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Deel 1 - 
Algemeen

Leeswijzer

In deze leeswijzer leiden wij u stapsgewijs door de verschillende onderdelen van 
de jaarstukken.

Deel 1 - Algemeen
Allereerst geeft het college in de Inleiding een samenvatting van de ontwikkelingen 
en behaalde resultaten in 2020. Vervolgens presenteren wij de Jaarrekening in één 
oogopslag. Daarna volgen de samenstellingen van college en raad. Na deze algemene 
inleiding zijn de jaarstukken ingedeeld in 3 onderdelen: de programmaverantwoording, 
de paragrafen en de jaarrekening.

Deel 2 – Programma’s
Het jaarverslag kent zes beleidsprogramma’s, te weten ‘Dorpen en wijken’, ‘Sociaal’, 
‘Economie’, ‘Dienstverlening’, ‘Gevolgen gas- en zoutwinning’ en ‘Bestuur en 
bedrijfsvoering’. Het bestuur legt in de programma’s verantwoording af aan de raad 
en de inwoners van Midden-Groningen over de voorgenomen doelen, zoals deze in de 
begroting zijn vastgesteld. We gaan in op de realisatie van de doelstellingen aan de 
hand van de 3 W-vragen:
• Wat hebben we bereikt?
• Wat hebben we daarvoor gedaan?
• Wat heeft dit gekost?
De financiële informatie binnen de programma’s is op het niveau van producten 
opgenomen. Indien van toepassing zijn beleidsindicatoren opgenomen, waaronder de 
verplichte indicatoren die het BBV voorschrijft

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 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. 
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Deel 4 - Jaarrekening
In het financiële gedeelte legt het bestuur verantwoording af over de financiële staat 
van de gemeente in het afgelopen jaar. Het geeft een overzicht van de balans per eind 
2019 en per eind 2020. Het geeft inzicht in de exploitatie van de gemeente per product 
en per taakveld over 2020. Daarnaast biedt het diverse financiële overzichten per 
onderdeel en geeft het inzicht in een aantal specifieke onderwerpen, waaronder de 
SISA, WNT en lopende kredieten. Hierbij gaat het ook in op de financiële grondslagen 
van de jaarrekening zoals deze gehanteerd worden binnen de gemeente.
 

1.1 Inleiding
 
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeente Midden-Groningen. 
Het financiële resultaat bedraagt € 2.430.502 positief. Het resultaat inclusief de 
budgetoverhevelingsvoorstellen (€ 2.313.635) is € 116.867 voordelig. Dit licht positieve 
resultaat is een positieve resultaatontwikkeling ten opzichte van de najaarsnota 2020, 
waarin we een nadelig jaarrekeningresultaat voorspelden van € 635.000.
 
Het licht positieve jaarrekeningresultaat ontstaat door enkele incidentele meevallers en 
bijsturing waar dat nodig én mogelijk is. Uiteraard heeft corona in 2020 stevige invloed 
gehad op de uitvoering van onze werkzaamheden en de financiën. Het is lastig om die 
invloed over de gehele linie exact te duiden en daaraan conclusies te verbinden voor een 
toekomst waarin corona een minder grote rol zal spelen. Ondanks de lastige vergelijking 
met een situatie zonder corona biedt het licht positieve resultaat over 2020, na enkele 
jaren van financiële tekorten, perspectief om de financiële positie van onze gemeente 
steeds stabieler te maken. Het is onze opgave dat ook meerjarig te realiseren. 
 
Het blijft daarbij een continue opgave om de uitgaven te beperken. En dat is niet altijd 
eenvoudig. Zeker niet in een jaar dat door corona het maximale vraagt van de lenigheid 
en creativiteit van onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en eigen 
organisatie. We hebben oog voor de grote uitdagingen waar onze inwoners in 2020 voor 
hebben gestaan én soms nog staan. We hebben, door financiële steun vanuit het rijk, 
ruimhartig coronacompensatie kunnen geven, maar zien ook dat compensatie iets 
anders is dan volledige aanvulling tot op het oude niveau. We begrijpen dan ook de 
zorgen, die onze inwoners en ondernemers daarover hebben geuit. 

Ondanks de enorme opgaven afgelopen jaar gloort er hoop aan het einde van de 
(corona)tunnel en zijn we content met de financiële handreiking die het rijk ons heeft 
geboden om de effecten van de crisis het hoofd te bieden. We hopen dat het rijk ons 
ook in de toekomst net zo ruimhartig tegemoetkomt voor de kosten in het sociaal 
domein en het mogelijke effect van de herijking van het gemeentefonds bijstelt. We 
hebben gezien dat het kan! 

Ondanks dat 2020 de geschiedenisboeken in zal gaan als coronajaar -en we ook in deze 
jaarrekening meer dan eens rekenschap moeten geven van de gevolgen van corona op 
onze activiteiten- zijn er veel meer ontwikkelingen geweest, die aandacht verdienen in 
onze terugblik. 
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Gevolgen gas- en zoutwinning
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 Plan van Aanpak 
versterking is hierbij voor ons een belangrijk basisdocument om de veiligheid voor onze 
inwoners op het gewenste niveau te krijgen. We willen graag tempo maken en proberen 
daarom niet alleen goede plannen te maken, maar ook gelijktijdig de daadwerkelijke 
aanpak te versnellen door te verkennen en experimenteren. Dat lukt op meerdere 
plekken, maar we zijn reëel in de constatering dat het totale traject van versterking er 
één is van de lange adem. 

De lange looptijd heeft uiteraard grote consequenties voor onze inwoners. We 
kunnen dat niet zomaar wegnemen, maar doen er alles aan om hun onzekerheden 
en problemen te ontlasten. Door de verschillende geldstromen vanuit het rijk zien we 
die mogelijkheden. We zullen er steeds op letten dat de middelen ook echt toereikend 
zijn. Alleen zo kan het vertrouwen worden hersteld en kunnen we ervoor zorgen dat de 
leefbaarheid in de dorpen overeind blijft, de kwaliteit van de scholen en de gebouwen 
goed is én blijft en dat onze inwoners een mooie toekomst voor zich hebben.

Scholenprogramma
Als er één plek symbool staat voor het bieden en versterken van toekomstperspectief 
dan is dat wel het schoolgebouw. Het is de plek waar talenten worden ontwikkeld en 
waar letterlijk een belangrijk deel van de toekomst – voor individu en gemeenschap - 
vorm krijgt. Het spreekt voor zich dat dat in ieder geval in goede en veilige gebouwen 
moet, maar we willen een steviger impuls geven. Vandaar dat we uitvoering geven aan 
het convenant aardbevings- en toekomstbestendige scholenbouw Groningen. Hiermee 
combineren we het waarborgen van een veilige onderwijsomgeving, met het realiseren 
van een verbetering voor onderwijs in de hele regio. 

Nadat we met uw raad in het najaar van 2019 hebben besloten om de 
verantwoordelijkheid voor deze versterkingsprojecten in eigen hand (i.p.v. CVW) te 
nemen, zien we dat we met minder betrokken partijen nog meer tempo kunnen maken. 
We staan simpelweg samen met het onderwijsveld aan het roer om tot uitvoering van 
de projecten te komen én dat loopt als een trein. Zo hebben zeven scholen al een veilig 
en toekomstbestendig gebouw en is de (ver)bouw of de voorbereiding voor ruim 20 
scholen in volle gang. We verwachten dat we in 2022 het programma af kunnen ronden.

Nationaal Programma Groningen 
Zowel de versterkingsopgave als het scholenprogramma zijn essentiële bouwstenen 
voor het bieden van meer toekomstperspectief in Midden-Groningen. Met het NPG 
zetten we daar nog eens een flinke plus bovenop. Het NPG biedt ons, ondanks de 
moeilijke financiële positie, de nodige financiële armslag om dat te doen. Hoewel 
corona hier het tempo in de voortgang van planvorming (lastiger participatie) en 
besluitvorming er soms wat uithaalde, zijn we tevreden met de basis die we eind 2020 
en begin 2021 hebben gelegd voor het vervolg. 

7
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Met het lokaal programmaplan en de 16 nieuwe projecten bij het NPG komt er ruim  
€ 17,5 miljoen bovenop de in 2019 toegekende grofweg € 12,5 miljoen voor de  
12 projecten van destijds. Het NPG krijgt zo de robuuste vorm, die nodig is én onze 
inwoners verdienen. De verdere organisatie, participatie en uitvoering geven we in 2021 
verder vorm. Daar hoort ook het voorbereiden van aanvragen voor nieuwe projecten bij, 
want hoewel we nu een mooie basis leggen, zullen we het programma de komende (10) 
jaren verder gaan uitbouwen. De toenemende omvang van het programma is ook reden 
om vanaf deze jaarrekening binnen het programma Gas- en Zoutwinning een apart 
onderdeel voor de NPG op te nemen in de P&C-documenten. Immers in de komende 
jaren zal zo’n € 47,5 (nu grofweg 30 toegekend) miljoen worden aangewend. Een bedrag 
dat na de evaluatie in 2024 flink aangevuld kan worden. 

Sociaal domein
De coronacrisis vormde in 2020 een grote, ongekende uitdaging in onze samenleving. 
Binnen het sociaal domein heeft deze crisis met de beperkende maatregelen een groot 
effect gehad op de uitvoering van de verschillende taken. Hoewel we er konden zijn voor 
onze meest kwetsbare inwoners door ondersteuning op maat te bieden, ontkwamen 
we er niet aan dat door corona de toegankelijkheid tot voorzieningen voor onze 
inwoners beperkter werd. Activiteiten werden gestopt of in andere vorm aangeboden. 
Gebruikelijke ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen en bibliotheken werden gesloten. 
Ook in de begeleiding (Wmo) zagen we een daling van het aantal indicaties. Dat wil niet 
per definitie zeggen dat we nog veel inhaalzorg moeten plegen. Immers digitale zorg 
op afstand werkt in veel gevallen goed én kan ook na corona soelaas bieden om goede 
zorg tegen lagere kosten aan te bieden. Toch sluiten we niet uit dat er achtergestelde 
zorgvraag is. Monitoring hiervan, met een spilfunctie voor onze sociale teams, 
staat dan ook hoog op onze agenda. Verder zagen we dat de bijstandsuitkeringen in 
2020 stegen met 1,9% (t.o.v. 2019), maar dat een toestroom ondanks de coronacrisis 
(vooralsnog) uitbleef; bij de Gemeentelijke kredietbank constateren we hetzelfde beeld. 
Ook hiervoor geldt dat we het verloop goed in de gaten houden op het moment dat 
ondersteunende maatregelen door de overheid worden afgebouwd of gestopt. 

Economie, wonen en openbare ruimte
Voor vele ondernemers was 2020 een zwaar jaar. Enerzijds moest er worden 
geïnvesteerd in maatregelen om coronaveilig te kunnen ondernemen en anderzijds 
moesten de deuren meer dan eens worden gesloten vanwege de lockdown. Door onze 
ondernemers te informeren en te ondersteunen in de compensatie-trajecten of door 
bijvoorbeeld een tijdelijke ontheffing van de winkeltijden af te geven, hebben we, naast 
een luisterend oor, enig perspectief kunnen bieden.   

We constateerden ook dat het aantal openstaande vacatures in onze gemeente flink 
daalde. Hoewel dat in tijden van onzekerheid een logische ontwikkeling is, zet het 
uiteraard de uitstroom van bijvoorbeeld uitkering naar regulier werk onder druk.  
Toch hebben we goede hoop dat zodra er weer meer kan, het aantal vacatures en banen 
weer gaat stijgen. Niet alleen omdat bestaande bedrijven, winkels en horeca weer open 
kunnen, maar ook omdat er nieuwe ondernemers een plek in onze mooie gemeente 
hebben gevonden. Immers, ondanks de crisis, zagen we nieuw ondernemerschap 
opkomen. Het resulteerde onder andere in de verkoop van bedrijfskavels.  



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

9

Niet alleen de verkoop van onze bedrijfskavels ziet er goed uit. Ook de ontwikkelingen in 
onze grondexploitaties voor woningbouw kende in 2020 een positief verloop. Zo zijn er 
mooie verkoopcijfers voor bijvoorbeeld het Stadhart en het Julianapark in Hoogezand, 
De IJsbaan in Sappemeer en de Tolweg in Muntendam. Dat is niet alleen mooi voor onze 
gemeentelijke portemonnee, maar ook om tot een mooie invulling van deze gebieden te 
komen. Dat laatste zien we zeker ook in Gorecht-West, waar we in 2020 fase 3 opleverden, 
fase 4 op hebben gestart en voor fase 5 de verdere planvorming ter hand namen. Ook 
voor het plan de Vosholen fase II hebben we de nodige voorbereidingen getroffen.

Naast de ontwikkeling van zowel nieuwe woon- en werklocaties hebben we veel 
aandacht besteed aan een goede inpassing en begeleiding van nieuwe ontwikkelingen 
in het energielandschap (wind- en zonparken). Maar niet alleen de realisatie van 
nieuw (openbaar) gebied had onze aandacht, ook rondom het beheer van de 
bestaande openbare ruimte zijn flinke stappen gezet. Zo werkten we achterstallig 
groenonderhoud weg en zijn we begonnen met gebiedsgericht werken. Wel zien we 
dat het realiseren van ons ambitieniveau met de huidige middelen niet eenvoudig 
is. Verder hebben we in 2020 volgens ons nieuwe, geharmoniseerde, plan voor de 
afvalinzameling gewerkt. We zijn content over de eerste inhoudelijke resultaten, maar 
zien ook dat de kostendekkendheid stevig onder druk staat. Het succes van het nieuwe 
afvalbeleidsplan (minder ledigingen) zorgt voor aanzienlijke lagere opbrengsten. In 
2020 vangen we dit nadeel door aanwending van de voorziening voor afval op.

Dorpen en wijken
In een jaar waarin het hebben van contact - op zijn zachtst gezegd – niet eenvoudig 
was, wordt het belang van het behouden en creëren van sociale cohesie nog 
eens onderstreept. Door (grotendeels) digitaal de verbinding met onze inwoners, 
buurt- en dorpshuizen te houden, hebben we toch een actieve ondersteuning bij én 
begeleiding van initiatieven kunnen bieden. Het zorgde voor mooie resultaten, zoals 
het mobiliteitsplan en het project rondom het verminderen van zwerfaval. Ook het 
gezamenlijk verder brengen van een aanvraag binnen NPG van bijvoorbeeld het 6 
Schildmeerdorpen-experiment kan een succes worden genoemd. Hoewel het vanwege 
corona lastig was om culturele evenementen door te laten gaan, hebben we onder 
andere actief deelgenomen aan de landelijke kunstmanifestatie voor 75- jaar vrijheid, 
hebben we op scholen kunst en cultuureducatie verzorgd en is een vervolg gemaakt 
met de ‘Kroniek van Overschild’ Zodra corona meer naar de achtergrond is gedrukt 
zullen we de culturele activiteiten weer op het niveau brengen dat het verdiend.

Uiteraard was de tijdelijke sluiting van onze buurt- en dorpshuizen door corona een 
domper. Allereerst omdat de ‘tweede huiskamer’ voor velen daarmee dicht bleef, maar 
ook omdat de (beperkte) opbrengsten voor de dorps- en buurthuizen wegvielen, terwijl 
de kosten doorliepen. 

Door via de coronacompensatie de huur te kunnen kwijtschelden, hebben we kunnen 
bijdragen in de belangrijke rol van de bestaande buurt- en dorpshuizen. 
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Trots zijn we ook op het feit dat we in 2020 de realisatie van nieuwe ontmoetingscentra 
weer een stap verder hebben gebracht. De uitvoering van MFA Meeden, de start van de 
bouw van het nieuwe dorpshuis Froombosch en het nieuwe kindercentrum Zuiderkroon 
lopen voorspoedig. Dus zodra het straks weer kan, hebben we nog meer mooie plekken 
voor ontmoeting! 

Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening
Ondanks dat vanaf maart 2020 van ‘normaal werken’ door de lockdown geen sprake 
meer was, hebben de bedrijfsvoering en de dienstverlening ‘gewoon’ doorgang gevonden. 
Met thuiswerken of werken op locatie onder strenge voorwaarden hebben onze inwoners 
slechts minimale hinder ondervonden. Ook het bestuurlijke proces vond tijdens de 
bijzondere omstandigheden gewoon doorgang. Ondanks dat de dienstverlening beperkt 
door corona is geraakt, zorgde corona er wel voor dat er spanning blijft tussen enerzijds 
het verder op orde krijgen van de dienstverlening en bedrijfsvoering en anderzijds de 
wens om de ambities van Midden-Groningen te verwezenlijken. 
 
Deze spanning is aanwezig in het primaire proces en de ondersteunende bedrijfsvoering.  
Hierbij komt dat zowel de lopende bezuinigingsopgave als de bezuiniging op basis van 
het onderzoeksrapport van Berenschot (vanaf 2022) deze spanning vergroot. 
 
Tot slot willen we de vorderingen van de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 2020 
niet onbenoemd laten. Het hoogste niveau werd gehaald en alle seinen staan op groen 
om, als corona het toelaat, dit jaar de opening te vieren. 
 
Bezuinigingen
Wanneer we kijken naar het jaarrekeningresultaat over 2020 kunnen we concluderen 
dat het totaal vastgestelde bezuinigingspakket van ruim € 12,5 miljoen voor 2020 is 
gehaald. We zien dat we door stevig bijsturen onze uitgaven bewust kunnen drukken. 
We ontwikkelen een steeds groter kostenbewustzijn binnen onze organisatie en zoeken 
naar alternatieve (desnoods incidentele) bezuinigingen op het moment dat we constateren 
dat een bepaalde bezuiniging vooralsnog lastig op structurele basis is in te vullen.
 
Het vergrote kostenbewustzijn is gezien onze financiële positie nodig en sorteert 
effect. Hierbij moeten we wel constateren dat corona een haarscherp beeld over de 
bezuinigingen enigszins vertroebeld. Niet zozeer omdat we ruime coronacompensatie 
ontvingen, want die middelen kunnen we goed aan de extra interne en externe 
kosten koppelen. Het lastige zit hem vooral in het feit dat corona de vooraf verwachte 
uitvoering van werkzaamheden inhoudelijk raakt. We zien dat vooral binnen het sociaal 
domein. Cijfermatig zien we daar dat het totale bezuinigingspakket van € 3,5 miljoen 
weliswaar ruimschoots wordt gehaald, maar ook dat dit niet alleen door sturing op 
basis van onze bezuinigingsprogramma’s komt. Hoewel het lastig is om exact te 
duiden wat het effect van corona is, spelen minder persoonlijke contacten (digitaal 
contact kan in veel gevallen heel goed), minder indicaties en bijvoorbeeld minder 
leerlingenvervoer door schoolsluiting een significante rol in de lagere lasten. Een rol 
die, naar wij verwachten, voor een deel incidenteel zal blijken te zijn. Het betekent 
dan ook dat het mooie financiële resultaat over 2020 in de komende jaren nog geen 
vanzelfsprekendheid is en continue sturing vraagt.   
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Financiële resultaten
Het vertrekpunt bij de analyse van de financiële resultaten is de meest actuele 
begroting (na wijziging) van 2020. Concreet gaat het dan om het verwachte saldo 
(€ 635.000 nadeel) van de najaarsnota 2020 en nog een aantal vastgestelde 
begrotingswijzigingen over 2020. Het effect van deze wijzigingen op het, bij de 
najaarsnota, verwachte rekeningsaldo 2020 is per saldo € 170.000 voordelig. 
Het bestaat, naast een paar kleine mutaties met per saldo € 5.000 nadelig effect,  
uit de volgende drie wijzigingen met een positief effect:
• € 88.000 (toerekening uren) voor het project De Vosholen fase 2;
• € 47.000 Gorecht West fase 4
• € 40.000 bedrijfsresultaat Wedeka. 
Het verwachte resultaat voor de jaarrekening 2020 komt op basis van de najaarsnota 
én bovenstaande wijzigingen uit op een nadeel van € 465.000.

tabel 1. Verwacht resultaat jaarrekening 2020 bij najaarsnota 2020 

Omschrijving Verwacht resultaat

Prognose jaarrekeningsaldo 2020 bij najaarsnota -635 N

Begrotingswijzigingen 170 V

Geactualiseerde prognose na najaarsnota  -465 N

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
bedragen x e 1000

Het verwachte nadelig jaarrekeningsaldo over 2020 van € 465.000 is het vertrekpunt 
voor de analyse. In onderstaande tabel is het resultaat op de programma’s samengevat. 
In de kolom ‘begroot na wijziging 2020’ is het verwachte jaarrekeningsaldo bij de 
najaarsnota (inclusief laatste wijzigingen) opgenomen, zoals op de vorige pagina is 
beschreven en in de kolom ‘realisatie 2020’ ziet u het uiteindelijke resultaat van deze 
jaarrekening. Dit is het resultaat ná aanwending van de reserves en voorzieningen, 
maar vóór de resultaatbestemming van de overhevelingsvoorstellen. Die volgen in dit 
raadsvoorstel aan het einde van de analyse.
In de kolom ‘Verschil 2020’ is het verschil opgenomen tussen de verwachte stand na de 
najaarsnota 2020 en het uiteindelijke resultaat aan het einde van het jaar. 

tabel 2. Saldo na bestemming reserve/voorziening

Omschrijving Realisatie 
2019

Primitief 
begroot 

2020

Begroot na 
wijziging 

2020

Realisatie 
2020

Verschil 
2020

SALDO NA BESTEMMING

Dorpen en wijken -21.703 -22.177 -22.584 -21.871 713 V 

Sociaal -79.640 -78.754 -79.877 -77.468 2.409 V 

Economie -8.206 -8.947 -9.348 -8.316 1.032 V 

Dienstverlening -3.661 -3.335 -3.024 -3.264 -239 N 

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 465 268 -197 -465 N 

Bestuur en bedrijfsvoering 108.641 112.747 114.100 113.546 -554 N 

Resultaat van de rekening van baten en lasten -4.570 0 -465 2.431 2.895 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
bedragen x e 1000
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Verschilverklaring op hoofdlijn: totaal € 2.895.000 voordeel
Hieronder wordt op hoofdlijn ingegaan op de belangrijkste afwijkingen per programma. 
Een uitgebreider toelichting treft u aan het einde van elk programma in het boekwerk aan.

Programma 1 Dorpen en Wijken: € 713.000 voordeel 
Het grootste verschil (€ 876.000 voordelig) doet zich voor op het onderdeel 
milieu. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog geen kosten zijn gemaakt voor 
duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijk vastgoed (revolverend fonds), het 
opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) en het opstellen van de Transitievisie 
Warmte (TVW). Aangezien hier in de komende jaren wel aan zal worden gewerkt, zijn 
voorstellen ingediend om (een fors deel) van deze middelen mee te nemen naar 2021.

Ook het thema sport (€ 312.000 voordelig) laat een aanzienlijk voordeel zien.  
Dit wordt verklaard doordat een deel van onze lasten wordt gecompenseerd door 
coronacompensatie en doordat we van het rijk de Specifieke Uitkering Sport ontvangen, 
die dient ter compensatie van de kostprijsverhogende BTW op sportinvesteringen.

De ontwikkelingen die het resultaat binnen programma 1 nadelig beïnvloeden liggen 
op de thema’s riolering (€ 154.000 euro nadelig), afval (€ 86.000 nadelig) en openbare 
ruimte (€ 221.000 nadelig), waar een tweetal niet begrote facturen uit het verleden 
moesten worden betaald.

Alhoewel het nadelige effect op het jaarrekeningresultaat van zowel riolering als 
afval vrij beperkt is, zijn hier wel stevige onttrekkingen uit de voorzieningen nodig 
geweest. Voor riolering gaat het om een onttrekking van € 382.000 ter dekking van de 
benodigde investeringen. Voor afval is een onttrekking van in totaal (harmonisatie- en 
egalisatievoorziening samen) € 527.000 nodig, voor een deel om de lagere opbrengst 
van de afvalstoffenheffing te compenseren. Dat betekent dat wij onze spaarpotten 
meer inzetten dan verwacht. Met name op het gebied van afval constateren we dat 
de opbrengsten structureel lager zullen zijn dan dat we begroten. Dat is een knelpunt, 
omdat de spaarpot voor afval (voorziening afvalstoffenheffing) snel op zal zijn. 
Voor riolering is dat niet aan de orde. De hogere onttrekking van de voorziening voor 
riolering heeft een incidenteel karakter en de voorziening is toereikend.

Programma 2 Sociaal: € 2.409.000 voordeel 
Het omvangrijke programma Sociaal (ruim € 122 miljoen aan lasten) kent diverse 
plussen en minnen. En hoewel de absolute verschillen groot zijn, is de procentuele 
afwijking vaak vrij beperkt.

Dit geldt ook voor de grootste verschillen -Jeugd (€ 640.000 voordeel) en Inkomens-
regelingen (€ 605.000 voordeel)- binnen programma 2. De voordelige resultaten worden 
voor een belangrijk deel verklaard doordat we (ook bij de najaarsnota) een voorzichtige 
inschatting (mede vanwege corona) hebben gemaakt van de lasten en baten. 
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Aanvullend geldt voor het thema ‘Jeugd’ dat een deel van het voordelige resultaat wordt 
veroorzaakt doordat in 2020 afgerond € 270.000 minder is uitgegeven voor het project 
rondom de sociale en emotionele ondersteuning bij gezondheidsgevolgen door de 
aardbevingen. Het merendeel van deze middelen stellen we voor mee te nemen naar 2021.

Ook voor de thema’s ‘Onderwijs’ (€ 386.000 voordelig) ‘Wmo oude en nieuwe taken’ 
(samen per saldo € 367.000 voordelig) geldt dat de totale budgetten (gezamenlijk zo’n 
€ 60 miljoen) omvangrijk zijn en dat de procentuele afwijking beperkt is.

Toch zien we op deze thema’s een aantal inhoudelijke afwijkingen, die het verschil 
verklaren. Het voordelige resultaat op Onderwijs wordt vooral verklaard door lagere 
kosten voor het leerlingenvervoer (vanwege schoolsluiting door corona) en het één jaar 
later starten met afschrijven van twee nog niet gerealiseerde projecten.

Binnen WMO zien we dat het resultaat op de oude taken € 162.000 nadelig is vanwege 
de hogere kosten (en beperkte vergoeding via de eigen bijdrage) voor huishoudelijke 
hulp, terwijl het resultaat op de nieuwe taken een voordeel van € 528.000 laat zien. 
Deze plus hangt samen met de coronacrisis en komt vooral tot uiting in lagere kosten 
voor begeleiding (€ 427.000 voordelig) en het Wmo-vervoer (€ 98.000 voordelig).

Programma 3 Economie: € 1.032.000 voordeel 
Binnen het programma economie wordt het voordeel door met name 2 elementen 
verklaard. Enerzijds zijn er fors hogere leges-opbrengsten (€ 978.000 voordelig) 
vanwege meer woningverbouwingen en de aanleg van een zonnepark. Anderzijds laten 
onze grondexploitaties voor woningbouw- en bedrijvenlocaties een resultaat van 
samen € 218.000 voordelig zien.  

Programma 4 Dienstverlening: € 239.000 nadeel
Binnen het programma dienstverlening zijn er hogere personeelskosten (€ 144.000 
nadelig) door ziektevervanging en de benodigde extra inzet voor het realiseren 
van een project. Doordat er ook zo’n € 85.000 minder legesopbrengsten voor 
identiteitsdocumenten zijn binnengekomen dan we vooraf hadden verwacht, is het 
nadelige resultaat binnen dit programma nagenoeg volledig verklaard.

Programma 5 Gevolgen gas-en zoutwinning: € 465.000 nadeel
Dit jaar heeft bij de najaarsnota het programma gas- en zoutwinning een plek in 
de P&C-cyclus gekregen. Vooruitlopend op het omvangrijke Nationaal Programma 
Groningen (NPG) is een plek in de programmastructuur passender dan het opnemen 
van de informatie in een paragraaf. U bent gewend dat de investeringen rondom de 
gas- en zoutwinning budgettair neutraal zijn; oftewel alle gemaakte kosten worden 
vergoed. Dat is ook dit jaar het geval. Echter bij de begroting 2020 zijn de opbrengsten 
nog becijferd in het programma Bestuur en bedrijfsvoering (toen programma 5 nu 
programma 6) en komen daar ook in deze jaarrekening terug. Voor de lasten geldt dat 
deze in deze jaarrekening al wel in het nieuwe programma landen. Het gevolg is een 
nadeel van € 465.000 in programma 5 voor de overheadkosten die hiervoor gemaakt 
worden. In de volgende P&C-documenten komen zowel de lasten als baten in één 
programma (namelijk programma 5) tot uiting.
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Programma 6 Bestuur en bedrijfsvoering: € 554.000 nadeel
Binnen programma 6 zijn er meerdere plussen en minnen. De 5 belangrijkste 
verklaringen van het verschil zijn:
1.  Treasury (€ 710.000 nadelig) vanwege een hoger renteomslag percentage (1,4% i.p.v. 

1,2%) en lagere dividend opbrengsten van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);
2.  Lagere onttrekking (we houden meer geld in onze spaarpot)  aan reserve Huis voor 

Cultuur en Bestuur (€ 370.000 nadelig) vanwege een gefaseerde aanpak rondom het 
nieuwe werken; 

3.  Hogere storting in de pensioenvoorziening voor wethouders (€ 331.000 nadelig) 
vanwege achterblijvend beleggingsrendement op de peildatum (landelijk bepaald);

4.    Hogere Algemene Uitkering gemeentefonds in de decembercirculaire  
(€ 501.000 voordelig) grotendeels bedoeld voor coronacompensatie;

5.  Hogere OZB-opbrengst (€ 434.000 voordelig) vanwege de hogere 
waardeontwikkeling van objecten dan bij de tariefbepaling is ingeschat.

tabel 3. Verschilverklaring schematisch samengevat  

Ontwikkelingen per programma Voordeel Nadeel

VERWACHT NADEEL BIJ NAJAARSNOTA 2020 (GEACTUALISEERD) -465

P1. Resterende middelen Milieu (revolverend fonds / RES / TVW) 876

P1. Sport (coronacompensatie kosten en SPUK) 312

P1. Riolering, afval en openbare ruimte -461

P2. Inkomensregelingen 605

P2 (Werk) Participatie (incl. afrekening Wedeka over 2020) 216

P2. Onderwijs (leerlingenvervoer en later afschrijven investering) 372

P2. Wmo oude taken (huishoudelijke hulp) -161

P2. Wmo nieuwe taken (begeleiding en Wmo-vervoer) 528

P2. Jeugd (incl. afrekening RIGG over 2020) 640

P3. Hogere legesopbrengsten 978

P4. Hogere personeelskosten en lagere leges voor id-bewijzen -239

P5. Lasten overhead (baten binnen programma 6) -465

P6. Treasury (hogere rente-omslag en lagere dividenduitkering BNG) -710

P6. Gefaseerde aanpak nieuwe werken (lagere onttrekking reserve) -370

P6. Hogere storting pensioenvoorziening wethouders (APPA) -331

P6. Hogere uitkering gemeentefonds o.b.v. decembercirculaire 501

P6. Hogere OZB-opbrengst door waarde-ontwikkeling 434

Saldo overige plussen en minnen 171

Totaal +5.633 -3.202

+5.633

Jaarrekeningresultaat 2020 voor budgetoverhevelingen +2.431

bedragen x e 1000
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tabel 4. Resultaat jaarrekening

Resultaat jaarrekening 2020

Prognose najaarsnota (inclusief wijzigingen) -465 N

Ontwikkelingen 2.895 V

Afronding 1 V

Resultaat voor resultaatbestemming 2.431 V

Resultaatbestemmingen (budgetoverheveling) -2.314 N

Saldo 117 V

bedragen in euro

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van afgerond € 2.431.000. 
Dat is fors positiever dan het geprognosticeerd nadelig saldo van € 465.000 na de 
Najaarsnota 2020.

Een belangrijke verklaring voor dit verschil is dat er in 2020 middelen overblijven voor 
projecten die we in 2020, deels door corona, niet (helemaal) hebben kunnen uitvoeren. 
De uitvoering willen we graag in 2021 (verder) ter hand nemen én daar de resterende 
middelen uit 2020 voor gebruiken. We stellen uw raad dan ook voor om een bedrag van 
afgerond € 2.314.000 te betrekken bij de resultaatbestemming. Onder aan de streep 
resulteert dit in een toevoeging van afgerond € 117.000 aan de algemene reserve. 
Het resultaat over 2020 is hiermee, inclusief budgetoverheveling naar 2021, per saldo 
licht positief.

tabel 5. Verloop algemene reserve

Verloop Algemene reserve

Algemene reserve op 31 december 2020 6.621.698

Resultaat 2020 na resultaatbestemming 116.867

Stand na verwerking jaarresultaat 2020 6.738.565

bedragen in euro

De algemene reserve bedraagt ultimo 2020 € 6.621.698. Na verwerking van het 
resultaat van de jaarrekening 2020 (inclusief resultaatbestemming) bedraagt de 
algemene reserve € 6.738.565. De risico’s bedragen € 4.209.000. De weerstandsratio 
komt daarmee uit op 1,6. De verbetering van de ratio (jaarrekening 2019; 1,1) heeft 
vooral te maken met het lagere risicobedrag. Een nadere toelichting hieromtrent is 
opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. 
 
Ondanks het licht positieve jaarrekeningresultaat over 2020 blijft de stand van de 
algemene reserve onze aandacht verdienen om te voldoen aan de uitgangspunten 
die we in de Kadernota Weerstandsvermogen hebben opgenomen. Immers een 
algemene reserve van € 6,7 miljoen afgezet tegenover een begrotingsomvang van 
bijna € 230 miljoen en een gekwantificeerd risicoprofiel van € 4,2 miljoen grenst 
aan het minimaal noodzakelijke.  
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1.2 Jaarrekening in één oogopslag
 

tabel 1. 

Begroting 2021 in één oogopslag.

Inkomsten.
Waar komt het 
geld vandaan.

Rijk.

Uitkeringen  €  134.408 

Inkomensondersteuning €  27.918 

Subtotaal €  162.326

Andere 
inkomstenbronnen.

Opbrengsten uit grondverkopen  € 3.871

Verhuur €  1.405

Overig € 28.718

Subtotaal € 33.994

Lokale heffi ngen.

Onroerendzaakbelasting (OZB) €  18.590

Rioolheffi ng €  5.788

Afvalstoffenheffi ng €  5.719 

Toeristenbelasting €  253

Overig €  4.053

Subtotaal €  34.404

Totaal € 230.725

Uitgaven.
Waar is het geld 
naar toe gegaan.

Economische ontwikkeling €  7.889

Openbaar groen en 

openlucht recreatie € 6.036

Milieubeheer, afval en riolering €  14.287 

Integrale veiligheid €  5.592 

Onderwijs €  12.446 

Sport en vrije tijd €  5.337

Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO) €  19.974

Bestuur en dienstverlening €  36.895 

Jeugd en ouderen €  28.862 

Inkomensondersteuning €  40.024 

Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting €  13.584 

Samenkracht en 

burgerparticipatie €  20.487 

Cultuur €  6.023 

Overig €  3.161 

Gevolgen gas- en zoutwinning €  7.698 

Totaal € 228.294

Totaal inkomsten  € 230.725
Totaal uitgaven  € 228.294 

Resultaat € 2.431

Gemeentelijke tarieven in 2020.

OZB    € 363

Afvalstoffenheffi ng  € 221

Rioolheffi ng   € 190

Alle bedragen zijn x € 1.000 (met uitzondering van de gemeentelijke tarieven).
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1.3 Samenstelling college en gemeenteraad

1.3.1 Samenstelling College 2018-2022
 

Adriaan Hoogendoorn (Burgemeester)

Portefeuille
•  Openbare orde en veiligheid;
•  Nationaal Programma Groningen;
•  P&O beleid;
•  Facilitair (incl. gemeentelijke huisvesting);
•  Dienstverlening;
•  Communicatie;
•  Juridische zaken;
•  Bestuurlijk aanspreekpunt voor regionale samenwerking.

José van Schie (PvdA, wethouder) 
Wethouder voor Overschild, Tjuchem, Steendam, Schildwolde, Slochteren en Kiel-Windeweer

Portefeuille
•  Leefbaarheid (beleid) en dorpshuizen;
•  Wonen inclusief omgevingsvisie/wet;
•  Gaswinning (incl. zoutwinning);
•  Cultuur;
•  Archeologie;
•  Project: Gorecht-West.

Peter Verschuren (SP, wethouder) 
Wethouder voor Hoogezand-Zuid, Noordbroek, Kolham en Kalkwijk

Portefeuille
•  Participatie en inkomen (BWRI);
•  Arbeidsmarkt;
•  Duurzaamheid en energietransitie;
•  Milieu;
•  Jeugd (incl. jeugdzorg);

Jaap Borg (VVD, wethouder) Wethouder voor Hellum, Harkstede, Scharmer,  
Woudbloem, Borgercompagnie, Muntendam en Meeden

Portefeuille
•  Economische zaken en detailhandelsbeleid;
•  Bedrijventerreinen;
•  Verkeer en vervoer;
•   Projecten: Windpark N33, Wethouder voor: Hellum, Harkstede, Scharmer, 

Woudbloem, Muntendam en Meeden zonneparken en herinrichting 
Muntendam.
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Jan Jakob Boersma (Christen Unie, wethouder)
Wethouder voor: Foxham, Hoogezand-Noord, Foxhol, Zuidbroek en Kropswolde

Portefeuille
•  Zorg/WMO/Gezondheid/Welzijn;
•  Beheer Openbare Ruimte;
•  Natuur en landschap;
•  Recreatie en toerisme;
•  Ruimtelijke ordening;
•  VTH-beleid (incl. integraal handhavingsbeleid);
•  Project: Kerkstraat-Noord.

Erik Drenth (CDA, wethouder)
Wethouder voor: Siddeburen, Sappemeer, Froombosch, Westerbroek en Waterhuizen

Portefeuille
•  Financiën;
•  Onderwijs inclusief accommodaties;
•  Sport en sportaccommodaties;
•  Erfgoed;
•  Informatisering & automatisering;
•  Inkoop.

Henk Mulder (Gemeentesecretaris)

•   Eindverantwoordelijk voor het functioneren  
van de ambtelijke organisatie;

•  Adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders.

 

1.3.2 Samenstelling Gemeenteraad 2018-2022

tabel 6. Samenstelling Gemeenteraad 2018-2022

Fractie Aantal 
zetels

Fractievoorzitter

PvdA 5 Mw. T. van der Veen

Gemeentebelangen Midden-Groningen 5 Dhr. M. Ploeger

SP 5 Dhr. H. van der Vlist

VVD 4 Mw. M. Bos-Carabain 

ChristenUnie 4 Dhr. M. Metscher

CDA 4 Mv. E. van der Burg-Versteeg 

Groenlinks 3 Mw. M. Bosman

D66 2 Dhr. G. Renkema

Leefbaar Midden-Groningen 1 Mw. N. Kruzenga

Totaal aantal zetels 33
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Deel 2 - 
Programma’s

2.1 Programma Dorpen en wijken

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. 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.
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Grafiek 1.  Verdeling lasten - Dorpen en wijken

Grafiek 2.  Verdeling baten - Dorpen en wijken
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Doelstellingen en activiteiten:
1) Het versterken van de sociale cohesie
2) Goede en passende huisvesting voor sociaal maatschappelijke activiteiten
3) Deelname aan het maatschappelijk leven
4) Een breed sportaanbod
5) Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven
6) Fysieke leefbaarheid

2.1.1 Het versterken van de sociale cohesie
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 hebben we bereikt?
•  We hebben de samenwerking met dorpen en wijken verder verstevigd met de 

wethouders, gebiedsregie en collega’s zoals de gebiedsbeheerders. 
•  Er zijn initiatieven tot stand gekomen doordat wij initiatiefnemers hebben 

gefaciliteerd.  Zowel om bestaande initiatieven georganiseerd te krijgen als om 
nieuwe initiatieven te starten.

•  Er is gebruik gemaakt van mogelijkheden van het NPG en Toukomst doordat wij 
dorpen en wijken daarin hebben ondersteund en geadviseerd.

• 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  In 2020 hebben voor de tweede keer alle dorps- en wijkorganisaties gemeentelijke 

subsidies ontvangen die hen in staat stellen om een actieve rol te spelen in de eigen 
wijk of in het eigen dorp.

•  In 2020 is zowel het nieuwe gemeentelijke fonds Leefbaarheid als het 
Cofinancieringsfonds voor het eerst gemeente-breed toegepast. Vanwege de 
coronapandemie is er minder gebruik gemaakt van het leefbaarheidsfonds. In de 
eerste helft van het jaar kwamen er 133 aanvragen binnen, waarvan er 123 zijn 
toegekend. Dit is inclusief activiteiten voor 75 jaar vrijheid. In de tweede helft van 
2020 waren er slechts 49 aanvragen, waarvan er 42 zijn toegekend.

•  Het grootste deel van de activiteiten die stonden gepland vanaf de tweede 
helft van maart zijn niet doorgegaan. Wij hebben in deze gevallen eventuele 
voorbereidingskosten gesubsidieerd.

•  In alle dorpen en wijken waren in 2020 Wijk/Dorpswethouders en Gebiedsregisseurs 
actief als aanspreekpunt voor initiatieven en integrale vraagstukken. Dat is een 
invulling van de rol om als bondgenoot naast de bewoner te staan; een ambitie uit 
het Kompas. 

•  Inwoners zijn actief ondersteund bij hun initiatieven. Vooral met kennis en 
advies (hoe pak ik dat aan, bij wie kan ik terecht, hoe kan het gefinancierd 
worden) en soms met gemeentelijke subsidie. Dit varieert van concrete (fysieke) 
leefbaarheidsprojecten tot democratische vernieuwing. Zo maken we het mogelijk 
dat inwoners zelf kansen benutten. Het 6 Schildmeerdorpen-experiment is hiervan 
een voorbeeld. Dit heeft tot dusverre geleid tot een concreet Toukomst voorstel voor 
toerisme en recreatie in het Schildmeergebied.
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•  We hebben in 2020 kennisuitwisseling tussen dorpshuizen, dorpen en wijken 
gefaciliteerd voor onderlinge inspiratie en inhoudelijke samenwerking, mede 
via Groninger Dorpen en voor een groot deel digitaal. In Slochteren, Siddeburen, 
Muntendam en dorpen rondom Harkstede zijn we in 2020 begonnen om de 
onderlinge samenwerking in het dorp een ‘boost’ te geven in samenwerking met 
opbouwwerk en Sterk Vrijwilligerswerk.

•  We hebben eraan bijgedragen dat inwoners konden participeren bij nieuwe 
ontwikkelingen. Ondanks de beperkingen die de Corona-pandemie met 
zich meebracht voor bijeenkomsten is dat gelukt voor onderwerpen als het 
mobiliteitsplan en zwerfafval.

Afbeelding 1. Een initiatief dat is gefaciliteerd, Toukomst - recreatief netwerk rondom het Schildmeer

2.1.2 Maatschappelijk vastgoed
Ontmoeten in de dorpen en wijken van Midden-Groningen is een voorwaarde voor 
leefbaarheid. Het ontmoeten gebeurt veelal in de maatschappelijke accommodaties.  
In het Kompas staat: ‘Ieder dorp beschikt over een gelegenheid of voorziening om 
elkaar te kunnen ontmoeten’. Hierin ondersteunen wij dat we zeggenschap en zelfbeheer 
door inwoners stimuleren en ondersteunen. Naast dat de gemeente maatschappelijk 
vastgoed in eigendom heeft stimuleren wij we zeggenschap en zelfbeheer door inwoners.

In de beleidsontwikkeling omtrent voorzieningen vastgoed zijn de dorpen en wijken 
nauw betrokken. De dorps- en wijkcentra zijn voor ons de oren en ogen in de dorpen en 
wijken. Samen met hen wordt het nieuwe beleid geformuleerd dat de ontmoeting moet 
stimuleren in Midden-Groningen.
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Wat hebben we bereikt?
•  We hebben alle aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Gemeentelijk vastgoed 

en vastgoedbeleid uit december 2018 tot uitvoering gebracht.
•  We hebben de dorps- en wijkcentra in eigendom ter ondersteuning in de 

coronapandemie financiële ondersteuning gegeven door het kwijtschelden van huur.
•  De bouw van Kindcentrum Zuiderkroon is gestart. Tijdens de planvorming van 

Kindcentrum Zuiderkroon is er een koppelkans gevonden met het naastgelegen 
Wijkcentrum Spokie. Het wijkcentrum wordt onderdeel van het nieuw te bouwen 
Kindcentrum.

•  MFA Meeden is in aanbouw en wordt volgens planning voor de start van het 
schooljaar 2021-2022 opgeleverd.

•  In Froombosch is de bouw gestart van het nieuwe dorpshuis. De gemeente heeft in 
2020 MFC de Ruitenvelder gesloopt. De sloop was een voorwaarde voor overdracht 
van de grond aan Stichting de Ruitenvelder. Stichting de Ruitenvelder bouwt op de 
locatie een nieuw dorpshuis. 

Wat hebben wij daarvoor gedaan?
•  Alle huur en verhuur van vastgoed centraal ondergebracht bij de afdeling 

gebouwenbeheer. 
•  Alle verzekeringswaarden zijn opnieuw getaxeerd.
•  Er is opdracht gegeven alle gebouwen in eigendom opnieuw in te meten  

volgens de NEN2580. 
•  De vastgoedinformatie in de P&C cyclus is uitgebreid.
•  We zijn gestart met het vormen van beleid voor voorzieningen en vastgoed.  

De inventarisatiefase is inmiddels afgerond. Er hebben gesprekken plaatsgevonden 
met de gebiedsregisseurs, beleidsmedewerkers en dorps- en wijkcentra. Op basis 
van de inventarisatiefase wordt de prioritering van het vastgoedbeleid vastgesteld 
voor uitwerking in 2021.

•  We hebben een klankbordgroep opgericht voor de vorming van het beleid voor 
voorzieningen en vastgoed. Hierin is een afvaardiging van de dorps- en wijkcentra 
aanwezig.

 
Indicatoren
•  Aantal dorps- en wijkcentra in de gemeente Midden-Groningen: 21
•  Aantal dorps- en wijkcentra in eigendom van de gemeente Midden-Groningen: 11
•  In de septembercirculaire heeft de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld om 

gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. 
Deze ingezet om de buurthuizen financieel te ondersteunen. Onder andere is hieruit 
de kwijtschelding van de huur uit bekostigd.

•  De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft in het opvolgingsonderzoek 
Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid geconcludeerd dat de aanbevelingen die 
door de raad zijn vastgesteld, zijn opgepakt en in uitvoering zijn.

24
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2.1.3 Deelname aan het maatschappelijk leven.
Cultuur
Hierbij gaat het over optimale deelname aan het maatschappelijk leven en de 
ontplooiingskansen van alle inwoners van Midden-Groningen. 

Wat hebben we bereikt?
•  We hebben onze lokale beleidsontwikkelingen voor de komende 4 jaar in proces 

afgestemd op het ritme van rijk en provincie om zo optimaal gebruik te kunnen 
maken van extra ondersteunende regelingen, fondsen en subsidies.

•  Het culturele amateur-verenigingsleven heeft in dit Coronajaar 2020, waarin allerlei 
belemmeringen van kracht werden, toch nog tientallen activiteiten ontwikkeld.

•  Midden-Groningen heeft actief deelgenomen aan de landelijke kunstmanifestatie 
voor 75-jaar Vrijheid. 

•  De Culturele Compagnie heeft, ook in het licht van de coronabeperkingen diverse 
gezamenlijke activiteiten ontwikkeld, onder meer gezamenlijk met stichting Poso 
voor ouderen in Midden-Groningen en voor een alternatieve invulling van de Open 
Monumenten Dagen.

•  Het provinciale theaterproject ‘Gronings Vuur’ heeft met uiteenlopende amateurs 
en semi-professionele spelers 3 x het theaterstuk ‘het Huwelijk’ gespeeld in 
Noordbroek. Hieruit is het Midden-Groninger gemeente-lied van Jan Henk de Groot 
voortgekomen en is als vervolg een theaterinitiatief van inwoners van Afrikaanse 
afkomt ontstaan.

•  Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur zijn 35 kinderen actief betrokken bij muziek, 
dans, theater of cultuurlessen.

•  Op scholen in heel Midden-Groningen is op alle groepen door de cultuurcoach 
onderwijs het lokale Cultuurmenu, en via Kunst&Cultuureducatie Groningen een 
aanbod verzorgd in samenwerking met het onderwijs.

•  In Overschild is met Nationaal Programma Groningen projectgeld een vervolg 
gemaakt met de ‘Kroniek van Overschild’ met documentairefilmdelen, 
theatervoorstelling, beeldende kunst in de openbare ruimte en kunst- en 
cultuurprojecten vanuit het opbouwwerk.

•  De structureel gesubsidieerde instellingen als Kielzog Theater, Muziekschool 
en Kunstwerkplaats, de Rijdende Popschool, Artos, Fraeylemaborg hebben hun 
activiteiten met de corona-maatregelen vanaf medio maart 2020 opgeschort en 
aangepast. In de rapportages van deze instellingen en organisaties wordt voor 1 juni 
2021 verslag gedaan van hun bereikte resultaten.

•  Er ligt een rapport van de staat waarin alle beeldende kunst in de openbare ruimte 
verkeert. Dit ligt ten grondslag aan een reparatie/restauratieslag die hiervoor nader 
gemaakt moet worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  In september 2020 is de Kadernota Cultuur in de raad vastgesteld voor de periode 

2021-2024.
•  We hebben 32 activiteiten ondersteund met subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds. 

De eerdere voorgenomen activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid zijn vanwege 
corona opgeschort, dan wel afgelast. 
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•  We hebben vanwege de coronabelemmeringen een coulanceregeling getroffen voor 
die verenigingen en organisaties die voorbereidingskosten hadden gemaakt voor 
activiteiten en evenementen, die vanwege de coronamaatregelen geen doorgang 
konden vinden.

•  In het kader van 75 jaar Vrijheid is het tijdelijke herdenkingskunstwerk ‘Levenslicht’ 
van kunstenaar Daan Roosegaarde geplaatst in de tuin van Borg Welgelegen.

•  De Culturele Compagnie is in 2020 zes keer bijeen geweest, met speciale aandacht 
voor de corona-maatregelen en vanwege hun actieve betrokkenheid bij de inhoud 
van de Kadernota Cultuur.

•  Het provinciale theaterproject Gronings Vuur is gemeentelijk begeleid, met 
cultuurcoaches opgezet en financieel ondersteund om met een gevarieerde 
spelersgroep een theater- en muziekspel te maken. 

•  Gemeentelijk is het Jeugdfonds Sport en Cultuur gesubsidieerd met € 30.000 per 
jaar.

•  Er hebben 31 scholen deelgenomen aan het Cultuurmenu-aanbod dat samen met 
het onderwijsveld wordt samengesteld.

•  In Overschild is de werkgroep voor de Kroniek ambtelijk begeleid, zijn extra fondsen 
en subsidies aangeboord en is in een inwonersbijeenkomst het eerste filmdeel en de 
kunstplannen gepresenteerd.

•  Samen met de structureel gesubsidieerde instellingen is bekeken wat er met 
de corona-maatregelen nog wel in aangepaste vorm kon worden aangeboden. 
Met de provincie is een extra steunmaatregel uitgewerkt van waaruit financiële 
ondersteuning is geboden voor een aantal organisaties die ook provinciaal belang 
vertegenwoordigen.

•  Er is aan een extern deskundige de opdracht gegeven om een schouw uit te voeren 
naar de onderhoudstoestand van de buiten-kunstwerken in heel Midden-Groningen.

Indicatoren
•  Aantal activiteiten dat is ondersteund vanuit Leefbaarheidsfonds en C0-

financieringsfonds: 35
•  Aantal jongeren dat cultuuractiviteiten via het Jeugdfonds Sport en Cultuur afnam: 35
•  Aantal scholen dat deelnam aan cultuureducatie: 31

Archeologie
De gemeente heeft op grond van de Erfgoedwet een wettelijke taak in het beschermen 
van archeologische waarden in de gemeente. De bewoningsgeschiedenis van de 
gemeente is beschreven in de Beleidsnota Archeologie. Op een kaart staat aangegeven 
welke archeologische waarden in de gemeente (mogelijk) aanwezig zijn. In het beleid 
staat ook hoe de gemeente die archeologische waarden wil beschermen.
 
