
 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

Datum: 15 september 2020 Opsteller: Ton Pierik 

Zaak: 2020-011606 Contactgegevens: ton.pierik@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: Erik Drenth Stukken ter inzage: Minimaal 2 weken voor vaststelling stukken 

   

Onderwerp: Raadsvoorstel jaarrekening 2019 

 

 

 

1.          Voorstel 

 

1. De Jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de gemeente Midden-Groningen met een 

nadelig resultaat van € 4.570.322 vast te stellen; 

2. In te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 1.667.625 naar begrotingsjaar 

2020 en deze toe te voegen aan een in te stellen bestemmingsreserve ‘Financiële ruimte 

2019’; 

3. Een bedrag te onttrekken van €197.000 aan de reserve Financiële ruimte 2017; 

4. Een bedrag te onttrekken van € 401.000 aan de bestemmingsreserve Kielzog fase 2; 

5. Een bedrag ontvangen krimpgelden van € 89.000 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde; 

6. Het nadelig resultaat 2019 € 5.728.947 te onttrekken aan de algemene reserve; 

7. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen; 

8. Kennis te nemen van het accountantsrapport behorend bij de jaarstukken 2019; 

9. Kennis te nemen van de reactie van het college op de bevindingen van de accountant. 

 

2. Inleiding 



 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de gemeente Midden-Groningen. Het 

financiële resultaat is € 5.729.000 negatief. Dit is een positieve resultaatontwikkeling ten opzichte 

van het najaarsrapport van € 500.000 en is inclusief de budgetoverhevelingsvoorstellen en 

resultaatbestemming. 

We hebben een goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant op getrouwheid en 

rechtmatigheid. 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. 

De invloed op de jaarrekening bestaat eruit dat wij u de jaarstukken later aanbieden dan u normaal 

gewend bent. 

In deze jaarrekening leggen we verantwoording af over alle activiteiten en bestedingen van de 

financiële middelen in 2019. Daarnaast blikken we terug op een uitdagend jaar voor onze 

gemeente. Midden-Groningen stond in 2019 in het teken van harmonisatie. In 2019 is alles op alles 

gezet om het beleid van de 3 voormalige gemeenten uiterlijk op 1-1-2020 samen te voegen tot een 

nieuw, geharmoniseerd beleid voor de hele gemeente. Er is hard gewerkt en onder flinke tijdsdruk 

veel afgestemd, door de raad besloten en ook ingevoerd in 2019. En het is gelukt, er zijn enorme 

stappen gezet en we kunnen nu zeggen dat we een geharmoniseerde gemeente zijn. 

Dit alles gebeurde ook onder flinke financiële druk. Want naast het jaar van harmonisatie, was 

2019 ook het jaar waarin stevige bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. De gemeenteraad 

heeft meerdere keren moeten instemmen met voorstellen om de noodzakelijke bezuinigingen door 

te voeren. Om de kosten te drukken, de uitgaven te beperken en zo een financieel stabiele situatie 

te creëren. En, niet onbelangrijk: een stabiel meerjarenperspectief. 

Naast de harmonisatie en bezuinigingen werkten we ook in 2019 er hard aan om onze grote 

ambities waar te maken. Met name om de rol van bondgenoot voor onze inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke instellingen te blijven vervullen. De bezuinigingen hebben desondanks invloed op 

de mogelijkheden waarop we dat kunnen doen en op de kaders waarbinnen we dat kunnen doen. 

Met name de tegenvallers in het sociale domein zijn hierbij uitdagend te noemen. 

 

Gevolgen gaswinning 

De gemeente Midden-Groningen ligt in het kerngebied van de gevolgen van de gaswinning. Deze 

gevolgen hebben grote invloed op de gemeenschap. Het vraagstuk rond de veiligheid voor de 

inwoners en de versterkingsopgave is van ongekende omvang en erg complex, zowel in de 

uitvoering als in het beleid. Het versterken heeft grote consequenties voor onze inwoners. We 

willen er voor zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen overeind blijft, de kwaliteit van de scholen 

en de gebouwen goed is én blijft en de gemeente klaar is voor een mooie toekomst.  

Er zitten nog veel onzekerheden in de aanpak van deze problematiek. Daardoor wordt het werk op 

dit moment gekenmerkt door verkennen en experimenteren. 

De gemeente wil dat haar inwoners in deze problematiek ontlast worden. Hun problemen moeten 

worden aangepakt en opgelost zonder dat de inwoners daarvoor zelf kosten moeten maken. De 

gemeente krijgt uit verschillende geldstromen vanuit het Rijk middelen om de problemen aan te 

pakken. We letten er daarbij goed op dat de middelen echt toereikend zijn. 

Het Plan van Aanpak versterking is voor ons een belangrijk basisdocument om de veiligheid voor 

onze inwoners op het gewenste niveau te krijgen.  

 

Nationaal Programma Groningen  

Het NPG geeft de gemeente Midden-Groningen, ondanks de moeilijke financiële positie, het nodige 

aan investeringsruimte. In 2019 zijn door de gemeente Midden-Groningen  bij het NPG 12 projecten 

ingediend voor een totaal bedrag van ruim € 12,6 miljoen. Alle 12 zijn gehonoreerd.  



In dit jaar hebben de raden het Programmakader vastgesteld en ingestemd met de financiële 

toedeling. Dit betekent dat Midden-Groningen voor de komende jaren € 47,5 miljoen kan 

aanwenden voor het eigen programma, iets dat na de evaluatie in 2024 nog verdubbeld kan 

worden. Aan dat eigen programma wordt nu hard gewerkt, waarbij de Raad in december 2019 door 

vaststelling van het strategisch kader Hart voor Midden-Groningen een belangrijke eerste stap 

zette. 

