
Bijdrage VVD 

Voorzitter, 

De VVD heeft kennisgenomen van de voorjaarsbrief en de bijgevoegde bijlagen. De voorjaarsbrief 

leest een beetje als Jobstijdingen. De ene na de andere tegenslag wordt vermeld en de opties om 

deze tegenslagen te overwinnen raken een beetje uitgeput. Wat zijn dan deze overblijvende opties? 

Wij zetten er drie op een rij: 

1. Verhogen van inkomsten.  

In de bijlagen bij de voorjaarsbrief wordt het onwenselijk perspectief van een artikel 12 

status al beschreven met de consequenties die deze status eventueel zou kunnen hebben. 

De regie uit handen geven wordt als onwenselijk beschouwd, maar de keuzes waar wij als 

gemeenteraad voor staan bij het vaststellen van de begroting 2021 zijn op het eerste gezicht 

slechts uitstel van deze ongewenste status.  In de voorjaarsbrief onder het kopje “Nieuwe 

taakstelling”, worden een aantal inkomstenverhogende maatregelen benoemd. Maar een 

OZB verhoging gaat het tekort niet oplossen, tenzij wij echt de duurste gemeente om te 

wonen willen worden. Ook het verkopen van aandelen Enexis levert slechts een uitstel op 

van een mogelijke artikel 12 status en verslechtert het meerjarenperspectief door structureel 

geld te vervangen door eenmalig meer geld. Beide opties lossen, volgens de VVD fractie het 

structurele tekort niet op. 

2. Het gemeentefonds. Belangrijkste externe oorzaak is de bijdrage die de gemeente Midden-

Groningen uit het gemeentefonds krijgt, inclusief de bijdrage voor het sociaal domein. Dit is 

bij de huidige organisatie van Midden-Groningen structureel te weinig geld om de wettelijke 

taken te kunnen uitvoeren. De VNG en de landelijke overheid zijn hierover al langer in 

gesprek, maar veel schot zit er niet in. In plaats van het verdelen van de noodzakelijke 

budgetten komt men niet veel verder dan het verdelen van de pijn. Het vergroten van het 

gemeentefonds is een noodzakelijke voorwaarde om ook maar iets positiefs te kunnen 

verwachten van deze herverdeling. Daarom ook een oproep aan de VNG om te stoppen met 

deze zinloze onderhandelingen zolang het rijk de bijdrage niet verhoogd. Maar voordat er op 

dit vlak witte rook uit Den Haag te verwachten is zitten wij in Midden-Groningen nog steeds 

met een tekort. Een tekort dat waarschijnlijk structureel nog gaat stijgen door een 

verminderde bijdrage uit het gemeentefonds. De optie die ons hier overblijft is alsnog de 

bezuinigingen doorvoeren die wij als raad en college eerder als onwenselijk betiteld hebben. 

3. De gemeentelijke organisatie. In de maand mei zijn we als raad bijgepraat over de 

benchmark die Beerenschot heeft uitgevoerd op de organisatie van de gemeente Midden-

Groningen. Het college heeft toegezegd hierop een verdiepingsonderzoek te laten uitvoeren 

voor een aantal afdelingen die duidelijke, niet direct verklaarbare, afwijkingen van de 

benchmark lieten zien. Wat de VVD betreft zal dit verdiepingsonderzoek ook moeten kunnen 

leiden tot het anders organiseren van het werk op basis van een gedegen kostenafweging. 

Activiteiten die hiervoor in elk in aanmerking komen zijn: 

a. De IBOR dit betreft de afvalinzameling en het groenbeheer en -onderhoud. In zowel 

de benchmark van Berenschot als in de jaarstukken 2019 zien wij voldoende 

aanleiding om hier goed naar te kijken en andere organisatie vormen van dit werk, 

waaronder volledige uitbesteding aan marktpartijen serieus te gaan ponderoeken. 

b. Activiteiten belegd bij Kwartier Zorg & Welzijn. Gemeente Midden-Groningen heeft 

een subsidie relatie met Kwartier, waarbij Kwartier de zorg en welzijnstaken uitvoert 

namens de gemeente, waarvoor de subsidie als bekostigingsmodel is ingezet.  Ook 

hier zien wij graag een onderbouwing van mogelijke andere vormen van organiseren 



en bekostigen. Dit kan zowel het aanbesteden van deze activiteiten zijn, als het 

inbesteden.  

De VVD fractie gaat er van uit dat in het door het college toegezegde verdiepingsonderzoek 

zowel de financiële als maatschappelijke consequenties worden onderzocht, en de opties als 

keuze mogelijkheden aan de Gemeenteraad worden gepresenteerd. 

Ten slotte voorzitter. In het voorgaande heb ik drie opties genoemd. We hebben echter niet de luxe 

om te kunnen kiezen, we zullen alle drie de wegen moeten bewandelen. Daarnaast zullen we als 

gemeente ook een afweging moeten maken tussen het voeren van langdurige en dure juridische 

procedures om ons principiële gelijk te halen of het kiezen van een pragmatischer insteek die niet 

gericht is op wie er gelijk heeft, maar op een win-win situatie voor gemeente en inwoners dan wel 

initiatiefnemers. Ook hier mag wat de VVD betreft het financiële aspect zwaarder wegen dan het 

principiële. 

Tot zover. 

   

 

 

 