We willen inwoners en amateurarcheologen betrekken bij de bewoningsgeschiedenis 
van de gemeente bijvoorbeeld door middel van excursies en publieksrapportages 
bij opgravingen.

Wat hebben we bereikt?
•  In april 2020 is het gemeentelijk archeologiebeleid vastgesteld door de 

gemeenteraad. Het beleid is in te zien op de website.
 

26
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben diverse activiteiten uitgevoerd om het beleidsplan vastgesteld te krijgen 

met inspraak van inwoners.
•  In februari is een schoolexcursie georganiseerd bij archeologische opgraving  

MFA Meeden
•  We beoordelen archeologische onderzoeken en registreren deze.
•  We brengen advies uit om het archeologiebeleid vast te leggen in 

bestemmingsplanregels van nieuwe bestemmingsplannen.
•  We laten ons archeologisch ondersteunen door Libau 

Indicatoren
•  Aantal besluiten: 47
•  Vaststelling beleidsplan: 1
•  Beoordeelde archeologische onderzoeken: 27
•  Beoordeelde overige onderzoeken/claims: 19
•  Uitgebrachte adviezen: 16
•  Totaal aantal onderzoekslocaties per 31-12-2020: 219

Afbeelding 2. Foto’s schoolexcursie bij opgraving MFA Meeden, feb 2020.
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Erfgoed en monumentenzorg
Midden-Groningen kent veel gebouwd erfgoed; monumenten, karakteristieke panden 
en beschermde dorpsgezichten. Erfgoed is van groot belang voor de leefbaarheid 
van de gemeente. Cultuurhistorisch waardevolle panden vormen samen de 
stedenbouwkundige structuur en ruimtelijke kwaliteit van de gemeente en zijn 
daarmee een belangrijke drager van de gebiedsidentiteit. Gebouwd erfgoed zorgt voor 
herkenbaarheid en het thuis voelen in een gebied.  Wij zetten ons daarom in voor 
instandhouding en bescherming van gebouwd erfgoed.

Wat hebben we bereikt?
•  We hebben in 2020 samen met rijk, provincie, NCG en de andere Groninger 

gemeenten de actualisatie en verbreding van het Erfgoedprogramma vastgesteld. In 
dit Erfgoedprogramma hebben we aangegeven hoe we ons Groninger erfgoed willen 
behouden, beschermen en ontwikkelen. 

•  We hebben gezorgd voor verschillende fondsen en subsidies voor het uitvoeren van 
erfgoedprojecten, mede uit het aan het Erfgoedprogramma gekoppelde provinciale 
NPG fonds. 

•  We hebben goede beleidsafspraken gemaakt met rijk, provincie, NCG en 
andere partijen om erfgoedpanden op een zorgvuldige manier te versterken en 
bevingsschade te herstellen. 

•  We bieden kansen voor herbestemmen, verduurzamen en doorontwikkelen van 
monumenten.

•  We ondersteunen eigenaren van monumenten en ander erfgoed met advies en 
subsidie. 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben het project aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten 

gecontinueerd. In verband met de corona-omstandigheden is de voortgang van 
het project enigszins vertraagd. De gemeente heeft per 1 januari 2021 168 panden 
met een status als gemeentelijk monument, 156 rijksmonumenten en 2 rijks-
beschermde dorpsgezichten. Daarnaast zijn er 1200 panden met een status als 
karakteristiek object.

•  We hebben met de gemeentelijke monumenten onderhouds-subsidieregeling in 
2020 aan 26 eigenaren een subsidie verleend van in totaal €150.000,-. 

•  We hebben in het lokale NPG programma een projectplan tbv subsidieverlening voor 
herbestemmen van erfgoed opgenomen, deze wordt in 2021 uitgewerkt. 

•  Er is in 2020 één gemeentelijk monument herbestemd en opgeleverd, de voormalige 
kerk in Siddeburen. Dit monument is zowel versterkt als gerestaureerd en heeft  een 
nieuwe bestemming gekregen. Ten behoeve van andere monumenten zijn in 2020 
voorbereidingen gestart.

•  In 2020 is de opdracht aan het bestaande erfgoedloket verbreed, het Erfgoedloket 
(ondergebracht bij Libau) ondersteunt en adviseert nu naast monumenteneigenaren 
ook eigenaren van karakteristieke panden.

•  We hebben de gemeentelijke erfgoedcommissie advies laten uitbrengen over 
omgevingsvergunningen monument en redengevende omschrijvingen van nieuwe 
monumenten. In totaal zijn 54 adviezen uitgebracht.

•  De jaarlijkse Open Monumentendag is helaas door corona niet doorgegaan in 2020.
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2.1.4 Een breed sportaanbod
Dit onderwerp gaat over het creëren en behouden van een breed sportaanbod dat 
passend en toegankelijk is voor alle inwoners van Midden-Groningen. Sport en 
bewegen dragen bij aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie, maar 
spelen ook een belangrijke rol in het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en een 
gezonde leefstijl, en het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van kinderen en 
kwetsbare doelgroepen.

Wat hebben we bereikt?
• Laagdrempelig sportaanbod voor met name ouderen uitgebreid;
•  Buurtsportcoaches zijn zichtbaarder in de gemeente en werken meer samen met 

maatschappelijke partijen;
•  De beschikbaarheid van AEDs vergroot.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  In diverse dorpen wandelgroepen opgezet en uitgebreid;
•  Samenwerking tussen buurtsportcoaches en jongerenwerk vormgegeven;
•  Vaker sportverenigingen betrokken bij buurtsportcoachactiviteiten voor de jeugd;
•  Subsidies verstrekt voor de aanschaf van AEDs inclusief buitenkasten. 

Afbeelding 3. foto kerk Siddeburen
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Indicatoren
•  Aantal actieve wandelgroepen met begeleiding van een buurtsportcoach: 4
•  Aantal AED-subsidies verstrekt: 5 
 
Lokaal Sportakkoord
In 2020 hebben we samen met sportverenigingen en maatschappelijke partijen een 
lokaal sportakkoord opgesteld om de sport in Midden-Groningen te versterken. In het 
akkoord hebben de deelnemende partijen afspraken gemaakt om in te zetten op een 
drietal thema’s:
•  Inclusief sporten & bewegen.
•  Jeugd vaardiger in bewegen.
•  Vitale sportaanbieders.
 
Eind 2020 heeft zich een stuurgroep met verschillende verenigingen en organisaties 
gevormd die toezien op de uitwerking en implementatie van het sportakkoord. Ook 
is er een concrete start gemaakt met thema 3: Vitale sportaanbieders. Zo is ervoor 
gekozen om voor de komende twee jaar additionele verenigingsondersteuning 
in te schakelen. De verenigingsondersteuner richt zich onder andere op het 
versterken van samenwerking tussen sportverenigingen onderling, maar ook tussen 
sportverenigingen en bijvoorbeeld onderwijs en dorpsverenigingen. De verwachting is 
dat met deze inzet sportverenigingen beter in staat worden gebracht om kansen die 
voorbijkomen optimaal te benutten.
 
Indicatoren
•  Aantal partijen betrokken bij lokaal sportakkoord: 43
•  Aantal initiatieven ontplooid: 1
 
 
2.1.5 Veiligheid op het gebied van wonen, werken en leven
Sinds de bedreiging van de volksgezondheid door het Corona-virus vanaf begin 2020,  
heeft de gemeente stevig ingezet op de Corona-maatregelen. Ondanks ervaren knelpunten  
in capaciteit bij de gemeente en de politie en de recente druk door de Corona-maatregelen, 
hebben we met elkaar samengewerkt aan een veilig Midden-Groningen.
 
Geweld
We wilden bereiken dat het aantal, bij de politie gemelde, huiselijk geweldzaken en 
kindermishandeling daalt.

Wat hebben we bereikt? 
•  We ondersteunden ‘veilig samenleven’ door een integrale gemeentelijke aanpak. 
•  We hebben meer inzicht verkregen over waar we als gemeente staan op het gebied 

van de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We voerden de integrale gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling blijvend uit onder regie van het sociaal domein. Met onze 
hulp- en zorg structuur zorgden we samen met Veilig Thuis voor een preventieve 
en curatieve aanpak van huiselijk geweld. Bij ernstige huiselijk geweldzaken heeft 
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de burgemeester de plegers van dit geweld een tijdelijk huis- en contactverbod 
opgelegd, waar verplichte deelname aan hulpverlening aan verbonden is. 

•  In 2020 zijn er 11 huisverboden opgelegd (in 2018 10 en in 2019 10)
•  We zijn gestart met het regionaal actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis 

(GHNT), waarbij we inzetten op de versterking van de lokale aanpak. We zijn gestart 
met een analyse van onze huidige lokale aanpak.

•  We bevorderen dat professionele organisaties gebruik maken van de meldcode 
huiselijk geweld. 

•  We hebben het onderwijs geïnformeerd over de voorlichtingsmogelijkheden. 
 
Indicatoren
In 2020 zijn er 421 meldingen gedaan van huiselijk geweld en kindermishandeling in 
onze gemeente (ten opzichte van 330 in 2018 en 403 in 2019).
 
Veilige woon en leefomgeving
Sociale woonoverlast komt in veel vormen voor, zoals burenoverlast, geluids- en 
stankoverlast, bedreiging, alcohol- en drugs gerelateerde overlast. We wilden dat het 
aantal meldingen daalt.

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 wilden dat de betreffende bewoners van onze gemeente 
in een vroeger stadium in beeld komen en dat het aantal meldingen van verward 
gedrag daalt.
 
Wat hebben we bereikt?
•  We hebben een betere verbinding van zorg en veiligheid bij de aanpak van 

escalerende sociale woonoverlast en bij de persoonsgerichte aanpak van personen 
met verward gedrag.

•  We hebben een goed werkende structuur neergezet voor de uitvoering van de Wet 
verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). Deze structuur zorgt ervoor dat 
we gedwongen zorg voor personen met verward gedrag zo veel mogelijk kunnen 
voorkomen.

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben 8 lokale casussen van overlast opgeschaald naar het Zorg- en 

Veiligheidshuis Groningen voor een integrale aanpak. 
•  Er is 1 gedragsaanwijzing opgelegd in het kader van de Wet woonoverlast.
•  Aan 2 personen met verward gedrag is een dwangmaatregel opgelegd, in combinatie 

met een intensieve zorgaanpak.
•  Het proces van het nemen van crisismaatregelen is aangepast op de nieuwe Wet 

verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). Met de komst van de nieuwe wet 
heeft de burgemeester een aantal bevoegdheden en taken gekregen. Binnen deze 
maatregel wordt elke betrokkene bijvoorbeeld in de gelegenheid gesteld om gehoord 
te worden. De burgemeester heeft 5 crisismaatregelen opgelegd.

•  We hebben een vakgroep voor de OGGz/ Wvggz opgericht. In de vakgroep worden 
zware casuïstiek en werkwijzen besproken.
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Indicatoren
Er is sprake van een toename van sociale woonoverlast. Met name de meldingen 
van overlast door jongeren namen in 2020 toe. Wij zien in de dagelijkse praktijk 
een toename van escalaties in overlastcasuïstiek. Vermoedelijk hangt dit samen 
met de Corona-maatregelen, waardoor meer mensen thuis zijn. Meldingen sociale 
woonoverlast bij politie in 2020: 1281. In 2018 waren dit er 782 en in 2019 1029. 
 
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.

Wat hebben we bereikt?
•  Voor vijf hotspots in de gemeente is een integraal plan van aanpak opgesteld die 

wordt uitgevoerd met jongerenwerk, politie, handhaving en andere betrokken partijen. 
•  In 2 gevallen van jeugdoverlast was sprake van escalatie en is in samenwerking 

met het Veiligheidshuis een zogenoemde ‘Plusminmee’-aanpak georganiseerd. Deze 
methode brengt in beeld hoe een jeugdgroep is ingedeeld: jongeren die positief 
(plus), negatief (min) gedrag teweegbrengen of meelopen (mee). Dit is de basis voor 
de aanpak.

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We bleven jongerenoverlast in 2020 integraal aanpakken. In deze aanpak werken we 
samen met de politie, het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen, het Sociaal team, het 
jongerenwerk, de ambtenaren openbare orde en veiligheid, BOA’s, Verslavingszorg 
Noord Nederland (VNN), Halt, Reclassering, leerplicht en de scholen. Betrokken partijen 
komen elke 14 dagen bijeen in het Jongerenoverleg om elkaar te informeren en snel te 
schakelen bij situaties van problematische jeugdgroepen. Zij proberen in contact met de 
jongeren -en door monitoring-de overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
 
Indicatoren
We zien in 2020 een toename van jeugdoverlast, vermoedelijk door de Corona-
maatregelen. In 2020 was het aantal meldingen 476, ten opzichte van 231 in 2018  
en 297 in 2019.
 
Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit
We willen in onze gemeente een afname van georganiseerde en ondermijnende 
criminaliteit.
 
Wat hebben we bereikt?
•  We hebben stappen genomen om de samenwerking met de politie bij de aanpak 

van (drugs)criminaliteit te verbeteren. We hebben overlast en openbare orde 
problemen kunnen verminderen door informatie te delen en de aanpak op elkaar af 
te stemmen.

•  We hebben een fundament gelegd voor een aantal acties die in 2021 uitgerold worden 
om georganiseerde criminaliteit en ondermijning te signaleren en aan te pakken. 

•  We hebben meer aandacht voor branches waar misstanden kunnen plaatsvinden.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben kritisch gekeken naar de bestaande processen en zijn begonnen om 

deze te optimaliseren.
•  We hebben deelname aan het platform Meld een Vermoeden georganiseerd om 

signalen van misstanden te melden. Het gebruik van dit platform wordt in 2021 
verder uitgerold.

•  We hebben een signaal van mogelijke vastgoedfraude en -misbruik ter onderzoek 
aangemeld bij het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum). De 
aanbevelingen die uit deze casus naar voren zijn gekomen, zijn al of worden nog 
opgevolgd.

•  We hebben ervaring opgedaan met toepassing van de Wet Bibob en de basis gelegd 
voor Bibob-beleid om misbruik van vergunningen voor criminele activiteiten te 
voorkomen.

 
Illegale drugs
We zetten ons in voor een afname van het aantal illegale hennepkwekerijen en (hard)
drugspanden en de daarmee gepaard gaande overlast.
 
Wat hebben we bereikt?
Sinds 2020 is de samenwerking met de politie versterkt. Integrale samenwerking met 
de politie is essentieel voor een succesvolle (bestuurlijke/strafrechtelijke) aanpak van 
illegale hennepkwekerijen of harddrugspanden. 2020 heeft in het teken gestaan van 
optimalisatie van bestaande werkprocessen om tijdig en accuraat op te kunnen treden. 
Er zijn successen behaald. Door de bestuurlijke aanpak van drugspanden hebben wij 
bijgedragen aan herstel van de openbare orde en veiligheid en een beter woon- en 
leefklimaat. Ook geven wij het signaal af dat drugscriminaliteit niet loont. Maar we zijn 
er nog niet. Dit proces zal dus ook in 2021 doorlopen.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben de informatiepositie van beide partijen versterkt door verbeterde 

bestuurlijke rapportages en een effectievere overlegstructuur.
•  We hebben interventies gepleegd bij door de politie aangetroffen drugspanden (Wet 

Damocles). Wij hebben 46 bestuurlijke maatregelen opgelegd. Er zijn 27 bestuurlijke 
waarschuwingen gedaan en 13 drugspanden zijn tijdelijk gesloten. 

 
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.
• 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.
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Wat hebben we bereikt?
•  In het gebied van het Windmolenpark concentreren zich meerdere ontwikkelingen 

rondom het thema (duurzame) energie. Het zorgt voor discussies over (geluid)
overlast. In 2020 zijn er geen onacceptabele acties geweest die de veiligheid van de 
bewoners van de gemeente in gevaar konden brengen.

•  De samenwerking tussen betrokken partijen is versterkt.
•  We hebben sinds 2020 op regionaal niveau aandacht voor maatschappelijke onrust bij 

overheidsbeslissingen (Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023).
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Versterken informatie-uitwisseling tussen -en integrale samenwerking met- de 

verschillende betrokken partijen.
•  Escalaties zijn mogelijk voorkomen door: 
 - Intern meer integraal samen te werken.
 - In nauw contact met de betrokkenen te blijven.
 - Proactief te werk te gaan.
 - Communicatie met de bewoners te verbeteren.
•  Om de situatie rondom het Windmolenpark N33 te monitoren, zijn er een aantal 

overlegvormen op verschillende niveaus in het leven geroepen. Een voorbeeld 
daarvan is de themadriehoek Windpark N33, waarin de burgemeester van alle 
betrokken gemeenten, de politie, Veiligheidsregio’s en het OM samen komen om 
elkaar te informeren over de laatste ontwikkelingen en afspraken te maken. Ook is 
een interne werkgroep georganiseerd die werkt aan een route door het Windpark 
N33, om verdere impact op de woonomgeving en onrust te voorkomen.

•  Op regionaal niveau is een onderzoek gestart naar maatschappelijke onrust bij 
overheidsbeslissingen met het doel om een handelingskader te ontwikkelen.

 
Cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit
We willen de bewustwording van cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit van 
inwoners vergroten en een toename van het aantal aangehouden verdachten.
 
Wat hebben we bereikt?
•  Interne processen zijn zo ingericht dat de informatiesystemen en de daarin 

opgeslagen gegevens zijn beschermd.
•  De gemeenten in Noord-Nederland werken nog aan een gemeenschappelijk kader 

voor de aanpak van cybercrime in Noord-Nederland, waar o.a. bevorderen van 
bewustwording in mee wordt genomen.

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  De Inzet van ‘informatiebeveiliger’ en ontwikkeling van meerjarig 

informatiebeveiligingsbeleid.
•  De informatiedienst van de Politie maakt een veiligheidsbeeld voor de eenheid 

Noord-Nederland. Overzicht en duiding op het onderwerp cybercrime wordt ter 
beschikking gesteld aan de gemeenten.

•  We werken samen met politie, het Openbaar Ministerie en de andere gemeenten 
aan de aanpak van cybercrime, door het ondersteunen van de Stichting 
Cyberweerbaarheid Noord-Nederland en de vorming van een Digital Trust Center 
voor Noord-Nederland.
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Indicatoren
In 2020 zijn er in onze gemeente bij de politie 67 verdachten van deze vorm van 
criminaliteit, ten opzichte van 36 in 2018 en 57 in 2019. 

2.1.6 Fysieke leefbaarheid
Gebiedsgericht groenbeheer

Wat hebben we bereikt?
We zijn in 2019 gestart met de uitvoering van het beleidsplan groen en het realiseren 
van de gestelde bezuinigingen. Helaas bleek dat er een toename aan kosten was 
waar we ten tijde van het schrijven van het beleid 2016-2018 geen rekening mee 
hebben gehouden. Hierdoor hebben we in de jaarrekening 2019 een overschrijding 
van het budget gehad. Deze overschrijding is onder andere terug te vinden in het 
wegwerken van achterstallig onderhoud (de kosten om op niveau B te komen zijn 
hoger dan begroot, en structureel de indexatie loonkosten, waterschapslasten, hogere 
brandstofkosten voor de tractie, vergrijzing SW waardoor meer marktpartijen ingezet 
moesten worden en begeleidingskosten SW). 
Door alle voornoemde factoren zijn de beschikbare middelen en het areaal niet meer 
in verhouding. Ook corona heeft zijn incidentele effect gehad op het areaal en de inzet 
van medewerkers. Alle structurele meerkosten zorgden ook voor een dreigend tekort in 
2020. Om dit te voorkomen zijn we uiterst sober met het budget omgegaan en hebben 
de wijze van het beheer en onderhoud van groen op onderdelen tijdelijk stopgezet om de 
mogelijke overschrijding zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Het effect 
hiervan is dat het areaal verder in kwaliteit is teruggelopen. Wat weer tot hernieuwde 
achterstanden en klachten leidt. Zoals eerder gemeld komen wij hier in 2021 bij u op terug.
 
Ecologisch beheer
We streven ecologisch beheer na.

Wat hebben we bereikt?
In veel gevallen wordt het basisbeheer uitgevoerd door natuurlijke grazers, zoals 
Galloway runderen, Schotse hooglanders, Exmoor pony’s en Soay schapen. Deze grazers 
zorgen voor een bijzondere afwisseling in de vegetatie van groengebieden en dragen in 
belangrijke mate bij aan biodiversiteit. Bovendien zijn grazers aantrekkelijk ansich; ze 
worden zeer gewaardeerd door bewoners en bezoekers. In veel gebieden zijn inheemse 
kruiden ingezaaid, vindt er aanplant plaats met voorjaarbloeier, bes- en nootdragende 
heesters en klim-en slingerplanten. Deze zorgen voor een aanbod van voedsel en 
schuilgelegenheid voor fauna. Ook de komende jaren zal een en ander verder vorm 
krijgen in een tweetal parken (Hoogezand en Muntendam) middels het project ‘B(l)
oeiende bosranden’ (2020-2023). Een verkregen subsidie uit het Nationaal Programma 
Groningen (NPG) zal de recreatie en de biodiversiteit in het gemeentelijk deel van het 
Foxholstermeer in 2020 aanzienlijk gaan verbeteren. 

Buitenspeelruimte
We willen een aantrekkelijke en veilige buitenspeelruimte voor alle inwoners van de 
gemeente Midden-Groningen en haar bezoekers.

Wat hebben we bereikt?
Er is een 0 meting uitgevoerd. Alle speelvoorzieningen zijn gekeurd en geïnspecteerd.  
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Weg en water
We willen de verkeersveiligheid en bereikbaarheid over weg en water in stand houden.

Wat hebben we bereikt?
We hebben de wegen, bermen, sloten en openbare verlichting onderhouden op de wijze 
zoals afgesproken in de vastgestelde beleidsplannen. Alle wegen zijn geïnspecteerd en 
aan de hand van een maatregeltoets hebben wij het beheer en onderhoud uitgevoerd 
op basis van prioritering. Ook is er in december 2020 een inspectie gestart van de (half) 
verharding. 

Watersysteem en waterbeheer
Het doel is het behouden van een robuust watersysteem en duurzaam waterbeheer.

Wat hebben we bereikt?
Door middel van onderhoud en investeringen hebben we het watersysteem (riolering) 
robuust gehouden. Dit doen wij in nauwe afstemming met de Groninger gemeenten, de 
gemeenten uit de kop van Drenthe, het waterbedrijf Groningen en de waterschappen 
Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Hiermee voldoen wij aan onze zorgplicht voor het 
grondwater, het inzamelen van stedelijk afvalwater en hemelwater. 

Anders met Afval
We willen Anders met Afval omgaan.

Wat hebben we bereikt?
We hebben uitvoering gegeven aan het beleidsstuk van afval naar grondstof, welke ons 
moet helpen om de VANG-doelstellingen te behalen. De doelstelling is om per inwoner 
maximaal 100 kilo per jaar niet-herbruikbaar restafval te hebben. Voor het jaar 2020 is in 
het beleidsplan 140 kilogram per inwoner als maximaal haalbaar geacht. Op basis van 
de geregistreerde afvalhoeveelheden (peildatum 1 juni 2020) is de prognose dat we op 
150 kilogram per inwoner uitkomen. Ter vergelijking: In 2015 was de restafvalproductie 
205 kilogram per inwoner. We zien veel winst in aangeboden GFT hoeveelheden.  
Het aanbod PBD (plastic, blik en drankenkartons) is lager dan de verwachting. 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
•  We hebben in het kader van de harmonisatie beleidsplannen en bijpassende 

verordeningen voorbereid, opgesteld en laten vaststellen. Dit is gedaan op het 
gebied van afval, groen, wegen, gladheid, openbare verlichting, speelvoorzieningen 
en het gemeentelijk rioleringsplan. De voorbereidingen voor het beleid op het gebied 
van begraven, kunstwerken en beschoeiingen zijn gestart.

•  De gemeente heeft vanuit een faciliterende rol de voorbereiding van 
bewonersinitiatieven ondersteund. Het gaat dan om hulp bij de plan- en 
visievorming, het leveren van bijvoorbeeld houtsnippers, het leveren van vrijkomend 
zand uit een gemeentelijk project, het leveren van stamhout vanuit gemeentelijke 
kap en de inzet van bijvoorbeeld een minikraan voor een dagdeel. Voorbeelden 
van projecten met inwoners zijn entree Meeden en het gefaseerd verbeteren van 
de groene inrichting van het Rijksmonument Oosterpark. Er is een start gemaakt 
met het overleg voor het verbeteren van het Margrietpark. Martenshoek wordt 
gereconstrueerd waarbij het onderdeel groen een kwaliteitsslag heeft gekregen. 
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•  We hebben om ecologisch beheer na te streven uitvoering gegeven aan de notitie 
bermen en sloten. 

•  Voor de kunstwerken en beschoeiingen hebben we een inspectie uit laten voeren. 
Deze inspectie zal in 2021 als basis dienen voor het op te stellen beleid. Daarnaast 
is er een inspectie uitgevoerd bij kunstwerken die in het gebied liggen van de 
versterkingsoperatie. Op basis van deze inspecties zijn er een aantal kunstwerken 
die nader worden onderzocht op levensduur.

•  We hebben uitvoering gegeven aan het beleidsplan wegen. Dit beleidsplan voorziet 
niet in middelen voor het beheer en onderhoud van (half)verharding. Wij hebben een 
inspectie uit laten voeren op het gebied van (half)verharding. Met de uitkomsten 
hiervan willen we in 2021 nog met een voorstel komen naar de gemeenteraad van 
Midden-Groningen.  

•  We zijn inmiddels gestart met het onderzoek om te komen tot een risico gestuurd 
beheer en onderhoud van de wegen. Hierbij kijken we ook of er geen lichtere 
maatregel ingezet kan worden om echt groot onderhoud uit te stellen met als 
randvoorwaarde dat de wegen veilig blijven. Om de achteruitgang van het areaal te 
vertragen is structureel € 600.000 extra ter beschikking gesteld in de begroting 
2021. We willen onze bevindingen en ervaringen voor wat betreft het risico gestuurd 
beheer ook meenemen in een volgend op te stellen wegen beleidsplan. 

•  We hebben de droogteschade aan wegen verder in kaart gebracht. Op basis van 
prioritering hebben we de eerste weg vervangen en een bestek opgesteld voor 2021. 

•  We zijn de voorbereidingen gestart voor het beheer en onderhoud van de wegen in 
2021 en de aanpak van droogteschade. 

•  We hebben op basis van het nieuwe beleid van gladheidsbestrijding nieuwe routes 
opgesteld. Waar nodig is materiaal aangepast en vervangen. 

•  We hebben dit jaar een inspectie en 0 meting gedaan van de speeltoestellen.  
Alles is in Obsurv verwerkt inclusief gps en foto’s. Op basis van deze inspectie zijn 
bijna alle noodzakelijke reparaties uitgevoerd. 

•  We hebben uitvoering gegeven aan de meerjaren planning van het onderhoud van 
de armaturen en verlichting. 

•  Dit jaar heeft een grote inspectie plaatsgevonden van het riolenstelsel en met die 
uitkomsten hebben we een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. We hebben 
de vervanging van 65 minigemalen in 2021 voorbereid. We zijn gestart met de eerste 
voorbereidingen voor het opstellen van een beleidsplan water. 

•  We hebben het beheerpakket Obsurv verder ingericht en gevuld met de 
inspectiegegevens, om ons areaal digitaal te kunnen ontsluiten. 

•  We zijn gestart met de campagne saMen. Doel hiervan is om de inwoners 
te informeren en te verbinden met de diverse aspecten in de buitenruimte 
en leefomgeving. Wij zijn met de volgende thema’s gestart. Bladeren, 
gladheidsbestrijding, kerstbomen, oud en nieuw en frituurvet.

•  We hebben uitvoer gegeven aan het vastgestelde beleidsplan afval. Waarbij wij 
de volgende zaken afgerond hebben. GFT minicontainers bij huisaansluitingen in 
voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer geplaatst en volgens de afvalkalender 
geleegd. GFT stortvoorzieningen bij hoogbouwlocaties geplaatst. Keukenafval (GF) 
emmers verstrekt door de gehele gemeente. Oud papier minicontainers in het 
grootste deel van voormalig gemeente Slochteren geplaatst met lediging door 
deelnemende verenigingen. De openingstijden van de afval brengpunten verruimd.  

•  Start gemaakt met inwonerspanel. 
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•  We zijn ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten in 
staat gebleken de dienstverlening te blijven voortzetten. Zelfs de grote toestroom op 
de afval brengpunten hebben we kunnen afhandelen. De afvalcoaches hebben door 
hun flexibiliteit in het digitaal werken toch de projecten kunnen opstarten, waarbij 
het project 100-100-100 een succes is gebleken. De zwerfafval problematiek heeft 
de nodige aandacht gekregen en de hoeveelheden zwerfafval in de gemeente zijn 
sterk afgenomen. Voor het ruimen van zwerfafval in woongebieden zijn meer dan 
140 vrijwilligers gevonden die de uitrusting van ons hebben ontvangen. In 2019 werd 
Midden-Groningen beoordeeld met een 7,0 op grof zwerfafval. In 2020 is dit een 7,3. 
Ook op het gebied van klein zwerfafval hebben wij een betere waardering gekregen 
namelijk van een 5,1 naar een 6,7.

2.1.7 Waar staat je gemeente?
In de regeling beleidsindicatoren gemeenten is bepaald welke beleidsindicatoren  
in de programmaverantwoording moeten worden opgenomen. In onderstaande  
tabel vindt u de indicatoren voor het programma Dorpen en Wijken. De gegevens 
worden van www.waarstaatjegemeente.nl gehaald. Deze cijfers zijn een 
momentopname. Hierdoor is het mogelijk dat enkele cijfers zijn achterhaald.  
Op www.waarstaatjegemeente.nl staan de meest recente cijfers.  

tabel 7. Verplichte beleidsindicatoren Dorpen en Wijken

Naam indicator Eenheid Peiljaar MG Nederland

Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 2018 111 119

2019 82 132

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 2018 0,9 2,2

2019 0,5 2,3

Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 2018 4,7 4,8

2019 4 4,8

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 2018 1,7 2,5

2019 2,2 2,3

Vernielingen en beschadigingen in de 
openbare ruimte

Aantal per 1.000 inwoners 2018 5,3 5,4

2019 6,1 5,9

Niet sporters % 2012 - 46,4%

2016 57,9% 48,7%

Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 2016 194 189

2019 - 163

Hernieuwbare elektriciteit % 2017 3,6% 16,3%

2018 4,9% 17,6%

Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 2018 5 8,6

2019 1,5 9,2
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2.1.8 Wat heeft het gekost?

tabel 8. Financieel overzicht programma dorpen en wijken

Omschrijving realisatie 
2019

Primitief 
begroot 

2020

Begrpoot na 
wijziging 

2020

Realistie 
2020

Verschil 
2020

LASTEN

Openbare ruimte 8.124 7.211 7.154 7.494 -341 N 

Cultuur 6.167 5.946 6.001 6.023 -22 N 

Sport 5.352 4.880 5.105 5.022 83 V 

Openbaar Groen 7.040 5.800 5.925 6.036 -112 N 

Riolering 4.338 4.311 4.333 4.604 -271 N 

Afval 6.450 7.361 7.460 7.700 -240 N 

Milieu 2.013 2.325 2.839 1.983 856 V 

Begraafplaatsen 618 580 569 582 -13 N 

Totaal lasten 40.102 38.414 39.386 39.445 -58 N 

BATEN

Openbare ruimte 2.308 330 321 441 120 V 

Cultuur 1.017 491 501 711 210 V 

Sport 1.472 1.116 856 1.084 228 V 

Openbaar Groen 110 54 54 176 122 V 

Riolering 5.202 5.690 5.690 5.807 117 V 

Afval 7.843 8.116 8.116 8.270 154 V 

Milieu 23 1 1 21 20 V 

Begraafplaatsen 405 434 434 355 -79 N 

Totaal baten 18.379 16.231 15.972 16.864 892 V 

Saldo voor bestemming -21.723 -22.183 -23.415 -22.581 833 V 

MUTATIE RESERVES

stortingen 12 0 0 0 0    

onttrekkingen 32 7 831 710 -121 N 

Totaal mutatie reserves 20 7 831 710 -121 N 

Saldo na bestemming -21.703 -22.177 -22.584 -21.871 713 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil 
bedragen in euro
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Analyse verschillen programma Dorpen en Wijken Voordeel 713.000
Afwijkingen in de baten en/of lasten groter dan € 200.000 of meer dan 10% van het 
begrote bedrag worden hieronder toegelicht.

 
Openbare ruimte  Nadeel € 221.000

Lasten  Nadeel € 341.000
 
Ten behoeve van de uitbreiding parkeren P+R Hoogezand-Sappemeer en het fietspad 
Binn’deur zijn uitgaven gedaan (€ 109.000). Hiertegenover staan subsidies van de 
provincie Groningen, dus per saldo neutraal. Deze subsidies staan echter verantwoord 
onder baten, waardoor een verschil ontstaat bij de lasten (nadeel). 
 
Naast reguliere gladheidsbestrijding kosten zijn in 2020 plannen uitgewerkt voor 
de nieuwe gladheidsbestrijding routes. Dit in het kader van de harmonisatie van 
gladheidsbestrijding van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren 
en Menterwolde. Dit zorgt voor een overschrijding van het gladheidsbestrijdingsbudget 
van € 35.000.

In 2020 is het budget voor bebording overschreden met € 48.000 (nadeel). Dit komt deels 
door de kosten van onderhoud voor het ‘Wandelnetwerk Groningen’ en fietsnetwerk.
 
In de najaarsnota is benoemd dat wij van de provincie Groningen nog een afrekening 
van € 100.000 hebben ontvangen van de Turf naar toervaart (nadeel). Deze 
eindafrekening is conform afspraken opgesteld. Tot 2019 bestond voor de dekking van 
deze afrekening een reserve, maar deze is in het kader van de financiële positie van 
de gemeente opgeheven. Daarnaast is er een nadeel van € 110.000 voor het onderhoud 
van de Zwedenbrug dat door de provincie Groningen werd uitgevoerd (nadeel). Deze 
factuur betaalt de gemeente ieder jaar achteraf. De factuur van 2019 is echter niet 
meegenomen in 2019, waardoor deze ten laste van 2020 is gekomen. In 2020 zijn er om 
deze reden dubbele lasten.
 
Vanuit de subsidieregeling Sanering verkeerslawaai zijn geluidwerende maatregelen 
getroffen om daarmee de geluidhinder te beperken. Dit heeft tot € 42.000 hogere 
kosten geleid, die grotendeels gedekt zijn door de ontvangen subsidie. Tot slot leiden 
diverse overige verschillen tot een voordeel van € 101.000.

Baten Voordeel € 120.000 

Het voordelig effect wordt met name veroorzaakt door de subsidies die wij hebben 
ontvangen (zie lasten). Deze subsidies zijn voor de uitbreiding parkeren P+R Hoogezand-
Sappemeer (€ 83.000), het fietspad Binn’deur (€ 26.000) en voor geluidswerende 
maatregelen (€ 35.000 voordelig). 

Cultuur Voordeel 188.000

Baten Voordeel € 210.000
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Voor de leefbaarheidsprogramma’s Kansrijk Groningen zijn subsidies uitgekeerd aan 
diverse initiatieven met een totaalbedrag van € 203.000. De baten hebben betrekking 
op het administratief verwerken van de door de NCG hiervoor ontvangen subsidies. 
Diverse overige verschillen leiden tot een voordeel van € 7.000. 

Sport Voordeel € 311.000

Lasten Voordeel € 83.000

De uitgaven voor sportbeleid zijn € 83.000 lager dan verwacht. Dit is grotendeels te 
verklaren door de aanschaf van robotmaaiers, waarvan de kosten van het maaien van 
de sportvelden € 55.000 lager zijn dan was begroot.

Baten Voordeel € 228.000
 
Een bedrag van € 166.000 betreft de (voorlopige) vergoeding vanuit de Specifieke Uitkering 
Sport. Dit is het gevolg van de wijzigingen in het Rijks BTW regime met betrekking tot 
sport. Deze vergoeding staat tegenover de niet meer aftrekbare BTW kosten voor sport. 
De uiteindelijke vergoeding wordt afgerekend op basis van de rekening 2020.
 
Het overige voordeel wordt voornamelijk bepaald door inzet van buurt en sportcoaches, 
verhuur en gebruik van sportaccommodaties. 

Openbaar groen Voordeel € 10.000 
 
Bij de najaarsnota werd verwacht dat het groenbudget in 2020 per saldo met  
€ 200.000 zou worden overschreden, het budget is daarom destijds met € 200.000 
opgehoogd. Het saldo van het openbaar groen blijft met € 10.000 binnen de inschatting 
van de najaarsnota

Riolering Nadeel € 154.000 

Lasten Nadeel € 272.000 
 
De rioolwerkzaamheden worden kostendekkend uitgevoerd. Een voordeel of nadeel wordt 
verrekend met de voorziening Egalisatie rioolrechten. Hierbij wordt tevens rekening 
gehouden met overhead, kwijtschelding, perceptiekosten en een btw-component. Voor 
een nadere uitsplitsing hiervan wordt verwezen naar de paragraaf  Lokale heffingen.
 
Het onderhoud van de gemalen is € 255.000 hoger dan geraamd (nadeel). Hiervoor zijn 
verschillende redenen. Zo is er een verhoging van het onderhoudscontract en hadden 
we achterstallig onderhoud aan de mini- en rioolgemalen, waardoor er meerwerk voor 
onderhoud en vervangingskosten was. De in slechte staat verkerende gemalen worden 
gerenoveerd zodat onkosten voor beheer en onderhoud volgend jaar niet terug zullen 
komen. Bij riolering en kolken zijn de onderhoudskosten in 2020 lager dan begroot, 
respectievelijk € 267.000 en € 22.000 (voordeel). De storting in de eerdergenoemde 
egalisatievoorziening is € 382.000 hoger dan geraamd (nadeel). 
Tot slot leiden diverse overige verschillen tot een voordeel van € 77.000.
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Afval  Nadeel € 86.000 
 

Lasten Nadeel € 244.000 
Bij de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval wordt gewerkt met 
kostendekkendheid. Een voordeel of nadeel wordt (deels) verrekend met de 
egalisatievoorziening. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met overhead, 
kwijtschelding, perceptiekosten en een btw-component. Voor een nadere uitsplitsing 
hiervan wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
 
De ontwikkeling van de kosten aan afval beweegt zich grotendeels binnen de 
beschikbaar gestelde budgetten. Opvallend is dat de lasten van het brengstation zijn 
toegenomen. Een oorzaak daarvan is de toename aan stort door particulieren. Die 
toename past in het landelijke beeld van meer opruimende én klussende huishoudens 
tijdens corona. Door een toename aan stortingen zijn de inkomsten ook hoger (welke 
verantwoord zijn onder baten). Daarnaast zorgt het effect van de corona-maatregelen 
voor meerkosten van circa € 110.000 (nadeel). Deze kosten zijn vereffend met de 
middelen die van het Rijk zijn verkregen ter compensatie. Deze compensatie is 
verantwoord onder baten. Voor de aanpak van zwerfafval is € 186.000 uitgegeven 
(nadeel). Hiertegenover staat een subsidie welke ook is verantwoord onder baten.
Bedrijfsafval valt buiten de kostendekkendheid, de kosten zijn € 72.000 lager (voordeel) 
dan begroot. Met de inzameling van bedrijfsafval is in 2019 grotendeels gestopt, omdat 
dit geen wettelijke taak voor de gemeente is. Voor een klein gedeelte geldt echter dat 
het nog doorloopt, omdat er nog gestort wordt in enkele ondergrondse containers. 
 
Tot slot leiden diverse overige verschillen tot een nadeel van € 16.000.

 
Baten Voordeel € 154.000 
 
De opgelegde afvalstoffenheffing is € 899.000 lager dan de geraamde heffing (nadeel). 
Dit verschil komt door een drietal oorzaken, namelijk een verschil in ledigingsfrequentie 
(€ 594.000), een verschil in vastrecht (€ 76.000) en een verschil in kwijtschelding 2019 
(€ 228.000). 

•  Ledigingsfrequentie: Het begrote bedrag in de begroting 2020 (en 2021) is 
gebaseerd op een ledigingsfrequentie van 12 maal per jaar, terwijl binnen IBOR 
(afvalbeleidsplan) gerekend wordt met een verwacht aantal ledigingen van 9. 
Bovenop deze geconstateerde discrepantie komt dat de daadwerkelijke realisatie 
over 2020 nog iets lager is, namelijk 8,44 ledigingen gemiddeld per jaar. 

•  Vastrecht: De objectenregistratie van IBOR is niet gebruikt bij het opstellen van de 
begroting, waardoor er een verschil is in het aantal aansluitingen.

•  Kwijtschelding 2019: De kwijtschelding is in 2019 foutief verwerkt, waardoor in 2019 
de opbrengst met dit bedrag te hoog was. Aangezien het een overlopende post betrof 
valt deze last nu in 2020, wat als gevolg heeft dat de opbrengst daalt.
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De € 110.000 kosten door corona zijn vereffend met de compensatie van het Rijk en 
er is een subsidie van € 186.000 ontvangen voor het project Zwerfafval (voordeel). 
Daarnaast zijn de baten uit inzameling hoger dan begroot (€ 303.000 voordeel). Zoals 
bij de lasten al is beschreven past dit in het landelijke beeld door corona en wordt 
verwacht dat het grotendeels een incidentele afwijking betreft. De onttrekking uit de 
harmonisatie voorziening is € 61.000 hoger dan begroot (voordeel) en de onttrekking 
aan de eerdergenoemde egalisatievoorziening is € 466.000 (voordeel).
 
Bedrijfsafval valt buiten de kostendekkendheid, de baten zijn € 130.000 lager (nadeel) 
dan begroot. 
 
Tot slot leiden diverse overige verschillen tot een voordeel van € 57.000.

Milieu Voordeel 876.000
 

Lasten Voordeel € 856.000 
 
Voor duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijk vastgoed is een revolverend fonds 
voorzien. Tot nu toe zijn er geen uitgaven gedaan, instelling van het fonds zal in 2021 
plaatsvinden. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel van € 500.000 ingediend. 
In de decembercirculaire 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren 
van de Regionale Energie Strategieën (RES) en ondersteuning van gemeenten bij 
het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte (TVW) zoals opgenomen 
in het Klimaatakkoord van juni 2019. Ook voor het opstellen van uitvoeringsplannen 
op wijkniveau zijn middelen beschikbaar gesteld. De werkzaamheden voor het 
opstellen van de TVW lopen door in 2021, en de werkzaamheden voor het opstellen 
van de uitvoeringsplannen starten eind 2021, en zullen voor het grootste deel in 2022 
plaatsvinden. Voor het opstellen van de RES 2.0 zijn eveneens extra gelden nodig voor 
2021. Daarom is er sprake van een onderschrijding van € 261.000. Om de middelen in 
2021 beschikbaar te houden is er een bestemmingsvoorstel ingediend. Diverse overige 
verschillen leiden tot een voordeel van € 95.000
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2.2 Programma Sociaal

2.2.1 Inleiding
Visie
We hebben de strategische visie Sociale veerkracht in de praktijk (2019). Daarin staat 
dat inwoners meer zelf het heft in handen krijgen. Wij gaan dit maximaal ondersteunen. 
We willen het leven in onze dorpen en wijken anders organiseren. Zo kunnen ook 
mensen met beperkingen zo zelfstandig mogelijk meedoen. We willen investeren in het 
sociaal en cultureel kapitaal van onze inwoners. 

Doelstelling
In het programma Sociaal staan onze opgaven voor Welzijn, Gezondheid, Onderwijs, 
Jeugd, Wmo, Participatiewet en Schulddienstverlening. We kijken naar de samenhang 
tussen deze beleidsterreinen. Dat is namelijk van belangrijk voor het effectief 
aanpakken en oplossen van problemen van onze inwoners.  Onze focus ligt op het 
bevorderen van sociale veerkracht. We willen minder zware ondersteuning geven via 
Jeugdhulp en Wmo. In plaats daarvan zetten we in op preventie en normalisering 
via gezondheid, welzijn, jeugd en onderwijs. Goede voorbeelden hiervan zijn de 
welzijnscoaches die samenwerken met de huisartsen. 
 
Wij willen er zijn voor kwetsbare inwoners. Niet iedereen kan zich op eigen kracht of 
met hulp van zijn omgeving redden. Zij moeten kunnen rekenen op een sociaal vangnet. 
We hebben ondersteuning op maat gegeven. We zetten de hulp en ondersteuning in 
waarbij de verschillende onderdelen zoals Jeugd, Wmo en Participatie elkaar aanvullen 
en versterken. De sociale teams hebben daarin een spilfunctie. De expertise van de 
BWRI en de Gemeentelijke kredietbank is daar ook bij nodig.

Coronacrisis
De coronacrisis was in 2020 een grote uitdaging voor onze samenleving.  
Deze crisis heeft veel invloed gehad op de uitvoering van onze taken. Werkprocessen 
en afspraken moesten worden aangepast. Inwoners hadden minder toegang tot 
voorzieningen. Activiteiten werden gestopt of in andere vorm aangeboden. Gebruikelijke 
ontmoetingsplekken (zoals dorpshuizen en bibliotheken) werden gesloten. Wij kregen 
nieuwe taken, samen met het onderwijs en de kinderopvang. De belangrijkste taak was 
het organiseren van noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en 
kinderen met een kwetsbare gezinssituatie. We noemen de invloed van corona in de 
verschillende delen van dit programma.

Financiën
Ook in 2020 stegen de uitgaven voor de Jeugdhulp en Wmo. De stijging van de uitgaven 
Jeugdhulp komt door een combinatie van factoren, waaronder de omzetcompensatie 
(coronacrisis) en loonprijscompensatie.  De stijging van uitgaven binnen de Wmo 
komt door het abonnementstarief. We hebben vooral meer Huishoudelijke hulp (HH) 
verstrekt. Bij de Wmo Begeleiding zagen we echter een daling in de uitgaven door 
minder indicaties. Deze daling komt door de coronamaatregelen.
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Grafiek 3.  Verdeling lasten - Sociaal 

Grafiek 4.  Verdeling baten - Sociaal
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Het aantal mensen in de bijstand steeg in 2020 licht. De coronacrisis had in 2020 
een beperkt effect op de uitkeringen. We verwachten in 2021 een hogere stijging 
van het aantal mensen in de bijstand. Dat komt omdat bedrijfsondersteunende 
overheidsmaatregelen misschien stoppen en WW-uitkeringen eindigen. Ondanks de 
coronacrisis bleef ook bij de Gemeentelijke kredietbank een toestroom van klanten 
uit. Ook hiervoor verwachten we een stijging in 2021 als de bedrijfsondersteunende 
overheidsmaatregelen stoppen.

Monitoring
We werken meer met data. Zo hebben we meer grip en sturing op de financiën.  Naast 
het dashboard Jeugdhulp is ook een dashboard Wmo ontwikkeld. We hebben voor de 
sociale teams halverwege 2020 een nieuw registratiesysteem ingevoerd.

Opbouw programma 
In de volgende paragrafen worden de genoemde opgaven inhoudelijk en financieel 
nader uitgewerkt. Bij de begroting 2020 is voor een indeling in drie thema’s gekozen:

1. Basisvoorzieningen
2. Basisondersteuning
3. Individuele ondersteuning en maatwerkvoorzieningen

2.2.2 Basisvoorzieningen
Onderwijs 
We willen met ons beleid twee doelen halen. De eerste is het vergroten 
van onderwijskansen van kinderen en jongeren. Ook willen we zorgen voor 
toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Kinderen en jongeren in onze gemeente 
moeten gelijke ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Ook moeten ze een optimaal 
opleidingsniveau hebben. Zo kunnen zij zich voorbereiden op vervolgonderwijs of de 
arbeidsmarkt.

Bestrijden onderwijsachterstanden en voorkomen van uitval
Wat hebben we bereikt?
•  We hebben de kwaliteit en toegankelijkheid van de peuteropvang en Voor- en 

Vroegschoolse Educatie versterkt. 
•  We hebben afspraken gemaakt over de samenwerking onderwijs-jeugdhulp. De 

ondersteuning aan kinderen en jongeren wordt nog beter op elkaar afgestemd. 
•  Jongeren op het MBO krijgen laagdrempelige ondersteuning om uitval te voorkomen.
•  We hebben kinderen vervoerd naar het speciaal onderwijs. Scholen waren in 2020 

(deels) gesloten door corona. Het vervoer moest daarom worden aangepast.
•  Samen met GR Publiek Vervoer en Connexxion hebben we problemen opgelost rond 

de herstart van onderwijs na de eerste coronagolf.
•  De opstart van het nieuwe schooljaar verliep soepeler dan in 2019. De problemen die 

er waren zijn samen met Connexxion en de GR Publiek Vervoer opgelost.
•  We hebben alle gebruikers van het leerlingenvervoer aangespoord om tijdig een 

aanvraag in te dienen.
•  De pilot Voor Elkaarpas is uitgesteld vanwege corona. We geven niet alleen een 

vergoeding voor de taxibus, maar ook voor openbaar vervoer. Met deze pilot willen 
we samen met Arriva het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We bieden nu 16 uur Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) per week aan, in plaats 

van 10 uur. We bieden nu 8 uur peuteropvang aan, dat was 5,5 uur.
•  We hebben een protocol vastgesteld voor de overdracht van peuteropvang en 

voorschoolse educatie naar de basisschool. 
•  We hebben met het basisonderwijs en de aanbieders van peuteropvang afspraken 

gemaakt over het meten van resultaten VVE. De implementatie heeft door de 
scholensluiting wat vertraging opgelopen.

•  We hebben uitvoering gegeven aan pedagogische coaching VVE. De coaches 
begeleiden de pedagogisch medewerkers om ondersteuning te geven aan peuters 
met een VVE-indicatie. Ook bij andere ondersteuningsvragen kunnen de coaches de 
medewerkers helpen.

•  We hebben maar beperkt uitvoering kunnen geven aan het project 
ouderbetrokkenheid, VVE thuis. De ouderbijeenkomsten konden door de 
coronamaatregelen grotendeels niet doorgaan.

•  We hebben samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs een 
ondersteuningsroute vastgesteld. In die route staat hoe kinderen door school 
en jeugdhulp kunnen worden geholpen. We hebben de route met een webinar 
geïntroduceerd bij de intern begeleider, casemanagers jeugd, de JGZ en de leerplicht. 
We zetten de taskforce thuizitters in om stagnatie in een passende ondersteuning 
op te lossen en zo thuiszitten te voorkomen.  

•  We hebben uitvoering gegeven aan de werkwijze School als Wijk. Op alle 
MBO-scholen waren casemanagers Jeugd aanwezig die op laagdrempelige 
wijze ondersteuning konden bieden aan leerlingen. We hebben gedurende de 
coronamaatregelen passende opvang en ondersteuning geboden aan jongeren in 
een kwetsbare positie.

•  We hebben het ICT-project Basicly gedeeltelijk uitgevoerd. Door de scholensluiting is 
er minder ruimte geweest voor een volwaardige uitvoering van dit project.

•  We hebben de coördinatie uitgevoerd van de noodopvang van kinderen met ouders 
in cruciale functies en kwetsbare kinderen.

•  De Wet kinderopvang schrijft voor dat jaarlijks alle kinderopvanglocaties en 
gastouderbureaus worden geïnspecteerd. Dat is vanwege de coronapandemie 
in 2020 niet gelukt. In totaal zijn 40 van de 71 locaties in 2020 geïnspecteerd. 
Daarnaast zijn er 24 gastouders geïnspecteerd. Het betreft 17 onderzoeken voor 
registratie en 7 onderzoeken als steekproef. We voldoen hiermee aan de wettelijke 
ondergrens van 5% voor de steekproef.

•  We hebben regelmatig overleg met de andere gemeenten binnen ons perceel voor 
publiek vervoer en de GR bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen 
Drenthe. Dit overleg gaat over de gang van zaken in het leerlingenvervoer. We 
worden ook voortdurend op de hoogte gehouden over de stand van zaken tijdens 
de pandemie. Door een proactieve houding van de GR Publiek Vervoer zijn alle 
maatregelen zonder veel problemen opgenomen in de protocollen, richtijnen en 
roosters.