 

Bezuinigingen 

In juli 2019 heeft de gemeenteraad ombuigingsvoorstellen van in totaal € 7,9 miljoen vastgesteld. 

Daarna zijn nog aanvullende maatregelen genomen. Vooral om de tekorten aan te pakken in het 

sociale domein, en in het bijzonder de jeugdhulp. Dit leidde in oktober 2019 tot het vaststellen van 

‘Ombuigingen Jeugd/WMO’ door de gemeenteraad. Sommige keuzes zijn heel lastig geweest en 

raken de grens aan wat het college verantwoord vindt. 

We kunnen stellen dat Midden-Groningen het financieel moeilijk heeft. Ondanks het zware weer, 

proberen we onze ambities waar mogelijk overeind te houden en verder invulling te geven aan het 

coalitieakkoord 2018-2022. Graag benoemen we hier een paar van de mijlpalen die we in 2019 

hebben bereikt. 

 

Sociale domein 

We hebben een webwinkel gerealiseerd waarmee het nieuwe minimabeleid wordt uitgevoerd: het 

Meedoen Fonds. Met deze regeling maken we het voor mensen met een laag inkomen makkelijker 

om mee te kunnen doen met activiteiten in onze gemeente. 

De sociale teams hebben ondanks de hoge druk door de bezuinigingen, een evaluatie en nieuwe 

werkwijze veel voor elkaar gekregen. Er is uitvoering gegeven aan het Implementatieplan Sturing 

uitgaven Jeugd, waarbij het speerpunt werd gevormd door gezinnen. Door dit plan uit te voeren, 

zijn de teams er in geslaagd om de hulp beter te laten aansluiten bij de échte vraag van gezinnen 

en jongeren. Daarnaast is de ‘omgekeerde toets’ ingezet, waardoor de kwaliteit verder is 

verbeterd. Door te kijken wat echt nodig is, leidde deze maatwerkvoorziening tot verbetering van 

de inzet. 

 

Versterkingen scholen 

De gemeente Midden-Groningen geeft uitvoering aan het convenant aardbevings- en 

toekomstbestendige scholenbouw Groningen. Dit convenant combineert het waarborgen van een 

veilige onderwijsomgeving, met het realiseren van ‘een sprong voorwaarts’ voor onderwijs in de 

hele regio. Op dit moment werken we hiervoor aan 10 nieuwbouwprojecten en 8 

versterkingsprojecten voor scholen.  

Daarnaast heeft de raad in het najaar van 2019 besloten om de verantwoordelijkheid voor de 

versterkingsprojecten over te nemen van het CVW. Door deze nieuwe rolverdeling zijn minder 

partijen betrokken bij de projecten. Ook staat nu de gemeente aan het roer om samen met het 

onderwijsveld tot uitvoering van de projecten te komen. 

 

Dienstverlening 

In april 2019 heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening van Midden-

Groningen. De conclusie was positief: het Contactplein is toekomstbestendig en heeft een goed 

dienstverleningsniveau. De overgenomen aanbevelingen zijn ingepland om uit te voeren of al 

uitgevoerd. Daarmee willen we ervoor zorgen dat we de dienstverlening op dit peil houden. 

Het Contactplein werkt vanaf 1 april 2019 met een nieuw primair systeem, I Burgerzaken. Dit 

systeem maak het mogelijk dat burgers (delen van) transacties zelf kunnen uitvoeren en daarnaast 



ondersteunt het programma de medewerkers van het Contactplein.  VTH heeft met extra inzet 

twee projecten afgerond die leiden tot meer duidelijkheid voor inwoners en een betere 

dienstverlening.  

De teamsessies in het kader van Hostmanship  zijn goed verlopen en door medewerkers 

gewaardeerd. Deze sessies hebben veel informatie opgeleverd over van Binnen naar Binnen 

dienstverlening en over onze cultuur. In de Programma’s O&O en Dienstverlening gaan we met deze 

punten aan de slag. 

Tevens wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma dienstverlening. De raad zal hierover na de 

zomer nader worden geïnformeerd.  

 

 

Economie, wonen en openbare ruimte 

In 2019 is in samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren de Detailhandelsvisie opgesteld 

en de uitvoeringsagenda Midden-Groningen samengesteld. Ook is dit jaar de Woonvisie Nieuw 

Midden-Groningen 2019-2028 vastgesteld, inclusief de uitvoeringsagenda 2019. 

Het bestemmingsplan Stadshart-Tussenhof Hoogezand is vastgesteld. Het gebied was al jaren 

braakliggend en is hiermee definitief van een bestemming voorzien die ingevuld kan worden. Eind 

2019 is gestart met de bouw van 120 woningen. 

In het beheer van de openbare ruimte zijn ook flinke stappen gezet. Zo zijn we begonnen met de 

aanpak van achterstallig groenonderhoud, we zijn begonnen met gebiedsgericht werken, we 

hebben een nieuw beleidsplan voor groenonderhoud vastgesteld en we hebben een nieuw, 

geharmoniseerd, plan voor de afvalinzameling kunnen vaststellen. Onze inwoners zijn nadrukkelijk 

betrokken geweest bij dit proces en hebben invloed gehad op de keuzes die zijn gemaakt. 

 

Dorpen en wijken 

De subsidieregelingen voor leefbaarheid zijn in 2019 gecontinueerd. Daarnaast is een 

subsidieregeling op het gebied van leefbaarheid voorbereid. Hiermee kunnen we vanaf 2020 nog 

beter invulling geven aan deze gemeentelijke ambitie. 

Het algemene subsidiebeleid in 2019 is geharmoniseerd in de nieuwe algemene subsidieverordening 

van de gemeente Midden-Groningen. Hierdoor worden het effect en de slagkracht van de diverse 

subsidies verder versterkt. 

