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Onderwerp: Update financiële situatie in relatie tot de voorjaarsnota 2020 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Uw gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020 vastgesteld inclusief een extra taakstelling 

van € 2 miljoen. Tot nu toe was de verwachting dat deze bezuinigingen afdoende zouden zijn om te 

komen tot een financieel sluitend meerjarenperspectief. Er hebben zich echter ontwikkelingen 

voorgedaan waardoor de financiële positie van de gemeente verder is verslechterd. Met deze brief 

willen we u op de hoogte brengen van deze ontwikkelingen en de manier waarop we nieuwe 

bezuinigingen willen vormgeven om alsnog tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. 

 

Oorspronkelijke financiële situatie en omvang van de oorspronkelijke bezuinigingen 

In tabel 1 (die u ook in raadsvoorstel extra ombuigingen begroting 2020 aantreft) staat een 

overzicht van de ontwikkeling van de meerjarenbegroting inclusief de taakstelling om € 2 miljoen 

structureel om te buigen. De oorspronkelijke opgave van € 2 miljoen is vanwege de consequenties 

van de septembercirculaire 2019 bijgesteld tot circa € 2,4 miljoen.  

 

 

 

In alle jaren van het meerjarenperspectief kon de programmabegroting met het pakket aan 

voorstellen worden bijgesteld zodat een structureel sluitend meerjarenperspectief wordt bereikt. 

 

Tabel 1

Actualisatie meerjarenperspectief 2020 2021 2022 2023

Saldo (-= negatief) begroting 2020 -2.913.000 -1.381.000 -1.897.000 -99.550

Nadelig effect septembercirculaire 2019 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

Gactualiseerd meerjarenperspectief -3.313.000 -1.781.000 -2.297.000 -499.550

Bijgestelde taakstelling ombuiging begroting 2020 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Reservemutaties (min=onttrekking algemene reserve) -913.000 619.000 103.000 1.900.450
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Nieuw financieel perspectief  

Verdere ontwikkelingen in de toekomstige financiële positie van onze gemeente nopen echter tot 

een extra bijstelling van de taakstelling van nog eens circa € 2 miljoen. In tabel 2 zijn deze 

ontwikkelingen in een financieel meerjarenperspectief weergegeven.  

 

 

 

 

 

De ontwikkelingen hebben betrekking op: 

1. Ontwikkeling sociaal domein. Deze uitzetting van middelen wordt veroorzaakt door de 

verplichte indexatie van contracten (doelgroepenvervoer en gecertificeerde instellingen 

Jeugdzorg) binnen het sociaal domein. Daarnaast zijn er ontwikkelingen bij 

gemeenschappelijke regelingen (Beschermd Wonen, Veilig Thuis en Spoed voor Jeugd) die 

lijden tot een uitzetting van de gemeente begroting. Een uitgebreide toelichting op de 

ontwikkelingen in het sociaal domein treft u aan in de bijlage bij deze brief.  

2. Beleidsplan wegen. Dit betreft het beleidsplan wegen dat u eerder goedgekeurd. Voor de 

uitvoering van dit besluit was nog geen dekking; In het voorstel is benoemd dat het college 

bij de voorjaarsnota naar dekking zou zoeken. Die opgave wordt door de financiële situatie 

bemoeilijkt en zou kunnen leiden tot bijstelling van het plan. 

3. Implementatie omgevingswet. De Omgevingswet gaat landelijk in op 1 januari 2021. Het 

vergunningenproces moet dan aangepast zijn aan de Omgevingswet, anders kunnen we 

geen vergunningen verlenen per 1 januari 2021. Daarnaast moet de termijn voor de 

uitgebreide omgevingsvergunningen terug gebracht worden van 26 naar 8 weken.  Tenslotte 

moet iedere gemeente dan aangesloten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Er waren 

(nog) geen middelen gereserveerd in de begroting 2020 voor de implementatie van de 

omgevingswet. Nu er een uitvoeringsplan ligt, is ook duidelijk welke kosten hiermee 

gepaard gaan.  

4. Kadeversterking. Conform eerdere besluitvorming in het college is de inzet er op gericht 

om in het tweede kwartaal van 2021 te starten met de uitvoering van de kadeversterking 

Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. De kosten van het project worden geraamd op circa 

€ 4,86 miljoen. Gelet op de gemaakte afspraken met het waterschap dient de gemeente 

daarvan € 2,69 miljoen voor haar rekening te nemen. De hieruit voorvloeiende 

kapitaallasten bedragen met ingang van 2022  € 120.000; 

5. In bovenstaande tabel is ook OOV en versterking financiële positie opgenomen. Dit is een 

restpost voor nieuwe ontwikkelingen. Op het gebied van OOV verwachten we een voorstel 

voor extra inzet van middelen ter bestrijding van criminaliteit in Midden-Groningen.  