•  We gaan in april ouders benaderen voor het tijdig aanvragen van leerlingenvervoer.
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Indicatoren
• Aantal deelnemers peuteropvang en VVE, zie tabel 9.
 

tabel 9. Aantal (unieke) deelnemers peuteropvang en VVE

2019 2020

Peuteropvang 401 480

VVE 29  200

Het aantal nieuwe VVE deelnemers is gedaald. Verklaring hiervoor wordt gezocht in 
coronamaatrelen waardoor signalering en toeleiding wat is achtergebleven. Deelname 
aan reguliere peuteropvang is wel hoger. 
• Deelnemende scholen ICT project: 25
•  Aantal jongeren op het MBO ondersteund door het casemanagement van  

School als Wijk, zie tabel 10.

tabel 10. Aantal jongeren ondersteund door School als Wijk

2018 2019 2020

Aantal jongeren 58 95 105

• Aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer, zie tabel 11.

tabel 11. Aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer

2020 2019 2018

Aangepast vervoer (AV) 267 251

Eigen Vervoer (EV) 39 39

Openbaar vervoer (OV) 14 17

Combinatie AV/EV 17 12

Combinatie AV/OV 1 1

Totaal 338 320 320

Onderwijshuisvesting.
Wat hebben we bereikt?
•  We hebben voldaan aan de wettelijke taakstelling op het gebied van 

onderwijshuisvesting.
•  We hebben passende, toekomstbestendige en gezonde huisvesting voor 

basisscholen en het voortgezet onderwijs gerealiseerd en gewaarborgd.
•  Schoolgebouwen zijn goed bereikbaar en verkeersveilig.
•  Vanuit het Scholenprogramma zijn veel schoolgebouwen versterkt, uitgebreid en 

nieuw gebouwd.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van scholen 

uitgevoerd. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs (inclusief gymzalen voor bewegingsonderwijs).

•  We hebben Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd met de 
schoolbesturen.

•  We hebben uitvoering gegeven aan het Scholenprogramma.

Scholenprogramma huisvesting onderwijs.
Wat hebben we bereikt?
Vanwege de aardbevingen in Groningen voeren we het scholenprogramma uit. In dit 
programma lopen in totaal 22 projecten. Met deze projecten realiseren we een veilige 
en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Dit geldt voor de scholen die binnen 
de bevingscontour liggen. Op de scholen in Muntendam en Meeden na vallen alle 
schoolgebouwen binnen de gemeente onder dit programma.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  De uitvoering is in volle gang. Onder regie van de gemeente of de schoolbesturen 

wordt gewerkt aan de bouwprojecten.
•  Het programmateam werkt goed samen met de interne en externe stakeholders 

(schoolbesturen, omwonenden, NCG).
•  De eerste projecten zijn inmiddels opgeleverd (Noordsuythoeve, KC Slochterveldweg, 

Heidemeer, Praktijkschool, semipermanente huisvesting AJC).
•  Op dit moment wordt gebouwd aan: De Lichtbron, De Wiekslag, De Van 

Heemskerckschool en KC Zuiderkroon.
•  Voor De Walstraschool en de Rutger Kopland volgen in 2021 nog kredietaanvragen 

voor bouw.
•  De overige projecten gaan gedurende de komende maanden in uitvoering.

Indicatoren
•  Tijd: ondanks corona zijn de planningsgevolgen voor het programma beperkt. We 

hebben de raad eerder geïnformeerd over de uitloop. Naar verwachting wordt het 
programma grotendeels in 2021 afgerond.

•  Geld: het programma wordt binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders 
uitgevoerd.

•  Kwaliteit: uitgangspunt voor ontwerp van de projecten is dat ze voldoen aan de eisen 
vanuit het kwaliteitskader onderwijs (klasse B). Ook worden de gebouwen bijna 
energieneutraal (BENG) gebouwd en voldoen deze aan de nieuwste eisen als het gaat 
om ventilatie. 

•  Communicatief wordt de werkwijze in het scholenprogramma gewaardeerd. 
Dit neemt niet weg dat in een aantal projecten gebruik is gemaakt van de 
mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Welzijn
Ouderenbeleid
Wat hebben we bereikt?
We hebben in co-creatie een Beleidsplan Ouderen opgesteld. Dit beleidsplan wordt in 
2021 uitgevoerd samen met de betrokken.



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

50

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben geïnvesteerd in samenwerkingsrelaties met diverse organisaties 

die betrokken zijn bij ouderen (POSO, ouderenverenigingen, ouderenadviesraad, 
kwartier Zorg & Welzijn, welzijnscoaches, et cetera).

•  We hebben digitale bijeenkomsten en overleggen georganiseerd met de verschillende 
partners rondom het ouderenbeleid, zowel in groepsverband als individueel.

 
Indicatoren
•  Aantal nieuwe ontmoetingsactiviteiten voor ouderen: 3
•  Aantal partijen/personen betrokken bij het tot stand komen van het ouderenbeleid: 17

Vrijwilligersbeleid
Wat hebben we bereikt?
We hebben geïnvesteerd in de samenwerkingsrelaties met de diverse betrokken 
partijen (zoals Humanitas Midden-Groningen, ouderenorganisaties, MAC, 
wijkservicepunten, DIG050, voedselbank, Werkpro, et cetera) om gezamenlijk inwoners 
te bereiken en te versterken. We zien echter een terugloop in het aantal vrijwilligers en 
het aanbod in vrijwilligerswerk. We denken dat dit komt door corona. Met de betrokken 
partijen zetten we actief in op het versterken van het vrijwilligerswerk.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben overleggen georganiseerd met de verschillende partners rondom vrij-

willigerswerk. Hierin hebben we de actuele vragen rond corona besproken en opgepakt.
•  De Vrijwilligerscentrale is doorgegaan met het zorgen voor bemiddeling van 

nieuwkomers en kwetsbare inwoners. 
•  De vrijwilligerscentrale heeft (aangepast) voorlichting kunnen geven.

Indicatoren

tabel 12. Aantal jongeren ondersteund door School als Wijk

Gemiddeld (obv voorgaande jaren) 2020

175 35

Jeugd
We willen jongeren helpen hun talenten te ontdekken en hen stimuleren tot 
zelfredzaamheid. Daarnaast kunnen jongeren adviseren over wat nodig is in het 
jeugdbeleid. Dit willen we ook stimuleren. 
 
De impact van corona op jongeren is groot geweest in 2020. Het jongerenwerk heeft het 
contact met jongeren op andere manieren ingevuld.  Jongeren hebben kunnen vertellen 
over de maatregelen en wat zij nodig hebben in deze periode. Ze gaven aan dat ze het 
moeilijk vinden om geen leeftijdsgenoten te kunnen ontmoeten. Daarnaast heeft een 
aantal jongeren hun baan verloren (met name horeca), waardoor hun inkomsten zijn 
weggevallen. Jongeren hebben vooral behoefte aan activiteiten waarbij ontmoeting wel 
mogelijk is (binnen de richtlijnen van het RIVM). Ook zijn er jongeren die het initiatief 
hebben genomen om iets voor een ander te doen. 
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Wat hebben we bereikt?
•  Jongeren zijn betrokken geweest bij het leveren van input voor en het organiseren 

van activiteiten, ook in de corona-periode. 
•  Jongeren hebben onder andere meegedacht in het projectplan MDT 

(Maatschappelijke Diensttijd).
•  Kwartier Zorg en Welzijn is een MDT-organisatie geworden. 
•  Het jongerenwerk heeft verbinding gehouden met de jongeren tijdens de coronacrisis.
•  Sociaal team en het jongerenwerk zijn nauwer gaan samenwerken. Het jongerenwerk 

richt zich op de talenten van jongeren en stimuleert de ontwikkeling hiervan.
•  Er zijn nieuwe jongeren(groepen) bereikt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben de Jongerenparticipatiegroep (JPG) gefaciliteerd en zijn afgelopen jaar 

als gemeente twee keer in gesprek gegaan met de jongeren van JPG.
•  Er is subsidie aangevraagd voor ‘Jongeren aan zet – wintereditie’.
•  Er zijn verschillende activiteiten aangeboden, zowel fysiek als online. Hierin is de 

samenwerking gezocht met de buurtsportcoaches.    
•  Er is een pilot gestart waarbij het jongerenwerk is aangesloten bij sociaal team 

West. Het jongerenwerk heeft hierin een aantal jongeren ondersteuning geboden. 
•  Het jongerenwerk heeft jongeren meer online en op straat opgezocht wegens de 

sluiting van het jongerencentrum. Hierbij hebben ze ook de jongeren in de dorpen meer 
opgezocht. Dit heeft geleid tot contact met jongeren die daarvoor niet in beeld waren. 

•  Het jongerenwerk is veel in gesprek gegaan met jongeren om te praten over de 
maatregelen en hoe je daar zo goed mogelijk invulling aan kunt geven. 

 
Indicatoren
• De JPG had 9 jongeren (er is gestart met het werven in de dorpen).
• Er zijn 45 jongeren individueel begeleid vanuit het jongerenwerk. 

Wmo
Wat hebben we bereikt?
•  We hebben ervoor gezorgd dat voor de komende verkiezingen er 100% toegankelijkheid  

is van de stembureaus. Dit als onderdeel van het verwezenlijken van het VN Verdrag.
•  Wonen met zorg
•  Mantelzorgondersteuning.
•  Voorzieningenwijzer
•  Dementievriendelijke gemeente
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Alle stembureaus zijn toegankelijk ingericht.  
•  We zijn aan de slag gegaan met gemeentelijk vastgoed. Dit doen we in fasen. 
•  We hebben ketenpartners (woningcorporaties, ondernemers, horeca, e.d.) 

gestimuleerd om mee te werken aan een toegankelijk Midden-Groningen. 
•  We hebben samengewerkt met de adviesraad sociaal domein om inwoners met een 

beperking een goede positie te geven bij de implementatie van dit verdrag.
•  We hebben prestatieafspraken gemaakt met de huurdersorganisaties en 

corporaties voor het realiseren van voldoende levensloopbestendige huurwoningen. 
Dit gebeurt door renovaties en (vervangende) nieuwbouw. 



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

52

•  Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is het bestaande zorgvastgoed niet 
altijd meer geschikt en passend voor de beoogde doelgroep. Waar dat aan de orde 
is zetten partijen zich in voor transformatie. Dit kan door het vastgoed in te zetten 
voor andere doelgroepen of door herontwikkeling van de locatie.

•  We hebben met corporaties en zorgaanbieders samengewerkt aan de ambitie van 
langer zelfstandig thuiswonen. Dit geldt voor reguliere huurders én voor kwetsbare 
groepen. Tot kwetsbare groepen behoren vergunninghouders met verblijfstatus, 
mensen met psychische, sociale en/of financiële problemen en mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking. 

•  De werkgroep Dementie in onze gemeente is weer opgestart in 2020. Er is een 
plan gemaakt om van Midden-Groningen een dementievriendelijke gemeente te 
maken, waarin specifiek aandacht voor scholing en voorlichting voor vrijwilligers. 
De activiteiten zijn echter niet uitgevoerd door de coronacrisis. Dit zal in 2021 
gerealiseerd worden.

•  We hebben samen met het steunpunt Mantelzorg ook in coronatijd contact gehouden 
met mantelzorgers in onze gemeente en daar waar nodig maatwerk geleverd in de 
ondersteuning. Er zijn telefonische belrondes georganiseerd door het steunpunt 
Mantelzorg en er is informatie verstrekt via het steunpunt Mantelzorg. Ook is er 
ingezet op het werven en matchen van maatjes en burenhulp om mantelzorgers te 
ontlasten, bijvoorbeeld met hulp bij boodschappen of maaltijden. Het steunpunt 
Mantelzorg is eind 2020 uitgebreid van 1 naar 2 mantelzorgondersteuners. 

•  We hebben in samenwerking met het jongerenwerk extra aandacht besteed aan 
jonge mantelzorgers. Het jongerenwerk heeft de behoeftes van deze doelgroep 
opgehaald. Dit wordt in 2021 uitgewerkt tot een vraaggericht aanbod. 

•  De reguliere activiteiten, zoals thema-avonden konden door de coronacrisis niet 
doorgaan. In plaats daarvan is er een 10weekse online cursus mindfulness gegeven. 
Deze cursus trok veel deelnemers. 

•  De actieve mantelzorgers hebben ook dit jaar een mantelzorgcompliment 
ontvangen. De geplande activiteiten rondom de dag van de Mantelzorg ging 
niet door vanwege de coronacrisis.  We ontvingen 20-30 kritische reacties van 
mantelzorgers over het verlaagde mantelzorgcompliment. 

Indicatoren
• Totaal aantal uitgereikte mantelzorgcomplimenten: 1130
• Totaal aantal deelnemers belrondes: 800 

2.2.3 Basisondersteuning
Strategische visie sociale veerkracht

Wat hebben we bereikt?
•  We hebben de Strategische visie sociale veerkracht een belangrijke plek gegeven in 

het lokaal programmaplan Hart voor Midden-Groningen. 
•  We hebben projecten ingediend bij het Nationaal programma voor een aantal 

opgaven van de Strategische visie. Deze zijn goedgekeurd door het bestuur 
Nationaal programma Groningen. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
•  We hebben samen met maatschappelijke partners in 4 bijeenkomsten onderzocht 

hoe we het beste kunnen werken aan de opgaven van de Strategische visie.
•  De uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben we gebruikt voor het schrijven van 5 

projectvoorstellen. Deze projectvoorstellen dragen bij aan de opgaven Aanpak armoede 
en schulden, Andere opvang en De sociale teams als wegbereiders van de transformatie.

 - Bevordering sociale veerkracht
 - Ervaringsdeskundigen
 - IJsberg
 - Jongeren met Toekomst
 - JIM aanpak.
In 2021 gaan we deze projecten uitvoeren. 

Sociale teams
De sociale teams vervullen een spilfunctie in het sociaal domein. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt voor inwoners die een vraag tot ondersteuning hebben, voeren 
toegangstaken uit en leveren zelf ondersteuning. De teams geven hiermee vorm 
aan de ‘scharnier’-functie tussen nulde lijn (voorliggend veld, informele netwerken, 
samenleving) en tweede lijn (maatwerkvoorzieningen, specialistische voorzieningen).
In 2020 heeft de coronacrisis invloed gehad op de uitvoering door de sociale teams. 

Wat hebben we bereikt?
NB: In dit jaarverslag ontbreekt de gebruikelijke set aan data. Halverwege 2020 is de 
implementatie van een nieuw registratiesysteem gestart. Door deze overgang is de 
dataset onvolledig en daarmee onbetrouwbaar. Vanaf 2021 zijn deze gegevens weer 
beschikbaar bij de rapportages in de P&C cyclus. 

•  De sociale teams hebben een belangrijke rol gespeeld bij de bezuinigingen in 
het sociaal domein: Taakstelling ZIN Jeugd (2,5 miljoen euro), Taakstelling Wmo 
(500.000 euro) en Taakstelling personele kosten sociale teams van 500.000 euro.

•  We hebben de Toegang tot zorg en ondersteuning met 5 sociale teams 
gecontinueerd. Door de coronacrisis kreeg de bereikbaarheid van de sociale teams 
een aangepaste vorm: meer digitaal en telefonisch, minder fysieke ontmoeting.

•  Waar nodig hebben inwoners extra maatwerk ontvangen in zorg en ondersteuning 
met behulp van het instrument Omgekeerde toets.

•  Casemanagers hebben regie gevoerd op complexe, meervoudige vraagstukken voor 
individuele inwoners en gezinnen (zie ook Publieke gezondheid, OGGz en Jeugd).

•  We hebben het project Doorontwikkeling uitgevoerd volgens het plan van aanpak. 
De uitvoering van 10 beoogde resultaten ligt op schema voor afronding in juni 2021. 
In 2020 lag de focus op de te behalen resultaten:

 -  Een passende organisatiestructuur en eén hoofdaannemer voor de uitvoering en 
coördinatie van de sociale teams.

 -  Kwartier Zorg en Welzijn is in ieder geval tot en met 2022 de hoofdaannemer en 
coördinerend uitvoerder voor de sociale teams in Midden-Groningen. 

 -  Een heldere scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hiervoor ligt een 
nieuwe overlegstructuur tussen gemeente en Kwartier die ingaat per 1 januari 2021.

 -  Sociale teams die qua omvang en samenstelling passen bij het gebied dat ze 
bedienen.
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•  We zijn gestart met de implementatie van een nieuw regiesysteem. Dit systeem  
ondersteunt het werk van de sociale teams en levert voldoende management-
informatie. We verwachten dat de implementatie 1 april 2021 wordt afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  De sociale teams hebben aan de taakstelling ZIN Jeugd bijgedragen met een 

bezuiniging van 1,8 miljoen euro (peildatum 1 februari 2020). Ze hebben hiervoor een 
andere werkwijze ingezet. In het werkproces zijn aanpassingen gedaan. Hierdoor 
zijn verzoeken tot zorgtoewijzing door de casemanagers meer op nut, noodzaak en 
kosten getoetst met een duidelijk resultaat.  Het financiële resultaat van de sociale 
teams is helaas grotendeels te niet gedaan door een onvoorziene stijging van de 
uitgaven van gedwongen jeugdhulp voor alle gemeenten in de provincie Groningen.

•  De betrokken werkgevers hebben in gezamenlijkheid de bezuiniging op het 
personeel van de sociale teams uitgewerkt. Hiermee is de bezuiniging van  
e 500.000  gerealiseerd. 

•  De toegang tot zorg en ondersteuning is door de coronacrisis aangepast met  
2 belangrijke keuzemomenten:

 - Maart 2020: alle locaties dicht, 1 Team Urgent
 -  Mei 2020: alle locaties op afspraak open.
•  De sociale teams hebben zorg en ondersteuning gecontinueerd door veel telefonisch 

contact en videobellen met inwoners. Met behulp van Covid-19 richtlijnen hebben zij 
waar nodig huisbezoeken afgelegd en crisis overleggen georganiseerd. 

•  De sociale teams hebben nauw samengewerkt met de scholen en 
kinderopvangorganisaties bij de organisatie van Noodopvang voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen. Ze hebben de gemaakte werkafspraken gedurende 2020 
toegepast bij aanscherping van de coronamaatregelen.

•  De wachtlijsten voor de Toegang zijn beperkt gebleven en snel opgelost.
•  De invulling van de rol van hoofdaannemer en coördinerend uitvoerder door Kwartier 

Zorg en Welzijn is volledig uitgewerkt. We hebben met Kwartier de afspraken 
hierover vastgelegd. 

•  De sociale teams krijgen een andere omvang en samenstelling. Dit hebben we in 
2020 voorbereid en uitgewerkt. Met ingang van 2021 werken we met 4 in plaats van 
5 integrale sociale teams.

•  De nieuwe overlegstructuur tussen gemeente en Kwartier is voorbereid en uitgewerkt.
•  In de eerste helft van 2020 is een aanbesteding uitgevoerd voor een nieuw 

regiesysteem voor de sociale teams. Dit heeft geleid tot een keuze voor het bedrijf 
Topicus met de ICT-oplossing Gidso.

•  Vanaf 1 juli is de implementatie van het nieuwe regiesysteem gestart, waarbij 
er 4 werkgroepen zijn gevormd met medewerkers uit de sociale teams en de 
gemeentelijke teams sociaal beleid en informatisering & automatisering die 
overgang van het oude naar het nieuwe systeem voorbereiden.

• De Omgekeerde toets is toegepast.
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Indicatoren
• Wachtlijsten sociale teams: zie tabel 13.

tabel 13. Wachtlijsten sociale teams

Locatie Wachtlijst
dec. 2020

Wachtlijst
17 aug.. 2020

Wachtlijst
27 feb.. 2020

HS Oost 15 13 20

HS West 5 6 4

HS Zuid 14 12 10

Menterwolde 10 12 42

Slochteren 5 3 0

Totaal 49 46 76

 Aantal besproken casussen Omgekeerde toets: 16

Gezondheid en Welzijn
Met gezondheid bedoelen we het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Gezondheid gaat onder andere over veerkracht, 
op meedoen in de maatschappij, en op betekenisvol werk en dagbesteding. Kwetsbare 
mensen zijn in onze samenleving slechter af als het om gezondheid gaat. Zij hebben te 
weinig grip op hun gezondheid en missen het vermogen om die grip te vergroten.
De OGGz richt zich op sociaal kwetsbare mensen die niet direct om zorg vragen, maar 
deze wel nodig hebben. De OGGz hangt nauw samen met de Wet verplichte ggz (Wvggz). 
Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de 
GGz. De ambitie van de gemeente Midden-Groningen op het gebied van de OGGz is dat 
iedereen die tot de doelgroep behoort de noodzakelijke ondersteuning krijgt om grip op 
hun leven te behouden.

Wat hebben we bereikt?
•  We hebben initiatieven vormgegeven die gericht zijn op het verkleinen van 

gezondheidsverschillen en het bevorderen van een gezonde leefstijl.
•  We hebben hulpstructuren met mengvormen van informele en formele steun en 

hulp versterkt.
•  We hebben een goed functionerende structuur neergezet voor de implementatie 

van de Wet verplichte GGz (Wvggz).

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben samen met zorgverzekeraar Menzis de Gecombineerde 

Leefstijlinterventie (GLI) opgezet. Deze interventie helpt inwoners met overgewicht 
en een laag inkomen met het aanleren en behouden van een gezonde leefstijl. 
Vanwege corona hebben er nog geen groepen kunnen starten.

•  We hebben de lokale beweging voor een rookvrije generatie gestimuleerd.  
Zo hebben we de nieuwe Stichting Rookvrije Generatie Midden-Groningen 
ondersteund bij het opbouwen van een lokale coalitie van partijen die zich voor  
een rookvrije generatie inzetten. 

55
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Indicatoren
• Aantal verkennende onderzoeken Wvggz uitgevoerd: 5
• Aantal verzoeken voor zorgmachtiging ingediend: 4

Nationaal programma Zorg nabij (voorheen Programma Gezond en Sociaal)
Zorg nabij is een preventief gezondheidsbeleid. Het programma wordt gefinancierd vanuit 
het Nationaal programma Groningen. Vanuit dit programma starten er vier verschillende 
projecten in vier verschillende gemeenten. Ze hebben allemaal hetzelfde thema: positieve 
gezondheid. Zorg nabij in Midden-Groningen richt zich op de volgende doelen: 
•  Ontlasten van huisartsenzorg en sociale teams, het versterken van een adequate 

hulpstructuur met mengvormen van informatie en formele steun en hulp, het 
terugdringen van zorggebruik en gemeentelijke zorgvoorzieningen en minder inzet 
van kostbare specialistische 2e lijnsvoorzieningen. 

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

•  Het versterken van sociale veerkracht en zorgzaamheid van gemeenschappen 
waarin mensen meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen.

Wat hebben we bereikt?
•  We hebben hulpstructuren versterkt met mengvormen van informele en formele 

steun/hulp.
•  We hebben een werkende ‘online’ en ‘offline’ structuur opgezet waardoor steun en 

hulp tussen inwoners wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
•  We hebben het aantal welzijnscoaches uitgebreid. Ook hebben we een 

samenwerkingsrelatie opgebouwd met de huisartspraktijken in Midden-Groningen.
•  We bieden de cursus Grip & Glans gemeentebreed aan. De doorontwikkeling van 

de cursus hebben we in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gestart. 
De nieuwe cursus richt zich op de doelgroep mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in Midden-Groningen. 

•  We hebben een integraal samenwerkingsmodel (Vrijwillige hulpdienst   
Hoogezand-Sappemeer) ontwikkeld en geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen inwoners 
gemakkelijk en laagdrempelig hun hulpvraag stellen of hulp vrijwillig aanbieden. 
Ook is de samenwerking tussen huisartsen/welzijnscoaches, docenten grip en 
glans, sociale teams, wijkservicepunten, MAC en vrijwilligersorganisatie versterkt. 

Indicatoren 
•  Aantal deelnemers cursus Grip & Glans: 50* 
•  Aantal doorverwijzingen naar welzijnscoaches: 100*
•  Percentage deelnemers Welzijn op recept dat een stijging van hun gevoel van 

welbevinden aangeeft: 65%
• Aantal matches hulpvragen + vrijwillig hulpaanbod: 43
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Jeugd
Jeugdgezondheidszorg en Ondersteuning Jeugd en Gezin
We zetten in op het bereiken van ouders en kinderen, het signaleren van risico’s 
en het bieden van laagdrempelige ondersteuning. We willen een goed algemeen 
voorzieningenniveau waar vragen van opvoeders beantwoord kunnen worden en die 
laagdrempelig beschikbaar is. Hiervoor zetten we zowel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
als Ondersteuning Jeugd en Gezin (OJG) in. 

Wat hebben we bereikt?
•  De JGZ bereikt nagenoeg alle kinderen en de vaccinatiegraad ligt voor de meeste 

leeftijdsgroepen op of boven de ondergrens voor vaccinaties.
•  De JGZ ontvangt op vele momenten een diversiteit aan vragen. Zowel tijdens de 

individuele contactmomenten, als via Telefonische Advisering (en Whatsapp en 
ouderchat). De vraagstukken zijn vaak enkelvoudig en direct op te lossen. De vragen 
zijn sociaal-medisch, ontwikkelingsgericht en opvoedkundig van aard. 

•  12 huisartsenpraktijken werken samen met de Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG). 
Uit evaluaties blijkt dat huisartsen erg tevreden zijn over de samenwerking met de 
inzet van de OJG-ers.

*  Coronacrisis:  De coronamaatregelen hadden in 2020 invloed op het programma Zorg nabij. Door de maatregelen 
zijn er minder cursussen Grip & Glans georganiseerd. Ook loopt het onderzoek naar de verbreding van Grip & Glans 
langzamer dan gepland. Ten slotte is de uitbreiding van Welzijn op Recept langzamer gegaan dan verwacht. Dit komt 
doordat huisartsen andere prioriteiten hadden door corona en de anderhalvemetermaatregel.  

•  De voorbereidingen voor het aansluiten van twee nieuwe huisartsenpraktijken bij 
OJG (start per 1 januari 2021).

•  De monitoringsgegevens OJG komen beschikbaar (verwachting is eind maart) 
vanuit Accare.

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben goede afspraken met de GGD gemaakt over de inzet JGZ, zowel 

over de wettelijke taken als de facultatieve taken. Deze zijn vastgelegd in een 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). 

•  Er zijn 20 trajecten Stevig Ouderschap ingezet en 30 trajecten Pedagogische 
Gezinsondersteuning. 

•  Er heeft een herverdeling van de beschikbare uren OJG plaatsgevonden, waardoor de 
uren effectiever ingezet zijn. 

•  Er zijn afspraken gemaakt met Accare over het aanreiken van de 
monitoringsgegevens OJG.  
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Indicatoren
 

tabel 14. Gegevens jeugdgezondheidszorg

Omschrijving %

Bereik JGZ 100% bereik pasgeborenen

Vaccinatiegraad JGZ Rond 95% (verschilt per vaccinatie)

Deelname OJG 75% van de huisartsenpraktijken

Percentage cliënten afgehandeld door OJG Ca. 68%1

Percentage doorverwijzing OJG Ca. 32%1 waarvan ca 26% naar jeugd GGZ

1) De eindrapportage 2020 is op moment van schrijven nog niet beschikbaar. 

Kansrijke Start
We zetten in op vroegsignalering van ernstige opvoed- en opgroeivraagstukken en 
ondernemen daarop actie. We merken dat door corona minder huisbezoeken en minder 
fysieke afspraken plaatsvinden. Dit maakt dat vroegsignalering lastiger is. Dit zien we 
terug in de cijfers van Nu Niet Zwanger en we hebben het gemerkt in een dip bij het 
Multidisciplinair overleg (MDO) kwetsbare zwangeren. 

Wat hebben we bereikt?
•  De lokale coalitie rondom zorg voor kwetsbare gezinnen is uitgebreid met 

huisartsen, Ondersteuners Jeugd en Gezin en de kinderopvang. We hebben nu een 
vrij compleet netwerk rondom de zorg in de eerste 1000 dagen (Kansrijke Start). Met 
deze coalitie heeft een verkenning plaatsgevonden op gezamenlijke ambities. Deze 
worden uitgewerkt in 2021. 

•  Er is een multidisciplinair overleg (MDO) Kwetsbare zwangere waarin op casusniveau 
informatie wordt gedeeld. Hieruit worden hiaten in het proces gesignaleerd, maar 
ook nieuwe ontwikkelingen. Deze zullen worden gedeeld binnen het overleg van de 
lokale coalitie.

•  Er is een regionale samenwerking (provinciaal) Kansrijke Start waarin inzichten 
worden gedeeld, maar ook overstijgende vraagstukken worden besproken.  

•  Er is uitvoering gegeven aan het 2e pilotjaar van het programma Nu Niet Zwanger. In 
2020 is gezorgd voor de borging van het programma bij GGD Groningen. 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben Goede Start ondersteunt in haar rol als projectleider om Kansrijke Start 

lokaal neer te zetten en dit te verbinden met de regio.
•  We hebben afspraken gemaakt met de GGD over de structurele uitvoering van  

Nu Niet Zwanger.
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Indicatoren

tabel 15. Gegevens kansrijke start

Omschrijving 2019 2020

Casusïetiek NNZ 35 12

Keuze voor anticonceptie 80% 87,5%

Keuze geen anticonceptie 0% 7,5%

Nog geen keuze voor anticonceptie 20% 5%

 
We zien een forse afname van het aantal casussen dat is opgeschaald naar 
de inhoudelijk coördinator. Corona speelt hier een grote rol. Er worden minder 
(fysieke) afspraken gepland vanuit de professionals. Daarnaast zijn er ook meer 
aandachtsfunctionarissen getraind in het afgelopen jaar, waardoor casuïstiek niet 
altijd meer wordt opgeschaald naar de inhoudelijk coördinator. 

Zorg voor Jeugd
We willen tijdig problemen bij jeugdigen signaleren en we willen zo voorkomen dat deze 
problemen de ontwikkelingen van jeugdigen belemmeren. Daarnaast willen we dat 
hulpverlening zo goed mogelijk op elkaar afgestemd wordt. Hiervoor gebruiken we het 
signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen (ZvJG). Vanwege corona is besloten om 
naast het versturen van de brief aan de deelnemende organisaties, geen aanvullende 
acties te ondernemen op de afspraken rondom melden in ZvJG.

Wat hebben we bereikt?
•  In 2020 zijn er 6684 meldingen gedaan in ZvJG vanuit organisaties binnen 

gemeente Midden-Groningen. In 1428 gevallen heeft dit geleid tot een toewijzing 
van procescoördinatie aan de GGD (92) of het sociaal team (1336). 

•  Er zijn twee nieuwe organisaties vanuit Midden-Groningen aangesloten bij  
Zorg voor Jeugd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Vanuit ZvJG is er een brief gestuurd naar alle deelnemende organisaties om het melden 
in ZvJG onder de aandacht te brengen. 
Indicatoren 1

 

tabel 16. Gegevens ZvJG

Omschrijving 2018 2019 2020

Signalen ZvJG 6115 6843 6684

Procescoördinatie 972  
(244 GGD - 728 Sociaal team

805  
(74 GGD - 731 Sociaal team

1428  
(92 GGD - 1336 Sociaal team
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Wmo
Algemene voorzieningen bieden een goed alternatief voor geïndiceerde zorg. Inwoners 
kunnen met deze vorm van ondersteuning langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ze 
kunnen hiermee ook deelnemen aan activiteiten. Dit helpt tegen eenzaamheid. En 
mantelzorgers worden hiermee ontlast. 

Wat hebben we bereikt?
We hebben binnen onze gemeente algemene voorzieningen die passen bij de vraag 
naar ondersteuning van onze inwoners. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben ook in corona tijd met de onafhankelijke clientvertegenwoordiger de 

inwoner kunnen ondersteunen voor-, tijdens, en na het gesprek met het sociale team.
•  In 2020 hebben we subsidie verstrekt aan de:
 - De computerbank (dig050)
 - Inloopvoorziening GGZ (de Drijfveer)
•  We hebben met NNCZ gesprekken gevoerd over haar plannen voor dagbesteding 

Nieuwe Stijl. Op basis van deze gesprekken heeft NNCZ een subsidie aanvraag 
ingediend voor 2021 voor dagbesteding Nieuwe Stijl in Noordbroek.

•  Inwoners konden voor informatie en advies terecht bij de wijkservicepunten. 
We zijn gestart met een traject voor herstructurering van de servicepunten. 
Ouderenvoorlichting maakt onderdeel uit van deze herstructurering. We verwachten 
in 2021 hiervan de resultaten te zien. Een aantal servicepunten heeft zich in 2020 
meer gericht op ontmoeten. We willen dit blijven stimuleren en in 2021 zal dit verder 
ontwikkeld worden.

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

•  Het bestuur van Het Houtstek in Slochteren en stichting Werkpro willen een 
algemene voorziening opstarten. We hebben deze mogelijkheden met beide partijen 
onderzocht. In 2021 verwachten we hiervoor een subsidieaanvraag.  

Indicatoren

tabel 17. Bezoekersaantallen De Drijfveer/InloopGGZ

Omschrijving Aantal

Unieke bezoekers 140

Wekelijkse deelname (variërend van 1 tot meerdere dagen per week) 30-40-

tabel 18. Bezoekersaantallen DIG050.

Omschrijving Aantal

Helpdesk 971

Cursus 1105

1 De eindrapportage 2020 is op moment van schrijven nog niet beschikbaar.
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2.2.4 Individuele ondersteuning en maatwerkvoorzieningen
Jeugdhulp
We zorgen voor hulp aan kinderen en gezinnen wanneer het opgroeien en opvoeden niet 
goed gaat. Dit doen we op basis van de Jeugdwet. We hebben hiervoor de toegang tot 
jeugdhulp (sociale teams, huisartsen, Gecertificeerde instellingen). Daarnaast zorgen 
we voor een compleet zorgaanbod. Het lukt ons niet om de inkomsten en uitgaven voor 
de jeugdhulp in balans te krijgen. Dit is een landelijk probleem. 
 
Opnieuw zagen we een stijging van de uitgaven. Dit komt door de combinatie van 
factoren, waaronder de omzetcompensatie (coronacrisis) en loonprijscompensatie.  
De jeugdhulp werd door de coronacrisis beperkter toegankelijk. De sociale teams 
onderhielden contact met gezinnen voornamelijk met videobellen en e-mail.
 
We weten nog niet welk effect de coronacrisis heeft op (kwetsbare) kinderen en wat we 
daar in de komende jaren van terugzien. We zien een daling van de instroom, maar we 
weten niet wat de achterliggende oorzaak is. In sommige gevallen lijkt het wegvallen 
van hulp ook een positief effect te hebben omdat gezinnen daardoor meer ontspannen 
met de opvoeding bezig zijn. 
 
Wat hebben we bereikt?
•  Het aantal kinderen met jeugdhulp en het aantal ingezette trajecten (indicaties) is 

in 2020 gedaald. Deze daling was vooral te zien bij de huisartsen en sociale teams 
als verwijzer. De grenzen van de jeugdhulp zijn duidelijker afgebakend. Tegelijkertijd 
is de samenwerking met de huisartsen en het onderwijs verbeterd.  

•  De kosten van de jeugdhulp zijn op basis van de tarieven van 2019 vrijwel niet 
gestegen. Toch hebben we meer uitgegeven. Dit komt door de afgesproken 
compensatie van omzetderving voor aanbieders als gevolg van de coronamaatregelen 
en door de loon en prijscompensatie 2020. 

•  We zien ook dat er relatief meer zwaardere hulp is ingezet. Een mogelijke oorzaak 
is dat door de coronamaatregelen hulpverleners door de ontstane afstand minder 
risico’s nemen. 

•  We hebben een steeds beter beeld van de aard en omvang van de jeugdhulp. 
Daardoor kunnen we het beleid beter aanpassen en sturen op de uitvoering. Dit 
zien we bijvoorbeeld terug in de samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen 
(GI ś) Hierdoor is de stijging van de uitgaven van gedwongen jeugdhulp afgevlakt. 
De transformatie van de jeugdhulp krijgt binnen de sociale teams een herkenbare 
vorm met vernieuwende projecten. De Groninger gemeenten blijven samenwerken 
voor de inkoop van jeugdhulp, ondanks het feit dat een aantal gemeenten een eigen 
weg wilden gaan. Binnen deze samenwerking hebben we ruimte gemaakt om de 
jeugdhulp voor Midden-Groningen zo snel mogelijk anders te gaan inkopen. 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben de criteria voor jeugdhulp aangescherpt in de verordening, beleidsregels 

en interne richtlijnen. Daarbij hebben we scherpere grenzen aangegeven voor de 
raakvlakken met andere domeinen zoals het passend onderwijs. Beleid, backoffice 
en de toegang van Kwartier werken hierin nauw samen. 

•  We hebben de aanpak van de 300 duurste gezinnen afgerond. De sociale teams 
passen de ontwikkelde werkwijze standaard toe. 
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•  We hebben maandelijks de ontwikkeling van de jeugdhulp gevolgd op basis van het 
dashboard jeugd. 

•  Samen met de andere gemeenten hebben we de RIGG de jeugdhulp gecontracteerd 
op basis van het Open House systeem van inkoop. Hiermee hebben we een dekkend 
zorgaanbod gerealiseerd waardoor we alle zorgvragen konden beantwoorden. 

•  De ondersteuning van de sociale teams voor de verwijzing naar jeugdhulp hebben 
we samen met stichting Kwartier een duidelijker positie en structuur gegeven. 
Uitgangpunt daarbij is dat jeugdhulp alleen wordt ingezet wanneer er een plan is 
van en voor het hele gezin.  

•  Met de Gecertificeerde Instellingen hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt. 
Op basis van informatie-uitwisseling onderzoeken we hoe GI en sociaal team een 
gezin het beste kunnen ondersteunen. 

•  In het kader van de transformatie zijn we in het najaar gestart met een pilot 
gezinsondersteuning. De eerste resultaten zijn hoopgevend. 

•  We hebben de applicatie Mijn Omgeving ingevoerd. Met deze applicatie kunnen de 
sociale teams veilig met inwoners communiceren en de hulp bieden. Deze applicatie 
biedt een belangrijk alternatief voor de bereikbaarheid van de sociale teams tijdens 
de coronacrisis. 

•  We hebben in provinciaal verband gemeentelijke organisatie, sociale teams en 
zorgaanbieders warm gemaakt voor de beweging van 0. De beweging van 0 is een 
samenwerkingsverband van professionals die gezamenlijk 1 ambitie afspreken en 
onderzoeken hoe zij dat kunnen realiseren. Een voorbeeld daarvan is dat 0 kinderen 
uit huis worden geplaatst.  

•  We hebben voor de inkoop van de jeugdhulp vanaf 2021 5 beleidsuitgangspunten 
geformuleerd. Deze hebben we ingebracht in de Uitvoeringsagenda, het 
gezamenlijke traject van de Groninger gemeenten voor de inkoop van de jeugdhulp 
vanaf 2021. We willen als één van de verkennende gemeenten zo snel mogelijk een 
start maken met het realiseren van onze 5 uitgangspunten door een andere vorm 
van inkoop. Hiervoor hebben o.a. onze uitgangspunten en inzichten ingebracht in het 
gezamenlijke traject van de Uitvoeringsagenda.  

Indicatoren

tabel 19. Indicatoren jeugdhulp

Indicator 2019 2020 Verschil

Kinderen met een indicatie 2032 1886 -7%

Aantal indicaties 4773 4683 -2%

Gemiddelde indicatiewaarde* 14171 15238 8%

Kinderen waarvoor hulp is gedeclareerd 1925 1777 -8%

Kinderen met gedwongen jeugdhulp 258 257 0%

Kinderen met crisishulp 58 32 -45%

* 3% punt van de stijging komt door loon- en prijscompensatie
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Wmo
Wat hebben we bereikt?
We hebben waar nodig maatwerkvoorzieningen geboden aan inwoners. Hierdoor 
kunnen inwoners langer en beterzelfstandig wonen en meedoen. Het gaat om: 
Woonvoorzieningen, Vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, dagbesteding en 
individuele begeleiding. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  De sociale teams zijn de toegang voor de maatwerkvoorzieningen. Zij hebben 

gekeken welke ondersteuning nodig is om dit het te bereiken.
•  We hebben samen met zorgaanbieders gekeken hoe we inwoners konden blijven 

ondersteunen tijdens de coronacrisis. 
•  We hebben in overleg met zorgaanbieders het contract verlengd. Hiervoor is in 

het kader van de AmvB, een kostprijsonderzoek gedaan. We hebben ook een 
kwaliteitskader aan het verlengde contract toegevoegd. Hiermee kunnen we samen 
met toezicht beter sturen en zo nodig handhaven op de kwaliteit van zorg.

Indicatoren
Het totaal aan inwoners die in 2020 gebruik hebben gemaakt van 
maatwerkvoorzieningen.
 

tabel 20. Gebruik maatwerkvoorzieningen

Omschrijving 2020 2019

HH 1928 1862

BG 767 840

Dagbesteding 313 340

Het aantal verstrekkingen HH is opnieuw gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de invoering van het abonnementstarief in 2019. Met betrekking tot BG zien we een 
afname van het gebruik. Dit wordt vooral veroorzaakt door Covid-19.
 
Het grootste gedeelte van de maatwerkvoorzieningen zijn geleverd in Zorg in natura. 
Een kleiner deel in Pgb. Voor het Pgb hebben we in 2020 ingevoerd dat cliënten Pgb 
vaardig moeten zijn. Hier wordt door inwoner en casemanager samen naar gekeken.

tabel 21. Inzet PGB

PGB 2020 2019

HH 44 49

BG 138 151

Dagbesteding 30 34
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Beschermd wonen
Wat hebben we bereikt?
• Er is in 2020 gestart met de decentralisering van de toegang.
•  Er is 2020 een klantreis ontwikkeld. Deze moet zorgen voor een verbeterde 

uitstroom vanuit beschermd wonen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Er zijn 2 casemanagers die in september gestart zijn met een stage bij de centrale 

toegang beschermd wonen. Doel van de stage is dat Midden-Groningen vanaf 1 juli 
2021 zelf de toegang van de inwoners van Midden-Groningen kan verzorgen.

•  Samen met de woningbouwverenigingen en zorgaanbieders zijn we gestart om de 
uitstroom naar zelfstandig wonen te bevorderen door o.a. te zorgen dat de afspraken 
die nodig zijn voor een goede klantreis afgestemd zijn op de lokale situatie en te 
zorgen voor passend aanbod van huisvesting en zorg.

Vervoer
Wat hebben we bereikt?
•  Per 1 januari 2020 zijn puntbestemmingen vastgesteld/aangevuld voor de hele 

gemeente. Dit zijn bestemmingen buiten de limiet van 22,5 km, die voor het normale 
tarief worden aangeboden aan de pashouder. Te denken valt aan ziekenhuis, 
verpleeghuis, revalidatiecentrum. Normaal berekent de vervoerder voor ritten  
boven de 22,5 km een commercieel tarief. Voor deze specifieke bestemmingen 
betaalt de pashouder het reguliere vervoerstarief. De meerkosten worden betaald 
door de gemeente.

•  De tarieven voor Wmo-vervoer zijn per 1 april 2020 verhoogd, zodat de kosten voor 
de pashouder gelijk zijn aan het openbaar vervoer. De tarieven waren al langere tijd 
niet verhoogd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Regelmatig afstemming met collega’s van andere gemeenten binnen hetzelfde perceel.
•  Pashouders met een brief geïnformeerd over de tariefsverhoging.

Indicatoren

tabel 22. Ritten in het wmo-vervoer

Indicator 2019 2020

Aantal unieke reizigers 1.984 1.630

Aantal uitgevoerde ritten 58.784 33.764

Gemiddelde ritlengte (km) 10,8 10,8

Aantal ritten per pashouder 30 21

Gemiddelde ritkosten gemeente (e) 19 20,31

Geen ritkosten eigen bijdrage pashouder (e) 2,44 2,57

Als gevolg van de Corona-pandemie zijn aanzienlijk minder ritten gereden in het    
Wmo-vervoer.
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Uitkeringen bijstand
Wat hebben we bereikt?
Aantal uitkeringen
Eind 2019 trok de arbeidsmarkt weer aan. Ook het aantal huishoudens in Midden-
Groningen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering nam af. Dat leek zich voort te 
zetten in 2020. Daarom werd voor 2020 minder aanvragen verwacht en dachten we 
meer mensen naar werk te kunnen laten uitstromen. 
 
Eerst leken onze verwachtingen uit te komen. Dit kwam onder meer door onze extra 
inzet om de bezuinigingen te realiseren. 
 
Vanaf het tweede kwartaal kregen we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. 
Dit had niet alleen economische gevolgen. We moesten ook onze werkprocessen 
aanpassen omdat fysiek contact niet meer mogelijke was. De noodgedwongen 
aanpassingen van de werkprocessen werkten evenmin mee om de doelststellingen 
volledig te realiseren. 
 
Hierdoor moesten meer huishoudens bijstand aanvragen dan we van tevoren hadden 
ingeschat. Het totaal aantal aanvragen was in 2020 (801) iets hoger dan in 2019 (783). 
Daarnaast konden we de ambitieuze doelstelling van uitstroom naar werk (240) niet 
volledig realiseren. Desondanks hebben we nog 170 mensen aan werk kunnen helpen 
waardoor ze geen bijstand meer nodig hadden (in 2019 waren dit er 218). Zie voor de 
uitstroom het onderdeel re-integratie.

In plaats van een verwachte afname was een toenemend aantal huishoudens in 
Midden-Groningen aangewezen op een bijstandsuitkering. Vanaf oktober zien we 
gelukkig weer een daling. Uiteindelijk was het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen in 
2020 (1.810) vergelijkbaar met 2019 (1.818). Als we de situatie vergelijken op 31 december 
is het aantal bijstandsuitkeringen met 33 toegenomen (1,9%).
 
We dachten eerst dat het aantal bijstandsuitkeringen door corona forser zou toenemen. 
De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de bijstand nog beperkt. Mogelijk lopen de 
bedrijfsondersteunende overheidsmaatregelen af in 2021. Ook lopen dan veel WW-
uitkeringen af. We verwachten door dat in 2021 het aantal bijstandsuitkeringen verder 
zal toenemen in onze gemeente.
 
We kregen in 2020 ook te maken met het uitvoeren van een regeling voor zelfstandigen 
die als gevolg van de coronamaatregelen geen of onvoldoende inkomsten hadden. De 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) biedt ondernemers 
in zwaar weer een inkomensondersteuning en een voorziening in bedrijfskapitaal. 
In 2020 heeft de gemeente 1.421 aanvragen van zelfstandigen behandeld (inclusief 
verlengingsaanvragen). Dit vergde de nodige flexibiliteit en inzet van een groot aantal 
medewerkers verspreid over alle teams van BWRI die samen de klus zonder inhuur van 
derden hebben geklaard. Omdat het Rijk de uitvoeringskosten vergoedde levert dit een 
voordeel van € 700.000000 op ten opzichte van de begroting. 
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Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag was dit jaar 30,5 dagen. Dit is een 
verdere verbetering in vergelijking met 2019. Ook toen was het gemiddelde al prima. 
Hierdoor hoeven aanvragers minder lang te wachten op het besluit. 
 
De doorlooptijd ligt ruim onder de wettelijke termijn van 56 dagen. In werkelijkheid is 
onze doorlooptijd nog korter omdat niet alle aanvragen compleet ingeleverd worden. 
De aanvrager krijgt dan nog een periode de kans om de noodzakelijke gegevens alsnog 
in te leveren. Dit schort de doorlooptijd op. Ons systeem blijft echter wel doortellen 
waardoor de doorlooptijd hoger lijkt dan het in werkelijkheid is.
 
Wat hebben we ervoor gedaan?
Aantal uitkeringen
Voor het gedeelte uitstroom zie het onderdeel ‘re-integratie’. Direct na ontvangst van 
een aanvraag bekijken we in samenspraak met de werkcoaches en het werkgeversteam 
of er werk voor de aanvrager is in plaats van een bijstandsuitkering. Daarnaast screent 
het aanvraagteam zorgvuldig op de rechtmatigheid van een aanvraag. Mogelijk kan de 
aanvrager ook aanspraak maken op een andere voorziening dan de bijstand. Daar waar 
dat nodig is, werkt het aanvraagteam volgens het principe van de omgekeerde toets. 
We bieden hiermee maatwerk. Hierdoor wordt integraal samengewerkt met diverse 
disciplines binnen het gemeentelijk apparaat (Wmo, Jeugd en Sociale Teams). 

Bij de omgekeerde toets kijken we allereerst wat nodig is. En of dat past binnen de 
grondwaarden van de diverse wetten. Daarbij wegen we de mogelijke effecten van een 
besluit in de volle breedte mee. Pas als dit helder is, komt de juridische toets. Hierbij zien 
we de wetsartikelen als instrumenten om de grondwaarden van de wetten te realiseren.

Zo is maatwerk mogelijk zonder dat het leidt tot willekeur. Ten tweede maakt dit het 
integraal werken in de gemeente veel makkelijker. De grondwaarden van de diverse wetten 
binnen het sociaal domein zijn gelijk. Ten derde is het maatwerk toetsbaar in bezwaar 
en beroep en voor de accountant. En volledig in lijn met de bedoeling van de wetgever.

Doorlooptijd
Ons uitgangspunt is dat we iedere aanvrager persoonlijk spreken. We wijzen de aanvrager 
op de mogelijkheden (bijvoorbeeld minimabeleid, collectieve zorgverzekering, bijzondere 
bijstand) en de rechten en plichten die verbonden zijn aan de bijstand. Daarnaast screenen 
we of de mensen die aanvragen mogelijk baat hebben bij een afspraak met de Kredietbank. 

We konden door corona niet altijd volgens dit uitgangspunt werken. Hierdoor moesten 
veel aanvragen schriftelijk afgehandeld worden. Als verduidelijking nodig was, belden 
we met de aanvrager. 
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Indicatoren
 

tabel 23. Aantal uitkering per 31-12

2020 2019 2018 2017 2016

aantal uitkeringen op 31-12* 1.797 1.764 1.831 1.904 1.866

* exclusief Tozo

tabel 24. Doorlooptijd

2020 2019 2018 2017 2016

aantal kalenderdagen 30,5 35 34,5 36 36

 
Minima- en armoedebeleid  
We willen dat niemand onder de armoedegrens hoeft te leven. We willen dat alle 
kinderen zich kunnen ontplooien, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin 
ze opgroeien. We willen tweedeling voorkomen. Kinderen krijgen kansen waarmee zij de 
spiraal van armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid kunnen doorbreken. 

Wat hebben we bereikt?
•  We hebben financiële hulp geboden aan gezinnen met een laag inkomen. 
•  Maatschappelijke organisaties die zich richten op de bestrijding van armoede 

kregen financiële ondersteuning van de gemeente.
•  We hebben een nieuwe opzet voor het Armoedepact ontwikkeld zodat we op een 

meer slagvaardige wijze mensen in armoede kunnen bereiken en de gewenste 
ondersteuning kunnen bieden. 

•  We hebben zicht op de hoogte van de armoedeval in Midden-Groningen, wanneer 
deze optreedt en wat we kunnen eraan kunnen doen. Door de armoedeval gaan 
mensen er soms op achteruit als ze vanuit een uitkering de stap naar betaald werk 
maken. We hebben maatregelen vastgesteld die de stap naar betaald werk vanuit 
een uitkering versoepelen. 

•  Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag besteedbaar inkomen waren in 
staat om mee te doen aan activiteiten met andere kinderen. Voorbeelden zijn een 
verjaardag vieren, sporten, een muziekinstrument spelen of mee op schoolreis. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben aanvragen voor inkomensondersteunende maatregelen behandeld.
•  We hebben subsidies verstrekt aan maatschappelijke organisaties die mensen in 

armoede ondersteunen.
•  De armoederegisseur heeft samen met sleutelfiguren van het pact een evaluatie 

uitgevoerd naar het functioneren van het Armoedepact. Dit heeft geleid tot een 
aanpassing in de opzet van het pact. 