De gebiedswethouders en gebiedsregisseurs hebben hun rol in 2019 verder ingevuld en uitgebouwd. 

Zo is geïnvesteerd in het opbouwen en behouden van een band met en vertrouwen van onze 

inwoners. Dit is de basis voor het maken van afspraken over de samenwerking op de lange termijn.  

 

Bestuur en bedrijfsvoering 

Bestuur: aan interactieve beleidsvorming is door de gemeenteraad in 2019 op vele fronten 

aandacht besteed. Daarnaast is de raad op intensieve wijze betrokken geweest bij de 

voorbereidingen van het Nationaal Programma Groningen. De raad heeft sterk ingezet op het 

leveren van een bijdrage aan de Programmakaders voor het Nationaal Programma. En ook leverde 

de raad een bijdrage aan de vertaling naar de lokale programmakaders voor Midden-Groningen. In 

lijn met de landelijke trend, is qua vergaderstructuur en werkwijze, gekozen voor het zogenaamde 

BOB-model. Het BOB-model is een driedeling in het proces. Eind 2019 heeft er een uitgebreide 

evaluatie plaatsgevonden met een enquête onder alle raads- en commissieleden. Op basis van de 

uitkomsten worden in 2020 eventuele aanpassingen doorgevoerd in de vergaderstructuur en 

werkwijze. 

Bedrijfsvoering: in 2019 werd zichtbaar dat er spanning stond op enerzijds het verder op orde 

krijgen van de dienstverlening en de bedrijfsvoering en anderzijds de wens om de ambities van 



Midden-Groningen te verwezenlijken. Dat zorgde niet alleen voor spanning in het primaire proces 

maar ook bij de ondersteunende bedrijfsvoering. De werkdruk die in al 2018 werd gevoeld op 

(onder meer) het gebied van human resource management, financieel beheer & beleid en planning 

& control was in 2019 vrijwel onverminderd aanwezig. 

 

Verbetering budgetbeheer 

Afgelopen jaar hebben we stappen gezet in het verbeteren van het budgetbeheer. We hebben 

gestuurd op de prognoses zoals deze in de Najaarsnota zijn afgegeven en dat is gelukt. Bovendien 

hebben we voor het eerst als nieuwe gemeente een goedkeurde verklaring van de accountant 

gekregen. 

De volgende stappen om nog beter in control te komen is sturing op een steviger budgetbeheer, 

onder meer door versterking van de kwartaalrapportage en de sturing hierop. Dit moet ook 

bijdragen aan een vermindering van de soms grote afwijkingen op de verschillende posten, dan wel 

op een eerdere signalering hiervan. 

Financiële resultaten 

 

Resultaat jaarrekening 2019 Midden-Groningen     

Prognose najaarsnota        -6.228.740  N 

Resultaat na resultaatbestemming        -5.728.947  N 

Saldo             499.793  V 

 

De concept-jaarrekening 2019 sluit met een voordelig verschil van € 499.793 ten opzichte van het 

geprognosticeerd nadelig saldo van € 6.228.740 in de Najaarsnota 2019. Ten opzichte van de 

primaire begroting sluit de concept-jaarrekening met een saldo van € 4.570.322 nadelig. Naast dit 

bedrag wordt een saldobedrag van € 1.158.625 betrokken bij de resultaatbestemming, zodat 

voorgesteld wordt om een bedrag van € 5.728.947 te onttrekken aan de algemene reserve. 

 
 

Verloop Algemene reserve   

Algemene reserve op 31 december 2019 12.734.645 

Resultaat 2019 na resultaatbestemming -5.728.947 

Stand na verwerking jaarresultaat 2019 7.005.698 

 

De algemene reserve bedraagt ultimo 2019 € 12.734.645. Na verwerking van het resultaat van de 

jaarrekening 2019 na resultaatbestemming bedraagt de algemene reserve € 7.005.698. De risico’s 

zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen bedragen €6.393.350. De weerstandsratio 

komt daarmee uit op 1,1. De neergaande lijn van de algemene reserve is zorgelijk. Deze situatie 

heeft onze volle aandacht en we zullen ons uiterst inspannen om de komende periode tot 

voorstellen te komen voor versterking van de algemene reserve. 

 

Deze jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring door de accountant voor 

getrouwheid en rechtmatigheid. Dat is een belangrijke stap vooruit ten opzichte van vorig jaar toen 

we een verklaring met beperking hadden voor rechtmatigheid. Over de hele linie is er vooruitgang 

te zien maar met name de strakke sturing op de rechtmatigheid van Inkoop heeft tot dit resultaat 

geleid. 

 

Onderstaand volgt een tabel waarin op hoofdlijn het resultaat voor bestemming is gespecificeerd. 

De tabel sluit, na inpassing van de mutaties van de resultaatbestemming, met het hiervoor 



vermelde totaal resultaat. Na de tabel is per onderdeel een korte toelichting opgesteld. Voor een 

uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de analyses op de programma’s en producten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verklaring voor- en na  resultaatbestemming 2019       

Onderwerp Voordeel Nadeel   

A. Voor resultaatbestemming       

Geprognosticeerd nadelig saldo Najaarsnota 2019   6.229.000   

Leges 1.600.000   i 

Bomen en bermen   550.000 i 

Verkoop bedrijventerrein Westerbroek   800.000 i 

Minder ontvangen Buiggelden (Rijk)   650.000 i 

Jeugd: verwachte afrekening RIGG 1.400.000   i 

Groenonderhoud   650.000 i 

Meer uitbetaald aan sociale uitkeringen   450.000 i 

Effecten decembercirculaire 2019 1.000.000   i 

Werkbedrijf 775.000   i 

Correctie: afrondingen   16.322   

  4.775.000 9.345.322   

    -4.775.000   

A. Totaal voor resultaatbestemming nadelig   4.570.322   

        

B. Resultaatbestemming       

Budgetoverheveling   1.667.625 i 

Onttrekking reserve Financiële ruimte 2017 197.000   i 

Onttrekking reserve Kielzog 401.000   i 

Storting reserve  Leefbaarheidsgelden 

Menterwolde   89.000 
i 

  598.000 1.756.625   

    -598.000   

B: Totaal resultaatbestemming   1.158.625   

        

C: Totaal nadelig saldo na resultaatbestemming (A+B) 5.728.947   

 



Toelichting op afwijkingen tov begroting op hoofdlijn. 

