bepaald op 2,52%. Dit genereert een effect van 
c.a. € 100.000 per jaar. Daarnaast is de systematiek van de verdeling onderhevig aan 
bijstelling van de maatstaven brandweerzorg en rampenbestrijding in de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds. 
 

7. Blz 9 “meedoenfonds”: Wordt de nut en noodzaak ook geëvalueerd? Het gaat ten slotte om 
een hoop geld  
Antwoord: 
Wij hebben geen evaluatie gepland voor de inzet van het Meedoenfonds. Het fonds is 
bedoeld om de financiële drempels weg te nemen voor mensen met een laag inkomen om 
mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Het neemt niet de oorzaken weg van 
armoede. Wij monitoren wel het bereik van het Meedoenfonds. We hebben inzage in het 
aantal deelnemers per leeftijdsgroep, geslacht en woonplaats.   
.   
 

8. Blz 9 “meedoenfonds”: heeft dit fonds geen maximum bedrag? Is het mogelijk die in te 
stellen? Het is mooi dat het meedoenfond goed werkt. Wat betekent het voor de uitgaven 
als je uit zou gaan van 115%.  
Antwoord: 
Het fonds heeft geen maximumbedrag. Het is mogelijk om een budgetplafond in te stellen 
voor het Meedoenfonds. De verordening moet dan aangepast worden. Dit heeft tot gevolg 
dat er geen nieuwe aanvragen toegekend kunnen worden als het plafond bereikt is.  
Als we uitgaan van een inkomensgrens van 115% dan zou dit bij een gebruik van 40% van de 
doelgroep een besparing kunnen opleveren van ongeveer € 100.000. Bij een gebruik van 
70% van de doelgroep is de besparing maximaal ongeveer  € 170.000.   

 
 

9. pag 11."Bij tabel GOAB staat "bijramen" wat betekent dit? Meer geld uitgeven door meer 
beleid uit te voeren? Kan dit geld ook ergens anders voor gebruikt worden? 

Antwoord: 

De rijksbijdragen voor Onderwijsachterstandenbeleid wordt hoger. De middelen zijn 

geoormerkt. Dit betekent da het geld alleen aan onderwijsachterstandenbeleid kan worden 

uitgegeven.  Er komt met deze verhoging ook een opgave richting de gemeente  zoals een 

uitbreiding van uren voorschoolse educatie en kwaliteitsverbetering.  Hieraan zullen deze 

middelen besteed worden. Ook hebben we gekeken  welke bestaande kosten goed onder 

onderwijsachterstandenbeleid kunnen vallen. Dit moet wel onder de kaders van het 

versterken van onderwijskansen vallen. 
 

10. pag 11, 3.2.6. Humanitas vindt het lastig om zonder aanvullende middelen fluctuaties op te 
vangen. Moet voor fluctuatie structureel 30000 meer uitgegeven worden?   
Antwoord: 

De gevraagde € 30.000,- is bedoeld om de structurele subsidie voor Humanitas in de 

begroting op een niveau te brengen (van € 95.000,- naar € 125.000,-) zodat de fluctuaties 



in de rijksbijdrage (die wij als gemeente ontvangen voor de huisvesting van nieuwkomers) 

kunnen worden opgevangen. Hierdoor wordt de structurele subsidie voor Humanitas 

gewaarborgd en hoeft niet elk jaar weer te worden gezocht naar mogelijkheden om 

Humanitas een kostendekkende subsidie te kunnen beschikken. Het vele werk dat 

Humanitas doet bespaart onze gemeente meer geld en inzet. Bovendien zorgt het voor een 

continuering van de werkzaamheden die Humanitas uitvoert op allerlei maatschappelijke 

thema’s.  
 

11. pag 12 3.3.1. “Gebiedsmarketing”: in de inleiding op pagina 4 staat dat een bijdrage is 
opgenomen, hier staat dat we ons beperken tot verleende startsubsidie. Wat gaat er nu 
gebeuren?  

Antwoord: 
Zoals de teksten zijn geformuleerd zou dat inderdaad een tegenstrijdigheid inhouden.  
Bedoeld is dat geen extra middelen, boven de bestaande in de begroting,  beschikbaar 
komen. 

 
12. pag 12 3.3.2, “projecten”: waarom moet er extra fte komen? worden de huidige   
       medewerkers goed ingezet, zijn zij geschikt voor het werk wat moet gebeuren?   

 Antwoord: 
De ruimtelijke projecten waar over gesproken wordt gaan veelal over de ontwikkeling van 
nieuwe woningbouwlocaties, herstructureringsopgaven, centrumontwikkelingen, etc. De 
woningmarkt is de laatste twee jaar flink aangetrokken. Dat betekent dat diverse projecten 
de afgelopen jaren stil lagen een doorstart doormaken en/of in de versnelling komen. Ja, de 
projectleiders die op de projecten zitten zijn geschikt voor dit werk en worden goed in gezet. 
Het is simpelweg de markt die door wil en de gemeente nodig heeft bij het uitwerken van de 
plannen. De formatie voor projectleiders om de markt te kunnen bedienen is ontoereikend. 
Dit zal na 2019 zeer zeker ook nog het geval zijn. Het verwachte tekort zal in 2020 uit de 
projecten worden betaald (kredieten, grondexploitaties). Dit geldt met name voor nieuwe 
projecten.  

 
13. Blz 12 “gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.” Er wordt uitgegaan van een groei in 

rijksbijdrage van 400000 tot 2022, hoe reëel is dit, en is dit gekoppeld aan de 
rijksoverheidsuitgaven?   
Antwoord: 
Dit is reëel.  Er wordt een andere berekening toegepast bij het toekennen van de middelen 
voor gemeenten. Die doen meer recht aan de problematiek in de gemeenten. Dit betekent 
voor Midden-Groningen een groei van het budget. Dit model geldt in ieder geval voor 4 jaar 
en de verwachting is niet dat dit daarna weer gewijzigd gaat worden. 
 
 

14. Blz 13 waarom is geen rekening gehouden met de kosten van de MER bij bestemmingsplan 
buitengebied? Dit lijkt te voorzien     
Antwoord: 
Beantwoording volgt. 
 

15. Blz 14 waarom verwacht het college dat de omgevingswet geen extra geld kost? Signalen uit 
den lande zijn anders 
Antwoord:  

 Beantwoording volgt.  