•  We hebben onderzoeksbureau Stimulansz een onderzoek laten doen naar de 
armoedeval in Midden-Groningen. 



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

68

•  We participeren in een wetenschappelijk onderzoek van het Radbouduniversiteit 
naar een effectieve armoedeaanpak. De werktitel van dit onderzoek is: ‘minder 
armoedestress, meer gezondheid en participatie’. We verwachten in het najaar van 
2021 te kunnen experimenteren met een interventie. 

•  We verstrekken een subsidie aan Sterk uit Armoede zodat zij een pool van 
ervaringsdeskundigen armoede kunnen financieren. De ervaringsdeskundigen 
armoede kunnen ingezet worden bij het ontwikkelen van beleid. 

•  In samenwerking met Menzis bieden we een collectieve aanvullende ziektekosten-
verzekering (CAZ) voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

 -  Het aantal deelnemers aan de CAZ is in 2020 en 2021 licht gedaald (zie tabel 26). 
Dit is in lijn met het landelijke beeld. We vermoeden dat de coronapandemie hier 
effect op heeft gehad. Ondanks het breed inzetten van publiekscommunicatie 
hebben we inwoners minder persoonlijk kunnen informeren. Met dank aan 
Humanitas konden klanten op locatie hulp krijgen. Dit moest echter wel op 
afspraak, terwijl we voorgaande jaren inloopspreekuren hadden. Gezien de 
pandemie was dit het hoogst haalbare. Er zijn relatief meer deelnemers voor het 
hoogste aanvullende pakket, GarantVerzorgd 3. In dit pakket krijgen deelnemers 
het verplicht eigen risico vergoed.

•  We hebben subsidie verstrekt aan Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting 
Leergeld die zich inzetten voor kinderen. 

•  Kinderen maakten aanspraak op het Meedoenfonds en het kindpakket. 
•  We hebben het maatwerkbudget ingezet voor gezinnen met kinderen die 

geconfronteerd werden met bijzondere kosten waar de voorliggende voorzieningen 
niet toereikend waren. Het maatwerkbudget is ingezet voor schoolkosten, reiskosten 
en medische kosten. 

•  We nemen deel aan de Alliantie van Kracht. Dit is een samenwerkingsverband 
van gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals welzijnsinstelling, 
woningbouwvereniging, GGD, et cetera. Vanuit de Alliantie van Kracht doen we mee 
aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar intergenerationele 
armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën. Het onderzoek moet 
handelingsperspectieven geven om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. 
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Indicatoren
 

tabel 25. Aantal personen dat is ondersteund door de gemeente  
of een maatschappelijk organisatie

Indicator 2019 2020

Meedoenfonds volwassenen 2164 (30% van de doelgroep) 2206 (34% van de doelgroep)

Meedoenfonds kinderen 1413 (90% van de doelgroep) 1423 (94% van de doelgroep)

Maatwerkbudget voor kinderen 33 38

Voedselbank 926 1064

Stichting Urgente Noden 34 44

Kledingbank Maxima Veendam 185 95*

Kledingbank Maxima Sappemeer 1504 920*

Jeugdfonds Sport en Cultuur 246 222

Stichting Leergeld 179 145

* Door de coronamaatregelen kon Kledingbank Maxima minder open zijn. Dit heeft geleid tot een forse daling van het aantal bezoekers.

 

tabel 26. Gebruik van de CAZ vanaf 2019, per aanvullend pakket

Indicator 1 januari 2019 1 januari 2020 1 januari 2021

GarantVerzorgd 1 539 515 503

GarantVerzorgd 2 128 114 102

GarantVerzorgd 3 1.090 1.072 1.085

Leeg 0 1 1

Totaal 1,757 1.702 1691

Hierboven staat het aantal volwassenen met een CAZ-verzekering. Als kinderen ook meegerekend worden, nemen op 1 januari 2021 2.203  
inwoners deel aan de CAZ, ten opzichte van 2.217 op 1 januari 2020. In de categorie ‘leeg’ staan klanten waarvan het verzekeringspakket op  
1 januari nog niet duidelijk was. De inkomensgrens voor de CAZ is 125% van het sociaal minimum. Er geldt geen vermogensgrens.

Re-integratie
We ondersteunen inwoners bij het vinden en behouden van werk. Participatie is het 
doel als werk (nog) niet tot de mogelijkheden behoort. We laten niemand aan de kant 
staan. Werken en economische zelfstandigheid zijn namelijk 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 bieden perspectief en ondersteuning en laten 
zoveel mogelijk mensen uitstromen. Bij voorkeur stromen zij uit naar regulier werk. 
We halen onze taakstelling voor wat betreft beschut werk en plaatsen zoveel mogelijk 
mensen uit de doelgroep op een afspraakbaan. We proberen de uitkeringsduur zo kort 
mogelijk te houden. We willen een effectieve uitstroom en richten ons op de doelgroep 
met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Lukt dat (nog) niet? Dan bieden we andere 
ondersteuning.
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Wat hebben we bereikt? 
Begeleiding naar werk 
Door corona zijn onze re-integratieactiviteiten en de dienstverlening aan de doelgroepen 
vanaf maart 2020 nagenoeg stil komen te liggen. De meeste Wsw-bedrijfsonderdelen 
werden gesloten. Alleen daar waar dit noodzakelijk was, zijn vitale processen uitgevoerd.
 
Voor de werkzoekenden waren en zijn de gevolgen het meest ingrijpend. De 
economie en daarmee de kansen voor hen op de arbeidsmarkt kwamen tot stilstand. 
Tegelijkertijd loopt het aantal werklozen op, ook al zijn er steunmaatregelen. Corona 
heeft veel consequenties voor de arbeidsmarkt. Veel jongeren raakten hun baan kwijt, 
zzp’ers hadden van de een op de andere dag geen werk en dus ook geen inkomen meer. 
Alle werkcoaches van team Re-integratie hebben vanaf de 1ste lockdown thuisgewerkt. 
Dit heeft een negatief effect gehad op de dienstverlening en de uitstroom van 
bijstandsgerechtigden. Dit komt omdat re-integratie de bijstandsgerechtigden met 
name face to face spreekt. Niet alleen BWRI re-integratie stopte. Ook veel bedrijven 
en organisaties moesten stoppen, scholen gingen dicht. Re-integratieactiviteiten 
konden niet meer plaatsvinden. Daardoor kwam er weinig vooruitgang in het 
arbeidsperspectief van de werkzoekenden. 
 
Onze contacten met bijstandsgerechtigden waren voornamelijk via telefoon en e-mail. 
Soms gebruikten we beeldbellen. We vinden het behouden van contact belangrijk. 

Taakstelling afspraakbanen
Er zijn geen landelijke streefgetallen voor gemeenten over de afspraakbanen. 
Uitgangspunt is dat we in gezamenlijkheid binnen de arbeidsmarktregio aantallen 
realiseren. De monitoring van de realisatie van de afspraakbanen wordt binnen 
de arbeidsmarkt gedaan door WerkinZicht en landelijk door het UWV. Binnen de 
arbeidsmarktregio realiseerden we in 2020 in gezamenlijkheid meer dan de gestelde 
streefcijfers. Dat geldt ook voor de voorgaande 4 jaren. Eind september 2020 was er 
sprake van 3.469 afspraakbanen. Dat zijn er minder dan eind 2019 (3.605), maar nog 
steeds ruim 800 meer dan het streefcijfer voor 2020 ( 2.648).  
 
De doelgroep van de banenafspraak bestaat uit drie groepen. Mensen met een uitkering 
van de Wajong of Participatiewet en mensen die recht hebben op de Wet sociale 
werkvoorziening. In totaal zijn dat ruim 12.500 personen. Hiervan is bijna de helft  
aan het werk. In vergelijking met 2019 is dat een afname van 2 procentpunt. 
Het aantal gedetacheerde Wsw’ers en het aantal werkende Wajongeren is afgenomen.  
Bij de doelgroep van de Participatiewet is nog wel sprake van een toename van het 
aantal werkenden. We zien een lichte daling in 2020. Toch zijn de effecten van de 
coronacrisis voor deze gemeentelijke doelgroep (vooralsnog) beperkt en zien we  
alweer een lichte stijging.
 
Werkcoaches en het werkgeversteam van BWRI realiseren afspraakbanen. Hierbij is 
er speciale aandacht voor het plaatsen van jongeren die vanuit het praktijkonderwijs 
en het voortgezet speciale onderwijs komen. Zij worden rechtstreeks geplaatst in het 
doelgroepenregister. Werkgevers zijn hier positief over.

70
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 Wat hebben we ervoor gedaan?
•  BWRI heeft specifieke en specialistische aandacht voor mensen die we richting 

arbeidsmarkt moeten begeleiden. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed 
aan de nieuwe doelgroep onder de Participatiewet (afspraakbanen en beschut 
werk). Ook ging onze aandacht naar statushouders die een beroep deden op een 
bijstandsuitkering. Alle bijstandsgerechtigden hebben een Plan van Aanpak waarin 
de afspraken staan over re-integratie en arbeidsverplichtingen.

•  Bij aanvraag van een uitkering houden we een zogenoemd ‘poortwachtersgesprek’. 
Blijkt in dit gesprek dat de afstand tot de arbeidsmarkt kort is? Dan leiden we 
mensen direct naar openstaande vacatures en/of naar het werkgeversteam.

•  In 2020 wilden we 240 uitkeringsgerechtigden aan werk helpen. Dit was een
•  optimistische prognose op grond van de toenemende economie. Als gevolg van 

corona en de genomen maatregelen is de gerealiseerde uitstroom lager. 
•  Daarnaast zien we dat openstaande vacatures moeilijker kunnen worden vervuld 

door mismatch (opleidingsniveau sluit niet goed aan, kennisveroudering, 
geografisch). BWRI probeert zoveel mogelijk werkzoekenden met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt te scholen en hen duurzaam op weg te helpen. Hiervoor maken 
we gebruik van de kansen die het ’1000-banenplan’ biedt.

Indicatoren

tabel 27. Afspraakbanen in Midden-Groningen

Indicator 2018 2019 2020

Jongeren (tot 27 jaar) 42 57 66

Inwoners vanaf 27 jaar 11 24 30

Totaal 53 81 96

 

tabel 28. Aantal personen met een lopend traject

Traject 2018 2019 2020

Ontheffing 562 545 575

Regie 661 605 667

Arbeidsontwikkeling 439 416 496

Route Jongeren 247 226 279

Route Werk 410 291 266

tabel 29. Aantal mensen uitgestroomd naar betaald werk

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Arbeid dienstbetrekking 170 218 212 145 195 137

Norm uitstroom 240 275 200 200 200 200

Verschil -70 -57 12 -55 -5 -63
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Wsw en beschut werk
We willen dat iedereen meedoet in de maatschappij. Dat geldt ook voor mensen met 
een beperking die alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen worden. Een 
beperking kan zowel lichamelijk, verstandelijk of psychisch zijn. We geven inwoners die 
onder de Wsw vallen een werkplek en een bestaansinkomen.

Wat hebben we bereikt?
Aan het begin van de coronapandemie is het het Wsw-werkbedrijf in totale lockdown 
geplaatst. Alle Wsw-medewerkers zijn naar huis gestuurd en het werk is volledig 
(behalve schoonmaak) tot stilstand gekomen. Eind april zijn we met een voorzichtige 
herstart begonnen. Dat betekende wel voor elke werksoort een plan van aanpak. De 
indeling van het werk en de werkvloer moesten voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Ons 
Coronateam heeft toestemming gegeven voor de plannen. Ongeveer 95% van de SW-
medewerkers werk weer sinds medio september 2020. 

Door de sluiting kwamen de financiën van het Werkbedrijf zwaar onder druk te staan. In 
2020 waren de opbrengsten van het werkbedrijf ongeveer € 700.000 lager dan begroot. 
Het Rijk heeft de SW-bedrijven gecompenseerd in 2020. De SW-subsidie is € 360.000, 
- hoger dan begroot èn we hebben een compensatie ontvangen vanwege geleden 
Coronaverliezen. Deze compensatie was voor Midden-Groningen € 610.000, - De 
compensaties zijn ruim voldoende gebleken om de klappen als gevolg van Corona op te 
kunnen vangen, waardoor de financiële consequenties voor het werkbedrijf door Corona 
meevielen en het negatieve resultaat niet verder is opgelopen. 

De gemeenschappelijke regeling Wedeka in Oost-Groningen voert de Wsw uit voor 
inwoners van voormalige gemeente Menterwolde. BWRI voert de Wsw uit voor inwoners 
van de voormalige gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer.
 
Het aantal Wsw-werknemers bij BWRI was bij de start van 2020 298,1 fte, eind 2020 zijn 
dit 285,9 fte. 
Beschut werk
Vanaf 1 januari 2017 zijn we verplicht om beschutte werkplekken aan te bieden. 
De staatssecretaris heeft hier ook per gemeente een taakstelling opgelegd. Voor 
Midden-Groningen was de taakstelling in 2020 in totaal 32 werkplekken. Dit aantal is 
gerealiseerd door BWRI. 

Op 31 december 2020 staan er 22 mensen op de wachtlijst voor een beschutte werkplek.

Wat hebben we ervoor gedaan?
•  We voeren een arbeidsgerichte aanpak. Dat betekent dat we zoveel mogelijk 

mensen willen detacheren die in Wsw-verband werken. In 2020 zien we een verdere 
stagnering van deze cijfers, omdat er geen instroom meer is binnen de Wsw en de 
huidige detachering het hoogst haalbare is binnen de groep. Ook hebben we geen 
stijging meer door de samenstelling van het huidige Wsw-bestand werknemers.

•  We hebben in 2020 het werkgeversteam ingezet voor zowel de Wsw’ers als 
bijstandsgerechtigden. 
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•  BWRI-werkbedrijf heeft op verschillende manieren uitvoering gegeven aan de Wsw. 
Dit was binnen de eigen infrastructuur, op locatie en door detachering van mensen 
bij externe bedrijven.

•  BWRI heeft voor de uitvoering van beschut werk processen gemaakt. Re-integratie 
en het Wsw werkbedrijf werken nauw samen om de kwetsbare doelgroep goed te 
begeleiden en te plaatsen. Bij de verplichte taakstelling door het Rijk was al duidelijk 
dat beschut werk mogelijk zou kunnen leiden tot extra kosten. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt doordat enerzijds de loonwaarde veel hoger uitvalt dan de verwachting 
was bij de start van de Participatiewet. Destijds was de aanname dat de loonwaarde 
30% zou zijn, dit is in werkelijkheid veel hoger. Anderzijds is de productiviteit van 
de beschutte werknemer lager dan van de gemiddelde Wsw’er. Met als gevolg dat 
beschut werk in 2020 een negatief resultaat heeft van € 170.000.

•  We hebben in 2020 jongeren tot 23 jaar op basis van het re-integratiebeleid 2020-
2023 direct geplaatst op een beschutte werkplek. Zij komen niet op de wachtlijst te 
staan. Dit betekent dat er naast de wettelijke taakstelling in totaal 10 jongeren een 
beschutte werkplek hebben gekregen. 

Indicatoren

tabel 30. Resultaten inzet werkgeversteam voor WSW’ers  
en bijstandsgerechtigden 

Trajecten 2020 2019 2018

Traject aanmeldingen 337 263 318

Traject beëindigingen 287 255 246

Succesvolle trajecten 232 251 234

Waarvan regulier werk 152 193 122

 

tabel 31. Beschut werk 

Omschrijving Aantal percelen

Proefplaatsing 10

Beschutte werkplek 42

Toegekende indicatie 70

Aangevraagde indicatie 0

Wedeka
De jaarrekening 2020 van Wedeka laat een positiever beeld zien dan begroot. Het 
exploitatieresultaat van Wedeka over 2020 laat een tekort van € 1.676.000,- zien. Dit is 
een verbetering van € 5.397.000,- ten opzichte van het begrote tekort van € 7.073.000,-.

Het tekort is op te splitsen in een bedrijfsresultaat, een resultaat Beschut werk en een 
subsidie-resultaat. De verbeterde resultaten zijn het gevolg van de extra gelden die 
Wedeka heeft ontvangen vanwege de consequenties van corona op de bedrijfsvoering. 
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Daarnaast is er sprake van een beter resultaat dankzij de hogere Rijksbijdrage in 2020. 
Op basis van deze cijfers vermindert de bijdrage van Midden-Groningen op het 
negatieve bedrijfsresultaat. Op basis van het jaarverslag van Wedeka blijkt het 
voordeel afgerond € 365.000. 

Begin 2021 heeft de gemeente Midden-Groningen een akkoord bereikt over een 
te ontvangen bedrag van € 360.300, vanuit de Westerlee-gelden. Dit geld zal in 
2021 ingezet worden voor de reorganisatie en transitie van Wedeka in lijn met de 
doelstellingen uit het Westerlee akkoord. 

Kwetsbare jongeren 
We willen dat geen enkele jongere thuis op de bank komt te zitten. Iedere jongere 
heeft een passend traject en een toekomstperspectief. Toekomstige werkloosheid 
willen we voorkomen. 

Wat hebben we bereikt?
•  We hebben zoveel mogelijk jongeren begeleid naar een passende plek in de 

samenleving. Als vervolgonderwijs niet mogelijk of wenselijk was, zijn jongeren 
begeleid richting de arbeidsmarkt, hulpverlening of dagbesteding. Ondanks onze 
inspanningen heeft een aantal jongeren ervoor gekozen om geen gebruik te maken 
van onze ondersteuning. In het jaar 2020 ging het om 24 jongeren. 

•  We hebben geprobeerd te voorkomen dat jongeren het onderwijs verlaten zonder 
een MBO2, HAVO of VWO diploma. Het aantal voortijdige schoolverlaters is gestegen 
ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is een landelijke trend. Het percentage 
voortijdige schoolverlaters in onze gemeente is gelijk aan het landelijk gemiddelde. 
De schooluitval op het MBO niveau 3 en 4 is toegenomen. Deze trend is al langer te 
zien (ook al voor de coronacrisis). 

Wat hebben we daarvoor gedaan
•  We werkten samen in de RMC regio met de gemeenten Groningen en Westerkwartier. 

We bepaalden samen de speerpunten van ons beleid en verdeelden de regionale 
RMC-gelden. 

•  We hebben de kwalificatieplicht gehandhaafd om schooluitval te voorkomen.
•  We hebben ondersteuning gegeven aan jongeren die niet of maar gedeeltelijk 

onderwijs kunnen volgen. Hierbij hebben we gekeken hoe terugkeer naar school 
mogelijk is en waar de jongere het beste onderwijs kan volgen. We werkten hierbij 
samen binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

•  We hebben samen met Noorderpoort een MBO2 opleiding voor jongeren aangeboden 
op het Werkbedrijf BWRI. Hier kunnen jongeren die niet in staat zijn om op het 
reguliere onderwijs hun startkwalificatie te halen, onderwijs volgen. 

•  We hebben de Route arbeid ingezet waarmee we jongeren die de overstap maakten 
van het praktijkonderwijs/ voortgezet speciaal onderwijs naar de arbeidsmarkt 
intensief hebben begeleid. 

•  Jongeren die een beroep deden op de Participatiewet kregen ondersteuning. Inzet 
was het volgen van een opleiding waar mogelijk. Als dat niet mogelijk was zijn de 
jongeren begeleid naar betaald werk, beschut werk, hulpverlening of dagbesteding. 
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Indicatoren
 

tabel 32. Aantal voortijdige schoolverlaters

2017/2018 2018/2019 2019/2020

91 113 123

 

tabel 33. Resultaten van de begeleiding van jongeren 16-27 jaar

2017/2018 2019 2020

Afspraakbaan 22 19

Beschut werk 4 2

Regulier werk 117 99

Hulpverlening 13 10

Dagbesteding 2 9

Onderwijs 145* 155*

Jongeren op 1 januari 2020 in begeleiding 441 432*

Jongeren op 31 december  2020 in begeleiding 432 488

* Een aantal van deze jongeren staan nog ingeschreven voor een opleiding. Zij worden begeleid om te voorkomen dat zij uitvallen.

 

Effect coronamaatregelen 
We constateerden dat de coronamaatregelen leiden tot een toename van psychische 
klachten van jongeren. Dit geldt ook voor andere problemen. Deze worden groter maar 
zijn minder zichtbaar. 
 
De begeleiding van jongeren ging minder eenvoudig omdat er vrijwel geen fysieke 
afspraken of huisbezoeken mogelijk waren. De binding met de jongeren was daarmee 
minder, waardoor het lastiger was om sommige jongeren in beeld te houden. Het heeft 
veel inzet van de jongerencoaches gevraagd. 
 
De coronamaatregelen maakten ook dat jongeren minder goed uit te plaatsen waren 
voor een stage, arbeidstraining of werkplek. Verder zagen we een toename van het 
aantal jongeren dat een beroep deed op een bijstandsuitkering. Op 1 januari 2020 
waren er 219 jongeren met een bijstandsuitkering. Op 31 december 2020 ontvingen 291 
jongeren een bijstandsuitkering.  
 
Participatie en integratie nieuwkomers
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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Wat hebben we bereikt?
•  Het rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor gemeenten om alvast te 

experimenteren met de nieuwe inburgeringswet die naar verwachting ingaat per 
1 januari 2022.  Onze gemeente heeft zich succesvol aangemeld voor de pilot 
‘zelfredzaamheidsroute’. Vanuit deze pilot hebben we de praktische taalvaardigheid 
van kwetsbare nieuwkomers kunnen versterken. 

•  We hebben de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving 
bevorderd en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Deelnemers aan de zelfredzaamheidsroute kregen praktische taallessen en leerden 

zaken als gezond leven, kinderen helpen op school, een sociaal netwerk opbouwen 
en inzicht krijgen in de financiële administratie. 

•  De taallessen hebben veel digitaal plaatsgevonden door de coronamaatregelen. Dit 
was voor deze doelgroep niet ideaal. Deelnemers hebben toch kleine stappen vooruit 
gemaakt in de taalbeheersing. 

•  Oorspronkelijke opzet van de pilot was dat de deelnemers daarnaast aan de 
slag gingen met participatie-activiteiten. Door de coronamaatregelen is dit 
nauwelijks van de grond gekomen. Dit kwam omdat er geen vrijwilligersplaatsen of 
arbeidstrainingsplaatsen beschikbaar waren. 

•  Humanitas heeft maatschappelijke begeleiding geboden aan nieuwkomers. Hierdoor 
zijn mensen wegwijs gemaakt in Nederland. 

•  Nieuwkomers kregen  ondersteuning bij het vinden van werk, vervolgstudie,  
vrijwilligerswerk of taalstage. Nieuwkomers kregen binnen het project ‘Meer doen 
met nieuwkomers’  intensieve begeleiding bij hun integratie en participatie. Hier 
begonnen we al mee in de periode dat zij een inburgeringscursus volgden. Alle 
inzet was er op gericht om de talenten en mogelijkheden van nieuwkomers zo goed 
mogelijk te benutten. De ondersteuning kon bestaan uit taallessen, taalstage, 
begeleiding naar betaald werk, een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk. 

•  Door de lockdowns en coronamaatregelen waren er gedurende een groot deel van 
het jaar weinig afzetmogelijkheden voor vrijwilligerswerk en arbeidstrainingen. De 
begeleiding voor de nieuwkomers was daarmee beperkt.  

•  We hebben in het jaar 2020 59 statushouders gehuisvest. De maatschappelijke 
begeleiding is een randvoorwaarde voor de huisvesting van statushouders. Mede 
door de inzet van Humanitas hebben we ondanks de coronamaatregelen kunnen 
voldoen aan onze huisvestingstaakstelling van het rijk in het jaar 2020.

Indicatoren 
 

tabel 34. Gegevens participatie en integratie nieuwkomers 

Omschrijving 2018 2019 2020

Aantal mensen ondersteund met het project 
‘Meer doen met Nieuwkomers’

143 148 155

Deelnemers pilot zelfredzaamheidsroute - - 23

Huisvesting statushouders 51 42 59
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Maatschappelijke activering en vrijwilligerswerk
Er is een groep bijstandsgerechtigden voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt 
(te) groot is. Voor hen is het belangrijk dat zij zich toch kunnen ontwikkelen, hun 
weerbaarheid versterken en hun netwerk vergroten. Meedoen en meetellen is van belang 
voor het welbevinden van mensen. Daarvoor zetten we maatschappelijke activering in. 

Wat hebben we bereikt?
We hebben ingezet op maatschappelijke activering voor bijstandsgerechtigden vanuit 
de welzijnsorganisatie Kwartier Zorg en welzijn. 

Wat hebben we ervoor gedaan?
•  We hebben afgestemd met Kwartier Zorg en Welzijn over de doorgeleiding van 

mogelijke kandidaten. In 2020 zijn in totaal 20 bijstandsgerechtigden aangemeld en 
opgepakt door Kwartier Zorg en Welzijn. 

 -  Door de coronacrisis is het contact met de deelnemers beperkter geweest 
en in andere vorm (bellen, e-mail). Toeleiding naar activiteiten is ook beperkt 
gebleven, omdat een groot deel van de activiteiten noodgedwongen gestopt is en 
ontmoetingsplekken gesloten waren.

•  Medewerkers zijn getraind voor maatschappelijke activering. 
•  De maatschappelijke activeerders hebben nauw samengewerkt met de sociale teams.

Volwasseneneducatie 
We willen de basisvaardigheden van mensen met een bijstandsuitkering versterken 
zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. 
 
Wat hebben we bereikt?
Mensen met een bijstandsuitkering hebben kunnen werken aan hun taal- reken- of 
digitale vaardigheden. Hiermee wordt hun zelfredzaamheid versterkt en/ of hun kansen 
op de arbeidsmarkt vergroot. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Sinds 2015 is de gemeente Groningen de regiegemeente voor de 

volwasseneneducatie. Het totale budget voor de arbeidsmarktregio wordt onder 
regie van de gemeente Groningen ingezet en verantwoord richting het rijk. 

•  We hebben een educatieplan afgesloten met het Noorderpoort. Hierin zijn afspraken 
gemaakt over de inzet van het budget in onze gemeente. 

•  Tijdens de lock-downs heeft het Noorderpoort de lessen online gegeven. Er is 
geprobeerd om cursisten er zoveel mogelijk bij te houden. Dit lukte niet in alle 
gevallen.  Soms vielen mensen uit omdat ze geen beschikking hadden over wifi, 
kinderen thuis hadden of niet digitaal vaardig waren. De resultaten zijn dit jaar 
minder goed dan in de voorgaande jaren. In het jaar 2020 waren er ook veel minder 
deelnemers aan de volwasseneneducatie. 
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Indicatoren
 

tabel 35. Deelnemers volwasseneneducatie 

Omschrijving 2018 2019 2020

Aantal deelnemers volwaseneneducatie 253 283 156

Kredietbank Midden-Groningen
Inleidend
In 2020 hebben we onze dienstverlening verder ontwikkeld met nieuwe producten  
en diensten (vroegsignalering, budgetcoaching). Daarnaast hebben we twee projecten 
ingediend voor het lokale Nationaal programma Hart voor Midden-Groningen:  
‘De IJsberg’ en ‘Jongeren met Toekomst’.
 
Door de coronacrisis hebben we een aantal collectieve activiteiten niet kunnen 
uitvoeren, zoals een breed programma voor alle basisschoolleerlingen. Eind februari 
hebben we nog wel met het gehele derde leerjaar van Dr. Aletta Jacobs College een 
educatief project doorlopen. 

Dienstverlening aan inwoners
We willen met de juiste ondersteuning en dienstverlening (problematische) schulden 
voorkomen en oplossen.

Wat hebben we bereikt?
We hebben inwoners geholpen met een oplossing van hun geldzorgen, stabiliteit en uit 
de geldzorgen blijven. We verwachtten een toestroom van klanten door de coronacrisis. 
Deze bleef uit. 

Wat hebben we gedaan?
In 2020 had de kredietbank 851 klanten (inclusief budgetcoaching 868), ten opzichte 
van 918 klanten in 2019. De kredietbank biedt 676 inwoners budgetbeheer aan 
en 126 inwoners helpen we met een schuldregeling. In 2020 zijn er 31 wettelijke 
schuldsaneringen(wsnp) ingediend, dit was over geheel 2019 34. In 2020 zijn er 37 
sociale leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 103.826,23.
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Indicatoren
 

tabel 36. Aantal klanten en aanvragen Kredietbank

Omschrijving 2019 2020

Aantal klanten totaal 918 851

Aantal klanten budgetbeheer 731 676

Aantal klanten schuldregeling 121 126

Aantal aanvragen Wettelijke regeling (WSNP) 34 31

Aantal sociale leningen 37 37

Totaal bedrag aan sociale lening € 100.358 € 103.826

tabel 37. Schuldregelingen

Omschrijving 2019 2020

Totaal aantal aanvragen Minnelijke regeling (MSNP):

          - Saneringskrediet 55 61

          - Schuldbemiddeling 23 23

Gemiddeld aantal schuldeisers 17 11

Gemiddeld schuldenbedrag € 34.961 € 36.768

Aantal afgeloste saneringskredieten 30 38

Aantal succesvol afgeronde schuldbemiddelingen 39 37

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties 
In Midden-Groningen zijn al vele jaren de vrijwilligers van Humanitas actief. Zij 
ondersteunen onder andere inwoners met geldzorgen.
De vrijwilligers dragen ook bij aan het stabiel doorlopen van een schuldentraject. Deze 
steun is belangrijk voor inwoners en voor het slagen van de aanpak. 

Wat hebben we bereikt?
Naast de al bestaande vrijwilligersorganisatie Humanitas heeft in 2020 schuldhulp-
maatje aangegeven in Midden-Groningen ook een lokale afdeling te willen opstarten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij hebben gesprekken gevoerd met schuldhulpmaatje om deze toetreding in  
Midden-Groningen te begeleiden.

Pilot beschermingsbewind
We hebben de pilot beschermingsbewind verder uitgebreid om inwoners met 
problematische schulden optimaal te ondersteunen. 
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Doel is om de schuldsituatie zo snel mogelijk te beëindigen en een perspectief op een 
schuldenvrij bestaan te creëren. Hierbij geven we de inwoner de meest passende hulp en 
ondersteuning. En kiezen we voor de best passende, maar minst ingrijpende maatregel. 
 
Met deze inzet verwachten we minder hoge uitgaven uit bijzondere bijstand voor de 
kosten van beschermingsbewind.

Wat hebben we bereikt?
In 2020 hebben wij samen met de vijf grootste bewindvoerderskantoren, die actief zijn 
Midden-Groningen, de pilot ‘Samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerder’ 
afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij hebben daarvoor bij alle vijf de kantoren dossieronderzoek gedaan, interne 
werkprocessen bekeken en gesprekken gevoerd met de betreffende bewindvoerders.
Door de coronamaatregelen heeft ook de pilot een langere doorlooptijd gekregen en 
streven we ernaar om het convenant met elkaar te kunnen ondertekenen voor 1 juni 2021.

Indicatoren
Er zijn 5 bewindvoerderskantoren die een samenwerking willen aangaan door middel 
van het tekenen van een convenant. 

Budgetcoaching 
Wat hebben we bereikt?
We zijn begonnen met budgetcoaching.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben een budgetcoach aangenomen en een collega opgeleid tot budgetcoach. 

Indicatoren
•  De kredietbank heeft 14 budgetcoaching trajecten gestart. 
•  Naast de reguliere inzet van budgetcoaching is ook 20 keer de dienstverlening 

ingezet bij statushouders onder het project ‘de Z-route’. Statushouders werden 
getraind en gecoacht naar financiële redzaamheid. 

Ondernemers en zelfstandigen
Wat hebben we bereikt?
Gezamenlijk met de Bbz-consulent van BWRI hebben we onze bestaande diensten voor 
ondernemers tegen het licht gehouden. We hebben een nieuwe werkwijze geformuleerd 
waarbij we de ondernemer met geldzorgen in 2021 nog beter kunnen ondersteunen en 
begeleiden naar een oplossing.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij hebben onderzocht hoe ondernemers met geldzorgen nog beter ondersteund 
kunnen worden richting een oplossing.  Op basis hiervan hebben we een plan gemaakt. 
In 2021 verwachten we de werkwijze te kunnen implementeren.
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Indicatoren
In 2020 hebben wij als kredietbank twee ondernemers direct geholpen, één met 
een doorverwijzing naar Kram & Meersma en één met een doorverwijzing naar het 
Regionaal Ondernemers Instituut. 

Financiële educatie cirkel Midden-Groningen
Wat hebben we bereikt?
Door de coronacrisis hebben we de geplande activiteiten zoals Week van het geld, 
gastlessen en voorlichting op scholen, niet kunnen uitvoeren. We hebben het 
educatieve programma voor Dr. Alletta Jacobscollege uitgevoerd in de periode voor 
de 1e lockdown. 
 
De budgettraining van Stichting Knip is deels op locatie en deels online uitgevoerd. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben de contacten met de scholen onderhouden. 

Indicatoren
•  Stichting ‘discussiëren kun je leren’ heeft ook in 2020 alle leerlingen van het derde 

leerjaar van het dr. Aletta Jacobs College weten te bereiken met een waardevol 
educatief programma over geldzaken. 

•  De budgettrainingen van Stichting Knip hadden voor 2020 30 aanmeldingen. 
Hiervan zijn uiteindelijk 25 deelnemers (83,3%) gestart, gespreid over 2 groepen (10 
deelnemers hebben online deelgenomen). 

Communicatieplan
We willen 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).
Daarnaast willen we specifiek aandacht geven aan jongeren. Er verandert veel op 
financieel gebied als een inwoner 18 jaar wordt. 
 
Wat hebben we bereikt?
We hebben een nieuw communicatie- en ‘marketingplan’ opgesteld. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Wij hebben daarvoor veel processen en onderzoeken doorgelicht en gedeeld met het 

communicatiebureau Senza.
•  We hebben klantprofielen ontwikkeld zodat we doeltreffender en bewuster 

specifieke groepen inwoners kunnen benaderen. 
•  We hebben gewerkt aan nieuwe communicatiemiddelen, zoals folders, website en 

een contentkalender. Hierbij hebben we bewust rekening gehouden met de groep 
laaggeletterde inwoners. We zorgen voor communicatie in heldere en begrijpelijke taal.

•  Het product ‘Ik word 18 en wat dan?’ is opgenomen in het communicatieplan. 
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Informatie- en adviesgesprekken
We bieden drempelloze adviesgesprekken voor inwoners van Midden-Groningen met 
geldzorgen.

Wat hebben we bereikt?
Wij hebben 69 adviesgesprekken gevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Een preventiespecialist heeft met elke betrokken inwoner een gesprek gevoerd, het 
probleem geanalyseerd en een advies uitgedaan. Daar waar nodig werden inwoners 
doorverwezen naar andere hulpverlening zoals Humanitas of het sociaal team.

Indicatoren

tabel 38. Aantal adviesgesprekken

Omschrijving 2019 2020

Adviesgesprekken 120 69

Laaggeletterdheid
Wij hebben aandacht voor laaggeletterdheid. Hiervoor werken we samen met het 
Taalhuis Midden-Groningen. 

Wat hebben we bereikt?
We hebben een start gemaakt met de aanpassing van ons brievenboek. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Een werkgroep is begonnen met het vereenvoudigen en begrijpelijker maken van onze 
brieven.

Project Stressvrij, ‘Mobility-Mentoring’
De verder uitwerking van Mobility-Mentoring is Onderdeel gemaakt van het NPG 
-project Bevordering sociale veerkracht. Dit project wordt in 2021 uitgevoerd. 
Taalhuis
We willen laaggeletterden bereiken, motiveren en stimuleren om te leren. We willen 
dat meer mensen basisvaardigheden beheersen om mee te kunnen doen in de 
samenleving. We richten ons hierbij op mensen die Nederlands als moedertaal hebben. 
We wilden een groei van deelname van deze doelgroep aan het Taalhuis t.o.v. 2019. 
Door de Corona-maatregelen is fysieke deelname aan het Taalhuis niet of nauwelijks 
mogelijk geweest. Digitale deelname was wel mogelijk via online Taalhuis.
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Wat hebben we bereikt?
•  We hebben een plan van aanpak Laaggeletterdheid opgesteld. 
•  We hebben drie Taalhuizen in de gemeente Midden-Groningen waar inwoners gratis 

passende ondersteuning krijgen. In 2020 ontwikkelden we – uit nood geboren 
door Corona- een online Taalhuis. Dit bleek zeer succesvol. Dit concept gaan we de 
komende tijd door ontwikkelen.

•  We hebben laagtaalvaardige ouders bereikt 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 hebben ervoor gezorgd dat er een extra taalpunt gaat komen bij de BWRI.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We schreven met de stuur- en werkgroep Laaggeletterdheid (vertegenwoordiging 

van Humanitas, Kwartier Zorg en Welzijn, Biblionet, gemeente en 
Taalhuiscoördinator) een plan van aanpak voor het vergroten van het bereik.

•  In samenwerking met Samen Leren hebben we 30 ouders bereikt voor versterken 
van taalvaardigheid. 

•  We hebben ervoor gezorgd dat er extra aandacht komt voor de ontwikkeling van 
basisvaardigheden bij medewerkers van de IBOR.

•  We hebben meegeholpen met het opstellen van het Regionaal programma 
laaggeletterdheid 2021-2024We hebben de volgende nieuwe programma’s 
opgestart:

 -  Voel je Goed (gezondere levensstijl ontwikkelen in 20 weken)
 -  Digitale Basisvaardigheden (whatsappen, foto maken met de mobiele telefoon of 

tablet, alledaagse gebruikshandelingen in woord en beeld)
 -  Voor jou en je Kind (tips & tops voor ouders om taal te stimuleren en te integreren 

in dagelijkse handelingen)
•  De samenwerking met de kernpartners is uitgebreid:
 -  Biblionet: promotiefilm gemaakt met taalcursisten en taalhuiscoördinator.
 -  Gemeente: werkgroep Begrijpelijke Taal: promotiefilm met taalambassadeur en 

Taalhuis coördinator, ondersteuning werkgroep.

Indicatoren

tabel 39. Aantal deelnemers en bereik taalhuis

Omschrijving Aantallen 2019 Aantallen 2020

Bereik Taalhuizen 137 50

Bereik online Taalhuis via YouTube 
kanaal

- 440 abonnees en meer dan 10.000 views 
voor hele provincie Groningen (onbekend 
hoeveel uit Midden-Groningen komen)

Bereik ouders 60 ouders (90% NT1) via Samenleren 30

Bereik werkgevers 1 nieuwe werkgever: IBOR

Oprichting Taalpunt 1 nieuw taalpunt in ontwikkeling bij BWRI
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2.2.5 Waar staat je gemeente?
In de regeling beleidsindicatoren gemeenten is bepaald welke beleidsindicatoren 
in de programmaverantwoording moeten worden opgenomen. In onderstaande 
tabel vindt u de indicatoren voor het programma Sociaal. De gegevens worden  
van www.waarstaatjegemeente.nl gehaald. Deze cijfers zijn een momentopname. 
Hierdoor is het mogelijk dat enkele cijfers zijn achterhaald.  
Op www.waarstaatjegemeente.nl staan de meest recente cijfers.  

tabel 40. Verplichte beleidsindicatoren Sociaal

Naam indicator Eenheid Peiljaar MG Nederland

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 2018 1,5 1,9

2019 2,1 2,4

Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 2018 31 23

2019 27 26

Vroegtijdig schoolverlaters zonder  
startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en  
MBO onderwijs

2018 1,9% 1,9%

2019 2,0% 2,0%

Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 
15 – 64 jaar

2018 558,5 775,8

2019 579,4 792,1

Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen 2018 1,0% 1,0%

2019 1,0% 1,0%

Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 2018 8,0% 7,0%

2019 8,0% 6,0%

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

2018 64,1% 67,8%

2019 64,8% 68,8%

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 2018 3,0% 2,0%

2019 3,0% 2,0%

Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 2018 486,6 401,1

2019 470,1 381,7

2020 547,1 459,7

Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar 2018 2060,5 610,9

2019 1237,7 412,6

t/m jun 2020 506,1 202,0

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2018 15,3 11,8

2019 15,0 12,3

Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 2018 1,5% 1,2%

2019 1,7% 1,2%

Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 2018 0,4% 0,4%

2019 0,5% 0,4%

Cliënten met een maatwerkarrangement 
WMO

Aantal per 10.000 inwoners 2018 470 640

2019 820 680

2020 780 640

Demografische druk % 2018 74,4% 69,6%

2019 74,8% 69,8%

2020 75,3% 70,0%
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2.2.6 Wat heeft het gekost?
Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder 
arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van mensen richting werk.  
Het hebben van werk is cruciaal voor sociaal, maatschappelijk en economisch 
welbevinden van mensen. Het draagt bij aan een verhoging van het besteedbaar 
inkomen en daarmee aan de financiële weerbaarheid van mensen.

tabel 41. Financieel overzicht programma Sociaal

realisatie 
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroot na 
wijziging 

2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

LASTEN

Inkomensregelingen 35.851 35.164 44.229 40.024 4.205 V 

(Werk)Participatie 17.067 19.361 18.593 17.946 647 V 

Burgerparticipatie 2.243 2.492 2.675 2.541 134 V 

WMO (oude taken) 6.759 6.102 7.203 7.423 -220 N 

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken) 13.756 13.325 13.071 12.551 520 V 

Accommodaties 1.290 1.632 1.570 1.358 212 V 

Jeugd 29.124 28.337 29.308 28.862 446 V 

Onderwijs 8.072 8.891 12.737 11.446 1.291 V 

Totaal lasten 114.163 115.304 129.386 122.151 7.234 V 

BATEN

Inkomensregelingen 28.738 29.402 38.135 34.535 -3.600 N 

(Werk)Participatie 2.956 4.065 3.056 2.626 -431 N 

Burgerparticipatie 76 0 0 15 15 V 

WMO (oude taken) 661 514 670 728 59 V 

WMO Sociaal Domein (nieuwe taken) 1.127 386 886 893 8 V 

Accommodaties 100 374 110 69 -41 N 

Jeugd 324 43 43 237 194 V 

Onderwijs 1.956 2.678 3.749 2.844 -905 N 

Totaal baten 35.937 37.462 46.647 41.947 -4.701 N 

Saldo voor bestemming -78.226 -77.842 -82.738 -80.205 2.534 V 

MUTATIE RESERVES

stortingen 2.783 1.000 1.000 1.000 0    

onttrekkingen 1.369 87 3.861 3.736 -125 N 

Totaal mutatie reserves -1.414 -912 2.861 2.736 -125 N 

Saldo na bestemming -79.640 -78.754 -79.877 -77.468 2.409 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil     
bedragen x e 1000     
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Analyse verschillen programma Sociaal Voordeel € 2.409.000
 
Afwijkingen in de baten en/of lasten groter dan € 200.000 of meer dan 10% van het 
begrote bedrag worden hieronder toegelicht.

Inkomensregelingen Voordeel € 605.000
 
Inkomensregelingen laat per saldo (lasten en baten) een voordelig resultaat zien van  
€ 605.000. Belangrijkste reden voor het positieve resultaat is dat we, mede ingegeven 
door corona, werken met voorzichtige inschattingen in de begroting. 

Binnen inkomensregelingen speelt dit jaar de coronamaatregel, Tijdelijke overbrugging 
zelfstandig ondernemers (Tozo), een rol. Het Rijk vergoedt de uitvoeringskosten van de 
Tozo en omdat wij de uitvoering binnen de eigen organisatie hebben ingevuld (en niet 
hebben uitbesteed), is hier een voordeel op behaald van circa € 600.000.

(Werk)Participatie Nadeel € 216.000 
 

Lasten Voordeel € 647.000 
 
In 2020 zijn aan zowel de lasten- als batenkant (daarmee resultaatneutraal) te hoge 
bedragen begroot; in 2020 gaat het om € 700.000. Overigens geldt voor de begroting 
2021 dat dit is rechtgetrokken.
 
Bij werkparticipatie zien we hogere lasten van ca. € 400.000 ten opzichte van de 
begroting, daartegenover staat per saldo een voordeel op de bijdrage aan Wedeka  
van ca. € 365.000 in 2020.

 
Baten Nadeel € 431.000 
 
Zoals hiervoor beschreven zijn naast de lasten ook de baten voor werkparticipatie 
€ 700.000 te hoog begroot. Daarmee is aan de batenkant het vertrekpunt € 700.000 
nadelig; we hebben immers meer inkomsten begroot dan we (eigenlijk) verwachten te 
ontvangen. Het werkelijke nadeel is zo’n € 270.000 lager (700k - 430k) dan begroot.  

De belangrijkste oorzaak hiervan is dat we bij de najaarsnota voorzichtigheidshalve  
de inkomstenderving door corona hebben ingeschat op € 1.000.000, terwijl die 
uiteindelijk uitkomt op € 750.000.

Burgerparticipatie Voordeel € 149.000 

Lasten Voordeel € 134.000
 
Het Rijk heeft besloten de pilot zelfredzaamheidsroute te verlengen tot 15 mei 2021. 
De reden hiervoor is dat de pilot door de coronamaatregelen maar deels ten uitvoer kon 
worden gebracht. Dit is ook de reden dat er een bedrag van € 81.000 over is in het jaar 
2020. We willen voorstellen dat dit bedrag wordt meegenomen naar volgend jaar, zodat 
we de pilot in 2021 zoveel mogelijk kunnen uitvoeren zoals oorspronkelijk gepland. 
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WMO (oude taken) Nadeel € 161.000 

Lasten Nadeel € 220.000 

WMO Huishoudelijke hulp laat een negatief resultaat zien van € 235.000, ten opzichte 
van onze laatste schatting bij de najaarsnota 2020. Dit is te verklaren doordat er nog 
steeds een stijgende lijn te zien is in het aantal mensen dat gebruik maakt van WMO 
HH door de invoering van het (vaste) abonnementstarief in 2019. Daarnaast is er ook 
een stijging waar te nemen van het gemiddeld aantal uren per huishouden.
Corona heeft een minimaal effect gehad op de huishoudelijke hulp.

WMO (nieuwe taken) Voordeel € 528.000

Lasten Voordeel € 520.000 
 
De begeleiding laat een positief resultaat zien van € 427.000. De ingezette daling begin 
2020 van het aantal mensen dat gebruik maakt van begeleiding is in de corona periode 
verder doorgezet. In de eerste lockdown is veel dagbesteding niet doorgegaan. De 
zorgaanbieders zijn voor deze periode gecompenseerd. Vooralsnog heeft nog niet elke 
zorgaanbieder gebruik gemaakt van de omzetcompensatie regeling.
 
Het WMO-vervoer laat een positief resultaat zien van € 98.000. Dit is deels te verklaren 
omdat deze uitgaven vanwege Corona in 2020 een totaal ander verloop kennen dan 
de voorgaande jaren. De vervoerders zijn gecompenseerd voor het wegvallen van hun 
omzet. De omzetcompensatie bedraagt voor half maart tot en met juni 80% en voor de 
periode juli tot en met december 70% van de omzetderving.

Accommodaties Voordeel € 171.000 

Lasten Voordeel € 212.000 

De kapitaallasten zijn € 138.000 lager dan begroot. Dit verschil wordt onder andere 
veroorzaakt doordat in de begroting al rekening is gehouden met kapitaallasten voor 
het nieuwe MFA Meeden. Deze kosten worden pas toegerekend na afronding van het 
project. Diverse kleinere verschillen leiden daarnaast tot een voordeel van € 54.000.

Baten Nadeel € 41.000 

De huur van wijk en dorpscentra wordt door geboekt naar het product accommodaties. 
In verband met corona is voor de dorpscentra de huur kwijtgescholden. De misgelopen 
inkomsten worden gedekt vanuit het rijksbudget (voor compensatie dorpshuizen). 
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Jeugd Voordeel € 640.000 

Lasten Voordeel € 446.000 

De jeugdzorg- uitgaven voor Zorg in natura (ZIN) laten een negatief resultaat zien 
van € 613.000 en de jeugdzorg-uitgaven voor PGB laten een positief resultaat zien 
van € 496.000. Dit past in de lijn van afgelopen jaren. Op basis van de verordening 
en beleidsregels wordt door de sociale teams kritisch gekeken of een PGB passend 
is. In de meeste gevallen wordt de voorkeur gegeven aan Zorg-in-Natura. De uitgaven 
voor de jeugdhulp werden in 2020 sterk beïnvloed door de effecten van de 
coronamaatregelen. In eerste instantie heeft dat geleid tot een daling van de uitgaven. 
Na de zomervakantie zagen we weer een stijging. Het aantal kinderen dat jeugdhulp 
kreeg, is met een kleine 7,5% gedaald. De gemiddelde kosten per kind stegen echter 
in dezelfde verhouding. De daling van de jeugdhulp via de sociale teams is vrijwel 
tot stilstand gekomen. Dat geldt omgekeerd ook voor de groei van de uitgaven bij de 
Gecertificeerde Instellingen. De solidaire uitgaven jeugdhulp (onderdeel van de uitgaven 
voor Zorg in Natura) vallen € 369.000 lager uit dan begroot. Grootste invloed op deze 
daling zijn de lagere kosten van de inzet van de Landelijk Werkende instellingen. 
Waarschijnlijk is dit ook een effect van de coronamaatregelen. 

De algemene en preventieve jeugdzorgkosten vallen € 97.000 lager uit dan begroot en 
de kosten voor kinderopvang vallen € 137.000 lager uit dan de begroting. Als gevolg 
van corona zijn veel activiteiten afgeschaald en/of niet opgestart. Alle overige kleine 
mutaties bedragen nog een voordeel van € 152.000.

De sociale en emotionele ondersteuning gezondheidsgevolgen aardbeving vallen 
€ 265.000 lager uit dan de begroting. In decembercirculaire 2019 zijn gelden voor 
een periode van 2 jaar ontvangen. Een deel van de middelen is besteed in 2020, het 
resterende deel zal in 2021 worden besteed.

Baten Voordeel € 194.000 

De belangrijkste verklaring is dat gemaakte zorguitgaven in 2018 ad € 111.000 zijn 
doorbelast aan een andere gemeente als gevolg van een verhuizing van een cliënt 
(woonplaatsbeginsel) naar de desbetreffende gemeente.

Onderwijs Voordeel € 386.000 

Lasten Voordeel € 1.291.000 
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Onderwijshuisvesting
De kapitaallasten vallen € 127.000 lager uit dan begroot. Dit komt doordat de afschrijving 
bij 2 investeringen één jaar later start dan eerst voorzien was. De eenmalige kosten van 
het Scholenprogramma worden verantwoord onder het product onderwijs. Dit betreft de 
afboeking van de boekwaarde van gesloopte oude schoolgebouwen, de sloopkosten en 
de kosten van de tijdelijke huisvesting. In 2020 zijn deze uitgaven € 400.000 minder dan 
geraamd. Dit wordt verklaard door lagere sloopkosten en doordat de afboeking van de 
Meent in 2021 plaatsvindt, een jaar later dan was geraamd. Deze kosten worden gedekt 
door bijdragen van de NAM of onttrekkingen uit de reserve Scholenfonds. Doordat die 
bijdragen ook lager zijn is het effect budgettair neutraal.

Leerlingenvervoer
De uitgaven voor leerlingenvervoer zijn € 206.000 lager dan begroot. Dit is grotendeels 
te verklaren omdat deze uitgaven vanwege Corona in 2020 een totaal ander verloop 
kennen dan de voorgaande jaren. Het leerlingenvervoer is in de periode vanaf half 
maart tot medio juni door het sluiten van scholen grotendeels stil komen te liggen. Om 
de omzetverliezen bij de vervoerders te beperken is besloten om in deze periode 80% 
van de omzetderving te compenseren. In de periode juli tot en met december is 70% 
gecompenseerd. 

Onderwijsachterstandenbeleid
Er is € 366.000 minder uitgegeven aan Onderwijsachterstandenbeleid dan begroot, 
hier staat voor hetzelfde bedrag aan minder inkomsten tegenover. Dit betreft gelabelde 
middelen vanuit het Rijk, die aan onderwijsachterstanden besteed dienen te worden en 
ook als zodanig verantwoord. Het niet gebruikte deel van 2020 wordt ingezet in 2021 om 
het onderwijs te ondersteunen.