(V = voordelig, N = nadelig) 

 

Geprognosticeerd nadelig saldo na Najaarsnota 2019, € 6.229.000 N. 

Dit betreft het nadelig saldo van de begroting 2019 na verwerking van de Najaarsnota 2019. 

 

Leges, € 1.600.000 V. 

Ontvangen leges voorgaande dienstjaren en voor 2019 hogere inkomsten dan begroot vanwege leges 

van grote projecten, zoals zonneparken. 

 

 

Bomen en bermen, € 550.000 N. 

Door een actief calamiteitenbeheer ter voorkoming van overlast en wettelijke aansprakelijkheid is 

er een overschrijding ontstaan. 

 

Verkoop bedrijventerrein Westerbroek, € 800.000 N. 

De verkoop heeft niet plaatsgevonden in 2019 maar is gerealiseerd in 2020. Verder is een 

verwachte winstneming Rengerspark niet genomen en is er een boekverlies bedrijventerrein 

Schiereiland Foxhol wel opgenomen. 

 

Buiggelden, € 650.000 N. 

De uitkering van het Rijk is lager uitgevallen. 

 

Jeugd na afrekening RIGG, € 1.400.000 V. 

In de Najaarsnota 2019 is rekening gehouden met hogere kosten voor de Jeugdzorg (RIGG). De 

afrekening over 2019 ten opzichte van de Najaarsnota leidt tot lagere kosten. 

 

Groen, € 650.000 N. 

Ter voorkoming van het verder oplopen van achterstallig onderhoud openbaar groen zijn 

werkzaamheden uitgevoerd die tot hogere kosten hebben geleid dan begroot.  

Verder is de begrootte opbrengst aan verkopen grond (snippergroen) is onderschreden. 

De hogere kosten zijn mede ontstaan de inzet van medewerkers van het Werkbedrijf (BWRI) en 

vormen daar een voordeel ten opzichte van de begroting. 

 

Sociale uitkeringen, € 450.000 N. 

Betreft hogere kosten van bijzondere bijstand, IOAZ en participatiewet zelfstandigen. 

 

Effecten decembercirculaire 2019, € 1.000.000 V. 

De decembercirculaire 2019 heeft een voordelig effect.  

 

Werkbedrijf, € 775.000 V. 

Het werkbedrijf heeft over 2019 een voordelig saldo behaald van € 775.000. 

 

Afrondingen, € 16.000 N. 

Correctie op voormelde bedragen vanwege afronding op duizendtallen. 

 

Budgetoverheveling, € 1.668.000 N. 

Effect van voorgestelde budgetoverhevelingen 2019, zie raadsvoorstel. 



 

Aanwending reserve Financiële ruimte 2017, € 197.000 V. 

In het resultaat voor bestemming zijn uitgaven begrepen die worden gedekt vanuit deze reserve 

 

Aanwending reserve Kielzog, € 401.000 V. 

Incidentele kosten die niet geactiveerd kunnen worden via het krediet Kielzog fase 2 (sloopkosten, 

beveiliging, tijdelijke huisvesting en verhuiskosten). 

 

Storting reserve Leefbaarheidsfonds Menterwolde, € 89.000 N. 

In de begroting 2019 is geen rekening gehouden dat de ontvangen inkomsten worden gestort in de 

reserve.  

 

Voor een verdere onderbouwing van de financiële afwijkingen verwijzen we u naar onderdeel 3.1 

Programma’s en onderdeel 4.2.1 Analyse afwijkingen van het boekwerk. 

 
 
 
3. Publiekssamenvatting 

Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2019 van de gemeente Midden-Groningen. Voor 

de samenvatting wordt verwezen naar de samenvatting in de jaarrekening. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De Raad heeft het budgetrecht en is op grond daarvan bevoegd om de jaarrekening vast te stellen 

alsmede de bestemmingsvoorstellen en de overhevelingsvoorstellen vast te stellen. 

 

5.  Beoogd effect 

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

daar waar nodig, bij te sturen. Met het vaststellen van de jaarstukken wordt het begrotingsjaar 

2019 formeel afgesloten. 

 

6. Historische context 

In deze jaarrekening zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de herziene vastgestelde 

begroting 2019.   

 

7. Argumenten 

Het jaarverslag en jaarrekening vormen de verantwoordingsstukken van college aan de raad over 

het gevoerde beleid in het begrotingsjaar 2019. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en 

rechtmatigheid.  

Het structureel effect van de jaarrekening 2019 is verwerkt in de “Juni-update” van 2020 en wordt 

meegenomen in de samenstelling van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief. 

 

In bijlage 1 is de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op het 

accountantsrapport opgenomen. 

In bijlage 2 is het voorstel tot overheveling van budgetten en resultaatbestemming opgenomen.  
  



 

9. Financieel 

 

Begrotingswijziging voor de budgetoverheveling. 