 

 

Tabel 2

Otwikkelingen 2020 2021 2022 2023

1. Ontwikkeling Sociaal Domein -576.000 -636.000 -462.000 -332.000

2. Beleidsplan wegen -600.000 -600.000 -600.000 -600.000

3. Implementatie Omgevingswet -250.000 -250.000 0 0

4. Kadeversterking Steendam Tjuchem 0 0 -120.000 -120.000

5. OOV, versterking financiële positie -242.000 -250.000 -500.000 -500.000

Totaal ontwikkelingen -1.668.000 -1.736.000 -1.682.000 -1.552.000
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Aanvullend bezuinigingsvraagstuk bij voorjaarsnota 

Het college wil bovenstaande ontwikkelingen betrekken bij de behandeling van de voorjaarsnota 

2020. Dan is er namelijk ook duidelijkheid over de invloed van de meicirculaire en de eventuele 

structurele doorwerking van de jaarrekening. Dit betekent hoogst waarschijnlijk dat ons  bij de 

voorjaarsnota een nieuwe bezuinigingsdiscussie te wachten staat. Aangezien dit de derde 

bezuinigingsronde in korte tijd is, is de verwachting dat we niet in staat zijn een (uitgebreide) 

nieuwe set aan bezuinigingsvoorstellen te kunnen voorleggen. De nu bijgevoegde lijst met 

voorstellen zal dan opnieuw de basis van de bezuinigingsdiscussie zijn. 

 

 

Overige opties 

Structureel inkomsten verhogen: 

- Verhoging OZB: 1% verhoging levert ongeveer € 170.000 op. 

 

Incidenteel inkomsten verhogend:  

Verkoop aandelen Enexis. 

De gemeente Midden-Groningen heeft 142.116 aandelen. In 2019 hebben wij hiervoor € 98.493,11 

aan dividend ontvangen over het dividend jaar 2018.  

Op dit moment zijn de aandelen ongeveer een bedrag van € 30 per stuk waard. Dit is ook de 

verkoopprijs die de afgelopen jaren aan andere verkopende aandeelhouders is uitbetaald. 

Als we dit bedrag hanteren levert dat éénmalig een bedrag op van € 4,2 miljoen en een structureel 

nadeel (niet ontvangen dividend) van € 100.000. 

Een en ander is een indicatie en zal nog wel verder moeten worden onderzocht bij Enexis wat op 

dit moment de verkoopprijs is en of en wanneer de aandelen verkocht kunnen worden. 

 

Herziening  van de Reserves en voorzieningen biedt op korte termijn geen oplossing 

Op 5 juli 2018 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld door de raad. Hiermee door een 

aantal reserves en voorzieningen te herijken éénmalig een bedrag van € 11,2 miljoen aan de 

Algemene Reserve toegevoegd. 

De mutaties zijn verwerkt in de begroting 2019. Op dit moment is het nog te vroeg om te bepalen 

dat er nog meer reserves en voorzieningen (deels) ten gunste gebracht kunnen worden van de 

Algemene Reserve. Op dit moment wordt er gewerkt aan het samenstellen van de jaarrekening 

2019 en zullen de reserves en voorzieningen worden bekeken en beoordeeld of deze (deels) in 

stand moeten blijven of dat er middelen toegevoegd kunnen worden aan de Algemene Reserve. In 

april wanneer ook de accountant start met de controle, kan hier meer duidelijkheid over worden 

gegeven. 

 

Toenemende kwetsbaarheid 

De gemeente Midden-Groningen blijft ondanks alle besloten en nog te besluiten ombuigingen 

financieel kwetsbaar. Net als de meerderheid van de Nederlandse gemeenten slagen we er niet in 

de decentralisaties uit te voeren binnen het daarvoor bestemde budget. Ook de incidenteel 

toebedeelde middelen veranderen dit beeld niet. Wij blijven, samen met andere gemeenten en de 

provincie Groningen strijden voor een toebedeling van middelen waarmee de gemeentelijke taken 

redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. Dat is nu niet het geval. Ondanks meerdere brandbrieven en een 

doorgaande lobby hebben wij op dit moment niet de verwachting dat op korte termijn extra 

middelen beschikbaar komen. Dat maakt de onzekerheid over het meerjarenperspectief groot. Ook 
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de resultaten van de jaarrekening 2019 zullen nog een effect hebben op de begrotingspositie, zeker 

voor wat betreft de algemene reserve. Hetzelfde geldt voor de mei- en septembercirculaire 2020. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:  

memo financiële stand van zaken sociaal domein 

 