Voor de huidige OAB periode 2019-2022 is een nieuwe verdeelsleutel toegepast. 
Gemeente Midden-Groningen is een zogenaamde ‘voordeelgemeente’. Er is sprake 
van een aanzienlijke groei van het budget ten opzichte van de periode hiervoor. Bij 
vaststelling eind 2020 bleek het definitieve budget nog circa € 80.000 hoger dan 
waarmee op basis van de beschikking rekening was gehouden. 

De beperkende maatregelen door de coronacrisis hebben impact gehad op de uitvoering 
van het OAB beleid in 2020. Vertraging in de implementatie van de vastgestelde werkwijze 
resultaatafspraken, uitstel scholing van medewerkers, zeer beperkte uitvoering VVE thuis 
(ouderbijeenkomsten). Ook heeft de gemeentelijke coördinatie van de noodopvang uren 
gekost ten koste van beleidsontwikkeling en uitvoering. 

De urenuitbreiding van 10 naar 16 uur VVE kon nog niet op alle locaties van 
kinderopvang Kaka plaats vinden in verband met organisatorische knelpunten: 
verhuizing naar een nieuw kindcentrum en ruimtegebrek op de oude locatie. Hiervoor is 
uitstel verleend tot het moment van verhuizing.
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Er zal in 2021 overleg met de betrokken onderwijspartners een plan gemaakt worden 
voor de aanpak van de onderwijsachterstanden door de coronamaatregelen. Voor 
de uitvoering hiervan kan een deel van het overschot on het OAB budget aangewend 
worden. Daarnaast willen we de huidige OAB activiteiten evalueren en waar nodig 
verbeteren/versterken voor de lange termijn. 

Peuteropvang
Het gebruik van de volledig gesubsidieerde peuteropvang valt € 165.000 lager uit dan 
begroot. Dit is te verklaren doordat peuteropvang onmisbaar is in het uitvoeren van VVE 
(gemengde groepen en voldoende kwaliteit en spreiding van VVE) en een belangrijke 
bijdrage levert in het vergroten van onderwijskansen. In het voorjaar 2020 is dit 
vastgelegd in het VVE uitvoeringskader. De kosten peuteropvang zijn halverwege 2020 
op het OAB budget geboekt.

Baten Nadeel € 905.000

Onderwijshuisvesting
In 2020 is de Sjaloomschool gesloopt, de afboeking is ten laste gekomen van 
onderwijshuisvesting. De inkomst van € 79.000 is de volledige bijdrage vanuit het 
project MFC Meeden voor de afboeking van de boekwaarde. In de begroting van 
onderwijshuisvesting was hier geen rekening mee gehouden.

Omdat de eenmalige kosten van het Scholenprogramma € 400.000 lager zijn dan 
geraamd, zijn de verantwoorde baten waarmee die kosten gedekt worden ook lager. 
Dat betreft € 350.000 minder baten onder dit product en € 50.000 minder baten bij de 
onttrekking aan reserves.

Voor het jaar 2020 is € 225.000 begroot aan baten huuropbrengst. De realisatie laat 
een lager beeld zien, namelijk € 23.000. Er resteert nog voor € 124.000 aan nog te 
ontvangen posten. Deze post is abusievelijk niet meegenomen in 2020, maar zal in 
2021 verwerkt worden en laat dan een voordeel zien.

Het overige verschil van € 78.000 wordt onder andere veroorzaakt doordat een 
schoolgebouw wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting in het kader van het 
scholenprogramma. Daarnaast zijn er diverse afboekingen geweest die ervoor hebben 
gezorgd de baten lager zijn dan verwacht.

Onderwijsachterstandenbeleid
Er is € 366.000 minder ontvangen aan Onderwijsachterstandenbeleid dan begroot. Met 
deze lagere ontvangst van het Rijk is rekening gehouden bij de uitgaven.

Onttrekking reserves Nadeel € 125.000 

Doordat de eenmalige kosten in het scholenprogramma lager waren in 2021 is voor 
de dekking van die kosten € 165.000 minder onttrokken aan de reserves, met daar 
tegenover een vrijval van € 41.000 van een bestemmingsreserve afschrijvingen.
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2.3  Programma Economie

2.3.1 Omgevingswet 
Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. De invoering van de Omgevingswet is met een jaar 
uitgesteld naar 1 januari 2022. Dat geeft ons een jaar extra de tijd om ons voor te bereiden 
in Midden-Groningen. Bij de invoering in 2022 zijn we klaar om te voldoen aan de wettelijke 
minimum vereisten voor de invoering en zetten we daar een kleine plus bovenop.

Wat hebben we bereikt?
•  Voor de vergunningverlening zijn de werkafspraken met de Omgevingsdienst 

Groningen gemaakt en zijn intern de werkprocessen opgesteld. 
•  De aanbesteding van de software voor het digitale stelsel Omgevingswet is 

doorlopen en er is gestart met de implementatie van de software. Technisch is de 
verbinding gelegd met de Omgevingsdienst. 

•  Voor de onderdelen omgevingsplan en omgevingsvisie is een plan gemaakt om ons 
in 2021 voor te bereiden op het werken onder de omgevingswet vanaf 2022.

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben de werkorganisatie ingericht voor alle deelprojecten.
•  Voor 2021 is een werkplanning gemaakt.
•  Het proces tot invoering is vastgesteld.

Indicatoren
•  De planning voor de verplichte onderdelen per 1 januari 2022 loopt op schema. 

2.3.2 Economie
Midden-Groningen biedt na 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. 2020 was een bijzonder jaar, wegens de wereldwijde coronapandemie en de 
verstrekkende gevolgen voor het bedrijfsleven in ons land, zo ook in Midden-Groningen. 

Versterken werkgelegenheid
Wat hebben we bereikt?
•  In maart 2020 ging ons land op slot door de wereldwijde coronapandemie. De 

maatregelen die ondernemers moesten nemen om verspreiding van het virus te 
voorkomen, hadden grote gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Naast de landelijke 
steunmaatregelen heeft ook Midden-Groningen steunmaatregelen toegepast, om 
zoveel mogelijk de getroffen bedrijven te ontzien. 

•  We hebben gezorgd dat ondernemers met vragen over de coronamaatregelen bij de 
gemeente terecht konden.

•  Het onderhouden van contacten voor het relatiebeheer is wegens de 
gezondheidsrisico’s teruggebracht. 
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Grafiek 5.  Verdeling lasten - Economie 

Grafiek 6.  Verdeling baten - Economie 
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•  Ondanks de grote onzekerheid voor bedrijven, zijn er door veel bedrijven toch 
toekomstplannen gemaakt voor uitbreiding en vestiging in onze gemeente. 

•  In 2020 ging de vraag naar bedrijfskavels onverminderd door.
•  Via de ‘Agenda voor de Veenkoloniën’ participeren we in de Regiodeal 

Natuurinclusieve Landbouw. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  De gemeente communiceerde met regelmaat over de steunmaatregelen.
•  Vragen van ondernemers over de coronamaatregelen zijn met voorrang 

afgehandeld. Helaas zijn er minder bedrijfsbezoeken afgelegd en er zijn geen 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd.  

•  Ondernemers zijn begeleid bij ruimtelijke procedures.
•  In verschillende situaties is gesproken met de Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij  

(NOM) en de Economic Board Groningen (EBG) over locatievraagstukken van bedrijven.
•  Ondernemers zijn gewezen op subsidieloketten van EBG en LEADER Oost-Groningen.
•  Voor de deelgebieden Westerkwartier, Oldambt en Veenkoloniën zijn streefbeelden 

voor 2030 opgesteld in het kader van Regiodeal Natuurinclusieve landbouw.

Indicatoren
•  Er zijn 11 nieuwsbrieven verstuurd.
•  Verkocht bedrijfsterrein: 2,7 ha + 2 ha verkocht met ontwikkelingsmaatschappij  

De Gouden Driehoek.
•  Bedrijventerrein in optie: 13,8 ha + 1,5 ha met ontwikkelingsmaatschappij  

De Gouden Driehoek.
•  Aantal bedrijfsbezoeken: 36
•  Aantal bestuurlijke overleggen met ondernemers-/landbouwverenigingen: 4.

Vraag en aanbod arbeidsmarkt
De coronacrisis leidt tot ongekende daling in het aantal vacatures in 2020. De situatie 
op de arbeidsmarkt is hierdoor omgeslagen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de BWRI in 
2020 minder uitstroom naar regulier heeft kunnen bewerkstelligen.

Wat hebben we bereikt?
In 2020 zijn in totaal 210 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk waarvan 46 via 
een BBL, BOL en/of afspraakbaan.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Binnen onze arbeidsmarkt Werk In Zicht bieden wij steeds meer korte 

opleidingsarrangementen aan met baangarantie in de kansrijke beroepenbranches 
van bouw/techniek/zakelijke dienstverlening en zorg.

•  Er is structureel overleg tussen Economische zaken en de accountmanagers bij BWRI. 
Dit leidde tot verschillende matches tussen vraag en aanbod van personeel bij bedrijven. 

Indicatoren
•  Door de afname van het aantal openstaande vacatures en het oplopend aantal 

werklozen is de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal afgenomen tot 
57 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er nog 81.
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•  In 2020 zijn in totaal 210 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk waarvan 46 
via een BBL, BOL en/of afspraakbaan.

• Recreatie en toerisme

Wat hebben we bereikt?
•  De toeristenbelasting is gedifferentieerd.
•  We hebben aandacht voor recreatieondernemers die te maken hebben met de 

gevolgen van corona in hun bedrijf en activiteiten.
•  Het onderzoek naar de effecten van bodemdaling bij het Zuidlaardermeer is gestart. 
•  Er is een toerismevisie voor het Zuidlaardermeergebied opgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  In samenwerking met ondernemers en het team belastingen is een model voor 

differentiatie vastgesteld. De toeristenbelasting bedraagt € 1,60 per persoon per 
overnachting, het tarief per persoon per overnachting op een kampeerterrein is € 1,30. 

•  Rond de zomer zijn veel aan corona gerelateerde vragen op het gebied van recreatie 
en toerisme binnengekomen en beantwoord.

•  Door corona zijn er minder fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers.
•  Voor het onderzoek naar de effecten van bodemdaling is een projectteam opgestart 

met belanghebbenden om de situatie goed in kaart te brengen.
•  Voor het opstellen van de visie op het Zuidlaardermeer is de samenwerking gezocht 

met de ondernemers in het gebied en de gemeenten Tynaarlo en Groningen.
 
Indicatoren
•  Het tarief voor een overnachting op een camping is vastgesteld op € 1,30 p.p.p.n. en 

daarmee  vergelijkbaar met de ons omliggende gemeenten.
•  Voor deze differentiatie zijn drie online bijeenkomsten met recreatieondernemers 

georganiseerd.
 
Detailhandel en horeca

Wat hebben we bereikt?
Er was veelvuldig contact met bedrijven, organisaties en verenigingen op het gebied 
van detailhandel. Hierdoor konden we ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen in 
het jaar waarin de coronapandemie voor veel problemen zorgde. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Het platform detailhandel Midden-Groningen is een overlegstructuur tussen de 

verschillende winkeliersverenigingen, de gemeente en MKB-Noord. Dit jaar is het 
platform voornamelijk digitaal bijeen geweest om kennis en ervaringen te delen. 

•  Er is verschillende keren overleg geweest met regiogemeenten en de provincie 
Groningen om kennis en ervaringen te delen. 

•  Waar mogelijk meewerken aan verzoeken tot tijdelijke ontheffing van de 
Winkeltijdenverordening, om zo verruiming van de openingstijden van 
supermarkten op zondag en/of feestdagen mogelijk te maken. De tijdelijke 
ontheffingen gelden zolang de coronamaatregelen van kracht zijn en zijn bedoeld 
om de supermarktondernemers te helpen hun klantenaantallen beter te spreiden.
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•  Voor een aantal actiepunten uit de uitvoeringsagenda van de detailhandelsvisie is 
subsidie ontvangen van de provincie Groningen. In 2020 is gestart met het uitvoeren 
van een aantal van deze actiepunten: de effectanalyse over het Winkelpark is gereed 
en de herinrichting van winkelgebied Martenshoek is bijna klaar. 

•  Het rapport Effectanalyse detailhandelsvisie Midden-Groningen is opgeleverd en 
besproken met het platform detailhandel en een aantal vastgoedeigenaren.

Indicatoren
•  Het platform detailhandel is in 2020 3 keer bijeen geweest. 
•  Er zijn 9 verzoeken tot tijdelijke ontheffing van de Winkeltijdenverordening 

ingediend; deze zijn allemaal verleend.

2.3.3. Ruimtelijke ontwikkeling
Faciliteren van ruimtelijke projecten
Dit onderwerp gaat over het zo goed mogelijk faciliteren van ruimtelijke projecten in 
juridische en maatschappelijke zin. 
 
Wat hebben we bereikt?
•  Binnen diverse projecten en ontwikkelingen geven we de randvoorwaarden mee om 

een aantrekkelijke en leefbare gemeente te zijn, waar het goed wonen, werken en 
recreëren is.

•  Het wijkplan Gorecht-West helpen realiseren.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Vaststellen van het bestemmingsplan Sluiskade/Werfkade in het kader van het 

programma Bedrijvig & Leefbaar.
•  Opstellen doorstartnotitie voor het programma Bedrijvig & Leefbaar.
•  Vastellen van het bestemmingsplan en stedenbouwkundigplan voor de laatste twee 

fasen (IV en V) van het wijkplan Gorecht-West.

Stimuleren en faciliteren van duurzaamheid
Dit onderwerp gaat over het faciliteren van initiatieven uit de samenleving, waarbij we 
aandacht hebben voor het gedachtengoed van de Omgevingswet en het Kompas.
 
Wat hebben we bereikt?
•  We staan open voor initiatieven uit de samenleving. 
•  Beleid vanuit de voormalige gemeenten is geharmoniseerd en geactualiseerd. 
•  Achterstanden die waren opgelopen bij het faciliteren van initiatieven uit de 

samenleving zijn weggewerkt.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Bijdrage leveren aan het interne initiatievenloket.
•  Opstellen en harmoniseren van beleid voor onder andere welstand, planschade  

en archeologie.

Bestemmingsplan Buitengebied
Wat hebben we bereikt?
Zorgdragen dat kansrijke en waardevolle projecten en initiatieven van de grond kunnen 
komen of worden voortgezet.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op basis van de Nota van Uitgangspunten is een bestemmingsplan voor het 
Buitengebied in procedure gebracht.

Herstructurering Gorecht- West Hoogezand
De wijk Gorecht-West bestaat voor het overgrote deel uit sociale huurwoningen van 
Lefier. De wijk  is 50 jaar geleden aangelegd en bestaat uit 5 fasen. Er staan ook enkele 
tientallen koopwoningen in de wijk. Dit zijn voormalige woningen van Lefier die zijn 
verkocht. De woningen waren toe aan verbetering en verduurzaming. De openbare 
ruimte voldeed niet meer aan de huidige eisen van klimaatbestendigheid. Daarom 
is in 2012 het Programma Herstructurering Gorecht-West gestart. Hiervoor is een 
wijkvisie opgesteld en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit is vastgelegd in de 
‘Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Gorecht-West’ tussen Lefier en 
gemeente.

Wat hebben we bereikt?
•  Fase I en II zijn afgerond.
•  Fase III: De woningen van Fase III zijn in 2020 opgeleverd. De openbare ruimte is 

conform planning woonrijp gemaakt, dat betekent dat onder andere alle wegen, het 
openbaar groen en openbare verlichting aangelegd.

•  Fase IV en V: het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan zijn afgerond en 
vastgesteld door de gemeenteraad.

•  De sloop van Fase IV is opgestart.
•  De voorbereidingen voor het bouwrijp maken Fase IV zijn gestart. Begin 2021 wordt 

hiermee gestart.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Tijdens de bouw van Fase III kwam er regelmatig een huis aan huis nieuwsbrief uit 

en was er een aanspreekpunt bij de gemeente en bij de aannemer voor vragen van 
bewoners.

•  Inwoners zijn betrokken en konden participeren in het Stedenbouwkundigplan 
voor Fase IV en Fase V.  Hiervoor zijn diverse inloopbijeenkomsten geweest waarbij 
deskundigen van diverse disciplines aanwezig waren. Deze inloopbijeenkomsten zijn 
tot de lockdown in maart goed bezocht. 

•  Er wordt intensief overlegd met Lefier om de herstructurering te realiseren.

Indicatoren
• Er zijn 66 gasloze, NOM woningen gerealiseerd.
• Nieuwbouw en openbare ruimte zijn conform planning gerealiseerd.
•  Stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan zijn vastgesteld door de 

gemeenteraad.
•  Investeringskrediet voor Aanleg Openbare Ruimte voor Fase IV is door de raad 

vastgesteld.

Woonvisie
De ‘Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028’ wil bijdragen aan goed wonen voor 
onze inwoners. We zetten in op het toevoegen van nieuwe woonmilieus, versterking van 
het stedelijk gebied en op netwerken van sterke dorpen. Inwoners (met een zorgvraag) 
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kunnen zo lang mogelijk in hun eigen huis en in hun eigen buurt of dorp wonen. We 
werken aan duurzaam en aardgasloos wonen en aan het vergroten van de woon- en 
leefkwaliteit van een aantal bestaande wijken in Hoogezand-Sappemeer. Ook willen 
wij de vraag van (toekomstige) inwoners kennen, hun woonwensen in beeld hebben en 
zorgen voor een passend woningaanbod.

Wat hebben we bereikt?
•  We hebben goed zicht op woningbouwinitiatieven en -projecten en op de 

beschikbare locaties voor woningbouw.
•  We hebben prestatieafspraken gemaakt met de corporaties en hun 

huurderorganisaties voor het jaar 2021. 
•  We zijn gestart met de planvorming voor Hoogezand-Noord.  
•  We hebben 12 startersleningen verstrekt in 2020.
•  Wij hebben woningbouwkavels verkocht in het Julianapark, op de IJsbaanlocatie, in 

het Stadshart en in Muntendam voor de bouw van 35 grondgebonden woningen en 
63 appartementen. 

•  In het Stadshart zijn de eerste 20 woningen opgeleverd door Groninger Huis. 
•  We hebben samen met het programmabureau RWLP (Regionaal woon en 

leefbaarheidsplan) Oost-Groningen binnen het grondgebied vande voormalige 
gemeente Menterwolde drie verpauperde woningen aangepakt.

•  Het woningmarktonderzoek voor de Regio Groningen-Assen is in 2020 opgeleverd. 
Dit onderzoek geeft inzicht in de (regionale) woonwensen en de kansen voor de 
regiogemeenten bij het bedienen van de woningvraag in de regio. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben alle bouwplannen en -locaties geïnventariseerd en werken mee aan 

goede, nieuwe initiatieven. 
•  We hebben intensief overleg gehad met de corporaties en hun huurderorganisaties 

voor het maken van de prestatieafspraken 2021.
•  We bieden de starterslening, de verzilverlening en de stimuleringslening aan via 

SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en stellen hiervoor jaarlijks budget 
beschikbaar. 

•  We participeren, met het grondgebied van voormalig gemeente Menterwolde, in het 
Regionaal woon en leefbaarheidsplan (RWLP) Oost-Groningen en doen mee met de 
uitvoering van de menukaart. Aanpak van verpauperde panden in woongebieden is 
één van de ‘gerechten’ op de menukaart.

•  We participeren in de Regio Groningen-Assen.

Indicatoren
•  In 2020 zijn 12 startersleningen verstrekt. Er zijn geen verzilver- en 

duurzaamheidsleningen verstrekt 
•  Er zijn 5 kavels voor projectmatige bouw verkocht en dertien particuliere kavels.

Project Stadshart-Kerkstraat Hoogezand
We zetten ons al een aantal jaren in voor de ontwikkeling van het Stadshart Noordelijk 
Deel en de Kerkstraat in Hoogezand. Er zijn in dit gebied veel lege plekken ontstaan 
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en veel panden zijn in slechte staat van onderhoud. Dit zorgt voor een beeld van 
verpaupering en daardoor een verslechtering van de leefbaarheid in dit 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. Het gebied tussen Tussenhof-Zuid, Kerkstraat, Meint-Veningastraat 
en Kieldiep zal gefaseerd worden ontwikkeld. De gemeente ontwikkelt het plangebied in 
samenwerking met Geveke Bouw & Ontwikkeling.

Wat hebben we bereikt?
•  Het gebied Tussenhof is gesaneerd, bouwrijp gemaakt en de bouw is eind 2019/

begin 2020 gestart.
•  Het voorontwerp-bestemmingsplan van de Componist, kavel aan Kerkstraat, ten 

zuiden
• van het spoor heeft ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is in 
voorbereiding.
•  De ontwikkeling van de delen van het Stadshart ten noorden van het spoor 

is opgestart. Hierbij worden naast ruimtelijke aspecten ook milieuaspecten 
beoordeeld. Tevens wordt beoordeeld hoe we de aanpak van verpauperde panden het 
beste kunnen inpassen in de plannen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
De bouw is gaande voor:
•  37 appartementen, sociale huur voor Lefier.
•  46 appartementen vrije sector voor Stichting Reensche Compagnie.
•  17 vrije sector .

Indicatoren
•  Er zijn in 2020 voor woningcorporatie Groninger Huis 20 grondgebonden woningen 

opgeleverd.
•  Duurzaamheid: alle gebouwde en te bouwen woningen zijn gasloos. Ze hebben 

zonnepanelen en gebruiken aardwarmte, of een luchtwarmtepomp.

Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst Groningen voert voor de gemeente Midden-Groningen alle VTH-
taken uit. Dit gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van 
bouwen en milieu. We willen daarbij zorgen voor een goede balans tussen een gezonde 
woon- en leefomgeving en ruimte voor bedrijvigheid in de gemeente. 

Wat hebben we bereikt?
•  Een bijdrage geleverd aan het verder opbouwen van een gezonde woon- en 

leefomgeving.
•  De band van vertrouwen met de inwoners is versterkt.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Er is uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid opgesteld voor de hele provincie 

Groningen. 
•  Voorbereidend werk uitgevoerd ter voorbereiding op de invoering van een nieuw 

financieringsmodel bij de ODG.
•  Toezicht uitgeoefend bij bedrijven en bouwactiviteiten. 
•  Een groot aantal vergunningen verleend om ontwikkelingen mogelijk te maken.
•  Advies uitgebracht voor bijdragen aan bestemmingsplannen en projecten.

Indicatoren
•  Door de grote diversiteit aan taken is dit niet eenduidig te specificeren. 

2.3.4 Duurzaamheid
Duurzaamheid raakt aan vele onderdelen van de samenleving. We kijken naar 
duurzaamheid vanuit een breed perspectief. Het raakt alles wat te maken heeft met 
maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie, welzijn, lokaal ondernemerschap 
en toekomstgericht denken. We geven uitvoering aan de beleidsvisie duurzaamheid en 
de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. In dit uitvoeringsprogramma onderscheiden 
we activiteiten binnen de eigen gemeentelijke organisatie en activiteiten gericht op 
bijdragen van de gemeente aan een duurzame samenleving.

Activiteiten binnen de gemeentelijke organisatie
Wat hebben we bereikt?
•  In februari 2020 is het Plan van Aanpak Duurzame bedrijfsvoering vastgesteld. Ook 

is een uitvoeringsagenda opgeleverd.
•  23% van ons kenteken-geregistreerde wagenpark is verduurzaamd.
•  Een aantal van onze eigen gemeentelijke gebouwen is van het gas af (onder 

andere MFC Foxhol, gymzaal Arie Bosscherstraat). Plannen voor een aantal andere 
gebouwen zijn in een vergevorderd stadium.

•  In april is het inkoop- en contractmanagement beleid 2020-2023 Midden-Groningen 
vastgesteld. Hierin is expliciet invulling gegeven aan Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen (MVI).

•  In 2020 is een plan van aanpak opgesteld om het certificaat Fairtrade gemeente in 
deze collegeperiode te behalen.

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  Samen met collega’s van diverse afdelingen is onderzocht welke 

duurzaamheidsmaatregelen op de thema’s bedrijfsafval, eigen vastgoed, eigen 
wagenpark, inkoop en fairtrade voor onze organisatie mogelijk zijn. Dit heeft geleid 
tot een uitvoeringsagenda die het commitment heeft van de collega’s binnen 
diverse onderdelen van de gemeentelijke organisatie. De uitvoeringsagenda is 
opgenomen in het ‘Plan van Aanpak Duurzame Bedrijfsvoering’ dat is vastgesteld 
in februari 2020.

•  Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen investeren we in duurzame voertuigen. 
Dit is vooralsnog niet mogelijk (betaalbaar) voor grote vrachtvoertuigen.
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•  Uitvoering om tot een volledig duurzame en aardgasvrije vastgoedportefeuille 
te komen, is eerst opgepakt vanuit het scholenprogramma. Daarnaast 
geldt dat wanneer groot onderhoud uitgevoerd wordt, er bekeken wordt hoe 
verduurzamingsmaatregelen tegelijkertijd kunnen worden doorgevoerd.

•  De gemeente Midden-Groningen heeft een voortrekkersrol gepakt om fairtrade 
gemeente te worden. De gemeente is bezig een werkgroep in stelling te brengen; die 
te zijner tijd de voortrekkersrol zal overnemen.

• Duurzame samenleving

Wat hebben we bereikt?
•  Wij hebben eind 2019 het zonneparkenbeleid voor Midden-Groningen vastgesteld. In 

2020 hebben we voor twee concrete initiatieven aan de Eekerweg in Meeden en in 
Steendam een vergunning afgegeven waarbij dit beleid succesvol is toegepast.

•  Wij hebben in 2020 een Plan van Aanpak Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld, 
voor de TVW die eind 2021 dient te zijn vastgesteld.

•  De projectpartners in ‘aardgasvrij Gorecht-Noord’ hebben een intentieverklaring 
ondertekend waarin zij de ambitie uitspreken om te komen tot een 
samenwerkingsovereenkomst en een leveringsovereenkomst in 2021.

•  Wij hebben voor Steendam Tjuchem een aanvraag ingediend en gehonoreerd 
gekregen om woningen die versterkt worden ook aardgasvrij te maken.

•  We hebben in het kader van de Reductie Regeling Energiegebruik (RRE) 1200 
huishoudens in onze gemeente een warmtescan aangeboden, en in het verlengde 
hiervan een energiebesparingsadvies uitgebracht. We bieden tevens begeleiding hoe 
hier mee kan worden omgegaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben meerdere burgerinitiatieven gefaciliteerd. In het geval van het project 

Steendam-Tjuchem is de gemeente de aanvrager van de subsidie; de aanvraag is 
samen met de bewoners/initiatiefnemers opgesteld en ingediend. 

•  Met onze projectpartners in Gorecht-Noord hebben we een gedetailleerd plan van 
aanpak opgeleverd en een communicatiestrategie uitgewerkt. Op basis hiervan 
is het contact met de bewoners vanaf half 2020 geïntensiveerd; en worden zij 
regelmatig betrokken bij de nadere uitwerking van de plannen.

2.3.5 Verkeer
Dit onderwerp gaat over bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 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. Hierbij kijken we ook naar de parkeersituatie.
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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Wat hebben we bereikt?
•  De verkeersveiligheid en doorstroming is verbeterd.
•  In 2020 is het aantal verkeerongevallen en verkeersslachtoffers verminderd.
•  De inwoners en weggebruikers zijn bewuster geworden van het gebruik van de fiets 

en het fiets- en ov gebruik is gestimuleerd. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
•  We hebben actief meegedaan in projecten en bestemmingsplannen gericht op 

doorstroming, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en parkeren. 
Voorbeelden zijn de projecten N33, knooppunt A7 (Knijpsbrug e.o., Kerkstraat), 
nieuwbouwprojecten, Scholenprogramma, MFA’s (Multifunctionele Accommodaties).

•  De provincie heeft een besluit genomen om te starten met de planvoorbereidingsfase 
en realisatiefase van het Project Knijpsbrug e.o. Dit project is een samenwerking 
tussen Rijkswaterstaat, Provincie Groningen en gemeente Midden-Groningen. 

•  Publiceren werkwijze om brugopeningen, waaronder de Knijpsbrug, te tonen op 
routeplanprogramma’s.

•  We hebben een gemeentelijk Mobiliteitsplan opgesteld.
•  Voor het verbeteren van het openbaar-vervoer hebben we een belangrijke bijdrage 

geleverd aan projecten. Voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding en nieuwe buslijn 
van Publiek Vervoer, samen met vrijwilligers en het OV-bureau, HUB’s, uitbreiding 
verdubbeling parkeercapaciteit voor de auto en uitbreiding fietsenstalling station 
Hoogezand-Sappemeer.

•  We zijn in nauw overleg met Prorail, NS-stations, provincie en buurtcomité 
Oosterpark om plannen te maken voor de korte, middellange en lange termijn voor 
station Hoogezand Sappemeer.  

•  Voor ontwikkelingen in de modaliteiten in de regio participeren we in overleggen 
en projecten met de Provincie Groningen, het VVB (Verkeers- en Vervoersberaad), 
Groningen Bereikbaar, Regio Groningen-Assen, OV-bureau, Wunderline, VVN (Veilig 
Verkeer Nederland), Politie Noord-Nederland.

•  We hebben deelgenomen aan diverse workshops: ontwerpen voor de fiets, Nationaal 
Toekomstbeeld fiets, projecten routebureau, verkeer in krimpgebieden. 

•  We hebben de fietsstad 2020 enquête van de fietsersbond gepubliceerd. De 
resultaten van de enquête hebben we meegenomen in het Mobiliteitsplan. De 
resultaten van de fietsstad 2020 enquête zijn als volgt. Positieve reacties: men vindt 
de gemeente een mooie gemeente om vooral recreatief te fietsen. Minder positief: 
opmerkingen over te smalle fietspaden, achterstallig onderhoud, boomwortels en 
tegels in plaats van beton of asfalt, onvoldoende verlichting, klachten over te hard 
rijdende auto’s en onveilig gevoel bij het fietsen op wegen zonder fietspaden.

•  In de enquête staat een pleidooi voor veilige schoolroutes, bevorderen dat ouders 
hun kind per fiets naar school brengen, voorrang voor de fiets bij rotondes, meer 
aandacht voor de fiets in plaats van de auto, een fietsroute Appingedam-Groningen 
langs het Eemskanaal die vrij is van auto’s.

•  Invoeren nieuwe stadsdienst lijn 516.
•  We hebben voor meerdere initiatieven subsidieaanvragen‘DUvv-fietsinfra 2020’ bij 

de provincie ingediend.
•  In samenwerking met de provincie hebben we risicogestuurde analyses opgezet 

in het kader van SPV2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en hebben we 
onderzoek uitgevoerd naar de top10 onveilige situaties in de gemeente.
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•  Om de verkeersveiligheid te bevorderen, hebben we een aantal kleinschalige 
verkeerskundige maatregelen en fietsinfrastructuur uitgevoerd. Daarnaast hebben 
we een aantal handhavingsverzoeken bij de politie ingediend en hebben we de 
handhavingscijfers gepubliceerd.

•  Permanente verkeerseducatie voert de provincie Groningen voor ons uit via 
Verkeerswijzergroningen.nl. 

•  Om de veiligheid van de spoorwegovergangen te verbeteren is uitgebreid 
overlegd met diverse belanghebbenden bij spoorwegovergangen. De NABO (Niet 
Automatische Beveiligde Overweg) aan de Parallelweg in Hoogezand is opgeheven. 
Ook zijn twee NABO’s aan de Hondelaan en Oudeweg in Muntendam opgeheven. 
Voor het opheffen van andere NABO’s zijn we volop in overleg met Prorail, 
waterschap, provincie, grondeigenaren en Groninger Landschap.

Indicatoren
•  Algemene toelichting. Het aantal fietsverkopen en fietsgebruik neemt al jaren toe. 

Door de coronapandemie is de groei verder versterkt. Ook heeft de corona pandemie 
een grote invloed op de daling van het autogebruik, met name voor het woon-
werk verkeer. Een lager gebruik van automobiliteit leidt automatisch tot minder 
verkeersongevallen.

•  Het aantal geregistreerde verkeersongevallen over 2020 ten opzichte van 2019 is fors 
afgenomen met 55 (2019: 274 ongevallen, 2020: 329 ongevallen). Echter is het aantal 
ernstige verkeersslachtoffers licht toegenomen (2019: 81 slachtoffers, 2020: 83 
slachtoffers). Het aantal slachtoffers op gemeentelijke wegen is met 13 afgenomen 
(2019: 70 slachtoffers, 2020: 57 slachtoffers).

•  Toename aantal fietsverkopenin Nederland in 2020 met 30% (bron: Freebike).
•  Toename fietskilometers in Nederland in 2020 met 20% (bron Fietsersbond).
• Afname aantal NABO’s met 3.

2.3.6 Waar staat je gemeente?
In de regeling beleidsindicatoren gemeenten is bepaald welke beleidsindicatoren in 
de programmaverantwoording moeten worden opgenomen. In onderstaande tabel 
vindt u de indicatoren voor het programma Economie. De gegevens worden van  
www.waarstaatjegemeente.nl gehaald. Deze cijfers zijn een momentopname. Hierdoor 
is het mogelijk dat enkele cijfers zijn achterhaald. Op www.waarstaatjegemeente.nl 
staan de meest recente cijfers.

tabel 42. Verplichte beleidsindicatoren Economie

Naam indicator Eenheid Peiljaar M-G Nederland

Functiemenging* % 2018 43,6% 52,8%

2019 44,4% 53,2%

Vestigingen (van bedrijven)* Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 
van 15 t/m 64 jaar

2018 111,5 145,5

2019 116,8 151,6

*  De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen banen). 
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2.3.7 Wat heeft het gekost?

tabel 43. Financieel overzicht programma economie

realisatie 
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroting 
na wijziging 

2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

LASTEN

Brandweer / Openbare Veiligheid 9.895 5.254 5.743 5.592 151 V 

Economische ontwikkeling 6.930 6.075 6.500 6.449 51 V 

Bedrijventerreinen 796 1.178 1.588 1.439 148 V 

Grondexploitaties 3.448 4.900 5.607 4.729 878 V 

Toerisme 280 341 351 315 36 V 

Openbaar vervoer 0 0 0 3 -3 N 

Totaal lasten 21.349 17.749 19.788 18.527 1.262 V 

BATEN

Brandweer / Openbare Veiligheid 5.161 189 189 186 -3 N 

Economische ontwikkeling 3.657 2.547 2.368 3.295 927 V 

Bedrijventerreinen 618 1.141 1.869 1.761 -107 N 

Grondexploitaties 3.280 4.362 5.121 4.079 -1.042 N 

Toerisme 302 257 257 262 5 V 

Openbaar vervoer 0 0 0 0 0    

Totaal baten 13.017 8.495 9.804 9.583 -221 N 

Saldo voor bestemming -8.332 -9.254 -9.985 -8.944 1.041 V 

MUTATIE RESERVES

stortingen 0 0 0 0 0    

onttrekkingen 125 307 637 628 -9 N 

Totaal mutatie reserves 125 307 637 628 -9 N 

Saldo na bestemming -8.206 -8.947 -9.348 -8.316 1.032 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil 
bedragen x e 1000

Analyse verschillen Economie Voordeel € 1.032.000
Afwijkingen in de baten en/of lasten groter dan € 200.000 of meer dan 10% van het 
begrote bedrag worden hieronder toegelicht.
Economische ontwikkeling  Voordeel € 978.000

Baten Voordeel € 927.000
Hogere legesopbrengsten leiden tot een voordeel op de baten. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een toename in het aantal aanvragen, wat onder andere het gevolg is 
van meer woningverbouwingen, en leges voor de aanleg van een zonnepark. 

Bedrijventerreinen Voordeel € 148.000

Lasten Voordeel € 169.000
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De BBV schrijft voor dat de baten en lasten verband houdende met de grondexploitaties 
in de exploitatie worden verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) 
naar de balans worden gemuteerd. Per saldo hebben de lasten en baten door deze 
doorboeking geen invloed op het saldo in de exploitatie. De grondexploitaties op 
bedrijventerreinen betreffen Rengerspark en Korenmolenweg. Korenmolenweg is per 
eind 2020 afgesloten.
 
Het voordelig saldo van € 41.000 is hoofdzakelijk veroorzaakt door een afboeking 
van de boekwaarde van de grondexploitatie Korenmolenweg vanwege afsluiting 
van € 229.000 (N). Door de afsluiting is de verliesvoorziening Korenmolenweg 
vrijgevallen, € 241.000 (V). Tevens is op de grondexploitatie Rengerspark € 22.000 
(V) winst genomen. Deze mutaties zijn het resultaat van de Meerjaren Prognose 
Grondexploitaties 2021 en waren niet begroot. Het resterende voordeel van € 7.000 
betreft diverse kleine verschillen met de begroting. 
 
Voor een uitgebreide toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de 
Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021.

Baten Nadeel € 107.000

Zie toelichting lasten.

Grondexploitaties Nadeel  € 164.000

Lasten Voordeel € 878.000

De BBV schrijft voor dat de baten en lasten verband houdende met de grondexploitaties 
in de exploitatie worden verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) 
naar de balans worden gemuteerd. Per saldo hebben de lasten en baten door deze 
doorboeking geen invloed op het saldo in de exploitatie.  De grondexploitaties 
betreffen Stadshart Hoogezand, IJsbaan, Julianapark, Verlengde Veenlaan, Tolweg 
en Burgemeester Venemastraat. Deze grondexploitaties laten een voordeel van € 
179.000 zien in de verliesvoorzieningen-mutaties als resultaat van Meerjaren Prognose 
Grondexploitaties 2021. Voor een uitgebreide toelichting op de grondexploitaties wordt 
verwezen naar de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021.

Per saldo (baten en lasten gesaldeerd) ontstaat op het onderdeel grondexploitaties 
(niet zijnde bedrijventerreinen) echter een nadeel van € 164.000. Dit nadeel wordt 
volledig verklaard door een  afboeking van € 341.000 van de voorbereidingskredieten 
De Vosholen fase2, Centrumplan Muntendam en Entree Hoogezand om een 
rechtmatigheidsfout te voorkomen. De reden van afboeking is dat onze verordening het 
activeren van voorbereidingskredieten niet toelaat, terwijl dit wel is toegestaan van de 
BBV. De verordening wordt in 2021 hierop aangepast. 

Baten Nadeel € 1.042.000

Zie toelichting lasten. 
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2.4  Programma Dienstverlening

Onze gemeente wil een sterke, wederkerige relatie opbouwen met inwoners en hun 
belangenorganisaties. De dienstverlening is daarbij een belangrijk speerpunt. 

Afwijking in de verantwoording
Voor de verantwoording in deze jaarrekening 2020 is uitgegaan van het uitvoeringsplan 
van het Programma Dienstverlening 2020 en niet van de tekst in de begroting die 
medio 2019 is aangeleverd. De oorspronkelijke tekst is te abstract om er volgens de 
laatste inzichten en richtlijnen verantwoording over af te leggen in de jaarrekening. 
Ambtelijk en bestuurlijk zijn alle betrokkenen/verantwoordelijken akkoord gegaan met 
deze aanpassing.

Communicatie op Intranet vanuit het Programma Dienstverlening
Wat willen we bereiken in 2020?
We laten zien wat er in het Programma ‘Dienstverlening gebeurt, om medewerkers te 
informeren en enthousiasmeren. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
• Deelprojectleiders plaatsen regelmatig berichten en polls over de voortgang. 
• We brengen het Kompas weer onder de aandacht. 

Wat hebben we bereikt in 2020?
Het Programma publiceert per deelproject regelmatig berichten en/of polls. 

Niet gelukt of deels gelukt in 2020
Campagne Kompas is door Corona niet doorgegaan, het was niet mogelijk om 
medewerkers op locatie te bezoeken. Dat pakken we in 2021 op, zodra de situatie 
het toelaat.

Samenhang met andere Programma’s
Gelijktijdig met het Programma Dienstverlening lopen ook de Programma’s 
Organisatie-ontwikkeling (O&O) en Omgevingswet. Er is overlap in de doelstellingen 
van deze programma’s, vooral op het gebied van vaardigheden en competenties die 
Midden-Groningen van ons vraagt. We hebben daarom een gezamenlijke planning 
gemaakt voor de gedeelde onderwerpen, zo besparen we de organisatie geld en 
medewerkers tijd. We zorgen ervoor dat we dezelfde woorden gebruiken om die 
doelstellingen te beschrijven. Medewerkers herkennen dit als Midden-Groningen 
doelstellingen.

2.4.1 Deelprogramma Van Buiten naar Binnen 2021
Wat willen we bereiken in 2020?
•  We willen graag meer inzicht in hoe inwoners aankijken tegen de dienstverlening 

van de gemeente en welke verwachtingen van de gemeente en beelden bij de 
gemeente zij hebben. 

•  We gebruiken het visiedocument Kompas voor het formuleren van vragen over 
verwachtingen en beelden. Zo kunnen de antwoorden dienen als een nul-meting en 
kunnen we op een later moment beoordelen of we voortgang maken. 
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Grafiek 7.  Verdeling lasten - Dienstverlening  

Grafiek 8.  Verdeling baten - Dienstverlening  
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Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
•  Klanttevredenheidsonderzoek: We gaan in samenwerking met CMO STAMM een 

klanttevredenheidsonderzoek houden onder 3800 inwoners, inwoners die een 
burgerzakentransactie komen doen 5 vragen stellen in een klantsurveytool en een 
gemengde groep van 3800 inwoners en medewerkers vragen naar hun beelden bij 
de gemeente en verwachtingen van de gemeente. CMO STAMM noemt dit laatste 
onderzoek een Reality Check. Met name verschillen in beleving tussen inwoners 
en medewerkers zijn interessant om over in gesprek te gaan met elkaar. De Reality 
Check willen we ook doen met een tweede groep, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties en daarbij betrokken medewerkers.

•  Klantreizen introduceren: In 2020 zullen we medewerkers van het Programma 
Dienstverlening en medewerkers van het Contactplein opleiden in het uitvoeren van 
klantreizen. In gesprekken met teams dragen we de kennis uit en nodigen we uit een 
proces met deze methodiek te beoordelen.   

Wat hebben we bereikt in 2020
Het onderzoek dat is gericht op inwoners is afgerond. De inzichten zijn vertaald in een 
rapport. Aan de uitkomsten is betekenis gegeven. Het rapport wordt binnenkort gedeeld 
binnen de organisatie.

Niet gelukt of deels gelukt in 2020
•  Reality Check Ondernemers en maatschappelijke organisaties: Voor ondernemers 

en maatschappelijke organisaties wordt in 2021 een onderzoek gestart, in het 
eerste kwartaal. Bij het onderzoek wilden we teams met veel contacten met deze 
doelgroepen betrekken. Het afgelopen Coronajaar is daarvoor geen geschikt 
moment geweest. Er is ook voortschrijdend inzicht mbt de aanpak. Er komt daarom 
een nieuw plan voor 2021.

•  Klantreizen: Er zijn binnen het Programma Dienstverlening en het Contactplein 
voorbereidingen getroffen voor het onderdeel Klantreizen, samen met CMO STAMM 
hebben we bijvoorbeeld een workshop ontwikkeld. Ook hebben we de theorie in 
praktijk gebracht bij het vormgeven van de TopTaken- website en de nieuwe app voor 
meldingen openbare ruimte, FIXI. Teams betrekken is niet gelukt omdat de TopTaken 
website en FIXI meer prioriteit hadden en omdat het door de extra drukte in verband 
met Corona lastig te organiseren was. 

2.4.2 Deelprogramma van Buiten naar Binnen - Regieteam
Wat willen we bereiken in 2020?
Klachtafhandeling heeft een plaats in de lijnorganisatie. Binnen het Programma 
Dienstverlening volgen we individuele klachten die hun oorsprong hebben in gedrag 
of procedures binnen onze organisatie en situaties die meer inwoners kunnen treffen, 
zoals verlichting. 

Wat gaan we daarvoor doen?
In het Regieteam bespreken we klachten en hun oorzaak en zoeken we samen naar een 
oplossing en het voorkomen ervan in de toekomst.
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Wat hebben we bereikt in 2020?
Ook in 2020 heeft het Regieteam regelmatig overlegd over individuele klachten, 
collectieve problemen en trends. Dit geeft steeds meer inzicht in wat nodig is om deze 
klachten te voorkomen en goed af te handelen. We gaan hier in 2021 mee door. NB: De 
klachtenafhandeling is veranderd. De belangrijkste wijziging is dat we een scheiding 
hebben aangebracht tussen het informeel oplossen van een klacht en het formeel 
behandelen van een klacht.

2.4.2 Deelproject Contactplein KCC
In 2020 heeft het Team Contactplein Klantencontactkanalen het door Corona drukker 
gehad dan normaal. Veel nieuwe vragen, die we ook lastiger op de goede plek konden 
brengen. Daarnaast is onze inzet gevraagd voor de nieuwe TopTaken-website en voor 
FIXI de nieuwe meldingen app. Vanwege het spoedeisende karakter hiervan en het 
integrale belang hebben wij hieraan prioriteit gegeven. 

Wat willen we bereiken in 2020?
We willen inwoners sneller helpen door:
•  Meer vragen aan de voorkant te beantwoorden.
•  Dienstverlening zo mogelijk als een transactie op de TopTaken-website aanbieden.
•  We willen onze interne teams beter ondersteunen door:
•  Bereikbaarheidsplan 2020: wat gaat goed, wat kan beter in de samenwerking: 

- Wat is de kwaliteit van onze telefoonnotities? 
- Is het team bereikbaar en wordt er teruggebeld?

•  Worden wijzigingen goed doorgegeven (profielen, agenda ed)
•  Informatie ophalen over plannen/ontwikkelingen in de teams die goed zijn om te weten.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Het Contactplein KCC gaat jaarlijks met alle teams in gesprek over onze dienstverlening.  
Medewerkers van het Contactplein KCC sluiten bij toerbeurt aan zodat we elkaar leren 
kennen en elkaars werk begrijpen. 

Wat hebben we bereikt in 2020?
Klantencontactkanalen: deelname projecten, afgerond
•  Top Taken-website light (de website is een dienstverleningskanaal geworden) is klaar.
•  FIXI Nieuw meldingen systeem openbare ruimte is klaar, in samenwerking met I&A. 
•  Klantreizenmethodiek voor MG in samenwerking met CMO STAMM voorbereid
• Het Contactplein KCC heeft daarnaast in 2020 bijgedragen aan:
•  Djuma: het nieuw zaaksysteem, dit loopt nog.

Niet gelukt of deels gelukt in 2020
•  Deels gelukt: in gesprek met teams over agenda’s, profielen, bereikbaarheid en 

vakanties
•  Deels gelukt: meer sturingsinformatie uit de telefooncentrale halen
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2.4.3 Deelprogramma Van Binnen naar Binnen – Ketensamenwerking  
en ketenbewustzijn
Wat willen we bereiken in 2020 
We zorgen dat we weten waarin we op elkaar kunnen rekenen bij interne 
dienstverlening en in functies die ondersteunend zijn, zoals adviseurschap. We willen 
medewerkers faciliteren om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen en zo zelf de 
ervaring met goede en betrouwbare dienstverlening te beleven.

Wat gaan we daarvoor doen
In afstemming met Programma O&O pakken we dit onderdeel dat valt onder interne 
dienstverlening, intern opdrachtgeverschap op. De kernvraag is: hoe maken we smarte 
afspraken en hoe spreken we elkaar aan als we elkaar nodig hebben om een doel te 
bereiken? 

Wat hebben we bereikt in 2020 
Er is een werkvorm ontwikkeld die het belang duidelijk maakt van communicatie en 
samenwerken. 

Doel 1: bewustzijn dat afspraken van essentieel belang zijn om samen tot een 
kwalitatief goed eindproduct te komen. 

Doel 2: een set praktische afspraken die in de dagelijkse praktijk moeten leiden tot een 
betere samenwerking in de keten. 

Niet gelukt of deels gelukt in 2020
Het is niet meer gelukt de werkvorm te testen en ermee aan de slag te gaan. Daarvoor 
is nabijheid nodig, je zit naast elkaar te werken aan een tastbaar product en moet 
onderling steeds overleggen of het voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit is door Corona 
niet uitvoerbaar gebleken. 

2.4.4 Deelprogramma Van Binnen naar binnen – Top Desk
Wat willen we bereiken in 2020?
Teams die dienstverlening aanbieden via TopDesk gaan het programma herinrichten en 
daarbij afspraken maken over functionaliteit en look en feel. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Een projectgroep van betrokkenen werkt aan deze doelstellingen. 

Wat hebben we bereikt in 2020
Voortschrijdend inzicht en richtlijnen vanuit concern control hebben geleid tot een 
nieuw projectvoorstel voor de herinrichting van Top Desk waarin de specifieke en 
gedeelde belangen van alle gebruikers en betrokkenen zijn vastgelegd. De scope is 
hiermee veel breder geworden dan kon worden voorzien en daarmee de doorlooptijd op 
onderdelen ook. Deels zijn de belangen tijdgebonden, daarom is de projectorganisatie 
aangepast en is besloten twee trajecten parallel te laten verlopen: het organisatorische 
werkproces traject en aanpassen/inrichten van TopDesk zelf.
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2.4.5 Deelprogramma E-dienstverlening  
(aan dienstverlening gerelateerde digitalisering.
We willen digitalisering zo optimaal mogelijk inzetten om onze externe en interne 
dienstverlenings-doelstellingen te behalen. Belangrijke onderdelen zijn E-democratie 
(burgers meer invloed geven) en de website, die vernieuwd moet worden.

Digitale democratie in Midden-Groningen
Wat willen we bereiken in 2020?
Eind 2019 deed Midden-Groningen mee in een proeftuin E-democratie of E-participatie. 
In de proeftuin werden ervaringen opgedaan met een digitaal democratie platform. 
Het wordt ingezet om op een digitale en transparante manier inwoners te betrekken 
bij besluitvorming of burgerinitiatieven te ondersteunen. Consul is geselecteerd als 
platform om in 2020 ervaring mee op te doen in de zes proeftuingemeenten. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2020
We gaan ervaring opdoen in 3 pilots in onze eigen organisatie. Het gaat dan om 
technische, organisatorische en proceservaringen. 

Wat hebben we bereikt in 2020
De drie pilots hebben veel technische, organisatorische en participatiekennis 
opgeleverd. In een samenwerkingsverband tussen Griffie, het Programma 
Dienstverlening en Communicatie zijn die ervaringen met elkaar gedeeld. Dat heeft tot 
afspraken en ondersteunende processen geleid. De volggroep E-democratie is telkens 
nauw betrokken. In het laatste kwartaal van 2020 hebben we Consul geïntroduceerd 
bij Hart voor Midden-Groningen en op diverse plekken in Met de ervaringen die zijn 
opgedaan hebben we gezorgd dat we democratieplatform Consul in 2021 betrouwbaar 
in gebruik kunnen nemen en dat daar een goede backoffice achter zit. 

Deelproject E-dienstverlening – TopTaken-website light
Wat willen we bereiken in 2020?
Een nieuwe, toegankelijke website realiseren, met het accent op dienstverlening. De 
meest gezochten onderwerpen zijn direct zichtbaar. De website voldoet aantoonbaar 
aan de huidige toegankelijkheidseisen en vormt tevens de toegang tot de BWRI-website. 

Wat gaan we daarvoor doen
Er moet een aanbestedingstraject plaatsvinden en er moet een multidisciplinair 
projectteam aangestuurd worden om het doel te bereiken. 

Wat hebben we bereikt in 2020
De nieuwe website en het beheersysteem voor onderhoud (het CMS) zijn eind 
2020 opgeleverd. Een complex traject, waarin veel verschillende disciplines en 
organisatieonderdelen goed en vruchtbaar hebben samengewerkt. Het nieuwe concept 
is tijdens de ontwikkelperiode ook getoetst bij inwoners en gebruikersgroepen, zoals 
visueel beperkte gebruikers. We hebben de audit met betrekking tot toegankelijkheid 
(wettelijke verplichting) goed doorstaan. Met betrekking tot open data hebben we 
verkend met I&A of er mogelijkheden zijn ermee te starten. Er is nog geen kader of 
beleid. We gaan op kleine schaal beginnen in afwachting daarvan.  
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Niet gelukt of deels gelukt 
Een volgende stap is het uitbreiden van formulieren op de website, het ontsluiten van 
meer I-Burgerzaken producten en het redigeren van de content op de BWRI-website. 
Daarin hebben we door Corona en tijdgebrek minder kunnen doen dan we hadden 
gehoopt. 
 