 

 

 

10.  Communicatie 

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

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

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

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

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

verkrijgbaarheidsstelling wordt openbaar kennisgegeven. De raad beraadslaagt over de 

Begrotingswijziging 2020-014

Betrokken teams

Naam voorstel Jaarrekening 2019

Besluitvorming Raad

Incidenteel / Structureel Incidenteel

Begrotingswijziging exploitatie Toevoeging Onttrekking

Naam programma

reserve/

voorziening

reserve/

voorziening

Programma: 1 Dorpen en Wijken 541.197 -541.197 541.197

Programma: 2 Sociaal 655.000 -655.000 655.000

Programma: 3 Economie

Programma: 4 Dienstverlening

Programma: 5 Bestuur en bedrijfsvoering 471.428 -471.428 6.326.947 6.798.375

Totalen begrotingswijziging exploitatie 1.667.625 -1.667.625 6.326.947 7.994.572 0

Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties)

Uitgaven Inkomsten Onttrekking Toevoeging

Investeringen

reserves 7.994.572 6.326.947 -1.667.625

voorzieningen

Totalen begr.wijz.investeringen/balans 7.994.572 6.326.947 -1.667.625

Toelichting op begrotingswijziging

1

Lasten Baten Saldo voor 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo na 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo balans

+ = toename

-  = afname

Saldo balans

+ = toename

-  = afname

Betreffen niet-bestede budgetten over 2019 die middels raadsbesluit van 15 september 2020 bij de resultaatbestemming 
2019 zijn betrokken. Zie raadbesluit 2020-011606.



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

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

                             

 

 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
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Bijlage 1: Reactie op bevindingen uit het accountantsverslag 2019 

Aanleiding  

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

controle een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Bij de controle over de getrouwheid 

gaat het over de vraag of de cijfers kloppen. De accountant moet daarbij een oordeel vellen over 

de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de lasten en baten en de grootte en 

samenstelling van het vermogen. De rechtmatigheid betreft het handelen van de organisatie 

omtrent de geldende wetten en regels. De gemeente heeft voor zowel getrouwheid als 

rechtmatigheid een goedkeurende verklaring gekregen. 

 

De accountant heeft in zijn rapport een aantal opmerkingen en bevindingen opgenomen. Hieronder 

geeft het College haar reactie op deze constateringen om zo de raad een volledig beeld te geven 

omtrent de in het accountantsverslag benoemde punten. 

 

Belangrijkste bevindingen jaarrekening 2019 

 

Vermogenspositie van de gemeente 

Bevinding accountant 

Een eigen vermogen van (afgerond) € 27,3 miljoen op een balanstotaal van € 229 miljoen betekent 

een solvabiliteit van 11,9% (ultimo 2018 was de solvabiliteit 14,7%). De daling van de solvabiliteit 

heeft zowel te maken met de daling van het eigen vermogen, als met de groei van het balanstotaal 

(mede als gevolg van de toename van de langlopende geldleningen). Daarmee is de solvabiliteit 

onvoldoende ten opzichte van de normering door de VNG, die de grens legt bij 20%. 

 

Reactie college 

De eigen vermogenspositie van de gemeente is een punt van zorg waar we de komende tijd extra 

inspanningen op inzetten om tot een versterking te komen van onze algemene reserve. Wij 

onderschrijven de urgentie die ook door de accountant is vastgesteld. Daarbij moet wel worden 

opgemerkt dat de daling van het percentage ook wordt veroorzaakt doordat ons balanstotaal groter 

is geworden. Dat houdt in dat als onze reserve in euro’s weer op het gewenste niveau is, dit niet 

per definitie betekent dat we procentueel op de VNG-norm zitten. 

 

Onzekerheden in Sociaal Domein: Wmo en Jeugdwet / RIGG  

Bevinding accountant onderdeel Wmo 

Ten aanzien van de Wmo zorg in natura is er onvoldoende controle-informatie om de getrouwheid en 

rechtmatigheid te kunnen vaststellen als gevolg van administratieve verschillen en ontbrekende 

verantwoordingen. Wij hebben kennis genomen van deze interne analyses en de documentatie van 

de zorgaanbieders en komen vanwege ontbrekende verantwoordings- en controledocumentatie tot 

de conclusie dat sprake is van onzekerheid tot een bedrag van € 312.000. 

 

Bevinding accountant onderdeel Jeugdwet 

Ten aanzien van de jeugdzorg in natura (via RIGG en lokaal) is er onvoldoende controle-informatie 

om de getrouwheid en rechtmatigheid te kunnen vaststellen als gevolg van administratieve 

verschillen en ontbrekende verantwoordingen. De oorzaak betreft het niet kunnen verkrijgen van 



voldoende informatie van zorgaanbieders. Net als uzelf in de Wmo loopt ook de RIGG er tegenaan 

dat niet in alle gevallen de verantwoording tijdig compleet is, dat er administratieve verschillen 

ontstaan of de accountant bij de zorgaanbieder niet tot een goedkeurend oordeel kan komen. Het 

bedrag dat hiermee gemoeid is voor Midden-Groningen bedraagt € 818.000 via de RIGG en  

€ 115.000 voor lokale (niet via de RIGG lopende) jeugdzorg. 

 

Reactie college 

Wij onderschrijven onze afhankelijkheid en die van de Rigg van het tijdig en juist aanleveren van 

verantwoordingsinformatie door de zorgaanbieders. Dit blijft een continue punt van aandacht in 

onze contacten met zorgaanbieders, de contacten met de Rigg en tussen de Rigg en de 

zorgaanbieders. Wij richten ons op het maken van (en verbeteren van) ketenafspraken waarbij alle 

deelnemers hun eigen verantwoordelijkheid onderkennen en tevens verantwoordelijkheid nemen 

voor de gehele keten.  