2.4.6 Wat heeft het gekost?

tabel 44. Financieel overzicht programma dienstverlening

realisatie 
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroting 
na wijziging 

2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

LASTEN

Burgerzaken 1.547 1.111 1.204 1.347 -144 N 

Basisregistratie vastgoed 1.113 988 912 981 -69 N 

Lokale omroep 36 36 36 36 0    

Bestuurlijke samenwerking 1.824 1.822 1.494 1.472 22 V 

Voorlichting 84 85 85 38 47 V 

Totaal lasten 4.604 4.041 3.731 3.875 -144 N 

BATEN

Burgerzaken 773 696 696 610 -85 N 

Basisregistratie vastgoed 2 0 0 1 1 V 

Lokale omroep 0 0 0 0 0    

Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0 0    

Voorlichting 5 11 11 0 -10 N 

Totaal lasten 780 706 706 611 -95 N 

Saldo voor bestemming -3.824 -3.335 -3.024 -3.264 -239 N 

MUTATIE RESERVES

stortingen 0 0 0 0 0    

onttrekkingen 163 0 0 0 0    

Totaal mutatie reserves 163 0 0 0 0    

Saldo na bestemming -3.661 -3.335 -3.024 -3.264 -239 N 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil 
bedragen x e 1000
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Analyse verschillen ‘Dienstverlening’ Nadeel € 239.000

Afwijkingen in de baten en/of lasten groter dan € 200.000 of meer dan 10% van het 
begrote bedrag worden hieronder toegelicht.

Burgerzaken Nadeel € 229.000

Lasten Nadeel € 144.000

Het nadeel is ontstaan door inhuur van personeel ten gevolge van ziekte en daarnaast 
voor inzet van het project dienstverlening, totaal € 144.000.

Baten Nadeel € 85.000

In 2020 zien we € 85.000 lagere baten bij de leges identiteitsdocumenten. Samen met 
de hogere kosten van € 144.000 is het effect op het totaal product per saldo € 229.000 
nadeel ten opzichte van de bijgestelde begroting. De primaire begroting was bij de 
najaarsnota € 93.000 nadelig bijgesteld voor de inzet van o.a. een gesprekscoach en de 
inzet voor het project dienstverlening.
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2.5  Programma Gevolgen Gas-en zoutwinning

2.5.1 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 ervoor 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.

De aanpak van de versterking is er één van voortdurend verandering. Nadat de eerste 
jaren vooral is ingezet op gebiedsgerichte versterking op basis van berekeningen 
met de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor Aardbevingsbestendig Bouwen (NPR), 
veranderde de minister van Economische Zaken in 2018 de aanpak drastisch. Niet 
langer aaneengesloten gebieden werden beoordeeld, maar afzonderlijke gebouwen die 
voortkwamen uit het statistische HRA model. In de daaropvolgende aanpak resulteerde 
dat in een mix van gebiedsgericht en pandgericht (objectgerichte benadering). In de 
door de gemeenteraad vastgestelde lokale Plannen van Aanpak van 2019 en 2020 is 
gepoogd deze mix zo goed mogelijk een plek te geven en helder weer te geven met 
welke aanpak waar wordt gewerkt.

In de Lokale Plannen van Aanpak geven de gemeenten voor hun grondgebied de 
aantallen, de prioritering en volgorde en de samenhang van de versterking weer. 
Daarmee vormen deze documenten de opdracht voor de NCG. De gemeenten worden 
daarbij begrensd in hun ambities door een beperkte capaciteit van beoordelen en een 
beperkte capaciteit van uitvoeren. 

Begin 2020 is een aantal versnellingsmaatregelen vastgesteld die ervoor moeten 
zorgen dat zowel het beoordelen als het uitvoeren van de versterking sneller gaat dan 
voorheen. Dit heeft onder meer geresulteerd in afspraken met Bouwend Nederland en 
een aantal lokale bouwers. 
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Grafiek 9.  Verdeling lasten - Gas en Zoutwinning   

Grafiek 10.  Verdeling baten - Gas en Zoutwinning   
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Door de snelle afname van de gaswinning en daarmee de afname van het seismisch 
risico, wordt het beoordelingskader waarmee wordt bepaald of gebouwen aan de 
veiligheidsnorm voldoen voortdurend gewijzigd. Dit werkt allerlei verschillen in de 
aanpak binnen dorpen en wijken en daarmee onzekerheden bij de betrokken bewoners 
in de hand. Mede daarom zijn in november 2020 tussen het rijk en de regio (provincie 
en gemeenten) bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking. Doel van deze 
afspraken is enerzijds snelheid te verkrijgen of behouden en anderzijds verschillen in 
perspectief van en voor de bewoners zoveel mogelijk te verkleinen. 

Het meest ver in het proces zijn we in Overschild. Daar zijn de voorbereidingen van het 
versterken in volle gang. In de kern van Overschild is de uitvoering van de versterking 
(veelal sloop-nieuwbouw) in volle gang. Het buitengebied van Overschild is inmiddels 
grotendeels beoordeeld en ook daar starten in 2021 de eerste projecten om tot 
uitvoering te komen. 

In Steendam en Tjuchem is samen met het dorp en de NCG een eigen aanpak voor 
de versterking ontwikkeld. In de Dorp-in-eigen-Hand aanpak worden aan woningen 
beoordeeld en (indien nodig) versterkt in een met het dorp samen bepaalde volgorde. 
Daarbij hebben eigenaren de mogelijkheid om (met eigen middelen) verduurzaming en 
woningverbetering door te voeren. Deze aanpak wordt gecombineerd met een aantal 
projecten om de structuur en leefbaarheid van de beide dorpen te verbeteren. 

In Slochteren en Schildwolde wordt een plan gemaakt voor de uitvoering van de 
eerste geclusterde versterkingsadviezen (batch 1581). Dit gebeurt gezamenlijk met 
woningcorporatie Lefier, de grootste woningeigenaar in deze gebieden. 
In Siddeburen starten in 2021 de eerste projecten om individuele woningen te versterken. 
Dit gaat veelal om gebouwen (o.a. boerderijen) in het buitengebied. 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) positie van de gemeente. Zodra zich ontwikkelingen voordoen die de 
begroting onder druk zetten worden college en raad op de hoogte gebracht.

De programmabegroting voor 2021 baseren wij op de meest actuele stand van zaken 
en de Lokale plannen van aanpak van 2019 en 2020. 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.

2.5.2 Scholenprogramma
Het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen bevindt zich volop in de 
uitvoeringsfase. Zeven scholen hebben al een veilig en toekomstbestendig gebouw. 
Voor ruim 20 andere scholen is de (ver)bouw, versterking en/of verduurzaming 
gestart of zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. Sinds de start van het 
Scholenprogramma is het programma in omvang alleen maar toegenomen, doordat 
het is gelukt om voor nog meer scholen dan in eerste instantie de bedoeling was, 
nieuwbouw te realiseren. Daarbij is eind 2019 de verantwoordelijkheid voor de 
versterking van bestaande scholen en kindcentra overgenomen.
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Projecten scholenprogramma
De eerste versterkte kindcentra (MFC Noordsuythoeve en MFA Foxhol, Het Galjoen, 
AjC Hoofdlocatie) zijn gereed. De versterking van De Borgstee en KC Zuidbroek start 
medio 2021. Verder zijn KC Duurswold, KC ’t Heidemeer, de semipermanente uitbreiding 
van het AjC alsmede de praktijkschool van het AjC inmiddels in gebruik.
 
Op dit moment wordt gebouwd aan de kindcentra Zuiderkroon, Hoogezand-West, 
Siddeburen, Kolham, de Lichtbron, De Wiekslag en de Van Heemskerckschool. De bouw 
van De Meent gaat in mei 2021 van start

Planning scholenprogramma
Er is al veel gerealiseerd binnen het Scholenprogramma of de voorbereiding 
van projecten is al in een vergevorderd stadium. Daarmee loopt het programma 
grotendeels op schema. Voor twee projecten is er een afwijking in het tijdspad: dit 
betreft de herhuisvesting van het Rutger Kopland en de vervangende nieuwbouw 
van de Walstraschool. Beide projecten komen nog naar de raad voor besluitvorming. 
Samengevat verloopt het scholenprogramma binnen de kaders die hiervoor door de 
raad zijn gesteld en is er zicht op een voorspoedige afronding.

2.5.3. 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. 

Eind 2018 heeft Nedmag een nieuw winningsplan ingediend. De gemeente heeft een 
zienswijze ingediend om geen nieuwe zoutwinning toe te staan. De procedure loopt nog.

Inmiddels is na een aankondiging door het ministerie van EZK in 2020 in het kader 
van het winningsplan Nedmag een gebiedsproces in voorbereiding. Daarnaast 
is het landelijk schadeprotocol zoutwinning in voorbereiding en ook een nieuwe 
overeenkomst Kosten Bodemdaling Zoutwinning Nedmag (tussen Nedmag en het 
Waterschap en gemeenten).

De gemeente volgt dat kritisch en heeft overleg met omwonenden, collega gemeenten 
(ook in de provincie Drenthe), het waterschap en SodM (Staatstoezicht op de Mijnen), 
EZK, provincies en Nedmag zelf om de juiste informatie te krijgen om de ontwikkelingen 
goed te kunnen beoordelen.
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2.5.4 Nationaal programma Groningen (lokaal programma)
In 2018 hebben het rijk, de provincie en de gemeenten die getroffen zijn door de 
aardbevingen met elkaar een zogenaamd Nationaal Programma Groningen opgezet. 
Met dat Nationaal Programma willen rijk en regio bouwen aan de toekomst van 
Groningen én Nederland. Naast het noodzakelijke schadeherstel en versterking is het 
van groot belang dat de regio en de inwoners weer een perspectief krijgen. Daar is het 
Nationaal Programma Groningen voor opgezet. Het rijk heeft hiervoor een bedrag van  
€ 1,15 miljard als startkapitaal gereserveerd.

In oktober 2018 werd in dit kader een startdocument vastgesteld. In maart 2019 
volgde de bestuursovereenkomst. De daaruit volgende uitwerkingsafspraken zijn 
neergelegd in het document ’Een programma dat groeit’. Beide documenten zijn in de 
gemeenteraad van Midden-Groningen aan de orde geweest. Het Nationaal Programma 
bestaat onder meer uit een aantal thematische programma’s (waar de provincie in 
eerste instantie voor verantwoordelijk is) en uit 7 (inmiddels 5) lokale programma’s 
(één per gemeente). Op basis van deze overeenkomst kreeg onze gemeente € 15 miljoen 
aan trekkingsrechten om daadwerkelijk van start te kunnen met onderwerpen die 
passen in het lokale programma.

De bestuursovereenkomst en de uitwerkingsafspraken waren voor raden van de 
bevingsgemeenten en staten aanleiding om met elkaar grondig na te denken over de 
gewenste kaders voor het NPG. Via gezamenlijke sessies en via een eigen gemeentelijk 
traject heeft dat in het najaar 2019 tot de vaststelling van één Programmakader NPG geleid. 
In alle raden en in Provinciale Staten heeft dat tot een gelijke besluitvorming geleid.

Het Algemeen bestuur heeft in datzelfde najaar een besluit genomen over de financiële 
opbouw van het programma. De uitkomst daarvan is dat Midden-Groningen in eerste 
instantie € 47,5 miljoen beschikbaar heeft voor de invulling van het lokale programma, 
mits dat programma wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van het NPG. 
Dat bedrag kan met een gelijk bedrag verdubbeld worden, maar dat vergt eerst een 
evaluatie. Met de helft van de tweede 47,5 miljoen mag Midden-Groningen rekening 
houden (dit vanuit het oogpunt van continuïteit en verplichtingen aangaan), het restant 
is formeel nog niet toegewezen.

De verschillende gemeenteraden (ook die van Midden-Groningen) en Provinciale Staten 
hebben in december 2019 ingestemd met deze financiële opbouw.

Onze gemeente heeft ervoor gekozen om eerst te werken aan de opzet van een integraal 
lokaal programma. Een structureel beter perspectief van Midden-Groningen in de regio 
vergt een grondige en integrale aanpak. Alleen onderwerpen met een grote urgentie zijn 
bij het bureau van het NPG ingediend om voor financiële ondersteuning in aanmerking 
te komen. Die zijn ook gehonoreerd.

De eerste prioriteit lag bij het vormgeven van het lokale programma. Ook de 
gemeenteraad dacht hierin mee, vooral ook via de eigen raadswerkgroep. Die 
werkgroep heeft het nodige voorwerk gedaan. Dit is meegenomen bij de verdere bouw 
van het programma. 
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Onze programmamanager heeft twee opdrachten meegekregen: het maken van een 
lokaal strategisch kader en – op basis daarvan – het maken van een programmaplan. 
Volgens de planning is het strategisch kader in het vierde kwartaal van 2019 aan de 
raad aangeboden. De raad heeft unaniem ingestemd met het kader. Het hierop (en ook 
op het NPG-programmakader) gebaseerde gemeentelijk programmaplan volgde in het 
najaar van 2020. Dit was later dan oorspronkelijk gepland (i.p.v. eerste kwartaal 2020). 
Corona heeft allerlei trajecten doen vertragen. Dat gold ook voor de NPG-processen in 
de andere gemeenten en provincie en voor Toukomst. 

Participatie van inwoners en ondernemers en de communicatie met hen, zijn een 
uitermate belangrijke aspecten in het traject op weg naar het lokale programma. 
Echter, corona bleek hier een grote hindernis te zijn. We hebben via allerlei alternatieve 
wegen invulling moeten geven aan de participatie. Ondanks veel extra inzet hierop bleef 
dat niet ideaal. Dat betekent dat bij de invulling van de verschillende projecten dit een 
nog groter punt van aandacht zal moeten zijn.

Wat wilden we bereiken?
•  De realisatie van een strategisch kader als eerste stap naar een lokaal NPG-

programma.
•  De totstandkoming van een lokaal programmaplan (mede gebaseerd op het hiervoor 

genoemde strategisch kader) in het eerste kwartaal van 2020.
•  Het programmaplan wordt logischerwijs gevolgd door een aantal projecten.
•  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.

Wat hebben we bereikt?
•  De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 het strategisch kader unaniem 

vastgesteld.
•  De raad heeft op 28 oktober 2020 ingestemd met de indiening van het concept 

lokaal programmaplan aan het bestuur van het NPG, en ook met de eerste selectie 
van projecten die ingediend zouden kunnen worden.

•  De onafhankelijke beoordelingscommissie van het NPG heeft positief geadviseerd 
over het programmaplan van Midden-Groningen waarna het DB op 7 december 2020 
instemde met dat plan.

•  Op 28 januari 2021 heeft de Raad van Midden-Groningen ingestemd met het 
definitieve lokaal programmaplan. De Coronapandemie is de belangrijkste 
veroorzaker geweest voor de vertraging van driekwart jaar.

•  Na instemming met het lokaal programmaplan door DB van het NPG en de 
gemeenteraad zijn 13 projecten bij het NPG ingediend. Op 12 februari en 8 maart 
2021 hebben resp. het DB en het AB daar ook mee ingestemd. Dit uiteraard na 
positieve adviezen van de onafhankelijke beoordelingscommissie. De projecten zijn 
verderop in deze tekst benoemd.



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

119

•  De afspraken rondom herstel en versterking en het NPG hebben een vervolg gekregen 
in een Aanvullend bestuursakkoord dat op 6 november 2020 door Rijk, provincie en 
gemeenten gesloten is en op een mede hierop gebaseerde toekomstagenda. Vanaf het 
begin is Midden-Groningen bij deze besprekingen betrokken geweest en dat is ook 
zichtbaar in het concrete resultaat van de gemaakte afspraken.

Gehonoreerde subsidieaanvragen 2019
1. Cultureel erfgoed Overschild (2018)2   (€ 2 miljoen)
Eigenaren die hun karakteristieke pand laten versterken kunnen gebruik maken van 
deze regeling, waarbij een hoge subsidie wordt gegeven voor onderhoud, verduurzamen 
en terugbrengen karakteristieken gelijktijdig met de versterking. 

In 2020 is er één aanvraag afgerond. Er waren in 2020 vier adressen in voorbereiding. Er 
komen 35 eigenaren in aanmerking. Er is van de 2 miljoen nog € 1.779.000 beschikbaar. 
De regeling is eind 2020 met een jaar verlengd en loopt nu tot 31 december 2021. 

2. Warmtenet (2018)3   (€ 6 miljoen)
Het project is in 2019 van start gegaan. Halverwege 2020 is een gedetailleerd plan van 
aanpak opgeleverd als ook de projectstructuur, bestaande uit diverse werkgroepen 
en een stuurgroep, goed neergezet. Het totale plan van aanpak bestaat uit: 1) 
gaskookplaten en -toestellen vervangen, 2) isoleren van woningen, 3) aanleggen van 
warmtenet, en 4) aanbrengen van zonnepanelen op beschikbare daken.
Halverwege 2020 is door de projectpartners een intentieverklaring ondertekend waarin 
zij de ambitie uitspreken om in samenwerking binnen het project ‘Gasvrij Gorecht‘, met 
inachtneming van elkaars redelijke belangen, tot een voorstel in de sfeer van duurzame 
huurwoningen en een warmteaanbod voor alle gebouweigenaren en bewoners te 
komen, en deze verder uit te werken in een samenwerkingsovereenkomst en een 
leveringsovereenkomst.

Tevens is een communicatiestrategie uitgewerkt. Het contact met de bewoners is vanaf 
half 2020 geïntensiveerd; sindsdien zijn en worden zij regelmatig betrokken bij de 
nadere uitwerking van de plannen.

Een werkgroep ‘techniek’ is gestart met de nadere technische uitwerking van het plan. 
Deze vormt de basis voor de samenwerkingsovereenkomst (SOK) die in 2021 zal worden 
ondertekend.

3. Ondersteuning dorpsproces Overschild    (€ 1,07 miljoen)
Op 01-01-2021 bevinden de projectonderdelen zich in verschillende fasen. In totaal 
gaat het om vijf onderdelen, te weten: inzet dorpsbouwmeester, inzet opbouwwerk, 
inzet kavelmakelaar, extra inzet sociaal team en tenslotte opstellen bestemmingsplan 
Overschild. De eerste vier onderdelen bevinden zich middenin de realisatiesfeer. De 
beoogde inzet is voor 5 jaren. Hiervan zijn per 01-01-2021 twee verstreken. Het onderdeel 
bestemmingsplan is afgerond. Het bestemmingsplan is opgesteld en 31 juli 2020 
onherroepelijk geworden.

2   Is een aanvraag uit 2018. Voor de compleetheid meegenomen.

3   Is een aanvraag uit 2018. Voor de compleetheid meegenomen.
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4. Organisatorische inrichting Lokaal Programma Midden-Groningen    (€ 880.000)
Project is afgerond, het programma is goedgekeurd door DB NPG (december 2020) en 
inmiddels vastgesteld door de Raad van MG (januari 2021)

5. Plus op sport wijken Gorecht en Woldwijck Hoogezand    (€ 3,08 miljoen)
Deze aanvraag betreft twee projecten. Woldwijck is midden in de realisatie- fase. 
Gorecht is aan het eind van de voorbereidingsfase, de planvorming is klaar en kan de 
gymzaal gerealiseerd worden.

6. Emotionele en sociale ondersteuning inwoners van het aardbevingsgebied,  
GGD4   (€ 237.000)

7. Gebiedsgerichte leefbaarheid    (€ 1,1 miljoen)
•  Kademuur en wandelroute Hellum (€ 125.000): Op 01-01-2021, was het project in 

het laatste deel van de realisatiefase. De verwachting is dat het project uiterlijk 
01-07-2021 zal worden afgerond met de realisatie van het laatste onderdeel: de 
ontmoetingsplek.

•  Steigers Kielwindeweer (€ 50.000): Het project is afgerond. Met de bewoners is 
overleg geweest op welke locaties de steigers gerealiseerd moesten worden. Ook 
is er door de bewoners een keuze gemaakt welke aankleding de omgeving van de 
steigers nodig hebben. Er zijn vier steigers aangebracht en bij de steigers zijn in 
december 2020 ook picknick-banken geplaatst.

•  Laatste fase herinrichting centrumgebied Slochteren (bij Houtstek)(€ 378.000): 
Het totale project wat betreft de realisatie van de Houtstek is gestart in de 2019. 
Het "oude" gebouw is gesloopt en is er gestart met de nieuwbouw.  Wat betreft de 
buitenruimte is het project nog in de voorbereidingsfase. De buitenruimte kan 
opgepakt worden na realisatie van de Houtstek (is nu gaande)

•  Buitenruimte MFC Siddeburen (€ 207.000): De bouw en verbouw van het MFC is 
gerealiseerd. Ook de buitenruimte is aangepakt en uitgevoerd.

•  Ontwikkeling buitenruimte MFC Froombosch (€ 240.000): Dit project heeft 
wat vertraging opgelopen en er is uitstel aangevraagd. Het voormalige gebouw 
is gesloopt en op dit moment is de nieuwbouw volop in ontwikkeling. De 
voorbereidingen voor de realisatie van de buitenruimte zijn gedaan.

•  Kwaliteitsverbetering Foxholsterpolder (€ 93.000): Het project bevindt zich 
in een vergevorderd stadium. Het eindresultaat is zichtbaar. Gereed zijn: 
uitkijkplatform, zitbanken, vlonderpad, vissteiger mindervaliden+ bijbehorende 
parkeervoorzieningen.

De gemeente heeft ook te maken met de effecten van twee gehonoreerde provinciale 
aanvragen:
•  Zorg nabij
•  Pilot autonoom vervoer 

4   Centraal gemaakte bestuurlijke afspraak tussen Versterking en NPG. Geldt voor iedere gemeente.
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Gehonoreerde subsidieaanvragen 2020/2021
De onderstaande subsidieaanvragen zijn op 12 februari en 8 maart 2021 goedgekeurd 
door het DB NPG en worden nu verder uitgewerkt.
1.  Herstructurering Hoogezand-Noord (€ 2.510.000)
2.  Aanpak verpauperde panden (€ 2 miljoen)
3.  Midden-Groningen op de kaart (€ 155.000)
4.  Jongeren pitchen projecten (€ 250.000)
5.  Bevordering sociale veerkracht (€ 700.0005)
6.  De IJsberg (€ 2.221.000)
7.  Ervaringsdeskundigen (€ 764.000)
8.  Jongeren met toekomst (€ 1.858.000)
9.  Jongerenwerk + (€ 2,5 miljoen)
10.  De JIM-aanpak (€ 263.000)
11.  Ontwikkelbedrijf (€ 1.064.000)
12.  Hulpteam Overschild (€ 360.000)
13.  De gemeente participeert samen met Groningen, Oldambt en de provincie in ‘Tijd 
voor toekomst’ (€ 941.0006).

Lopende subsidieaanvragen
De onderstaande subsidieaanvragen zijn ingediende bij het NPG, op het moment van 
opstellen van dit stuk is er nog geen besluit over toekenning.
• Moeders voor Midden-Groningen (€ 680.000)
• Toekomstbestendig cultureel erfgoed (eerste deel, eerste fase) (€ 500.000)
• Verbeteren veiligheid Midden-Groningen (€ 858.500)

5   In eerste instantie 233.000 toegekend. Na evaluatie kan het restant uitgekeerd worden.

6   Andere bijdragen: Oldambt: 964.000, Groningen: 20.000, Provincie: 832.000 (thematisch)
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2.5.5 Wat heeft het gekost?

tabel 45.  Financieel overzicht programma Gevolgen  
gas- en zoutwinning

realisatie 
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroting 
na wijziging 

2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

LASTEN

Versterking 0 1.071 5.529 6.192 -664 N 

NPG 0 0 472 1.065 -593 N 

NPG provinciale aanvraag 0 0 666 441 225 V 

Totaal lasten 0 1.071 6.666 7.698 -1.032 N 

BATEN

Versterking 0 1.536 5.993 6.192 199 V 

NPG 0 0 472 1.065 593 V 

NPG provinciale aanvraag 0 0 469 244 -225 N 

Totaal baten 0 1.536 6.934 7.501 567 V 

Saldo voor bestemming 0 465 268 -197 -465 N 

MUTATIE RESERVES

stortingen 0 0 0 0 0    

onttrekkingen 0 0 0 0 0    

Totaal mutatie reserves 0 0 0 0 0    

Saldo na bestemming 0 465 268 -197 -465 N 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil     
bedragen x v 1000 euro     

Analyse verschillen programma Gevolgen gas- en zoutwinning Nadeel € 465.000

Afwijkingen in de baten en/of lasten groter dan € 200.000 of meer dan 10% van het 
begrote bedrag worden hieronder toegelicht.

Versterking  Nadeel € 465.000 

Lasten Nadeel € 664.000 

Het begrote voordelige saldo van € 464.926 bij het product Versterking was de dekking 
voor de overheadkosten die onder programma 5 stonden geraamd in de begroting. 
In de realisatie zijn die toegerekende overhead kosten wel onder dit programma 
verantwoord. Dit verklaart het grootste deel van de hogere lasten. 
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Het restant van het verschil is ca € 200.000. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
•  Inpassingskosten: € 110.000 minder doordat die kosten deels onder Batch 1.588 

vielen;
•  Batch 1.588 infrastructuurkosten: € 210.000 meer kosten dit jaar, volgend jaar 

minder;
•  Batch 1.588 organisatiekosten: € 100.000 meer kosten dit jaar, volgend jaar minder.

Baten Voordeel € 199.000

Omdat zowel de inpassingskosten als de Batch 1.588 gedekt worden vanuit bijdragen 
van het Rijk worden de in 2020 verantwoorde baten aangepast aan de lasten zodat het 
effect budgettair neutraal is.

NPG  Neutraal € 0

Lasten Nadeel € 593.000 

Het verschil met de begroting bij deze projecten bestaat uit:
•  NPG Lokale agenda: de lasten van € 657.000 waren niet in de begroting opgenomen;
•  NPG Dorpsproces Overschild: € 57.000 meer kosten in dit jaar, komende jaren minder;
•  NPG Beleving en verhaal Overschild: € 40.000 minder kosten dit jaar, restant 

volgend jaar;
•  NPG Luisterend Oor: € 80.000 minder kosten dit jaar, restant volgende jaren.

Baten Voordeel € 593.000 

De lasten van deze NPG projecten worden volledig gedekt vanuit al eerder ontvangen 
NPG bijdragen. De ontvangen bijdragen zijn als vooruitvangen opgenomen in de balans 
per 31 december 2019. De realisatie in 2020 wordt vervolgens vereffend met de balans 
zodat de lasten/baten in 2020 budgettair neutraal zijn. Het restant van de budgetten 
wordt op de balans gezet voor uitgaven in 2021.

In onderstaande tabel is het totaal van de inzet van de NPG-bijdragen weergegeven. 
De eerste vier projecten betreffen de uitgaven die hiervoor onder product NPG zijn 
verantwoord. De overige projecten zijn kredieten, waarbij in 2020 in totaal € 662.000 is 
uitgegeven. 
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tabel 46. Inzet NPG-bijdragen

Project- 
code

Projectomschrijving "Totaal NPG 
Bijdrage"

"Balans  
31-12-2019"

"Bijdrage  
2020*"

"Lasten  
2020"

saldo "Balans 
31-12-2020"

M01 Organisatorische inrichting lokaal programma  
Midden-Groningen

 880.000  657.000  -    657.000  -    -   

M02 Ondersteuning dorpsproces Overschild  1.070.000  922.000  -    318.000  -    604.000 

M03 Beleving en Verhaal van Overschild  120.000  102.000  -    62.000  -    41.000 

S02-1a Luisterend Oor  140.000  108.000  -    28.000  80.000 

Totaal onder product NPG in exploitatie verantwoord  2.210.000  1.789.000  -    1.065.000  725.000 

M04 Plus op sport Gorecht Woldwijck  3.082.000  3.082.000  -    -    -    3.082.000 

S01-2m Project 'Kademuur zwaaikom, verblijfsplek en wandel-
route'

 125.000  100.000  47.000  147.000  -    -   

S01-2n Steigers Kiel-Windeweer  50.000  40.000  2.000  42.000  -    -   

S01-2p Kwaliteitsverbetering Foxholstermeer  93.000  74.000  -    66.000  -    9.000 

S01-2q Ontwikkeling van de buitenruimte bij MFC in Froombosch  240.000  192.000  -    -    -    192.000 

S01-2r Laatste fase Herinrichting Centrumgebied Slochteren  378.000  302.000  -    113.000  -    189.000 

S01-2s De buitenruimte van multifunctioneel centrum Sidde-
buren

 207.000  166.000  34.000  200.000  -    -   

S02-1 Aanvullende pilots aardgasloze wijken  6.000.000  5.966.000  -    94.000  -    5.872.000 

Totaal onder kredieten verantwoord  10.175.000  9.922.000  83.000  662.000  9.344.000 

Totaal Nationaal Programma Groningen  12.385.000  11.711.000  83.000  1.727.000  -    10.069.000

80% bijdrage

*) bijdrage in 2020 betreft restant NPG of co-creatie subsidies derden 
bedragen in euro

Volksgezondheid – NPG Zorg Nabij Neutraal € 0

Lasten Voordeel € 225.328 

In verband met de coronapandemie zijn er voor de projectonderdelen Welzijn op Recept, 
Grip&Glans, en ontwikkelingen welzijnsdiensten binnen het NPG Programma Zorg 
Nabij minder activiteiten uitgevoerd, waardoor er € 225.000 minder uitgegeven is dan 
begroot. De activiteiten die in 2020 niet hebben plaatsgevonden en daarmee het geld, 
kan worden ingezet in 2021 om zo het gehele project nog wel uit te kunnen voeren.

Baten Nadeel € 225.328 
Doordat er minder activiteiten in 2020 hebben plaatsgevonden, zijn de lasten lager en 
daardoor is in 2020 € 225.000 minder subsidie toegerekend aan het NPG Programma 
Zorg Nabij. De beschikbare projectsubsidie is in 2021 hoger en worden deze middelen 
ingezet als dekking voor de activiteiten in 2021.
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tabel 47. NPG-Zorg nabij

Project-
code

Projectomschrijving Totaal NPG 
Bijdrage

Balans
31-12-2019

Bijdrage
2020*

Lasten
2020

Balans
31-12-2020

(geen) Zorg Nabij (wel bijdrage) 1.046.000 835.000 197.000 441.000 591.000

(geen) Cultureel erfgoed Overschild (2018) nvt nvt - - nvt

Totaal 1.046.000 835.000 197.000 441.000 591.000

80% bijdrage

* Co-creatie middelen gemeente, regulier budget sociaal



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

126

2.6  Programma Bestuur en bedrijfsvoering

2.6.1 Algemeen
Onderstaande punten zijn als hoofdlijn opgenomen in de tekst van de 
programmabegroting 2020. Langs die lijn is ook de verantwoording tot stand gekomen, 
waarbij – eveneens in de lijn van de begroting- wordt verwezen naar de verantwoording 
via de desbetreffende paragrafen.
•  korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten voor het samenstellen van 

de begroting;
•  korte toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds;
•  ontwikkeling algemene reserve /overzicht inzake de mutaties van de reserves.

2.6.2 Uitgangspunten samenstelling begroting 2020
Gehanteerde uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting 2020 waren:
•  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;
•  Sluitende begroting 2020 en ook het meerjarenperspectief tot en met 2023.

2.6.3 Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de oorspronkelijke begroting 
geraamd op basis van de meicirculaire 2019. Daarnaast is in de raming rekening 
gehouden met een frictiekosten vergoeding in het kader van de herindeling voor de 
jaren 2020-2021. Deze vergoeding is budgettair neutraal in de begroting verwerkt.
 
De nadelige financiële consequenties van de septembercirculaire 2019 (ca. € 400.000) 
zijn betrokken bij de actualisatie van het financiële perspectief ten behoeve van de 
extra ombuigingen 2020 waarover uw raad op 9 april 2020 een besluit heeft genomen.
 
Bijstelling van accressen, actualisatie van de verdeelmaatstaven en taakmutaties bij 
de meicirculaire 2020 hadden voor onze gemeente tot voordelig effect van ongeveer 
€ 1,2 miljoen. Dit voordelig effect is betrokken bij de voorjaarbrief 2020.
 
Ook de financiële effecten van de september- en decembercirculaire 2020 pakten voor 
onze gemeente positief uit. In totaliteit werd de algemene uitkering 2020 met ongeveer 
€ 3,8 miljoen verhoogd. Naast de voordelige effecten van o.a. het schrappen van de 
opschalingskorting, verrekening van het btw- compensatiefonds en actualisatie van 
verdeelmaatstaven is voor compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis 
in totaal ongeveer € 2,5 miljoen ontvangen.
 
Een groot deel van de ontvangen coronacompensatie voor 2020 is gealloceerd. 
De middelen zijn beschikbaar gesteld voor onder andere:
•  Compensatie voor culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen en andere 
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Grafiek 11.  Verdeling lasten -  Bestuur en bedrijfsvoering  

Grafiek 12.  Verdeling baten -  Bestuur en bedrijfsvoering  
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sociaalmaatschappelijke organisatie in de gemeente Midden-Groningen voor 
hun inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis;

•  (Gedeeltelijke) kwijtschelding van huur voor gemeentelijke sportaccommodaties als 
compensatie voor sportverenigingen en andere gebruikers van de accommodaties. 

•  Uitvoering van vroegsignalering van schulden en ondersteuning aan ondernemers 
met schulden.

•  Extra inzet van BOA’s.
 
Per saldo resteert van de ontvangen compensatiemiddelen 2020 een bedrag 
van ongeveer € 205.000. De resterende middelen worden betrokken bij de 
overhevelingsvoorstellen om geheel of gedeeltelijk mee te nemen naar 2021.

2.6.4 Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt ultimo 2020 € 6.621.698. Na verwerking van het 
resultaat van de jaarrekening 2020 (inclusief budgetoverhevelingen) bedraagt de 
algemene reserve € 6.738.565.

De risico’s bedragen € 4.209.000. De weerstandsratio komt daarmee uit op 1,6. De 
verbetering van de ratio (jaarrekening 2019; 1,1) heeft vooral te maken met een verlaging 
van het risicobedrag. De belangrijkste verklaring voor de verlaging van het risicobedrag 
is dat er bij de begroting 2021 een beheersmaatregel is genomen, namelijk rekening 
houden met een prijsindexatie (€ 750.000) op de budgetten. Uiteraard zijn er meerdere 
mutaties in onze risicoportefeuille (bijvoorbeeld onze grondexploitaties) die nader zijn 
toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen. 

Ondanks het licht positieve neutrale jaarrekeningresultaat over 2020 blijft de stand van 
de algemene reserve onze aandacht verdienen.
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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tabel 48. Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving Realistaie
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroting 
na wijzig-
ing 2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

SALDO LASTEN EN BATEN

Lokale heffingen 14.808 17.058 17.409 17.582 173 V 

Algemene uitkeringen 122.251 119.977 124.498 125.000 501 V 

Dividend 355 355 355 199 -156 N 

Saldo financieringsfunctie 213 -7 200 -354 -554 N 

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0    

Totaal 137.627 137.383 142.462 142.427 -36 N 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil     
bedragen x e 1000  

Lokale heffingen
De lokale heffingen hebben een batig saldo ten opzichte van de begroting na wijziging 
van € 173.000. Dit bestaat grotendeels uit een voordeel van € 434.000 meer OZB 
doordat de waardeontwikkeling hoger is geweest dan bij het vaststellen van de tarieven 
werd verwacht. Tegenover dit voordeel staan nadelige ontwikkelingen als gevolg van o.a. 
lagere baten bij vergoedingen voor aanmaningen en dwangbevelen € 84.000, hogere 
kosten voor bezwaren, proceskostenvergoedingen en bedrijfsvoering € 170.000. 

Algemene uitkeringen uit het gemeentefonds 
Ten opzichte van de bijgestelde raming resteert op de algemene uitkering een voordelig 
verschil van ongeveer € 501.000. Dit voordeel is met name een gevolg van de extra 
middelen die het Rijk bij de decembercirculaire beschikbaar heeft gesteld voor 
compensatie van de kosten van de coronacrisis (ad. € 406.000). Per saldo resteert 
een voordelig effect van € 95.000. Dit voordelig effect is met name een gevolg van de 
bijstelling verdeelmaatstaven en verrekening van voorgaande dienstjaren.

Dividend
De dividenden betreffen uitkeringen op ons aandelenbezit van Enexis BV en BNG-
bank NV van respectievelijk € 85.000 en € 114.000. Er was een bedrag van € 355.000 
begroot. Het nadelig effect van € 156.000 is met name een gevolg van een lagere 
dividenduitkering van de BNG.

Saldo financieringsfunctie
Het saldo op de financieringsfunctie bedraagt € 554.000 nadelig. Dit wordt o.a. 
veroorzaakt doordat er op rekening basis minder rente is toegerekend aan overige 
taakvelden omdat diverse investeringen nog in uitvoering zijn of nog moeten starten. 
Daarnaast valt het renteomslagpercentage (ROP) circa 0,2% hoger uit dan geraamd 
(1,4% i.p.v. 1,2%). Op basis van de BBV-voorschriften valt dit echter binnen de grens 
van de maximale afwijking van 0,5% en heeft geen herberekening van het percentage 
plaatsgevonden.  

Tegenover deze nadelige effecten staan lagere kapitaallasten (rente en afschrijving) op 
de overige taakvelden, veroorzaakt doordat intern minder rente is doorberekend aan 
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de verschillende taakvelden als gevolg van met name uitgestelde investeringen. Het 
nadeel op dit taakveld wordt derhalve grotendeels gecompenseerd door voordelen op 
de kapitaallasten bij de andere taakvelden.

2.6.5. Overhead
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten behoort in de 
begroting een overzicht te worden opgenomen van de overhead in de organisatie. In de 
programma’s worden de budgetten geraamd die uitsluitend te maken hebben met het 
primaire proces. 

In 2020 is het laatste jaar dat gebruik gemaakt is van de toerekening via 
kostenplaatsen waarmee de saldi aan de algemene overhead toe worden gerekend. 
Vanaf 2021 vindt directe toerekening plaats.

tabel 49. Overhead

Omschrijving Realistaie
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroting 
na wijzig-
ing 2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

SALDO LASTEN EN BATEN

overhead -26.952 -24.753 -25.989 -26.218 -229 N 

Totaal -26.952 -24.753 -25.989 -26.218 -229 N 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil     
bedragen x e 1000  

Voor een toelichting op de cijfers wordt u verwezen naar de toelichtende tekst op dit 
programma onder het product Bestuursondersteuning.

2.6.6. Vennootschapsbelasting
De gemeente is niet aangemerkt als ondernemer door de Belastingdienst. Er wordt 
jaarlijks een toets uitgevoerd of er winst gemaakt wordt op niet-overheidstaken. Indien 
dit winstbedrag structureel is wordt de gemeente voor die betreffende activiteiten als 
ondernemer aangemerkt en vallen we daarvoor onder de vennootschapsbelasting. Voor 
2020 was dit niet het geval en is geen vennootschapsbelasting verrekend.  

tabel 50.  Vennootschapsbelasting

Omschrijving Realistaie
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroting 
na wijzig-
ing 2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

SALDO LASTEN EN BATEN

heffing VPB 0 -10 -10 0 10 V 

Totaal 0 -10 -10 0 10 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil     
bedragen x e 1000  
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2.6.7 Onvoorzien
In de oorspronkelijke begroting 2020 is een post onvoorzien opgenomen van  
€ 139.000. Dit bedrag is in 2020 niet aangewend. Het resterende bedrag  
ad € 139.000 is vrijgevallen in het programma-resultaat.

tabel 51. Onvoorzien

Omschrijving Realistaie
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroting 
na wijzig-
ing 2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

SALDO LASTEN EN BATEN

onvoorzien 0 -139 -139 0 139 V 

Totaal 0 -139 -139 0 139 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil     
bedragen x e 1000  

2.6.8. Waar staat je gemeente?
In de regeling beleidsindicatoren gemeenten is bepaald welke beleidsindicatoren in 
de programmaverantwoording moeten worden opgenomen. In onderstaande tabel 
vindt u de indicatoren voor het programma Bestuur en bedrijfsvoering. De gegevens 
met betrekking tot de woonlasten worden van www.waarstaatjegemeente.nl gehaald. 
Deze cijfers zijn een momentopname. Hierdoor is het mogelijk dat enkele cijfers zijn 
achterhaald. Op www.waarstaatjegemeente.nl staan de meest recente cijfers.

tabel 52. Verplichte beleidsindicatoren Bestuur en bedrijfsvoering

Naam indicator Eenheid Peiljaar M-G Nederland

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 2018 153 230

2019 168 248

2020 172 270

Gemeentelijke woonlasten  
eenpersoonshuishouden

In Euro’s 2018 - 649

2019 93 669

2020 762 700

Gemeentelijke woonlasten  
meerpersoonshuishouden

In Euro’s 2018 - 721

2019 732 739

2020 813 773

Formatie Fte per 1.000 inwoners 2019 9,1 -

2020 9,7 -

Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2019 9,0 -

2020 9,9 -

Apparaatskosten Kosten per inwoner 2019 473,54 -

2020 445,04 -

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

2019 18,1% -

2020 17,1% -

Overhead % van totale lasten 2019 11,7% -

2020 11,3% -
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2.6.9. Wat heeft het gekost?

tabel 53. Programma bestuur en bedrijfsvoering

realisatie 
2019

Primitief 
begroot

2020

Begroting 
na wijziging 

2020

Realistaie 
2020

Verschil 
2020

LASTEN

Bestuur 2.598 2.952 3.032 3.259 -226 N 

Bestuursondersteuning 27.934 25.609 26.973 27.003 -31 N 

Belastingen 1.266 1.007 1.151 1.322 -170 N 

Treasury -25 27 -18 535 -553 N 

Gemeentefonds 0 0 0 0 0    

Overige baten en lasten 1.519 2.577 1.925 556 1.368 V 

Totaal lasten 33.292 32.172 33.063 32.675 388 V 

BATEN

Bestuur 0 4 4 0 -4 N 

Bestuursondersteuning 933 632 851 1.032 181 V 

Belastingen 15.774 17.805 18.300 18.650 350 V 

Treasury 543 375 536 380 -156 N 

Gemeentefonds 122.251 119.977 124.498 125.000 501 V 

Overige baten en lasten 1.210 5.451 2.002 562 -1.440 N 

Totaal baten 140.711 144.243 146.191 145.623 -567 N 

Saldo voor bestemming 107.419 112.071 113.128 112.949 -179 N 

MUTATIE RESERVES

stortingen 13.350 1.163 2.920 2.924 -4 N 

onttrekkingen 14.573 1.839 3.892 3.522 -370 N 

Totaal mutatie reserves 1.222 676 972 598 -375 N 

Saldo na bestemming 108.641 112.747 114.100 113.546 -554 N 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil 
bedragen x e 1000

Analyse verschillen programma bestuur en bedrijfsvoering Nadeel € 554.000

Afwijkingen in de baten en/of lasten groter dan € 200.000 of meer dan 10% van het 
begrote bedrag worden hieronder toegelicht.

Bestuur Nadeel € 230.000

Lasten Nadeel € 226.000

De overschrijding op het product bestuur wordt o.a. veroorzaakt door een 
noodzakelijke storting in de pensioenvoorziening van de wethouders van per saldo 
€ 331.000 i.v.m. tekorten in de beleggingsopbouw. Daarnaast resteert er van de via 
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de algemene uitkering ontvangen middelen voor ondersteuning van de raad i.v.m. 
de aardbevingsproblematiek een bedrag van ongeveer € 57.000. Dit bedrag wordt 
betrokken bij de overhevelingsvoorstellen naar 2021. De overige kosten van bestuur 
laten per saldo een voordelig effect zien van ongeveer € 48.000. 

Bestuursondersteuning (overheadkosten) Voordeel € 150.000

Lasten Nadeel € 31.000

Tot de overheadkosten in de organisatie worden, conform de notitie van het  
Besluit begroting en verantwoording (BBV), gerekend: alle kosten die samenhangen 
met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de 
begroting – na wijzigingen – zijn de kosten begroot op € 26,973 miljoen terwijl in de 
realisatie die € 27,003 miljoen bedraagt oftewel een verschil van € 31.000 en afgerond 
0,1% ten opzichte van de raming.

tabel 54. Analyse bestuursondersteuning

Omschrijving Hoger Lager

Loonkosten 485.000

Ingeleend personeel 659.000

Automatisering 164.000

Informatisering 200.000

Overige bedrijfsvoering 221.000

880.000 849.000

-880.000

Per saldo -31.000

De loonkosten zijn lager omdat op begrotingsbasis deels geen rekening is gehouden 
met een doorbelasting van loonkosten aan programma 5, product versterking. 
Daarnaast wordt op begrotingsbasis een 100% bezetting van de formatie aangehouden 
terwijl dat in de praktijk door vacatures niet het geval is. Per saldo zijn de loonkosten 
€ 485.000 lager. Om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen wordt, indien 
noodzakelijk, tijdelijke personeel ingehuurd. De inhuurkosten zijn hoger dan de 
genormeerde loonkosten. De budgetten voor automatisering- en informatisering zijn 
onderschreden mede vanwege het nog niet ten volle in uitvoer kunnen brengen van 
de in de I&A-beleidsvisie (raad januari 2020) opgenomen intensiveringen in 2020, 
waaronder: zaaksysteem en omgevingswet. De toename van de kosten van de overige 
bedrijfsvoering zijn in hoofdzaak een gevolg van: hogere wervingskosten en incidentele 
lasten corona. 

Baten Voordeel € 181.000

Voor doorbelasting van interne kosten aan projecten was in de overhead een 
bedrag van € 540.000 begroot. Door een toename van het aantal projecten waarin 
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medewerkers, in plaats van externen, participeren is het mogelijk meer lasten van 
overhead door te belasten.

Belastingen Voordeel € 180.000

Lasten Nadeel € 170.000

Het nadeel is veroorzaakt door extra inhuur van personeel ten gevolge van ziekte.  
Deze overschrijding betreft een bedrag van € 97.000. Daarnaast hebben de 
proceskosten inzake diverse woz-bezwaren ertoe geleid dat er een overschrijding is 
gerealiseerd van € 73.000.

Baten Voordeel € 350.000

Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde OZB is € 434.000 voordelig. Deze 
meeropbrengst ontstaat doordat de gerealiseerde waardeontwikkeling hoger was dan 
bij het vaststellen van de tarieven in 2019 was geschat. De belastingcapaciteit was 
dus hoger en daarmee ontstaat een hogere opbrengst. Tegenover dit voordeel staat 
een nadeel van € 84.000 vanwege lagere baten bij vergoedingen voor aanmaningen en 
dwangbevelen.

Treasury Nadeel € 710.000

Lasten Nadeel € 553.000

Ten opzichte van de bijgestelde raming resteren per saldo € 553.000 hogere lasten op 
het taakveld treasury. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er op rekeningsbasis minder 
rente is toegerekend aan overige taakvelden omdat diverse investeringen nog in 
uitvoering zijn of nog moeten starten. Daarnaast valt het renteomslagpercentage (ROP) 
circa 0,2% hoger uit dan geraamd (1,4% i.p.v. 1,2%). Op basis van de BBV voorschriften 
valt dit echter binnen de de grens van de maximale afwijking van 0,5% en heeft geen 
herberekening van het percentage plaatsgevonden.  

Tegenover deze nadelige effecten staan lagere kapitaallasten (rente en afschrijving) 
op de overige taakvelden, veroorzaakt doordat intern minder rente is doorberekend 
aan de verschillende taakvelden als gevolg van met name uitgestelde investeringen. 
Het nadeel op dit taakveld wordt derhalve grotendeels gecompenseerd door voordelen 
op de kapitaallasten bij de andere taakvelden.

Baten Nadeel € 156.000

Het nadelig effect op de baten is voornamelijk het gevolg van een lagere 
dividenduitkering door de BNG.

Gemeentefonds Voordeel € 501.000

Baten Voordeel € 501.000
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Ten opzichte van de bijgestelde raming resteert op de algemene uitkering een voordelig 
verschil van ongeveer € 501.000. Dit voordeel is met name een gevolg van de extra 
middelen die het Rijk bij de decembercirculaire beschikbaar heeft gesteld voor 
compensatie van de kosten van de coronacrisis (ad € 406.000). Per saldo resteert 
een voordelig effect van € 95.000. Dit voordelig effect is met name een gevolg van de 
bijstelling verdeelmaatstaven en verrekening van voorgaande dienstjaren.

Overige baten en lasten Nadeel € 72.000

Onder de overige baten en lasten worden ramingen opgenomen die o.a. betrekking 
hebben op stelposten, taakstellingen en nog niet bestemde uitgaven en inkomsten. 
Hierdoor fluctueren de ramingen en kunnen de werkelijke uitgaven op jaarbasis 
afwijken van de ramingen.

Lasten Voordeel € 1.368.000 

Het voordeel aan de lasten kant bedraagt ongeveer € 1,4 miljoen. Dit wordt o.a. 
veroorzaakt doordat de post onvoorziene uitgaven van € 139.000 in 2020 niet is 
aangewend. Daarnaast resteren er van de via de algemene uitkering ontvangen 
budgetten voor coronacompensatie sociaal beleid € 322.000 en inburgering € 121.000. 
Beide budgetten zijn betrokken bij de overhevelingsvoorstellen van 2020 naar 2021. 
Overige voordelige effecten gaan o.a. uit van lagere WW-verplichtingen voormalig 
personeel (ongeveer € 247.000) en niet volledig bestede budgetten voor compensatie 
van nominale ontwikkeling prijzen € 225.000, kosten OR € 103.000, contactplein 
113.000 en basis op orde/kwaliteitsimpuls € 123.000.

Baten Nadeel € 1.440.000 

Het nadeel aan de batenkant bedraagt ongeveer € 1,4 miljoen. Dit is voornamelijk 
een gevolg van de op het product algemene baten en lasten opgenomen raming van 
de bezuinigingstaakstellingen voor o.a. de toerekening aan projecten € 950.000, 
kostendekkendheid leges € 300.000 en bouwrente kielzog fase 2 € 100.000. De 
realisatie van deze taakstellingen is verantwoord op de betreffende producten. Nadere 
informatie over de realisatie van de taakstellingen is opgenomen in de paragraaf 
taakstellingen.

Mutaties reserves Nadeel € 375.000

Baten Nadeel € 370.000

Het nadeel op het onderdeel mutaties reserves bedraagt ongeveer € 370.000 en is 
in hoofdzaak het gevolg van een lagere onttrekking aan de reserve Huis voor Cultuur 
en Bestuur in verband met gefaseerde uitvoering (dus minder kosten in 2020) van 
het project-onderdeel Het nieuwe werken. Door minder kosten te maken, houden we 
in 2020 ook meer middelen in onze spaarpot (reserve op de balans) dan we hadden 
verwacht. Hierdoor ontstaat er op dit onderdeel (mutatie reserve) een nadeel op de 
exploitatie in 2020. 
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Deel 3 - 
Paragrafen

3.1  Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen
Ondanks dat vanaf maart 2020 van ‘normaal werken’ door de lockdown geen sprake 
meer was, hebben de bedrijfsvoering en de dienstverlening ‘gewoon’ doorgang 
gevonden. Dat is een groot compliment aan alle medewerkers. Met thuiswerken of 
werken op locatie onder strenge voorwaarden hebben onze inwoners slechts minimale 
hinder ondervonden. Ook het bestuurlijke proces vond ondanks de bijzondere 
omstandigheden gewoon doorgang.

Human resource management
Binnen de organisatie is een strategisch HR-beleid gebaseerd op de volgende pijlers:
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 pijlers zijn onderverdeeld in diverse projecten die op basis van een jaarplan 
worden vastgesteld.

1. Ontwikkelen (persoonlijk) leiderschap in relatie tot zelforganiserende 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 fase van ontwikkeling hebben tot de mate van 
zelforganisatie van medewerkers en het team dan de gewenste eindsituatie. We streven 
ernaar dat alle teams groeien in de mate van resultaatgerichtheid en zelforganisatie. 
In 2020 is via het organisatieontwikkelingstraject gewerkt aan deze ontwikkeling. De 
ontwikkeling per team wordt uitgevoerd door de betreffende teamleider en de directeur 
waaronder het betreffende team valt. Dit traject heeft geleid tot de nodige stappen 
in de verdere ontwikkeling van het team. Zo is een systematiek van resultaatgerichte 
afspraken ingevoerd, waardoor het beter mogelijk is om te komen tot een heldere en 
integrale aanpak van de opgaven.
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2. Strategische personeelsplanning 
De organisatie heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer gesetteld. Dat is in de 
praktijk steeds beter merkbaar omdat duidelijk wordt wat wel goed werkt vanuit de 
oorspronkelijke opzet van de organisatie (de startorganisatie) en wat aanpassing 
behoeft. Dit heeft invloed op het beleggen van specifieke taakgebieden tussen teams, 
binnen teams en uiteindelijk ook binnen functies. Hier en daar heeft dit geleid tot 
veranderende invulling van de functies. Vanuit deze zakelijke noodzaak én de wens 
van medewerkers om zich persoonlijk te ontwikkelen (bijvoorbeeld om de loopbaan 
op een andere functie extern of intern voort te zetten) ondersteunen en faciliteren we 
medewerkers hierbij met strategische personeelsplanning. Om dit proces van de ‘juiste 
persoon op de juiste functie op het juiste moment’ te ondersteunen is in 2020 een 
systeem van strategische personeelsplanning (SPP) ingevoerd. 
 
Daarbij maken we sinds 2020 gebruik van het digitaal mobiliteitsplatform ‘Werken 
bij Midden-Groningen’. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om vacatures of op 
zich staande projecten en taken goed uit intern en externe kenbaar te maken.  Het 
biedt medewerkers de mogelijkheid om hun mobiliteitswensen kenbaar te maken. 
Verder is het platform ook ingericht met mogelijkheden om de medewerkers hierin te 
ondersteunen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een goede match tussen medewerkers en 
functies in onze organisatie.
 
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. Voor de teamleiders en de adviseurs in de organisatie zijn trajecten gestart 
om verder te investeren in hun professionalisering (verder ontwikkelen in persoonlijke 
kwaliteiten en functioneren). Door de invoering van het digitale programma 
Studytube in 2020 worden de medewerkers digitaal ondersteund in hun opleiding- en 
ontwikkelingsvragen.

3. 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. Via een nieuwe versie van het personeels- en salarissysteem is 
in 2020 is hierin een belangrijke stap gezet. In de komende jaren wordt hieraan verdere 
invulling gegeven.

4. Huis op orde: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WRNA). 
Het Rijk heeft in 2018 de WRNA aangekondigd, waardoor de huidige rechtspositie van 
ambtenaren is gewijzigd van een publieke naar een private rechtspositie. Deze wet 
heeft grote consequenties op de aanstellingen, de arbeidsvoorwaarden en de beroeps- 
en bezwaarmogelijkheden alsmede de werknemersvertegenwoordiging. In 2020 is de 
wet geëffectueerd en zijn de uitvoeringsregelingen hierop aangepast. 
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5. Werkgeversimago en arbeidscommunicatie. 
De concurrentie op de arbeidsmarkt is voor de gemeentelijke organisaties groot. 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. In 2020 is 
met ondersteuning van externe expertise gestart met de ontwikkeling van een nieuw 
arbeidsmarktcommunicatieconcept. In de eerste helft van 2021 zal dit concept worden 
opgeleverd en tot uitvoering komen. 

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
Voor de gemeente Midden-Groningen gestart met de doorontwikkeling van een 
arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. In de afgelopen jaren is dit al 
voor een deel geharmoniseerd. Bij de uitvoering worden wij ondersteund door een 
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.
Door de Coronamaatregelen met het vele thuiswerken is in 2020 het 
arbeidsomstandighedenbeleid en de preventie ziekteverzuim een speerpunt geweest 
in het HR-beleid. Er is geïnvesteerd in maatregelen om het thuiswerken goed en 
verantwoord te laten zijn. Medewerkers is de gelegenheid geboden om naast de 
verschillende initiatieven vanuit het eigen team, teamleider of directie op dit terrein 
contact op te nemen met een contactpersoon als zij mentaal of anderszins problemen 
ondervonden van de consequenties van het langdurig thuiswerken.

Flexibiliteit en werkdruk
Het werken in een tijd met alle coronamaatregelen heeft bij een deel van de 
medewerkers geleid tot (een gevoel van) een hogere werkdruk. De organisatie settelt 
zich na de herindeling steeds beter, maar deze ontwikkeling leidt nog wel steeds tot 
aanpassingen en veranderingen in  werkwijzen en processen. Deze moeten inslijten, 
het zal af en toe 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. Hoewel er de nodige 
stappen vooruit zijn gezet, legt deze situatie van coronamaatregelen  en team- 
en organisatieontwikkeling een druk op de medewerkers. Via een programma op 
organisatieontwikkeling (O&O) is 2021 geïnvesteerd op de cultuur, werkwijzen, omgaan 
met veranderingen en onderlinge samenwerking. In het opleidingsbudget wordt hier 
rekening mee gehouden. Door de invoering van de gesprekscyclus ‘Het goede gesprek’ 
wordt periodiek met de medewerkers gesproken over hun opgaven, resultaten en hun 
loopbaan- en opleidingswensen.
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Inrichting NPG-organisatie
In 2020 is begonnen met het inrichten van de programma-organisatie voor 
Midden-Groningen van het Nationaal Programma Groningen. In de komende jaren 
zal de organisatie de uitvoering van een groot aantal projecten moeten uitvoeren 
om dit programma tot een succes te maken. De bedoeling is om deze projecten 
zo dicht mogelijk tegen de lijnorganisatie aan uit te voeren. Hiervoor wordt voor 
een programmaopzet gekozen. In 2021 wordt gestart met de werving van de 
programmaverantwoordelijken (programmadirecteur en -secretaris en de bezetting 
van de projecten).

Communicatie
Het jaar 2020 was wat betreft communicatie een bijzonder uitdagend jaar. Het centrale 
communicatie-thema in de begroting 2020 was verbinding. De collegepartijen hadden 
in het coalitieakkoord uitgesproken dat zij naar een bestuursstijl streven waarin vooral 
het gesprek met de samenleving wordt aangegaan. Het opkomen van het Covid-19 
vroeg dit jaar dan ook om een nieuwe (digitale) kijk op deze verbinding.

Verbinding in tijden van Corona
Naar aanleiding van Corona hebben we gekeken naar nieuwe, digitale manieren van 
elkaar ontmoeten en vergaderen. Zowel het college van burgemeester en wethouders 
als de ambtelijke organisatie zijn ondanks alle omstandigheden in verbinding gebleven 
met onze inwoners. Hierbij is gebruikt gemaakt van digitale hulpmiddelen. Zo vonden 
bijvoorbeeld de tweewekelijkse persgesprekken deels digitaal plaats. Een ander mooi 
voorbeeld is de sportverkiezing: deze vond als digitaal evenement plaats. Burgemeester 
Adriaan Hoogendoorn en wethouder Erik Drenth brachten de prijzen vervolgens bij de 
winnaars thuis. Communicatie speelde ook een aanzienlijke rol in het Corona-team en 
het Gemeentelijke Beleidsteam (GBT). Bijvoorbeeld door de campagne ‘Ook nu zijn wij er 
voor u’. Dit initiatief werd zowel buiten als binnen de organisatie goed gewaardeerd.

Nieuwe website
In het kader van het programma dienstverlening is in 2020 een nieuwe website 
gerealiseerd. In een multidisciplinaire werkgroep leverde het taakveld communicatie 
het leeuwendeel aan de benodigde capaciteit en droeg significant bij aan het resultaat. 
De nieuwe website is een ingericht dienstverleningskanaal volgens het zogenaamde 
TopTaken-principe. Ook werkten we aan de digitale toegankelijkheid van de gemeente. 
De website neemt daar een belangrijke rol in, maar de toegankelijkheid strekt verder: 
alle online middelen/bronnen moeten toegankelijk zijn voor alle doelgroepen in onze 
samenleving. Of dat nu gaat om visueel beperkte mensen of voor het gebruik van 
een iPad: iedereen moet toegang hebben tot dezelfde informatie van en door onze 
gemeente.

De nieuwe website ging 14 december 2020 online. 
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Van buiten naar binnen
In Overschild is het ondanks Corona goed gelukt om inwoners actief te betrekken bij 
de ontwikkeling van de dorpsvernieuwing en versterkingsopgave. Inwoners werden in 
2020 door middel van een digitale nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gebracht. Er is 
een (intranet)groep opgericht waar zowel ambtenaren als alle inwoners lid van zijn. Op 
die manier kunnen eenvoudig en laagdrempelig informatie gedeeld worden en vragen 
gesteld worden. 

In 2020 hebben we op het gebied van afval en afvalbeleid het project 100-100-100 
begeleid. 100 huishoudens streefden erna 100 dagen 100% afvalvrij te leven. Ze werden 
daarin begeleid door afvalcoaches. De deelnemers hebben hun ervaringen gedeeld en 
vormen nu een inwoners-panel wat waardevolle input levert voor de doorontwikkeling 
van afvalbeleid. Communicatie heeft zowel de werving als doorvoering van het project 
communicatief begeleid en zo een bijgedragen aan het welslagen van deze pilot. 

Campagne saMen
In 2020 is voor de gemeente een marketing-communicatie concept ontwikkeld. 
Hierin leggen we de strategische basis voor marketing-communicatie en branding 
voor de komende jaren. Het doel is om inwoners op een herkenbare en duidelijke 
manier te informeren, te attenderen en te activeren. De uitstraling van de campagne 
is professioneel en we werken met goede fotografen. Op de lange termijn moet de 
campagne bijdragen aan de positieve beeldvorming en goed imago van Midden-
Groningen. In het concept benadrukken we dat zowel de organisatie als ook ieder 
inwoner bij kan dragen aan zijn eigen leefomgeving. Er is een beeldmerk ontwikkeld 
dat precies aansluit bij de kern van het kompas-document: saMen. De pay-off die 
erbij hoort luid: ‘Mensen maken Midden-Groningen’. De start van de campagne was 
vanaf eind november 2020 te zien op borden op straat, sociale media en in huis-aan-
huis bladen. In deze ronde van de campagne hebben we aandacht gevraagd voor 
winterthema’s zoals inzamelen van bladeren en het strooien van stoepen.
 
Met de campagne anticipeerden wij ook op de grote thema’s waar de gemeente in de 
komende jaren over moet en wil communiceren. De eerste stappen zijn gezet om het 
concept ook te vertalen naar strategische arbeidsmarktcommunicatie. De campagne 
is qua concept zo breed en flexibel dat zij ook de basis gaat zijn voor alle communicatie 
rondom het lokaal programmaplan NPG en de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Informatisering en automatisering
In de door de raad vastgestelde I&A-visie 2020-2023 worden voor de komende paar 
jaar de voor onze gemeente relevante ICT-ontwikkelingen 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
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Binnen de sporen zijn de volgende projecten opgepakt en een deel ervan gerealiseerd:

1. Goede en betrouwbare dienstverlening
• Een nieuwe gemeentelijke website (gerealiseerd in 2020)
• Een nieuw belastingsysteem (gerealiseerd in 2020)
• Een nieuw zaaksysteem (invoering in 2021)
• Een nieuw MOR (Melding Openbare Ruimte)-systeem (gerealiseerd in 2020)
• Digitale formulieren voor burgerzaken en GKB (invoering in 2021)
• Een nieuw containermanagementsysteem (invoering in 2021)

2. Regievoering en ketensamenwerking
• Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) (invoering in 2021)
•  Een nieuw VTH(Vergunning en Handhaving)-systeem als gevolg van de overdracht van 

VTH-taken voor de versterking van WO Deal naar de gemeente (gerealiseerd in 2020)
•  Een nieuw regiesysteem voor de sociale teams (invoering in 2021)

3. De data gedreven gemeente
•  De raadsinformatie is als open data beschikbaar gesteld. (gerealiseerd in 2020)
•  In overleg met programma dienstverlening wordt verkend hoe open data breder zijn 

in zetten (loopt door in 2021) 
•  Het taakveld data-analyse wordt opnieuw ingericht om meer te kunnen sturen met 

de beschikbare data (invoering in 2021)

4. Doorontwikkeling bedrijfsvoering
•  Digitaliseringstrajecten voor milieu- en bodemdossiers, BWRI, GKB (de laatste 2 

invoering in 2021)
•  Als gevolg van Corona de invoering van tools voor videovergaderen voor raad en 

organisatie (gerealiseerd in 2020)

5. De basis op orde
•  Invoering Baseline informatiebeveiliging (BIO) (invoering in 2021)
•  Verbeteringen in de I&A-processen op basis van de managementletter van de 

accountant (gerealiseerd in 2020)
•  Beleid voor changemanagement (wijzigingsbeheer)
•  Planning en Control-systeem (invoering in 2021)
•  Een inkoop- en contractmanagementsysteem (invoering in 2021)
•  Een vernieuwing van de Windows- en Office-omgeving (gerealiseerd in 2020)
•  Deelname aan de landelijke trajecten van VNG-Realisatie: GGI Netwerk (vervanging 

Gemnet), GGI Veilig (Security Information & Event Management (SIEM): analyse 
beschikbare beveiligingsinformatie om kwetsbaarheden te ontdekken, Security 
Operations Center (SOC): inrichting van de beveiligingsorganisatie). (invoering in 2021)

6. Doorontwikkeling van de informatiefunctie
• Automatiseringsplan (invoering in 2021)

142
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Facilitaire zaken
Vastgoed
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. Het bestaande gemeentehuis in Hoogezand is gesloopt en de 
nieuwbouw is eind 2021 gereed. Tijdens het bouwproces zijn de medewerkers tijdelijk 
gehuisvest 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 zijn de voorbereidingen verricht voor de 
verhuizing naar de nieuwbouw. De verhuizing voor de medewerkers uit boven genoemde 
panden is gepland voor 5 juli 2021 .

Beheer en onderhoud gebouwen
In 2020 is onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd op basis van dit MJOP 
(MeerJarenOnderhoudsPlan). Daarnaast is in 2020 het MJOP voor de gebouwen 
geactualiseerd om de juiste informatie beschikbaar te hebben voor de begroting 2021. 
Door de Coronamaatregelen moesten de werkzaamheden in een aantal gevallen in 
aangepaste vorm plaatsvinden.

Strategie op gemeentelijke gebouwen
In 2020 is er gezamenlijk met een extern adviesbureau een plan van aanpak 
opgesteld om te komen tot beleid voor voorzieningen en vastgoed. Er is gekozen voor 
een getrapte aanpak alvorens tot daadwerkelijk uitwerking van de opgaves over te 
gaan. Omwille van een samenhangende aanpak, een zorgvuldig procesaanpak en 
verwachtingenmanagement, wordt in het traject ‘van grof naar fijn’ gewerkt. Het traject 
is daarom opgeknipt in drie fasen.
• Fase A: Inventariseren en prioriteren opgaves
• Fase B: Uitvoering deelprojecten
• Fase C: Besluitvorming

Inkoop
Inkoop creëert waarde voor burgers, bedrijven en interne klanten. Hiervoor zijn in 2020 
17 Europese openbare aanbestedingen uitgevoerd en 32 meervoudig onderhandse. 
Van de totale beïnvloedbare spend is in 2020 ruim 70% binnen een cirkel van 
30 kilometer van Midden-Groningen besteed. De toepassing van social return heeft 
geleid tot 70 plaatsingen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

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 volop 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 
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informatie. Ook het meer direct betrekken van inwoners bij de P&C-cyclus is een 
vraagstuk waar we aan werken. Dit vraagt om een nieuwe visie op planning en control. 
Om "in control" te blijven laten wij de oude methoden nog niet volledig los. Wij 
hebben de reeds ingezette werkwijze van ‘vooraf beheersen en tijdig controleren van 
de processen is achteraf minder repareren’ in 2020 voortgezet. Zo hebben we de 
basis voor Midden-Groningen op een hoger (bedrijfsvoerings) niveau gebracht als de 
afzonderlijk 3 gemeenten op veel onderdelen al hadden bereikt. Dit heeft in 2020 geleid 
tot een goedkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid. 
Na de start van Midden-Groningen is in 2020 verder geïnvesteerd in het uitvoeren 
van interne controles, het maken van procesbeschrijvingen en het in kaart brengen 
van risico’s en beheersmaatregelen voor de twintig kritische processen in onze 
organisatie. Daarnaast zijn begin 2020 twee kadernota’s ‘Risicomanagement en 
weerstandsvermogen’ en ‘Misbruik & Oneigenlijk Gebruik’ opgesteld. Beide nota’s 
zijn begin 2020 door de raad vastgesteld.  Eind 2020/begin 2021 is in het kader van 
doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (verordening 213a) ingezoomd 
op het onderdeel ‘subsidieverstrekking’ De rapportage kunt u bij de jaarrekening 
tegemoetzien.

Financiën
In 2020 is het besluit genomen tot de aanschaf van Pepperflow, de tool die de P&C 
cyclus ondersteunt. Inmiddels zijn de eerste stappen in de implementatie gezet en 
wordt Pepperflow binnenkort voor het eerst ingezet bij het opstellen van de begroting 
2022. Ook het traject van adviseur naar businesspartner is in 2020 (digitaal) gestart 
en wordt actief gevolgd door de financiële adviseurs. De ondersteuning van financieel 
advies bij de projecten binnen Midden-Groningen is conform afspraak uitgevoerd. 
Tenslotte is in 2020 veel aandacht besteed aan een duidelijke kostentoerekening aan 
onze producten.

In 2020 was het team sterk gericht op het snel verwerken en betaalbaar stellen van de 
facturen. Hiermee is de nagestreefde betaaltermijn van maximaal 30 dagen gemiddeld 
ruimschoots gehaald. Daarnaast is er een verbeterslag gemaakt qua afwikkeling van 
‘kwartaal werkzaamheden’ waaronder het nog tijdiger boeken van o.a. kapitaallasten, 
meer sturen op factuur en nota verwerking, afwikkeling van balansposten etc.  
Dit om de doorontwikkeling van de kwartaalrapportages te bespoedigen. Daarnaast 
is geïnvesteerd in het verder uitrollen van de e-facturering. Wat we zien, is dat er een 
aantal bedrijven nog niet aan eisen voor e-facturering kunnen voldoen. Incidenteel 
komt er een verzoek binnen voor het aan kunnen bieden van een e-factuur binnen. 

Door de coronacrisis is het opleiden van medewerkers in mindere mate gelukt. 
Er zijn een aantal cursusdagen/masterclasses afgezegd. Intern hebben we getracht 
één en ander met ‘learning on the job’ op te pakken. In 2020 is een functioneel 
applicatiebeheerder aangesteld. Hierdoor kunnen we het gebruik van het systeem 
Key2financiën verder door ontwikkelen, lopen release processen beter en zijn er een 
aantal substantiële verbeteringen doorgevoerd in het systeem
 



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

145

3.2  Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding
In de Paragraaf lokale heffingen bij de Begroting worden de beleidsuitgangspunten voor 
de gemeentelijke belastingen weergegeven. Daar staan ook de begrote opbrengsten en 
berekeningen van de kostendekking van de aan een opbrengstnorm gebonden heffingen. 
 
In de Paragraaf lokale heffingen bij de Jaarrekening leggen we verantwoording af over 
de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de gemeentelijke belastingen in het 
afgelopen jaar.
 
We hanteren de volgende hoofdstukken:
1.  Beleidsuitgangspunten.
2.  De inkomsten en een verklaring voor de afwijkingen van de begroting.
3.  De lastendruk voor de burger en een vergelijking met de buurgemeenten.
4.  De financiële gevolgen van het kwijtscheldingsbeleid.

Inkomsten uit lokale heffingen
In onderstaande tabel staat hoeveel dat de lokale heffingen in 2020 hebben opgebracht. 
Daarbij ziet u ook hoeveel er geraamd was. In de laatste kolom staat het verschil tussen 
de begroting en de rekening. 

tabel 55. Lokale heffingen

Begroot  
2020

Begroot 2020
na wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

Onroerende zaakbelasting woningen Eigenaren 9.162.000 9.662.000 9.991.933 329.933

Onroerende zaakbelasting niet woningen - Eigenaren 4.900.000 4.900.000 4.999.358 99.358

Onroerende zaakbelasting niet woningen - Gebruikers 3.588.000 3.588.000 3.594.114 6.114

Rioolheffing 5.644.690 5.644.690 5.788.229 143.539

Afvalstoffenheffing 6.617.870 6.617.870 5.719.325 -898.545

Toeristenbelasting 250.000 250.000 253.102 3.102

Begraafplaatsen 210.000 210.000 208.532 -1.468

Leges 2.214.156 2.214.156 3.040.064 825.908

Marktgelden 12.600 12.600 8.745 -3.855

Totaal 32.599.316 33.099.316 33.603.402 504.086

bedragen in euro

De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn:

1. De onroerende-zaakbelasting (ozb) voor woningen
Het verschil van € 329.933 (V) is, zoals al eerder gemeld, grotendeels te verklaren 
doordat de waardeontwikkeling van het segment woningen te conservatief was 
ingeschat. Op het moment van vaststellen van de tarieven was nog onvoldoende 
duidelijk hoe de waarden zich ontwikkelden. Daarnaast is er een voordeel van € 9.456 
ontstaan bij de afhandeling van de bezwaarschriften. 
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2. De rioolheffing

tabel 56. Kostendekkendheid Rioolheffing

Onderdeel Realisatie 2019 Begroot 2020 Begroot 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020

Kosten taakveld 7.2 Riolering * 4.338.418 4.311.049 4.333.259 4.604.784

Inkomsten taakveld excl. Heffingen -32.806 -45.084 -45.084 -18.294

Netto kosten taakveld 7.2 Riolering 4.305.612 4.265.965 4.288.175 4.586.490

Overhead 2018 en 2019  
(3% taakveld 0.4, max. € 350.000)

350.000 0 0 0

Overhead m.i.v. 2020  
(naar rato directe personeelskosten)

0 699.313 699.313 685.905

Kwijtschelding 21.389 10.000 10.000 6.959

Perceptiekosten 77.448 46.000 46.000 46.000

BTW op exploitatie en investeringen 414.372 639.492 0 469.834

Totale kosten 5.168.821 5.660.770 5.043.488 5.795.188

Opbrengst rioolheffingen -5.168.821 -5.644.690 -5.644.690 -5.788.229

Dekkingspercentage 100% 100% 112% 100%

413.070 307.949 307.949 690.292

*  incl. storting egalisatievoorziening Rioolheffing
bedragen in euro

Het verschil van € 143.069 (V) wordt verklaard door mutaties in het objectenbestand. 
De aantallen belastbare objecten bij de begroting waren nog gebaseerd op het 
Afvalwaterbeleidsplan van juli 2019, waaronder ook vrijstellingen uit de voormalige 
gemeente Slochteren. 

3. De afvalstoffenheffing

tabel 57. Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

Onderdeel Realisatie 2019 Begroot 2020 Begroot 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020

Kosten taakveld 7.3  Afval *) **) 6.265.651 7.193.207 7.289.082 7.621.318

Inkomsten taakveld excl. heffingen *) ***) -1.247.491 -1.347.053 -1.347.053 -2.529.753

Netto kosten taakveld 7.3 Afval 5.018.160 5.846.154 5.942.029 5.091.565

Overhead 2018 en 2019 (3% taakveld 0.4, 
max. € 350.000)

350.000 0 0

Overhead m.i.v. 2020 (naar rato directe 
personeelskosten)

0 1.837.000 1.837.000 1.509.000

Kwijtschelding 228.121 210.000 210.000 369.125

Perceptiekosten 90.356 46.000 67.000 67.000

BTW op exploitatie 751.706 550.000 926.663 990.778

Totale kosten 6.438.343 8.489.154 8.982.692 8.027.468

Opbrengst afvalstoffenheffingen -6.438.343 -6.617.870 -6.617.870 -5.719.325
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tabel 57. Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

Dekkingspercentage 100% 78% 74% 71%

*)  incl. storting /onttrekking  
egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing

101.007 0 0 -465.668

**) excl. bedrijfsafval lasten 183.867 167.913 170.685 82.386

***) excl. bedrijfsafval baten -156.711 -150.822 -150.822 -21.057

De opbrengst van de afvalstoffenheffing uit het belastingkohier wijkt met € 898.545 
(N) af van de begroting. Dit verschil heeft een drietal oorzaken. Ten eerste is bij 
de begroting uitgegaan van een gemiddeld afvalaanbod van 12 maal een 240 liter 
container per jaar, terwijl uit de realisatie blijkt dat dit gemiddeld 8,44 was. Dit betekent 
een nadelig verschil van € 594.164. 

Ten tweede is bij de geraamde opbrengst uit het vastrecht geen rekening gehouden 
met leegstand. Het verschil hierdoor bedraagt 76.240. 

De derde oorzaak is gelegen in een foutieve verwerking van de kwijtschelding over het 
jaar 2019 ter hoogte van € 221.121. Deze last is nu verwerkt in het jaar 2020 in plaats 
van in 2019, met als gevolg dat de opbrengst is gedaald.

4. De leges
Het verschil ten opzichte van de begroting is uitgekomen op € 825.908 (V). Dat komt 
grotendeels doordat een aanvraag voor een groot zonnepark niet is meegenomen in de 
begroting. De aanvraag voor het zonnepark is in augustus 2020 ingediend, dus bijna 
een jaar nadat de begrotingscijfers zijn opgesteld. Het zonnepark is daardoor buiten 
beeld gebleven bij de tariefberekening. 

Belastingdruk (woonlasten)
We kijken hoe de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in onze 
gemeente zich ontwikkeld hebben in 2020. Bij deze vergelijking gaan we uit van een 
koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde. De afvalstoffenheffing is gesteld op 
het vastrecht plus het bedrag voor een huishouden met gemiddeld aanbod van een 
afvalcontainer met 240 liter inhoud. De rioolheffing is een vast bedrag. 

tabel 58. Woonlasten

Begroting 
2020

Jaarrekening 
2020

OZB 343 363

Afvalstoffenheffing 224 221

Rioolheffing 190 190

Totaal 757 774

bedragen in euro

De gemiddelde woonlasten zijn ten opzichte van de prognose in de Paragraaf lokale 
heffingen in de begroting dus met € 17 gestegen. Dat komt vooral doordat de 
waardeontwikkeling van de woningen te conservatief was ingeschat. Ook het vaste 
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verhoudingscijfer tussen tarieven voor woningen en niet-woningen speelt hierbij een rol. 
Bij de afvalstoffenheffing blijkt een klein verschil doordat er minder afval is aangeboden.
 
Onderstaand een beeld van de lastendruk van Midden-Groningen in vergelijking met 
de omliggende gemeenten. De cijfers van onze buurgemeenten zijn gebaseerd op het 
jaarlijkse onderzoek van COELO naar de belastingverordeningen. Ook hierbij geldt een 
koopwoning met gemiddelde waarde in de genoemde gemeente en afvalstoffenheffing 
op basis van een tweepersoonshuishouden. De gegevens van onze gemeente zijn de 
bovengenoemde realisatiecijfers.
 

tabel 59. Lastendruk in vergelijking met omliggende gemeenten

Gemeente ozb afval riool totaal

Tynaarlo 304 154 166 624

Aa en Hunze 311 216 168 695

Groningen (Haren) 381 190 149 720

Stadskanaal 332 209 183 724

Veendam 344 279 104 727

Midden-Groningen 363 221 190 774

Groningen (Ten Boer) 381 248 149 778

Groningen (Groningen) 381 276 149 806

Pekela 342 280 185 807

Delfzijl 274 268 266 808

Oldambt 366 209 243 818

Loppersum 279 214 346 839

Westerwolde 347 246 280 873

Appingedam 371 277 236 884

Kwijtscheldingsbeleid
De belastingen waar kwijtschelding voor mogelijk is zijn de OZB, de rioolheffing en de 
afvalstoffenheffing. Onze gemeente heeft, net als de oude herindelingsgemeenten, 
de meest ruimhartige invulling gegeven aan de keuzemogelijkheden die hierboven 
staan. Dat heeft de raad op 22 maart 2018 in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen besloten. 

De kwijtschelding wordt via geautomatiseerde toetsing voor een zo groot mogelijk 
deel van de doelgroep direct geregeld. Zij zien dit op de aanslag staan en hoeven geen 
aanvraag meer in te dienen. Het is toegestaan om de opbrengstderving ten gevolge van 
kwijtschelding te verhalen op de aanslagen gemeentelijke belastingen. Zo kunnen we de 
lokale solidariteit organiseren. Dat is in de gemeente Midden-Groningen tot dusver nog 
niet volledig gebeurd.
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tabel 60. Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingen Begroot  
2020

Begroot 2020
na wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

Afvalstoffenheffing 210.160 210.160 369.125 158.965

Rioolheffing 10.000 10.000 6.959 -3.041

OZB 10.000 10.000 9.103 -897

Totaal 230.160 230.160 385.187 155.027

bedragen in euro   

De afvalstoffenheffing en rioolheffing leggen we achteraf op, na afloop van het 
belastingjaar. In het bovenstaande realisatiecijfer is de geautomatiseerde kwijtschelding 
die betrekking heeft op het belastingjaar 2020 meegenomen. Deze kwijtschelding is 
al verwerkt op de belastingaanslagen die eind februari 2021 verstuurd zijn en bedraagt 
in totaal € 249.845. Er waren in de loop van het jaar ook handmatige aanvragen voor 
kwijtschelding die betrekking hebben op het belastingjaar 2020 of ouder. In het boekjaar 
2020 is er voor € 135.322 aan handmatige kwijtscheldingen verwerkt.

3.3  Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

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.

De nieuwe kadernota ‘Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen’ is 
vastgesteld in de raadsvergadering van 27 februari 2020.

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 61. Risico-kwalificatie

Omschrijving Tijd Effect

Risico Niet kwantificeerbaar Kwantificeerbaar

Onzekerheid Kwantificeerbaar Niet kwantificeerbar

Zekerheid Kwantificeerbaar Kwantificeerbaar

Aandachtspunt Niet kwantificeerbaar Niet kwantificeerbaar
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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.  
 

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.
 

Identificeren & Classificeren
Het identificeren van een gebeurtenis als risico kan worden gedaan aan de hand van 
de criteria die te vinden zijn in tabel 1. Hiermee kan bepaalt worden of een gebeurtenis 
een risico, onzekerheid, zekerheid of aandachtspunt is. Het classificeren van de risico’s 
is bedoeld 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 
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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 tabel 60 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 
2020) en de berekening voor Midden-Groningen. Daarnaast wordt voor de onbenutte 
belastingcapaciteit gekeken naar de kostendekkendheid van Afvalstoffenheffing 
(ASH) en Rioolheffingen (RIO). Voor de ASH geldt een tarief op basis van 71% 
kostendekkendheid voor het RIO is dat 100%.

De berekening voor het bepalen van het redelijk peil voor Midden-Groningen komt uit 
0,2661. In de meicirculaire 2019 is het redelijk peil voor het jaar 2020 vastgesteld op 0,1853.

De hogere uitkomst voor Midden-Groningen geeft aan dat er geen sprake is van 
onbenutte belastingcapaciteit.

tabel 62. Weerstandscapaciteit

Capaciteit Bedrag 1-1-2020  
en mutatie 2020

Bedrag  
31-12-2020

A Algemene reserve 12.734.645 6.621.698

MUTATIE 2019

 parkeergelden 140.000

resultaat  2019 -4.570.322

B overhevelingen 19-20 -1.158.625

C excploitatiebudget I&A -350.000

D Gouden Driehoek -174.000

B Belastingcapaciteit 0

C Onvoorzien 0

D Totaal 6.621.698

bedragen in euro

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’ 
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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 € 4.209.000 
(zie tabel 3 voor een totaaloverzicht van de risico’s). Daarvan uitgaande bedraagt de 
ratio van het weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit/ benodigde 
weerstandscapaciteit) voor Midden-Groningen afgerond 1,6.

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.

tabel 63. Risico overzicht

Risico Maximaal 
risico

S/I Effect Kans Risico- 
bedrag

1 Grex IJsbaan  107.000 I  107.000 nvt  107.000

2 Julianapark  13.000 I  13.000 nvt  13.000

3 Grex Burg. Venemastraat  252.000 I  252.000 nvt  14.000

4 Grex Verl.Veenlaan/Molenstreek verkoop  107.000 I  107.000 nvt  107.000

5 Tolweg  128.000 I  128.000 nvt  128.000

6 Rengerspark  893.000 I  893.000 nvt  893.000

7 Stadshart  141.000 I  141.000 nvt  141.000

8 Sociaal Domein : Jeugd  500.000 I  500.000 25%  125.000

9 Renterisico  320.000 S  640.000 25%  160.000

10 BTW  1.020.000 I  1.020.000 25%  255.000

11 BTW  340.000 S  680.000 25%  170.000

12 BTW Compensatiefonds  931.000 s  1.862.000 25%  465.500

13 Reserves en voorzieningen  106.000 S  212.000 25%  53.000

14 Aardbevingen  1.000.000 I  1.000.000 10%  100.000

15 Aardbevingen  250.000 S  500.000 10%  50.000

16 WOZ bezwaren  170.000 I  170.000 50%  85.000

17 Beroepzaak onderwijs  1.250.000 I  1.250.000 25%  312.500

18 Effecten gasbesluit 2030 PM S PM 50% PM

19 Ombuigingen/taakstellingen ex Jeugd  7.400.000 S  14.800.000 5%  740.000

20 Algemene uitkering  500.000 S  1.000.000 25%  250.000

21 Bomenbestek  100.000 I  100.000 40%  40.000

Totaal 4.209.000

bedragen in euro

Toelichting:
1. Grondexploitaties(1 t/m 7)
De risico’s zijn ontleend aan de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 (MPG’20). 
De MPG’20 is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2020. De risico’s bestaan uit 
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tegenvallende verkoopopbrengsten en wijziging van de markt. Waar de risico’s kunnen 
worden afgedekt door winstpotentie is het risico op ‘nul’ gesteld. Dit is overeenkomstig de 
risicoanalyse zoals vermeld in de paragraaf Grondbeleid. Het totaalbedrag van de risico’s 
grondexploitaties is € 1.403.000. In tegenstelling tot de risico’s in de punten 8 t/m 21 is 
geen kansberekening toegepast en zijn vanwege de consistentie met de risicotabel in de 
paragraaf Grondbeleid de nominale bedragen overgenomen.

8. Sociaal Domein 
Op 17 oktober 2019 is tijdens de raadsvergadering een tweede pakket aan 
ombuigingsvoorstellen vastgesteld. Ditmaal betreft het een pakket aan maatregelen 
voor de domeinen Wmo en Jeugd van in totaal € 2,4 miljoen in 2020, oplopend 
naar structureel € 2,5 miljoen vanaf 2021. De inkoopbudgetten zijn onderhevig aan 
indexaties (contractuele verplichtingen) waardoor het risico van budgetoverschrijding 
toeneemt. In de begroting 2020 werd uitgegaan van een risico van € 1.250.000.  
Vanaf de begroting 2021 is rekening gehouden met een prijsindexatie op de budgetten 
van  € 750.000. Het risico wordt hierdoor beperkt. Het totaal van de risico’s in het 
Sociaal Domein is bepaald op € 500.000 structureel tegen een percentage van 50%.

9. Renterisico
Renterisico bestaat onder meer bij een toekomstige financieringsbehoefte waarvan 
de lasten nog niet of deels zijn afgedekt. In het meerjarenperspectief tot en met 2024 
(begroting 2021) wordt uitgegaan van het aantrekken van € 63 miljoen. Rekening 
is gehouden met een constant renteniveau op de kapitaalmarkt. Het risico wordt 
ingeschat op € 63 miljoen x 0,5% is € 320.000 (afgerond). Over een 4-jarige periode is 
dat een kans van 25%.

10– 11 BTW
De risico’s hebben zowel een incidentele als structurele component. Incidenteel zal het 
gaan over een afzonderlijke transactie, structureel over de wijze van inrichting van de 
BTW-administratie.

12 BTW-compensatiefonds
Afrekening van het BTW-compensatiefonds vindt jaarlijks achteraf plaats. 

13 Reserves en voorzieningen
Op 5 juli 2018 heeft de raad besloten tot herijking van de reserves en voorzieningen. 
Met de herijking kon c.a. € 11.000.000 aan de algemene reserve worden toegevoegd. 
De noodzaak tot verbetering van de begrotingspositie legt een druk op de reserves  
& voorzieningen.

14 en 15 Aardbevingen 
Uitgegaan wordt dat de kosten ten gevolge van de aardgaswinning voor 100% een 
budgettair neutraal effect hebben in de begroting.

16. WOZ-bezwaren 
In de opbrengstberekening OZB is rekening gehouden met verlaging van de opgelegde 
kohieren vanwege bezwaren. Het risico bestaat dat de raming te laag is aangehouden.
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17. Beroepszaak onderwijs 
Tegen de 5-jaarlijkse afrekening 2006-2010 van de kosten van het openbaar primair 
onderwijs liep een beroepszaak. De Raad van State heeft uitspraak gedaan. Daarmee 
rekening houdende en vervolgprocedures voor de 5-jaarlijkse afrekening over de 
periode 2011-2015 en de gebroken periode 2016-2017 (verzelfstandiging openbaar 
primair onderwijs) is het risico geraamd op € 1.250.000. Verwacht wordt dat in 2021 de 
kwestie wordt afgewikkeld.

18. Effecten gasbesluit 2030
Het Kabinet wil dat de gaswinning in Groningen uiterlijk 2030 is gestopt. Onduidelijk is 
wat de neven-effecten zijn voor de gemeente Midden-Groningen.

19. Ombuigingen / taakstellingen exclusief ombuigingen Jeugd 
Met de aanvullende ombuigingen waartoe in 2020 is besloten ligt er een omvangrijk 
pakket aan maatregelen die moeten worden uitgevoerd. Het risico dat ombuigingen/
taakstellingen niet (volgens de planning) worden behaald is realistisch.

20. Algemene uitkering 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de september- 
en decembercirculaire 2019. Onzekerheid over eventuele consequenties van de herijking 
van het gemeentefonds (uitstel tot 2023) en de gevolgen van de maatregelen door 
het Rijk met betrekking tot Covid-19 houden een risico in voor de ontwikkeling van  
het fonds en daarmee de uitkering aan de gemeenten. Het risico van de herijking  
van het gemeentefonds wordt opgenomen vanaf de jaarschijf 2023.

21. Bomenbestek
In de uitvoering van het bomenbestek is een geschil ontstaan met een gecontracteerde 
partij over de facturering. Het betreft een incidenteel risico van c.a. € 100.000 tegen een 
kans van 40%.

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 
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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.

tabel 64. Financiële kengetallen

Kengetallen Jaarverslag 
2019

Begroot  
2020

Jaarverslag 
2020

Netto schuldquote 62,2% 79,5% 65,2%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 59,1% 75,1% 61,8%

Solvabiliteitsratio 11,9% 10,9% 10,4%

Structurele exploitatieruimte -2,0% 0,1% 1,3%

Grondexploitatie 4,3% 7,1% 2,8%

Belastingcapaciteit 94,6% 102,3% 100,3%

 

3.4  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
In de openbare ruimte van Midden-Groningen 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 niet gerealiseerd worden 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 leefbaarheid en sociale veiligheid. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het beheer van deze openbare ruimte en de daarin aanwezige 
kapitaalgoederen. 

Zonder onderhoud van de kapitaalgoederen is de gemeente per saldo duurder uit. 
Door minder of slecht onderhoud gaan de kapitaalgoederen minder lang mee en 
moeten deze eerder worden vervangen. Uiteindelijk kan het 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 
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programmadoelen: een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige leefomgeving 
voor de samenleving.

Doelstellingen
We streven naar:
•  Het in standhouden van een adequaat wegenstelsel en bijbehorende openbare 

verlichting;
•  Een goed beheer van de afvalwaterketen en het oppervlaktewater. Een goed beheer 

van de kwantiteit van grond-, hemel- en oppervlaktewater;
•  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
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is onderhevig aan bezuinigingen. 
Hierdoor zijn wij niet in de gelegenheid om het beheer en onderhoud dusdanig uit 
te voeren dat er geen achterstanden of kapitaalsvernietiging ontstaat. Vanwege de 
tekorten op het onderdeel groen en wegen moeten wij ons beheer en onderhoud anders 
in te richten. Wij zijn genoodzaakt om te zoeken naar wat wij nog kunnen doen met 
prioritering of risico gestuurd beheer. Een niet onbelangrijk neven effect is dat wij in 
mindere mate kunnen voldoen aan een schoon, heel en veilige fysieke leefomgeving 
waardoor de klachten mogelijk toenemen. Wij leggen in 2021 aan u voor welke effecten 
dit heeft op het door u vastgestelde beleid.

Als gevolg van een uitspraak van de commissie BBV zijn met ingang van 2020 nieuwe 
regels van kracht met betrekking tot de wijze waarop onderhoudsverplichtingen 
in de jaarrekening moeten worden verwerkt. De vernieuwing van de regels leidt tot 
een inperking. Deze betreft de verplichting om geconstateerde achterstanden in het 
onderhoud van gebouwen, materieel, wegen, kunstwerken en vaarwegen die kunnen 
c.q. zullen leiden tot gevaarlijke situaties of hogere herstelkosten, te verwerken in een 
voorziening voor achterstallig onderhoud. Het mogelijke gevolg, bij gebrek aan goede 
beheersplannen, is dat de kosten voor achterstallig onderhoud een voorziening moeten 
worden gevormd. Dit heeft financiële gevolgen. 

Naast bovenstaande mogelijke gevolgen houdt de wijziging in ieder geval in dat 
er hogere eisen gesteld worden aan de beheerplannen en de uitvoering daarvan. 
Met uitzondering van beschoeiingen en kunstwerken zijn er voor alle onderdelen 
(geharmoniseerde) beleidsplannen en wordt op basis van de BBV en onze financiële 
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situatie bekeken of deze adequaat zijn voor dit moment. Aandachtspunt hierbij is dat 
de aanwezigheid van beleidsplannen niet per definitie betekent dat deze ook afdoende 
zijn voor de richtlijnen van de BBV. We nemen onze bevindingen en eventuele benodigde 
aanpassingen mee in de begroting 2021.

Wegen
We hebben uitvoering gegeven aan het beleidsplan wegen 2020-2024. Dit beleidsplan 
voorziet niet in middelen voor het beheer en onderhoud van (half)verharding. Wij 
hebben een inspectie uit laten voeren op het gebied van (half)verharding. Met de 
uitkomsten hiervan komen we in 2021 met een voorstel. We zijn gestart met het 
onderzoek om te komen tot een risico gestuurd beheer en onderhoud van de wegen. 
Hierbij kijken we ook of er geen lichtere maatregel ingezet kan worden om groot 
onderhoud uit te stellen met als randvoorwaarde dat de wegen veilig blijven. We 
willen onze bevindingen en ervaringen voor wat betreft het risico gestuurd beheer ook 
meenemen in een volgend op te stellen wegen beleidsplan.

Openbare verlichting
Volgens het vastgestelde beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2025 hebben wij een 
start gemaakt met het vernieuwen van de armaturen en verlichting. Hier gaan wij ook 
in 2021 mee verder. Voor het onderhoud is een meerjarenplanning opgesteld.

Riolering en water
Volgens het vastgestelde beleidsplan beheren en onderhouden wij ons riolenstelsel. In 
2020 heeft een grote inspectie plaatsgevonden en met die uitkomsten hebben wij een 
meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. In 2021 starten wij met de uitvoering van dit 
plan. Hiermee geven wij uitvoering aan het houden van een robuust watersysteem en 
duurzaam waterbeheer in samenwerking met de Groninger gemeenten, de gemeenten 
uit de kop van Drenthe, het waterbedrijf Groningen en de waterschappen Hunze en 
Aa’s en Noorderzijlvest. Hiermee voldoen wij aan onze zorgplicht voor het grondwater, 
het inzamelen van stedelijk afvalwater en hemelwater. We zijn gestart met de eerste 
voorbereidingen voor het opstellen van een beleidsplan water. Deze zal in 2021 aan u 
worden voorgelegd. 

Civieltechnische kunstwerken en beschoeiingen
Om te komen tot een nieuw beleidsplan kunstwerken en beschoeiingen hebben wij in 
2020 een inspectie uit laten voeren. Deze inspectie zal in 2021 als basis dienen voor 
het op te stellen beleid. Daarnaast is er een inspectie uitgevoerd bij kunstwerken die 
in het gebied liggen van de versterkingsoperatie. Op basis van deze inspecties zijn er 
een aantal kunstwerken die nader worden onderzocht op levensduur. De uitkomsten 
betrekken wij bij het schrijven van het nieuwe beleidsplan welke in 2021 aangeboden 
zal worden aan de gemeenteraad. 

Openbaar groen
Wij zijn in 2019 gestart met de uitvoering van het beleidsplan groen en het realiseren 
van de gestelde bezuinigingen. Het beleidsplan is echter vastgesteld op de toen 
beschikbare areaal gegevens met de daarbij behorende financiële middelen. Inmiddels 
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is het areaal verder in kaart gebracht en is deze groter als voorzien. Daarnaast 
zijn de kosten voor het beheer en onderhoud toegenomen, zoals door hogere 
waterschapslasten en tractiekosten. Hierdoor staan de beschikbare middelen en 
het aanwezige areaal niet meer in verhouding. Dit wordt ook onderschreven door het 
onderzoek van Berenschot. Wij hebben in verhouding met de benchmark gemeenten 
een groter areaal. Dit maakt, samen met de beperkte middelen voor beheer van ons 
areaal en de effecten van Corona dat wij in de aanloop naar 2021 zo min mogelijk geld 
uitgeven en de wijze van het groenbeheer en onderhoud gaan herzien. Als dit noodzaakt 
tot aanpassing van het beleid komen wij daar in 2021 bij u op terug.

Speelvoorzieningen
Volgens het in 2019 vastgestelde beleid spelen geven wij uitvoering aan het behouden 
van veilige speelmogelijkheden voor jong en oud. Dit doen wij door middel van jaarlijkse 
inspecties en door dit te koppelen aan het onderhoud. De samenstelling van de inwoners 
in een wijk kan veranderen. Daarom gaan wij met inwoners in overleg om te bekijken 
welke speelvoorzieningen wel of niet in stand blijven en wie welke rol daarbij pakt.

Gebouwen 
In 2020 is het onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd op basis van het Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) en zijn de kosten voor lang cyclisch onderhoud ten laste 
gebracht van de onderhoudsvoorziening. Jaarlijks wordt de MJOP bijgesteld om 
aansluiting te blijven houden bij het gewenste onderhoudsniveau van het gebouw.  
De financiële vertaling van het uit te voeren onderhoud wordt verwerkt in de begroting 
van het uit te voeren jaar. Door het toepassen van deze werkwijze worden de financiële 
risico’s op onderhoud van de gebouwen in het beheer van de gemeente geminimaliseerd.

Het afgelopen jaar zijn alle aanbevelingen uit het rekenkamer onderzoek afgerond of 
opgepakt. De verwachting is dat er voor het eind van 2021 beleid is geformaliseerd op 
het gebied van beheer en onderhoud van de gebouwen. Parallel aan dat traject loop 
de beleidsvorming omtrent voorzieningen waarin de doelmatigheid van het vastgoed 
beleidsmatig wordt uitgewerkt.

Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead  
en kapitaalslasten)
In de programmabegroting zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks en groot 
onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten na begrotingswijzigingen en 
de werkelijke uitgaven weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de verschillende 
programma’s. 

tabel 65. Dagelijks en groot onderhoud

Onderdeel Begroot 2020 
na wijziging

Realistaie 
2020

Saldo

Openbare verlichting 752.100 651.200 100.900

bedragen in euro
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tabel 65. Dagelijks en groot onderhoud

Verkeersveiligheid 102.100 129.100 15.700

Wegen 2.673.900 3.054.000 -380.100

Bruggen, tunnels en duikers 432.500 689.900 -257.400

Groen 2.082.900 2.407.500 -324.600

Beschoeiingen en steigers 206.100 171.100 35.000

Speelplaatsen 80.000 64.300 15.700

Riolering 1.875.400 1.841.400 34.000

Gebouwen 1.791.600 1.608.800 182.700

Totaal 9.996.600 10.617.300 -578.100

bedragen in euro

3.5  Paragraaf Financiering

In de paragraaf financiering worden de organisatie en het beheer van de geldmiddelen 
en alle risico’s die de gemeente daarbij loopt, in beeld gebracht. Kern van de zaak is het 
beheersen van de risico’s.

Inleiding
In deze paragraaf rapporteren wij over het gevoerde 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 treasuryfunctie is daarmee ondersteunend aan de uitvoering van de programma’s.
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. 
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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2018 het 
‘Treasurystatuut 2018 gemeente Midden-Groningen’ vastgesteld.

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. Kenmerkend daarvan is dat er geen één-op-één relatie 
wordt gelegd tussen een investering en financiering, maar dat wordt gekeken naar 
de totale financieringsbehoefte. 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.

Vermogenspositie langlopende leningen
In onderstaande tabel is het verloop van de langlopende vaste geldleningen over het 
jaar 2020 weergegeven afgezet tegen de raming.

tabel 66. Verloop langlopende vaste geldleningen

Jaar Stand per 1/1 Opname Aflossing Stand per 31/12

Begroot 2020 106.305  42.500 22.188 108.617

Werkelijk 2020 131.296 35.000 23.207 143.089

24.991 10.500 1.019 34.472

bedragen in euro’s

Het verschil in de stand per 1 januari 2020 is dat in de realisatie is uitgegaan van de 
jaarrekeningcijfers van 2019, welke op begrotingsbasis 2020 nog niet bekend waren. 
Ten opzichte van de begrotingsraming is € 10,5 miljoen meer aangetrokken en € 1 
miljoen meer afgelost. Dit is een gevolg van dat de begroting 2020 in september 2019 
is samengesteld en de mutaties – zie volgende tabel – niet hebben geleid tot een 
tussentijdse wijziging van de balans. In 2020 zijn 2 nieuwe leningen aangetrokken. 
De eerste betrof een lening van € 20 miljoen en de tweede € 15 miljoen beide voor 
de duur van 25 jaar. De eerste lening is aangegaan voor aflossing van een bestaande 
(lange) kasgeldlening van € 15 miljoen – aangetrokken op 1 maart 2019- . Het restant 
van € 5 miljoen en de tweede nieuwe geldlening van € 15 miljoen, aangetrokken eind 
december 2020,  zijn gebruikt voor financiering van onder meer lopende investeringen, 
zoals Kielzog fase 2 en het scholenprogramma. De hogere aflossing van € 1 miljoen 
ten opzichte van de begrotingsraming is eveneens een gevolg van dat mutaties in de 
leningportefeuille die zich voordoen na de samenstelling van de begroting (september 
2019 niet leiden tot een tussentijdse aanpassing van de balans. In dit geval betrof het 
een jaartermijn aan aflossing van een op 30 december 2019 aangetrokken lening.
In 2020 zijn de volgende vaste geldleningen aangetrokken:
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tabel 67. Aangetrokken vaste geldleningen

Datum van ingang Looptijd Bedrag Rente Rentebedrag Aflossingsdatum

3 maart 2020 25 jaar 20.000.000 0,327% 54.291 3 maart

15 december 2020 25 jaar 15.000.000 0,195% 1.282 15 december

35.000.000 55.573

bedragen in euro’s

Vermogenspositie kortlopende geldleningen.
Liquiditeitenbeheer is het beheren, reguleren en besturen van de inkomende en 
uitgaande geldstromen en de effecten daarvan op de rekening-courantsaldi. In onze 
overeenkomst financiële dienstverlening met de BNG kunnen we tot € 10.000.000 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 een begrotingsjaar 
een prognose van de uitgaven en inkomsten die verband houden met de exploitatie, 
grondexploitatie en investeringen. Lopende het begrotingsjaar wordt deze prognose 
geactualiseerd.   

Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt
De rente op de geldmarkt (kredieten voor maximaal een jaar) vertoonde de laatste 
jaren een dalende tendens. In 2020 is in het 1e kwartaal sprake geweest van een lichte 
toename van de rentepercentages voor aan te trekken langlopende geldleningen. Deze 
lichte toename is gestabiliseerd in het verdere verloop van het jaar. De verwachting is 
dat in 2020 en latere jaren de rente op de geldmarkt niet extreem zal stijgen.  
Onzekerheid over het verloop van het Coronavirus en de financiële consequenties 
daarvan op de kapitaalmarkt, mede afhankelijk van het wel of niet aantrekken van de 
economie, maken het lastig om een realistische schatting te geven van de rente.
 