 
Wmo identificatie 

Bevinding accountant 

In onze managementletter hebben wij gemeld dat de wettelijke plicht om cliënten in de Wmo 

zichtbaar en traceerbaar te identificeren alvorens tot een verstrekking over te gaan, in de loop van 

2019 in de processen is verankerd. We hebben kunnen vaststellen tijdens de interimcontrole dat de 

percentages niet geïdentificeerde cliënten fors zijn afgenomen. Na de uitgevoerde herstelactie 

resteren er geen fouten die moeten meewegen in ons oordeel. 

 

Reactie college 

De afgelopen periode hebben we veel tijd en inspanning gestoken in het op orde krijgen van dit 

proces. Het doet ons goed dat de verbeteringen nu ook zichtbaar worden. 

 
Aanpassing financiële verordening 

Bevinding accountant 

Bij de voorjaarsrapportage 2019 heeft uw Raad besloten om de voorbereidingskosten Vosholen II als 

kosten van onderzoek en ontwikkeling te activeren. Daarmee besluit uw Raad in feite in strijd met 

de eigen financiële verordening. Omdat het bedrag valt beneden de rapporteringstolerantie wegen 

wij dit niet mee in hoofdstuk 8. We geven u in overweging om uw financiële verordening op dit 

punt aan te passen. 

 

Reactie college 

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden door ons niet geactiveerd, dit is conform ons 

beleid. De voorbereidingskosten voor grexen kunnen echter ingebracht worden in een toekomstige 

grex waardoor het administratief transparanter is om deze wel te activeren. Dit wordt nu per 

krediet beoordeeld en door de raad besloten. Wij nemen de overweging van de accountant over en 

zullen het beleid op dit punt aanpassen.  

Meenemen rechtmatigheidsfouten 2020 in 2019 

Op basis van de geconstateerde fouten in 2019 resteert er nog ruimte binnen de tolerantiegrenzen. 

Dit betekent dat we een bedrag van € 565.464 aan rechtmatigheidsfouten inzake een aantal oude 

niet juist aanbestede ICT-contracten naar voren halen naar 2019, zodat deze niet meewegen in 

http://zorgaanbieders.net/


boekjaar 2020 als onrechtmatigheidsfouten. 

 

Afsluitend 

Wij zijn content met de goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid en 

getrouwheid. We zijn blij met de constatering van de accountant dat er tijdens de controle geen 

gebreken in de interne beheersing van de administratieve organisatie zijn aangetroffen. De 

organisatie heeft in de afgelopen periode hard gewerkt aan het op orde krijgen van de kritische 

processen. We zien dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Uiteraard gaan we verder met deze 

kwaliteitsontwikkeling, ook met het oog op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. 

Het college stelt een plan van aanpak op voor deze rechtmatigheidsverantwoording. Dit plan is eind 

2020 gereed. 

 

 

 
  



Bijlage 2: Budgetoverheveling jaarrekening 2019. 

 

Budgetten die in 2019 niet zijn besteed, kunnen onder voorwaarden worden overgeheveld naar 

2020. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het gaat om incidenteel vastgestelde budgetten. 

Niet bestede middelen van reguliere exploitatiebudgetten kunnen in principe niet worden 

overgeheveld tenzij er gegronde redenen toe zijn ter beoordeling van het DT. 

 

Aanvragen 

Er zijn aanvragen tot overheveling van 2019 naar 2020 ingediend tot een totaalbedrag van € 

1.667.625. 

Deze aanvragen dienen, zoals afgesproken, door het DT te worden beoordeeld op relevantie en te 

worden geautoriseerd. 

Hieronder staan de aanvragen opgenomen. 

 

 
  Voorstellen voor budgetoverheveling via resultaatbestemming Aanvraag 

1 Reïntegratiebeleid 50.000 

2 Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 30.000 

3 GKBank-budgetten 90.000 

4 Basis op orde I&A 400.000 

5 Rijksmiddelen voor invoering Wvggz 55.000 

6 Sociale en emotionele ondersteuning gezondheidsgevolgen aardbevingen 460.000 

7 Revolverend fonds energiebesparende maatregelen. 250.000 

8 
Regionale Energie Strategieën (RES). 
Opstellen energietransitie warmte. 261.197 

9 Raadsondersteuning ivm aardbevingsproblematiek. 71.428 

  Totaal budgetoverheveling van 2019 naar 2020 1.667.625 

      

  Voorstellen voor mutatie bestemmingsreserves via resultaatbestemming Aanvraag 

10 Tijdelijke huisvestingskosten (ten laste van res. Kielzog) 401.000 

11 Bedrijvig en Leefbaar (ten laste van res. Financiële ruimte 2017HS) 197.000 

12 
Leefbaarheidsgelden Menterwolde (ten gunste van res Leefbaarheidsgelden 
Metterwolde) 89.000 

  Totaal mutatie bestemmingsreserves 687.000 

 

Toelichting op de voorstellen. 

 

Ad 1 Re-integratiebeleid. 

De Raad heeft bij de vaststelling van het re-integratiebeleid besloten om het project ‘Meer doen 

met nieuwkomers’ te verlengen tot 1 januari 2021 (zie raadsbesluit nr 2019-017961).  

De Raad heeft daarmee voor 2019 en 2020 respectievelijk € 170.000 en € 70.000 beschikbaar 

gesteld. De extra incidentele middelen vanuit het Rijk zijn voor de ondersteuning van de huidige 

groep nieuwkomers. We ontvangen dit via een decentralisatie-uitkering.  

Van het budget in 2019 is inmiddels € 100.000 gebruikt. Voorgesteld wordt om van het begrote 

budget ad € 170.000 in 2019, € 50.000 overhevelen naar het jaar 2020. In 2019 valt €  20.000 vrij in 

het resultaat. Samen met de € 70.000 die er voor het jaar 2020 is begroot, is er voldoende budget 

(€ 120.000) om de kosten van het project in 2020 te dekken.  



 

 

Ad 2 Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. 

Er is in 2019 nog geen uitvoering gegeven aan het opstellen van het gemeentelijk verkeers- en 

vervoerplan. Dit doordat het onderdeel uitmaakte van bezuinigingsvraagstukken. Nu dit niet meer 

het geval is wordt voorgesteld om het budget ad €30.000 mee te nemen naar 2020. Het betreft een 

incidenteel budget en over 2019 zijn geen kosten gemaakt ten laste van dit budget. 

Het budget 2020 wordt daarmee verhoogd van €30.000 tot €60.000. 

 

Ad 3 Gemeentelijke Kredietbank (GKB) budgetten 

Pilot Beschermingsbewind 

Op basis van de december circulaire 2018 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn 

incidentele middelen uit het regeerakkoord  voor 3 jaar ter beschikking gesteld voor armoede en 

schuldenbeleid. Het begrote budget voor de pilot beschermingsbewind ad €71.000 is niet benut in 

2019. 

 

Armoede & Schuldbeleid 

Het College van B&W heeft in het collegevoorstel van 18/3/2019 extra middelen Armoede & 

Schuldenbeleid beschikbaar gesteld  € 63.500 voor een periode van 4 jaar. Het budget  € 63.500 is 

in 2019 niet besteed. 

 

Van de niet bestede middelen is in 2020 nodig voor de uitvoering van de pilot 

“Beschermingsbewind” € 60.000 en voor het project “Schuldhulpmaatje” € 30.000. 

 

 

Ad 4 I&A De basis op orde. 

Voorgesteld wordt om € 400.000 over te over te hevelen naar 2020 en dat te bestemmen voor  

noodzakelijk en éénmalige inhuur voor de actie I&A De basis op orde. Het betreft met name de 

volgende onderwerpen: 

- implementaties grote implementaties zaaksysteem, belastingen en regiesysteem  

- Office-implementatie  

- DSO (Omgevingswet).  

De afgelopen twee jaren is bij zowel de I- als de A-budgetten sprake van aanzienlijke onder 

uitputting van de budgetten. Dit is o.a. het gevolg van het later dan gepland uitvoeren van de 

projecten. Voor 2019 leidt dit tot een éénmalig voordeel van circa € 750.000. Voorgesteld wordt 

om hiervan een bedrag van € 400.000 over te hevelen voor uitvoering van in 2020 genoemde 

noodzakelijke éénmalige onderwerpen. Het resterende bedrag van circa € 350.000 komt ten gunste 

van het rekeningsaldo 2019. 

 

Er is reeds een raadsvoorstel gemaakt en op route gebracht omtrent deze overheveling. Het 

definitieve besluit wordt echter middels dit voorstel genomen. Dit om de raad een integrale 

afweging te laten maken. 

 

 

 

 

Ad 5 Rijksmiddelen voor invoering Wvggz (wet verplichte ggz). 

In de septembercirculaire 2019 heeft de gemeente een bedrag ontvangen voor de invoering van de 



Wvggz voor een bedrag van € 61.000. De start van de invoering van de Wvggz wordt met name in 

2020 uitgevoerd, zodat de wetswijziging goed geïmplementeerd wordt per 1-1-2021. Conform 

Collegebesluit op 17 december 2019 wordt deze overheveling uitgevoerd. 

 

 

Ad 6 Sociale en emotionele ondersteuning gezondheidsgevolgen aardbevingen. 

In de december circulaire is een bedrag van €460.000 gelabeld geld ontvangen voor periode van 2 

jaar. 

De via de decembercirculaire 2019 ontvangen bedragen  kunnen niet in 2019 worden aangewend. 

Voorgesteld wordt om deze bedragen  via de resultaatbestemming over te hevelen naar het 

dienstjaar 2020. 

 

 

Ad 7 Revolverend fonds energiebesparende maatregelen. 

Om energiebesparende maatregelen mogelijk te maken in de eigen gebouwen van de gemeente 

Midden-Groningen is een revolverend fonds ingesteld. Energiebesparende maatregelen worden uit 

het fonds gefinancierd; de energiekosten die vervolgens worden bespaard vloeien terug in het fonds 

tot het oorspronkelijke investeringsbedrag is gecompenseerd; op deze wijze kunnen in de loop der 

jaren vele energiebesparende maatregelen worden financierd en zal het fonds zijn oorspronkelijk 

omvang houden.  

Dit fonds wordt in 2020 met een additioneel bedrag verhoogd van €250.000 tot €500.000 (ten laste 

van begroting 2020). 

 

 

Ad 8 Regionale Energie Strategieën (RES). 

In het klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk €150 miljoen ter beschikking stelt 

aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de 

ondersteuning van decentrale overheden bij het realiseren  van de Regionale Energie Strategieën 

(RES) en de ondersteuning van gemeenten bij de transitievisie Warmte. 

Via de decembercirculaire 2019 zijn de volgende middelen beschikbaar gesteld:  

1. Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte stelt het rijk €75 miljoen beschikbaar. Alle 

gemeenten ontvangen een bijdrage van € 202.101. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 

2021 opstellen van Transitievisies Warmte. 

2. Een bedrag van € 15 miljoen wordt beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere 

gebouweigenaren te goed te infomeren met name door middelen van energieloketten. Voor onze 

gemeente is dit een bedrag van € 49.099.  

3. Een bedrag van € 15 miljoen wordt beschikbaar gesteld om een start te maken met het opstellen 

van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Voor onze gemeente is dit een bedrag van € 9.997. 

Daarnaast komt landelijk € 15 miljoen beschikbaar opdat een start kan worden gemaakt met 

laadpalen voor elektrisch vervoer. Deze middelen zijn nu nog niet verwerkt in het gemeentefonds. 

Meer informatie volgt in de meicirculaire 2020. 

NB: Eerder is bij de septembercirculaire 2019 door het rijk €30 miljoen beschikbaar gesteld voor 

Regionale Energie Strategieën. Dit bedrag is verdeeld over 25 gemeenten. Voor onze regio is dit de 

gemeente Groningen.  

 

De via de decembercirculaire 2019 ontvangen bedragen  kunnen niet in 2019 worden aangewend. 

Voorgesteld wordt om deze bedragen  via de resultaatbestemming over te hevelen naar het 

dienstjaar 2020. 



 

Ad 9 Raadondersteuning ivm aardbevingsproblematiek. 

Vanuit de decembercirculaire gemeentefonds 2019 (p.23: 22. Raadsondersteuning Groningen) is 

eenmalig €71.428 ontvangen in de algemene uitkering. Midden-Groningen is één van de zeven 

Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied die dit bedrag ontvangen, ter ondersteuning van de 

raad/griffie. In 2019 kon dit bedrag niet worden aangewend. Voorgesteld wordt om dit budget 

middels de resultaatbestemming ten gunste te laten komen in boekjaar 2020. 

De via de decembercirculaire 2019 ontvangen bedragen  kunnen niet in 2019 worden aangewend. 

Voorgesteld wordt om deze bedragen  via de resultaatbestemming over te hevelen naar het 

dienstjaar 2020. 

 

Ad 10 Tijdelijke huisvestingskosten Kielzog. 

Er zijn tijdelijke huisvestingskosten, ten behoeve van Kielzog, in exploitatie geboekt. Deze kosten 

dienen ten laste voor de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve Kielzog gebracht te worden. 

Hiervoor is een raadbesluit nodig. 

Voorgesteld wordt om het betreffende bedrag van € 401.000 ten laste van de reserve Het kielzog 

fase 2 te brengen (via resultaat bestemming). 

 

Ad 11 

Bedrijvig en Leefbaar 

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. In de nieuwe gemeente Midden-Groningen vallen zeven 

gebieden onder het programma, waarbij de problematiek zich met name toespitst op wat in de 

volksmond ook wel de bedrijfswoningenproblematiek wordt genoemd: burgerwoningen op het 

geluidgezoneerde industrieterrein. Deze situatie uit zich in meerdere problemen die ertoe leiden 

dat de leefbaarheid in deze gebieden onder druk staat. Bovendien komt het voor dat kavels braak 

liggen, omdat er geen geluidsruimte meer beschikbaar is, waardoor economische stagnatie 

concreet op de loer ligt. 

Om binnen kaders een zo optimaal mogelijk toekomstbestendig evenwicht te bereiken, moeten 

bestemmingsplannen worden herzien, hogere waardenbesluiten worden genomen en 

geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de 

leefbaarheid in de omringende gebieden en het verbeteren van het vestigingsklimaat en het zoveel 

mogelijk optimaliseren van bedrijfsontwikkelingen en –mogelijkheden. 

Met de huidige beschikbare middelen kunnen nog twee plangebieden worden afgerond, namelijk de 

“Klaas Nieboerweg, bedrijventerrein Foxhol” en de Sluiskade/Werfkade. 

 

Financiën 

De kosten van B&L worden gedekt uit eerder beschikbare gestelde middelen. Deze zijn vanuit de 

voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer toegevoegd aan de reserve Financiële Ruimte 2017 

(grootboeknr 7920038). Per 31-12-2019 is de stand van deze reserve € 292.778. 

In 2019 is geen onttrekking aan deze reserve begroot. Om deze reden konden we de gerealiseerde 

kosten over 2019 nog niet verrekenen met de reserve. De kosten over 2019 bedroegen € 197.210 

(grootboeknr 6801040). Deze kosten maken deel uit van het jaarrekeningresultaat 2019.  

 

Voorstel 

De raad wordt voorgesteld om de kosten voor Bedrijvig en Leefbaar in 2019 van € 197.000 alsnog 

ten laste te brengen van de reserve Financiële Ruimte 2017. 



 

 

Ad 12 

Leefbaarheidsgelden Menterwolde 

De opbrengsten van de decentralisatie uitkering Bevolkingsdaling (krimpgelden) dienen conform de 

Nota Reserves en Voorzieningen beschikbaar te blijven voor leefbaarheidsdoeleinden in de 

voormalige gemeente Menterwolde. Deze middelen zijn in de voorgaande jaren toegevoegd aan de 

reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde (grootboeknr 7920039). 

 

Financiën  

In 2019 hebben we € 89.500 ontvangen aan krimpgelden (grootboeknr 6008000 / 843400). De 

toevoeging van de middelen aan de reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde is niet begroot. Om 

deze reden konden we de gerealiseerde baten niet toevoegen aan deze reserve. Deze baten maken 

deel uit van het jaarrekeningresultaat 2019. 

 

Regio Deal 

In november 2019 is de raad middels een raadsbrief geïnformeerd over de Regio Deal RWLP Oost 

Groningen. Het kabinet heeft in totaal 950 miljoen beschikbaar gesteld voor regio’s met een 

maatschappelijk probleem met een sociale, ecologische of economische invalshoek. Deze regio’s 

kunnen met het Rijk een Regio Deal sluiten om deze problemen aan te pakken. Hiervoor is ook een 

gemeentelijke cofinanciering vereist. Intussen is een Regio Deal gesloten, voor de gemeentelijke 

cofinanciering kan de reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde ingezet worden.  

 

Voorstel 

De raad wordt voorgesteld om de ontvangen krimpgelden van € 89.000 alsnog toe te voegen aan de 

reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde. 

 