Op grond van recente Europese regelgeving (de Benchmarkverordening) is de 
overeenkomst met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten in 2020 gewijzigd. Er zijn nieuwe 
regels ontwikkeld om de wijze waarop de basisrentes worden vastgesteld te verbeteren. 
Basisrentes moeten robuust en betrouwbaar zijn. In plaats van schattingen (quotes) van 
de banken wordt in het vervolg uitgegaan van transacties. Dit vergoot de objectiviteit. 

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 de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld om op 
de korte termijn het renterisico te beheersen. De risico’s zijn groot door mogelijke 
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fluctuaties op de geldmarkt. Onder de vlottende schuld vallen alle financieringen 
met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De limiet is door de minister van 
Financiën vastgesteld op 8,5% van de omvang van de primaire begroting. De limiet is 
het maximale bedrag dat met kortlopende leningen mag worden gefinancierd.

De liquiditeitspositie heeft betrekking op de financiering met een rentetypische looptijd 
van korter dan een jaar.

De liquiditeitspositie is het saldo van (a) de vlottende of korte schulden, zoals 
schulden in rekening-courant en in bewaring zijnde kasgelden van derden en (b) de 
vlottende middelen zoals kasgelden en tegoeden in rekening-courant. De gemiddelde 
liquiditeitspositie van de drie kwartaalmaanden wordt getoetst aan het bedrag van 
de kasgeldlimiet. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende 
kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de gemeente de drie 
kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder (de provincie), met daarbij 
een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.

tabel 68. Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet Kwartaal 1
2020

Kwartaal 2
2020

Kwartaal 3
2020

Kwartaal 4
2020

Omvang begroting 210.914.171 210.914.171 210.914.171 210.914.171

Kasgeldlimiet in percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Kasgeldlimiet in bedrag 17.927.705 17.927.705 17.927.705 17.927.705

Omvang vlottende schuld -394.517 -1.892.944 -945.655 -4.018.204

Omvang vlottende middelen 784.063 12.391.437 15.544.858 5.994.840

Ruimte (+) / Overschrijding (-) 18.317.251 22.440.858 32.133.716 28.568.980

bedragen in euro

Voor 2020 is het begrotingstotaal van de primaire begroting € 210.914.171, dus is de 
toegestane kasgeldlimiet € 17,9 mln. De conclusie is dat de gemeente in 2020 ruim 
heeft voldaan aan de kasgeldlimiet.

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 
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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.

tabel 69. Renterisico-norm

Kwartaal 1
2020

Kwartaal 2
2020

1 Renteherzieningen op vaste schuld (og) 0 0

2 Renteherzieningen op vaste schuld (ug) 0 0

3 Netto renteherziening op vast schuld (1a - 1b) 0 0

4 Aflossingen 22.187.919 23.206.553

Renterisico-norm 

5 Begrotingstotaal 210.914.171 231.634.067

6 Het bij ministeriële vastgesteld percentage 20% 20%

7 Renterisico-norm 42.182.834 46.326.813

Toets (7 - 3 - 4) 19.994.915 23.120.260

Ruimte (+) / Overschrijding (-) Ruimte Ruimte

ug = uitgeleende gelden, og = opgenomen gelden 
bedragen in euro

De conclusie is dat de gemeente heeft voldaan aan normstelling omtrent het renterisico.

Voor wat betreft de ontwikkeling van het renterisico in de jaren 2021-2024 is 
onderstaand overzicht opgesteld, hetgeen overeenkomstig is aan hetgeen in de 
begroting 2021 is opgenomen. 

tabel 70. Renterisico meerjarig

Renterisico 
per 1-1

Saldo leningen 
>  1 jr

Rentenorm 
20%

Begrotings- 
totaal

Rentenorm 
20%

Ruimte

2021  128.089  25.618  238.013  47.603  21.985 

2022  141.573  28.315  238.013  47.603  19.288 

2023  147.484  29.497  238.013  47.603  18.106 

2024  148.234  29.647  238.013  47.603  17.956 

bedragen x e 1000

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 
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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 totaal van de gewaarborgde geldleningen en garantstellingen is als volgt:

tabel 71. Gewaarborgde geldleningen

Gwaarborgde geldleningen en garantstellingen 31-12-2020 31-12-2019

Totaal gewaarborgde geldleningen  1.360.548.762  1.281.752.356 

Waarvan door de gemeente gewaarbord  15.086.005  15.802.987 

bedragen in euro

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.

Onderstaand is het totaal van de gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 
gespecificeerd.

tabel 72. Specificatie gewaarborgde geldleningen

Borgstelling door: Geldgever: Betreft:  Oorspronkelijk 
bedrag 

 Percentage 
gemeentelijke 
garantstelling 

" Beginsaldo 
31-12-2019 "

Opnames  Aflossingen Eindsaldo 
 31-12-2020

 Spaarsaldo  Waarvan door 
de gemeente 
gewaarborgd 

Gem. Midden-Groningen St. Dr. Aletta Jacobs College

Staat der Nederlanden Herfinanciering 2012   16.150.000 100%   12.381.667   538.333   11.843.334   -   11.843.334 

Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 1   750.000 100%   363.634   90.907   272.727   -   272.727 

Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 2   602.250 100%   602.250   20.075   582.175   -   582.175 

St. Waarborgfonds Sport / Gem.  Midden-Groningen Rabobank Tennisvereniging Siddeburen -  
uitbreiding tenniscomplex

  30.000 50%   1.000   1.000   -   -   - 

Gem. Midden-Groningen BNG-BANK Stichting Exploitatie Maatschappij  
Golfbaan Duurswold

  1.775.000 100%   1.775.000   -   1.775.000   -   1.775.000 

Gem. Midden-Groningen Gem. Midden-Groningen N.V. Groninger Monumentenfonds -  
Historische scheepswerf te Sappemeer

  200.000 100%   200.000   -   200.000   -   200.000 

SVN Diverse geldgevers Stimuleringsleningen - diverse personen   728.736 0%   370.570   348.112   187.027   531.655   -   - 

SVN / Gem. Midden-Groningen Diverse geldgevers Startersleningen - diverse personen   2.871.329 0% en 50%   2.155.235   222.707   264.071   2.113.871   -   207.769 

St. Waarborgfonds Sociale  Woningbouw Diverse geldgevers Woonstichting Groninger Huis   98.535.000 0%   92.651.000   7.019.000   85.632.000   -   - 

Diverse geldgevers St. Lefier   186.910.000 0%   154.153.000   10.000.000   5.381.000   158.772.000   -   - 

Diverse geldgevers Woonzorg Nederland   8.961.000 0%   6.099.000   273.000   5.826.000   -   - 

St. Waarborgfonds Eigen Woningen  
(Nationale Hypotheek Garantie)

Diverse geldgevers Diverse personen tot 2011 50%   427.000.000   17.000.000   410.000.000   -   205.000 

Diverse geldgevers Diverse personen vanaf 2011 0%   584.000.000   99.000.000   683.000.000   -   - 

bedragen in euro
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Rentetoerekening
Het renteschema geeft een overzicht van de rentebedragen die in 2020 zijn 
verantwoord en de wijze waarop deze zijn toegerekend.
 
In de programmabegroting 2020 is uitgegaan van een interne rentevoet van 1,2%. 
Hiermee worden de rentelasten toegerekend aan de programma’s op basis van de 
boekwaarde van de investeringen (vaste activa en grexen) per 1 januari.
 
Het renteresultaat op het taakveld treasury bedraagt € 353.944 nadelig. Het nadeel is 
ontstaan door een lagere boekwaarde in verband met achterblijvende investeringen. 
Het begrote percentage bedraagt 1,2 % en het gerealiseerde percentage bedraagt 1,4 %.  
Daarmee valt het resultaat binnen de maximaal toegestane afwijking van 0,50%, 
tussen begroting en realisatie.
 
Het aan de grexen toegerekende rentepercentage bedraagt 2%. Dit is gebaseerd op de 
gemiddelde werkelijk betaalde rente op het vreemde vermogen, gecorrigeerd voor het eigen 
vermogensdeel van de balans.Hierna is de huidige rentetoerekening van 2020 opgenomen.

tabel 73. Renteschema

Renteschema Rente Omslag Persentage t.b.v. de paragraaf financiering

MUTATIE 2019

Externe rentelasten over de korte en lange financiering +/+ 2.869.583,76

Externe rentebaten over de korte en lange financiering -/- 180.729,93

Saldo rentelasten en rentebaten 2.688.853,83

Doorbelaste rente naar de grondexploitatie o.b.v. 2% -/- 310.459,32

Doorbelaste rente (afwijkende %) naar wonen en bouwen -/- 28.299,24

Doorbelaste rente aan projectfinanciering naar taakvelden -/- 0,00

Rentebaat van doorverstrekte leningen in het kader van 

projectfinanciering naar taakvelden +/+ n.v.t. 338.758,56

2.350.095,27

Rente over eigen vermogen +/+ n.v.t.

Rente over voorzieningen +/+ n.v.t. n.v.t.

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente Last 2.350.095,27

De aan taakvelden toegerekende rente (omslagrente 1,2%) Bate 1.996.150,80

Renteresultaat op het taakveld treasury (Bate < Last) 353.944,47
(nadeel)

GEGEVENS VAN TOEPASING OP DE ROP-BEREKENING:

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente o.b.v. het ROP 2.350.095,27

Vaste activa boekwaarde 31-12-2019 166.335.656,04

ROP 2020 - nacalculatie percentage * % 1,4

ROP 2020 - begroting % 1,2

* Toelichting: Omdat de afwijking tussen het ROP 2020 - begroting (1,2%) en het percentage op basis van de nacalcutaltie (1,4%) 0,2% is 
heeft er geen herberekening van de rente plaatsgevonden. De BBV norm is een afwijking van maximaal 0,5%.

bedragen in euro   
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Schatkistbankieren
Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. 
Vanaf dat moment is de gemeente 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 gemeente geldt een doelmatigheidsdrempel van  
0,75% van het begrotingstotaal. Dit houdt voor Midden-Groningen in dat er ongeveer  
€ 1.582.000 in de gemeentekas mag blijven voordat tot schatkistbankieren moet 
worden overgegaan. Over het dagelijkse saldo wordt de daggeldrente vergoed.

Ontwikkelingen
In 2018 heeft het ministerie van Financiën het artikel 12 ‘kasbeheer’ van de begroting 
van het departement doorgelicht. Deze doorlichting fungeerde ook als basis voor de 
evaluatie van de wijziging van de Wet Fido uit 2013. Deze wijziging verplicht decentrale 
overheden sinds dat moment om overtollige liquide middelen in de schatkist aan te 
houden. Directe aanleiding voor dit instellen van het verplicht schatkistbankieren 
door decentrale overheden was de destijds te hoge EMU-schuld van Nederland. Met 
de wijziging van de wet werd het verlagen van de EMU-schuld naar een prudent niveau 
bespoedigd en kon Nederland eerder de buitensporige tekortprocedure van de Europese 
Commissie verlaten. De economische crisis rechtvaardigde destijds deze ingreep in de 
autonomie van de decentrale overheden.
 
De VNG heeft op 16 mei 2019 de staatssecretaris van Financiën verzocht om het beleid 
met betrekking tot het schatkistbankieren te wijzigen. Om decentrale overheden 
met structurele schulden en slechts incidentele middelen toch tegemoet te komen 
denkt het kabinet aan een eventuele verhoging dan wel andere berekening van het 
drempelbedrag. Het tijdstip van eventuele aanpassing van het drempelbedrag is op het 
moment van opstellen van deze jaarrekening nog steeds niet bekend.
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tabel 74. Schatkistbankieren op dagbasis

Berekening kwartaalijfer op dagbasis buiten
’s Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1
2020

Kwartaal 2
2020

Kwartaal 3
2020

Kwartaal 4
2020

1. Som van de per dag buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen 113.513 118.856 126.533 106.228

2. Dagen in het kwartaal 91 91 92 92

3.  Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden 
middelen

1.247 1.306 1.375 1.155

Berekening drempelbedrag Verslagjaar

4a. Begrotingstotaal verslagjaar 210.914

4b.  Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan  
€ 500 miljoen

210.914

4c. Het deel van het begrotingstotaal dat hoger is dan 4b 0

5.  Drempelbedrag '(4b*0,75%+4c*0,2%)met minimum van € 250.000  1.582 

Berekening kwartaalcijfers op dagbasis Kwartaal 1
2020

Kwartaal 2
2020

Kwartaal 3
2020

Kwartaal 4
2020

6. Kwartaalcijfers op dagbasis 1.247 1.306 1.375 1.155

7. Ruimte onder drempelbedrag 334 276 206 427

8. Overschrijding drempelbedrag 0 0 0 0

Bedragen x 1.000

3.6  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. 

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 
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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. Het belangrijkste risico dat speelt bij de verbonden 
partijen is als volgt: 
 
Bij de Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek zijn er nog risico’s voor de 
gemeente ten aanzien van de levering van 5,3 ha bedrijventerrein aan de verbonden 
partij. De ontwikkelingsmaatschappij moet de derde termijn van € 1,1 miljoen nog 
aan de gemeente voldoen. Inmiddels zijn de gronden aangekocht en wordt het 
bestemmingsplan opgesteld om het perceel te bestemmen tot bedrijventerrein. Zodra 
het bestemmingsplan onherroepelijk is, naar verwachting in 2021, kan overdracht en 
daarmee ook de betaling van de derde termijn plaatsvinden. Het nadelig effect van deze 
aankoop is € 174.000 en is gedekt in de begroting 2020 via de voorjaarsnota 2020.

Hierna volgt een lijst met verbonden partijen van de gemeente Midden-Groningen:
GR = Gemeenschappelijke regeling
NV = Naamloze vennootschap
BV = Besloten vennootschap
OL = Openbaar lichaam
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tabel 75. Verbonden partijen

Nr Naam Rechtsvorm

1 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering  
Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG)

GR

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*

*  Formeel gezien is Regiovisie Groningen-Assen 2030 geen verbonden partij. Gezien er geen rechtsvorm (publiek of privaat) is, kan  
Regiovisie Groningen-Assen niet gezien worden als verbonden partij. Gezien de financiële belangen en het bestuurlijk belang is  
deze partij toch opgenomen in deze paragraaf. 

Informatie per verbonden partijen
Naast het overzicht van de verbonden partijen eist het BBV ook dat er per verbonden 
partij informatie wordt opgenomen om meer inzicht en grip te krijgen op de verbonden 
partijen. Hieronder is per verbonden partij de vereiste informatie opgenomen zover 
deze informatie beschikbaar is.
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tabel 76. Informatie per verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering  
Oost- en Zuidoost Groningen - Stadskanaal

Openbaar belang Het SOZOG heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende  
gemeenten te behartigen op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in algemeen bestuur

Specificering P.Verschuren

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Kosten verdeling op basis van inwoneraantal (Bron CBS). Kostenstijging / indexering  
van 1,5 procent per jaar.

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 4.644

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 4.644

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Resultaat werkelijke omvang 2020 € 0

Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen - Groningen

Openbaar belang Samen werken aan veiligheid in Groningen.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering A. Hoogendoorn

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 3.947.252

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 4.188.790

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 - € 10.272.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 36.707.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico’s

De VRG heeft zich, op basis van de recente ontwikkelingen en de BBV, genoodzaakt gezien 
in de jaarrekening 2019 een voorziening van ongeveer € 15,2 miljoen te treffen inzake de 
kosten van de Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (FLO2018). De algemene 
reserve van de VRG wordt daardoor sterk negatief (ongeveer € 12,5 miljoen). Zoals wettelijk 
geregeld moeten de deelnemende gemeente tekorten in de GR opvangen, in dit geval een 
negatieve algemene reserve. Op december 2020 is door het Algemeen Bestuur besloten om 
de negatieve algemene reserve in 5 jaren aan te vullen. De jaarlijkse extra bijdrage voor de 
jaren 2020 t/m 2024 bedraagt € 241.000.

Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen - Veendam

Openbaar belang Vergunningverlening en handhaving op basis van WABO, WRO, enWM Woningwet.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering JJ. Boersma

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 3.288.428

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 3.288.428 (jaarbijdrage) en € 245.000 (meerwerk jaarlijks sloop/asbest, extra inzet 
juridisch en toezicht windmolens)

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 1.773.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB
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tabel 76. Informatie per verbonden partijen

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 3.125.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico's

In de begroting 2021 heeft de ODG in haar risico-analyse de risico’s benoemd en  
gekwantificeerd. De totale omvang van de risico’s zijn € 562.500. Deze kunnen worden 
opgevangen door de begrote beschikbare weerstandscapaciteit van € 705.000.
In het Algemeen Bestuur van de ODG is besloten om een nadere verkenning te doen  
naar de effecten van 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. Inmiddels is een beeld op de gevolgen  
van deze nieuwe financieringswijze, hierover vindt in 2021 besluitvorming plaats.  
De voorwaarde voor afrekening op basis van productniveau is dat gedegen rapportages 
beschikbaar zijn. Hieraan wordt continue gewerkt. Invoering van het nieuwe financierings-
model wordt nauwkeurig afgestemd op het moment van inwerkingtreding van de  
Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze beide wetten zorgen  
voor nieuwe processen waar nu nog geen ervaring mee is opgedaan.

Ontwikkelingen
De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
per 1 januari 2022 spelen een majeure rol in de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen. 
Voor deze ontwikkelingen wordt ambtelijk input geleverd in de diverse werkgroepen.  

Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen – Groningen

Openbaar belang Namens de 20 Groninger gemeenten worden taken uitgevoerd op het gebied van collectieve 
preventie en publieke gezondheid voor alle inwoners van de provincie Groningen.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering P.Verschuren

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 1.643.654 (PG&Z) en € 363.040 (RIGG)

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 1.643.654 (PG&Z) en € 363.040 (RIGG)

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 3.988.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 17.411.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico’s
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.

Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven - Stadskanaal

Openbaar belang Sociale Werkvoorzieningsbedrijf van voormalige gemeente Menterwolde.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur.

Specificering DB Peter Verschuren en AB Peter Verschuren en Jan Jakob Boersma

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 530.475

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 530.475

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 1.314.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 12.936.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico's

De voornaamste oorzaak van de verliezen is de voortdurend dalende rijkssubsidie bij sti-
jgende loonlasten. Daarnaast is er sprake van een autonome daling van het aantal medew-
erkers, 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.
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Rechtsvorm, naam en plaats Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Openbaar belang Uitvoeren contractmanagement en ontwikkeling en innovatie van publiek vervoer in 
 Groningen en Drenthe

Bestuurlijk belang

Omschrijving bestuurlijk belang Geen zitting in bestuur

Specificering Perceel Oost-Groningen wordt in bestuur vertegenwoordigd door wethouder Brongers 
(Stadskanaal)

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 52.461

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 52.461

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 5.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 333.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico’s

Op grond van de meerjarenbegroting van GR Publiek Vervoer verwachten wij in de komende 
jaren geen tekorten. We moeten wel rekening houden met incidentele aanvullende kosten 
voor klanttevredenheidsonderzoeken en een mogelijke licentie voor de recent ontworpen 
BI-tool. De hoogte van deze meerkosten zijn nog niet bekend, maar zullen naar schatting 
maximaal € 5.000 zijn. Daarnaast heeft GR Publiek Vervoer in 2020 aanvullende kosten 
moeten maken vanwege de coronapandemie. Deze kosten bedragen voor onze gemeente  
€ 9.158. Het is onbekend of deze kosten in 2021 zullen terugkeren.

Openbaar lichaam

Rechtsvorm, naam en plaats Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio – Bad Nieuweschans

Openbaar belang De regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers bevorderen, 
stimuleren, ondersteunen en coördineren op groot aantal gebieden. 

Bestuurlijk belang

Omschrijving bestuurlijk belang Lid van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Specificering J. Borg (DB en AB) 
J.J. Boersma (AB)

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 6.776

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 6.776

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

werkelijke omvang 2020 NB

Resultaat verwachte omvang 2021 NB

Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

BV & NV

Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag

Openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk 
belang. 

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering E.Drenth

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2020 89.973 aandelen. 

werkelijke omvang per 31-12-2020 89.973 aandelen. 
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Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 4.887.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 144.802.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico’s Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Waterbedrijf Groningen - Groningen

Openbaar belang Dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P. Verschuren

Financieel belang

werkelijke omvang per 01-01-2020 27 aandelen.

werkelijke omvang per 31-12-2020 27 aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 83.874.000

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 138.851.000

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

werkelijke omvang 2020 NB

Resultaat verwachte omvang 2021 NB

Risico's Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats N.V. Enexis Holding - ’s-Hertogenbosch

Openbaar belang
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.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P. Verschuren

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2020 142.116 aandelen

werkelijke omvang per 31-12-2020 142.116 aandelen

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 4.112.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 4.146.000.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico’s Er zijn geen risico's bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie - ‘s-Hertogenbosch

Openbaar belang PBE is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent voortkomen:  
borging publiek belang kerncentrale Borssele.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Specificering P. Verschuren

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2020 -

werkelijke omvang per 31-12-2020 -
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Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 1.589.543

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 455.015

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Resultaat werkelijke omvang 2020 € 0

Risico's

Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden opgeheven en de resterende 
liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het 
aandelenbelang. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is 
relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend 
werkkapitaal in deze vennootschap.

Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Verkoop Vennootschap - ‘s-Hertogenbosch

Openbaar belang
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.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2020 -

werkelijke omvang per 31-12-2020 -

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Resultaat werkelijke omvang 2020 € 0

Risico’s Verkoop vennootschap B.V. - ‘s Hertogenbosch is per 9 april 2020 ontbonden.

Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Cross Border Leases vennootschap - ‘s-Hertogenbosch

Openbaar belang 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.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2020 -

werkelijke omvang per 31-12-2020 -

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Resultaat werkelijke omvang 2020 € 0

Risico's CBL Vennootschap B.V. - ‘s Hertogenbosch is per 9 april 2020 ontbonden.
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Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Vorderingen op Enexis - ‘s-Hertogenbosch

Openbaar belang
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.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering E. Drenth

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2020 -

werkelijke omvang per 31-12-2020 -

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 0

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 0

Resultaat werkelijke omvang 2020 € 0

Risico’s CBL Vennootschap B.V. - ‘s Hertogenbosch is per 9 april 2020 ontbonden.

Rechtsvorm, naam en plaats B.V. CSV Amsterdam - ‘s-Hertogenbosch

Openbaar belang CSV Amsterdam is belast met het afwikkelen van zaken die uit de verkoop Essent  
voortkomen: eventuele schade- en garantieclaimprocedures te voeren. 

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang

Specificering E. Drenth

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen. Zie N.V. Enexis Holding

werkelijke omvang per 01-01-2020 -

werkelijke omvang per 31-12-2020 -

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 451.905

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 83.583

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico's

Nog geen nieuwe informatie beschikbaar, oude tekst: 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.

Rechtsvorm, naam en plaats B.V. Ontwikkelingsmaatschappij de Gouden Driehoek - Zuidbroek

Openbaar belang Ontwikkeling bedrijventerrein.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Aandeelhouder. Zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Specificering J. Borg

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen.

werkelijke omvang per 01-01-2020 40 aandelen.

werkelijke omvang per 31-12-2020 40 aandelen.

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 912.489

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 1.022.199

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 1.398.827

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 1.120.068

Resultaat werkelijke omvang 2020 € 109.710
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Risico’s

De ontwikkelingsmaatschappij moet de derde termijn van € 1,1 miljoen nog aan de ge-
meente voldoen. De betaling is gekoppeld aan de levering van 5,3 ha bestemd bedrijventer-
rein. Inmiddels zijn de gronden aangekocht en wordt het bestemmingsplan opgesteld om 
het perceel te bestemmen tot bedrijventerrein. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk 
is, naar verwachting in 2021,  kan overdracht en daarmee ook de betaling van de derde 
termijn plaatsvinden. Het nadelig effect van deze aankoop is € 174.000 en is gedekt in de 
begroting 2020 via de voorjaarsnota 2020.

Rechtsvorm, naam en plaats B.V. BWR Personeel 

Openbaar belang

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 onderne-
mingen, 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

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Lid directie

Specificering Dhr. T. van de Poel directeur van BWR Personeel B.V.

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen

werkelijke omvang per 01-01-2020 100%

werkelijke omvang per 31-12-2020 0%

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico's BWR Personeel is op 21-12-2020 ontbonden bij de Kvk.

Rechtsvorm, naam en plaats B.V. BWR Werkt! 

Openbaar belang

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 doel-
groepen (Wsw en WWB) ingezet. Wsw-werknemers hebben hun reguliere dienstverband bij 
de GR met toepassing van de CAO Wsw.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Lid directie

Specificering  T. van de Poel directeur van BWR Werkt! B.V.

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Aandelen

werkelijke omvang per 01-01-2020 100%

werkelijke omvang per 31-12-2020 100%

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico’s Geen, op dit moment zijn er geen activiteiten binnen BWR Werkt! B.V. Er moet in 2021 een 
keuze gemaakt worden of de B.V. ingezet gaat worden of dat de B.V. kan worden ontbonden.
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Verenigingen

Rechtsvorm, naam en plaats Vereniging Nederlandse Gemeenten – Den Haag

Openbaar belang
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. 

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Dagelijks bestuur en algemeen bestuur worden gekozen door de aangesloten gemeenten. 

Specificering Gemeenten hebben geen directe zitting in algemeen bestuur of dagelijks bestuur.

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 85.585

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 85.585

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 64.627.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 88.668.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico's Er zijn geen risico’s bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Rechtsvorm, naam en plaats Vereniging Groninger Gemeenten – Ten Boer

Openbaar belang Haar leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks en algemeen bestuur (Algemene Leden Vergadering).

Specificering E. Drenth

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage aan de vereniging

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 47.501

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 47.501

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico’s Er zijn geen risico’s bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Stichtingen

Rechtsvorm, naam en plaats Stichting Exploitatie Maatschappij Golfbaan Duurswold - Steendam

Openbaar belang Het stimuleren van de vrijetijdseconomie door het mogelijk maken van de initiele aanleg, 
het exploiteren en onderhouden van een golfbaan te Steendam.

Bestuurlijk belang
Omschrijving bestuurlijk belang Het realiseren en borgen van het openbaar belang.

Specificering E.Drenth

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Garantstelling voor lening van de stichting bij de BNG.

werkelijke omvang per 01-01-2020 € 1.775.000

werkelijke omvang per 31-12-2020 € 1.775.000

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB
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Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 NB

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico's

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. 
Het financieel risico voor de gemeente Midden-Groningen voor het garant staan voor de 
geldlening is nihil, indien alle gronden voor agrarische doeleinden verkocht kunnen worden. 
Bij eventuele verkoop kan de lening volledig worden afbetaald en is het zelfs mogelijk dat er 
een voordeel uit voort kan vloeien. 

Overig

Rechtsvorm, naam en plaats Vrijwillige samenwerking Regiovisie Groningen-Assen 2030 – Groningen

Openbaar belang Regio Groningen-Assen investeert in het versterken van de economie en de  
gebiedskwaliteit. 

Bestuurlijk belang

Omschrijving bestuurlijk belang Zitting in dagelijks bestuur en stuurgroep. 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.

Specificering J. van Schie en J.Borg

Financieel belang

Omschrijving financieel belang Bijdrage.

werkelijke omvang per 01-01-2020 Bijdrage vastgesteld tot en met 2025 (vaste jaarlijkse bijdrage). 
Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.

werkelijke omvang per 31-12-2020 Bijdrage vastgesteld tot en met 2025 (vaste jaarlijkse bijdrage). 
Bijdrage voor Midden-Groningen is € 416.402.

Eigen vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 8.817.550

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Vreemd vermogen
werkelijke omvang per 01-01-2020 € 1.698.647

werkelijke omvang per 31-12-2020 NB

Resultaat werkelijke omvang 2020 NB

Risico’s Er zijn geen risico’s bekend die invloed hebben op de financiele positie van de gemeente.

Overig

Ontwikkelingen

In 2020 heeft de actualisatie van de Regio Groningen-Assen plaatsgevonden, nadat uw 
raad zich daar ook over gebogen heeft. Het jaar 2019 stond in het teken van de evaluatie 
en actualisatie van de Regio Groningen - Assen. Het raadsvoorstel voorzag in verlenging 
van de bijdrage aan de Regio tot en met 2025, waarbij het bedrag hetzelfde is als in het 
verleden het gezamenlijke bedrag van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en 
Slochteren.  In de voorbereiding van die actualisatie hebben we ons vooral ook laten leiden 
door de denklijnen in de notitie Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg 
naar meer evenwicht. 

Wij willen graag een paar onderwerpen nader belichten die in 2021 voor Midden-Groningen 
van groot belang zijn. De eerste is de Verstedelijkingsstrategie die opgesteld moet gaan 
worden als gevolg van een afspraak tussen Rijk en de Regio Groningen-Assen. Dit moet er 
uiteindelijk toe leiden dat er tot 2040 minimaal 35.000 woningen in deze regio gebouwd 
gaan worden. Voor Midden-Groningen de gelegenheid om haar voornemens neergelegd 
in de Woonvisie (en zelfs meer dan dat) zoveel als mogelijk te verwezenlijken. het is de 
bedoeling dat deze strategie (vergezeld van een investeringsstrategie) rond de zomer tot 
een afronding komt. De tweede is de doorontwikkeling van Groeningen. Met de gemeente 
Groningen zijn wij voornemens om de landschapsontwikkeling aan de westkant van onze 
gemeente ook in het kader van het NPG impulsen te geven. Dit moet naadloos aansluiten 
bij de uitgangspunten van Groeningen en kan een en ander juist versterken. Belangri-
jke bouwsteen moet worden de integrale ruimtelijke visie de gemeenten Groningen en 
Midden-Groningen laten op stellen en die aandacht zal besteden aan het landschap en 
vaarverbindingen in het gebied aan de oostkant van de stad en de westkant van Mid-
den-Groningen, alsmede het eerste deel van de A7-corridor. 

Daarnaast dienen we de komende jaren een goede relatie te leggen met hetgeen wij – in het 
kader van het NPG – op economisch vlak graag willen verwezenlijken en het thema Econo-
mie binnen de RGA. Tenslotte mogen allerlei initiatief nemende ondernemers, instellingen, 
verenigingen etc. in Midden-Groningen alerter zijn op de subsidiemogelijkheden van het 
Fonds voor Regionale en Innovatieve Projecten (REIP). Wij hebben ons als gemeente voorge-
nomen om de mogelijkheden van dat fonds ook meer onder de aandacht brengen.
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3.7  Paragraaf Grondbeleid

Inleiding
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. In de nieuwe nota is hier uitwerking aan gegeven 
en welke grondbeleidsvormen passend zijn. De gemeente Midden-Groningen voert 
situationeel grondbeleid in overeenstemming met haar doelen en ambities. Zij sluit 
geen grondbeleidsvorm op voorhand uit.

Herziening Grondexploitaties
Alle lopende grondexploitaties (bouwgrond in exploitatie) worden met de Meerjaren 
Prognose Grondexploitaties (MPG) jaarlijks herzien en bij de jaarafsluiting geëvalueerd. 
Er zijn twee uitkomsten mogelijk. Als de exploitatie zich conform verwachting gedraagt, 
dan volstaat het om de gepleegde uitgaven en ontvangen inkomsten (boekwaarde) te 
verwerken, de begroting te indexeren en vervolgens de exploitatie conform vast te stellen.
 
Als blijkt dat de ontwikkelingen structureel gaan afwijken van de voorgenomen plannen 
in grondexploitaties, dan is het tijd om de bakens te verzetten en de exploitatie een 
nieuw perspectief te geven door het programma, uitvoering of prijsniveaus binnen 
het kader van het vastgestelde bestemmingsplan aan te passen aan de feitelijke 
omstandigheden. In dat geval wordt u expliciet verzocht om instemming te geven aan 
de gewijzigde grondexploitatie bij het vaststellen van de MPG.
 
De exploitatie van de Gouden Driehoek in Zuidbroek is geprivatiseerd en heeft geen 
actieve rol vanuit de gemeente anders dan de gronden tijdig te verwerven en door te 
leveren. Hier ligt geen gemeentelijke grondexploitatie aan ten grondslag.

Winst en verlies
Het beheersen van de financiën rondom grondexploitaties is geregeld in het BBV7 
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 
grondexploitatie8.

Dit jaar blijkt dat de verschillen ten opzichte van vorig jaar substantieel zijn in positieve 
zin. Het saldo van verliezen en winsten op basis van de MPG 2021 ten opzichte van de 
MPG 2020 is € 468.000 positief. Hiertegenover staat een nadeel vanwege de afboeking 
van de boekwaarde van per saldo € 229.000 van de grondexploitatie Korenmolenweg 
vanwege afsluiting. 

 

7   Besluit begroting en verantwoording  provincies en gemeenten
8    Volgens de ‘POC’- methode: na aftrek van project specifieke risico’s wordt een percentage winst genomen op het 

geprognosticeerde resultaat van het % gemaakte kosten maal het % gerealiseerde opbrengsten. POC staat voor 
‘Percentage of Completion’.
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Gebruikte rekenparameters
Door de begroting van kosten en opbrengsten in de tijd uit te zetten over de looptijd 
van het plan moeten de kosten en opbrengsten jaarlijks verhoogd worden met de 
inflatie. De rente die betaald wordt is afhankelijk van het jaarlijkse saldo dat voor elk 
jaar berekend wordt. De waarde aan het einde van de looptijd wordt teruggerekend naar 
vandaag. Daardoor worden exploitaties met verschillende looptijden onderling goed 
vergelijkbaar.
 
De parameters waarmee gerekend is in de MPG 2021 zijn:
• Prijspeilcorrectie naar 1-1-2021 3%;
• Kostenstijging 2% per jaar;
• Opbrengstenstijging 0% per jaar;
• Rekenrente 1,5% per jaar;
•  Discontovoet (terugrekenen naar de waarde van heden ofwel contante waarde)  

2% per jaar.

De kostenstijging is gebaseerd op het langjarig gemiddelde van de GWW-index (Grond, 
weg en Waterbouw) en sluit aan op het beleid van de ECB om de kerninflatie op 2% te 
houden. Voor de prijspeilcorrectie naar 1-1-2021 is 3,0% aangehouden. Dit sluit aan bij de 
GWW-index 2019. 
 
In Hoogezand is wel een stijging van de grondprijzen te zien. Omdat de gemeente 
Midden-Groningen een perifere regio is, sluit het voor een deel niet aan bij het beeld 
van een herstellende woningmarkt, welke op landelijk gemiddelde wel gezien wordt. In 
de meer perifere locatie is geen stijging te zien, maar wel een sneller verkooptempo. 
Vooralsnog vertaalt dit zich niet in een opbrengstenstijging. In Hoogezand is wel 
een stijging van de grondprijzen te zien. Daarom wordt in het Stadshart wel met een 
batenstijging gerekend van 1%. De algemene prijspeilcorrectie naar 1-1-2021 is 0,0%.  

Waar de opbrengstenramingen aangepast zijn, is een nieuwe raming gemaakt op basis 
van gewijzigd programma of opbrengstpotentie. Dit neemt niet weg dat de uiteindelijke 
verkoopprijzen marktconform worden vastgesteld, wat vervolgens in de exploitatie 
overgenomen wordt.
 
De rekenrente van 1,5% is gebaseerd op de daadwerkelijke betaalde rente over 
het vreemd vermogen van de gemeente Midden Groningen. Er is geen sprake van 
projectfinancieringen met afwijkende rentevoeten.

De berekening naar de waarde van heden vindt plaats tegen de wettelijk 
voorgeschreven disconteringsvoet van 2%, zijnde het maximale meerjarige 
streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de Eurozone.

Grondexploitaties
Stadshart Hoogezand
De ontwikkeling van het Stadshart in Hoogezand betreft de aanpak van de lege plekken 
in dit gebied, de verpaupering en de verslechtering van de leefbaarheid in dat deel 
van Hoogezand. Daarnaast vormt de Kerkstraat en omgeving ook de entree tot het 
Stadshart/Centrum. Inmiddels zijn de plannen om hier met een integrale aanpak tot 
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vernieuwing te komen in uitvoering. Daarbij is onder meer aandacht voor de ruimtelijke 
kwaliteit, het verkeer, wonen en duurzaamheid. 
 
Het bestemmingsplan Stadshart-Tussenhof-Hoogezand is vastgesteld in 2019. Dit 
bestemmingsplan maakt de bouw van ruim 150 woningen mogelijk ten zuiden van 
het spoor. Het Beeldkwaliteitsplan Stadshart Hoogezand is ook in 2019 vastgesteld. 
Het beeldkwaliteitsplan geldt voor het gehele Stadshart. De bouw van ca. 120 
grondgebonden woningen en appartementen is eind 2019 gestart. Alle gronden voor 
deze bouw (vlek 1 en 2) zijn in 2020 verkocht op de locatie voor de 30 appartementen 
Fase II Reensche Compagnie na. Deze is ondertussen verkocht in 2021. Er worden 
diverse categorieën woningen gebouwd: sociale huur zowel grondgebonden als 
appartementen, vrije sector huur appartementen voor senioren en vrije sector 
koopappartementen. Alle nieuwbouwwoningen zijn gasloos. 
 
De oplevering van de woningen voor Groninger Huis vond plaats in 2020. De 
oplevering van de woningen voor Lefier, Stichting Reensche Compagnie Fase I en 
de koopappartementen wordt voor de zomer van 2021 verwacht. De bouw van 30 
appartementen voor Stichting Reensche Compagnie Fase II start voorjaar 2021.
 
Aan de oostkant van de Kerkstraat, direct ten zuiden van het spoor bevindt zich een 
kavel van de gemeente waarvoor het voorontwerp-bestemmingsplan is doorlopen 
en het ontwerp-bestemmingsplan in procedure is gebracht om de bouw van een 
appartementengebouw mogelijk te maken.
 
De gronden voor het hele plan zijn grotendeels in bezit van de Gemeente en Geveke. 
Een aantal vastgoedobjecten moeten nog verworven worden. Deze zal de gemeente 
verwerven en inbrengen in de grondexploitatie inclusief de nog te slopen opstallen.

IJsbaan – Sappemeer
In 2020 zijn gronden verkocht aan Vitavert voor de realisatie van 10 rijwoningen. Ook 
zijn 12 kavels verkocht aan VDM en UVeenstra en 3 vrije kavels aan particulieren.
 
Het nog te realiseren programma per 1-1-2021 bestaat in totaal uit 44 woningen: 16 
rijwoningen, 14 twee-onder-een kapwoningen en 14 vrijstaande woningen. Voor de 14 
twee-onder-een kapwoningen en 2 vrijstaande woningen is een optieovereenkomst 
afgesloten en op 7 vrije kavels is een optie genomen.
 
Voor de meest oostelijk gelegen, nog uit te werken, locatie (zie tekening 1) is een 
prijsvraag uitgezet. Drie partijen zijn uitgenodigd om maart 2021 een plan in te dienen 
voor de locatie. Op de locatie is ruimte voor maximaal 16 woningen. Voor de meest 
zuidwestelijk gelegen, nog uit te werken, locatie is ruimte voor drie vrije bouwkavels. 
 
Het resultaat van de exploitatie ten opzichte van de MPG 2020 verbetert met € 71.000 
omdat de rekenrente 0,5% lager is over de hele looptijd.  De benodigde stand van de 
verliesvoorziening per eind 2020 komt hiermee op € 3.855.000. De hoogte van de 
voorziening, inclusief indexering 2020 van € 78.000, was € 4.004.000, dit betekent dat 
€ 149.000 uit de voorziening vrijvalt.
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Julianapark - Hoogezand
In 2020 zijn zeven kavels verkocht. Dit zijn twee meer dan was geraamd. Er resteert 
nog een kavel en de verwachting is dat eind 2021 alle kavels zijn verkocht en dat de 
grondexploitatie afgesloten kan worden. De openbare ruimte is aangelegd t/m woonrijp, 
er moet alleen nog herstraat worden. Op deze exploitatie is eind 2020 € 48.000 winst 
genomen (was begroot € 44.000)
 
Tolweg – Muntendam
In 2020 zijn 3 kavels verkocht, 1 meer dan begroot. Daarnaast zijn 6 kavel voor 2^1-kap 
woningen omgezet naar 3 vrije kavels. Het nog te realiseren programma per 1-1-2021 
bestaat in totaal uit 38 woningen. Op deze exploitatie is eind 2020 € 104.500 winst 
genomen (was begroot € 71.000).
 
In fase 2, gebied 2, moet de openbare ruimte nog volledig worden aangelegd. Hiervoor 
is een onderhandse aanbesteding ingezet. Voor dit deel van fase 2 geldt dat nog een 
bestemmingsplan vastgesteld moet worden. Ook wordt een bestemmingsplanwijziging 
gemaakt op een deel van de eerste fase. Deze maakt om flexibel te verkavelen in 
het laatste deel van Fase 1. De planning is dat beide bestemmingsplannen eind 2021 
afgerond zijn. De looptijd van de grondexploitatie is tot en met 2025.
 
Verlengde Veenlaan – Slochteren
In 2020 zijn geen kavels verkocht. In 2018 is vooruitlopend op de herijking van deze 
grondexploitatie een extra voorziening getroffen. Met deze extra storting is rekening 
gehouden met een sterke verdunning van het plan. In het afgelopen jaar is in overleg 
met betrokkenen een nieuw plan voor 20 woningen in verschillende woonvormen 
gemaakt, wat ondersteund wordt door marktonderzoek.
Er is een gezamenlijk gedragen concept beeldkwaliteitsplan opgesteld wat nog 
geformaliseerd gaat worden. Het komende jaar wordt gestart met de verkoop 
van kavels. Het gaat daarbij alleen om kavels die zowel binnen het vastgestelde 
bestemmingsplan passen als binnen het nog niet vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Het 
gaat daarom alleen nog om de huidige verkavelingsvorm, lintbebouwing. Hiervoor zijn 
al meerdere verzoeken binnengekomen om een kavel te kopen.

Door de hogere raming voor de plankosten wordt het positieve effect van de lagere 
rekenrente tenietgedaan. Het voorziene tekort loopt op met € 38.000 ten opzichte 
van de MPG 2020. De benodigde stand van de verliesvoorziening per eind 2020 komt 
hiermee op € 2.244.000. De hoogte van de voorziening, inclusief indexering 2020 van 
€ 45.000, was € 2.251.000, dit betekent dat € 7.000 uit de voorziening vrijvalt.

Burgemeester Venemastraat - Meeden
Dit plan betreft 6 vrije kavels. In 2020 zijn geen kavels verkocht, op een kavel is een 
koopovereenkomst afgesloten en wordt in 2021 verkocht. De overige 5 kavels zijn onder 
optie. Door de grote interesse is de looptijd van de grondexploitatie ingekort gebaseerd 
op verkoop van twee kavels per jaar.

Het resultaat van de exploitatie ten opzichte van de MPG 2020 verbetert met € 20.000 
omdat de rekenrente 0,5% lager is en de looptijd verkort is.  De benodigde stand van 
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de verliesvoorziening per eind 2020 komt hiermee op € 154.000. De hoogte van de 
voorziening, inclusief indexering 2020 van € 3.000, was € 177.000, dit betekent dat 
€ 23.000 uit de voorziening vrijvalt.

Rengerspark - Kolham
Dit plan is in 2018 overgenomen uit de samenwerking met Groningen. In 2020 is 
een kavel verkocht. De grondexploitatie Rengerspark is winstgevend en heeft een 
looptijd tot en met 2039.  Om de ontwikkeling van McDonalds mogelijk te maken is 
een planprocedure gestart voor een functiewijziging. Het gaat om de meest oostelijk 
gelegen kavels in fase 4. Deze procedure zal in 2021 afgerond zijn. Er zijn op dit moment 
11 opties op Bedrijvenpark Rengers verstrekt. In 2021 zal in fase 3 het laatste deel van 
de A. Einsteinlaan aangelegd worden.
 
Vanwege de verkoop van een kavel is op deze exploitatie eind 2020 € 22.000 winst 
genomen. Dit was niet begroot.

Korenmolenweg – Slochteren
Bij de entree van Slochteren ligt nog 8.210 m2 bedrijventerrein te wachten op een koper. 
Doordat de afgelopen jaren niets is verkocht is besloten de grondexploitatie af te sluiten. 
De nog te verkopen gronden gaan per 31-12-2020 over naar de Materiele Vaste Activa 
(MVA). De kavels behouden dezelfde waarde als opgenomen in de grondexploitatie. 
 
Dit betekent dat de boekwaarde per eind 2020 afgeboekt wordt en de getroffen 
verliesvoorziening voor deze grondexploitatie vrijvalt. De toekomstige verkoop van deze 
gronden valt daarmee onder de strategie die toegepast wordt voor te verkopen gronden 
binnen de MVA. Daarnaast zal het beheer en onderhoud onder IBOR gaan vallen.

De volgende grondexploitaties zijn of worden in 2021 voorgelegd aan de raad ter 
vaststelling en zijn geen onderdeel van de MPG. Bij de volgende MPG (2022) worden ze 
structureel meegenomen.

Vosholen II deelplan 1
De Vosholen II betreft het gehele gebied tussen Vosholen fase 1 en de 
Kleinemeersterstraat te Sappemeer. Deelplan 1 is het westelijk deel van het 
plangebied gelegen tussen Vosholen fase 1 en de Croonhoven. Deelplan 1 heeft al een 
woonbestemming. De grondexploitatie biedt ruimte voor de ontwikkeling van 34 
woningen. De grondexploitatie Vosholen II deelplan 1 sluit met een positief saldo. Als 
de gemeenteraad de grondexploitatie vaststelt, kan worden gestart met het bouwrijp 
maken en kan de bouwrijpe grond worden overgedragen aan een ontwikkelaar, die een 
bouwplan binnen de gemeentelijke kaders mag realiseren.

Overschild – Graauwedijk
In Overschild zijn de effecten van de versterkingsoperatie als gevolg van de gaswinning 
groot. Om dit ingrijpende proces te stroomlijnen is in 2018 de Structuurvisie Overschild 
2018-2028 opgesteld en vastgesteld. Onderdeel van de Structuurvisie is de wens om 
voldoende ruimte te hebben om eventuele ruimtelijke verschuivingen in het dorp 
Overschild mogelijk te maken. Een grote opgave als nu gaande is, roept de wens op 
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om hiervoor ruimte te creëren. Een deel van deze ruimte wordt opgevangen door het 
schuiven binnen de huidige grenzen van het dorp. Voor een ander deel is voorgesteld 
om een beperkte uitbreiding aan de rand van het dorp te realiseren. Het gaat om een 
blok van 5.562 m2 aan de Graauwedijk. Op deze locatie is ruimte voor de bouw van 4 à 
5 woningen. Het gaat in de eerste plaats om het verplaatsen van woningen waarvoor in 
het dorp zelf minder ruimte aanwezig is. 

Overige
Gouden Driehoek
De gemeente heeft nog een vordering van € 1,2 mln. openstaan op ontwikkelings-
maatschappij De Gouden Driehoek bv. In de overeenkomst is bepaald dat zij deze laatste 
termijn betaalt na levering van de grond en herziening van het bestemmingsplan. 

De betaling is afhankelijk van de verwerving en levering van de resterende 5,3 ha. De 
aankoop daarvan heeft in 2020 plaatsgevonden. In 2014 is door onzekerheid van de 
vordering een voorziening getroffen van € 609.000. Deze verliesvoorziening valt vrij 
door de zekerheid van betaling van de laatste termijn. Deze vrijval wordt benut voor 
dekking van het aankoopbedrag van de resterende 5,3 ha.
 
Sanering Stadshart Hoogezand
Voor de dekking van de saneringskosten in het stadshart is saneringsvoorziening 
Stadshart beschikbaar. Dit is het restant van de oude voorziening Stadshart uit 2018 en 
is bedoeld om saneringskosten in het stadshart te dekken. De saneringskosten maken 
geen onderdeel uit van de grondexploitatie Stadshart Hoogezand. In 2020 heeft een 
kleine saneringen plaatsgevonden van garageboxen, de kosten van € 9.900 zijn ten 
laste van de voorziening geboekt. Het resterende deel van de voorziening van € 377.000 
blijft beschikbaar voor de resterende saneringen binnen Stadshart Hoogezand. 

Schiereiland Foxhol
Het schiereiland Foxhol is een kleinschalig bedrijventerrein dat is gerealiseerd ten tijde 
van de revitalisering van de bedrijventerreinen Foxhol en Martenshoek. In 2020 is een 
kavel verkocht. Op dit bedrijventerrein zijn nog twee kavels beschikbaar voor verkoop. 
Hiervoor is interesse en de verwachting is dat beide kavels in 2021 verkocht zijn.
 
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.

Financieel
Hier volgt de financiële toelichting op de lopende grondexploitaties van de gemeente 
Midden-Groningen.
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tabel 77. Resultaten 2020 op basis van de MPG 2021

Grondexploitatie Voorzieningen  
mutaties 2020

Winstneming  
mutaties 2020

Totalen

IJsbaan 71.419  -  -71.419 

Julianapark -   -48.000 -48.000 

Tolweg  -   -104.500 -104.500 

Verlengde Veenlaan 38.292  -  38.292 

Burgemeester Venemastraat 19.864  -  -19.864 

Rengerspark  -  -22.000 -22.000 

Korenmolenweg -240.910  -  -240.910 

Stadshart Hoogezand  -   -   -   

Totalen mutaties voorz./winstnemingen -293.901 -174.500 -468.401 

Afboeking Korenmolenweg 228.996 228.996 

Totalen resultaat MPG 2021 -64.905 -174.500 -239.405 

Begroot 2020 131.000 -115.000 16.000 

Verschil t.o.v. begroting -195.905 -59.500 -255.405 

bedragen in euro  

Het totaal van de af te dekken verliezen en te nemen winsten in de MPG 2020 is 
over 2019 € 468.401 voordelig. In dit voordeel zit de niet begrote vrijval van de 
verliesvoorziening Korenmolenweg van € 240.910. Hiertegenover staat de afboeking 
van de boekwaarde van de Korenmolenweg van € 228.996. Per saldo levert de MPG 2021 
een baat op van € 239.405. In de begroting 2020 was rekening gehouden met per saldo 
€ 16.000 aan lasten. Ten opzichte van de begroting 2020 is het resultaat van de MPG 
2021 € 255.405 voordelig.

Vooral de lagere rekenrente op de grondexploitaties had een positief effect op de stand 
van de verliesvoorzieningen waardoor bij de grondexploitaties IJsbaan en Burgemeester 
Venemastraat € 91.283 uit de voorzieningen onttrokken kon worden (begroot was  
€ 81.000 aan stortingen). Voor Verlengde Veenlaan was er nog een toevoeging van  
€ 38.292 (begroot € 45.000) noodzakelijk doordat de hogere raming voor de 
plankosten het positieve effect van de lagere rekenrente teniet is gedaan.
 
Door meer verkopen op de winstgevende grondexploitaties is in € 59.500 meer winst 
genomen dan begroot.
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tabel 78. Mutaties verliesvoorzieningen

Omschrijving Voorzieningen
01-01-20

Toevoegingen Onttrekkingen Voorzieningen
31-12-20

 IJsbaan 3.925.973  -   71.419 3.854.553 

 Verlengde Veenlaan   2.206.118   38.292   -     2.244.410 

 Burgemeester Venemastraat   174.340   -     19.864   154.476 

 Korenmolenweg   240.910   -     240.910   -   

 Sanering Stadshart Hz.   386.924   -     9.900   377.024 

Totaal voorzieningen   6.934.265   38.292   342.093   6.630.464 

bedragen in euro   

Het bedrag aan te dekken verliezen voor de grondexploitaties tezamen met de 
voorziening Sanering Stadshart Hoogezand is afgenomen met € 303.801 tot € 6.630.464.  
De voorziening sanering Stadshart staat los van de grondexploitatie Stadshart Hoogezand. 
 
Exclusief de voorziening Sanering Stadshart zijn de verliezen van de lopende 
grondexploitaties met € 293.901 afgenomen naar totaal € 6.253.440. Dit betreft 
grotendeels de vrijval van de verliesvoorziening Korenmolenweg van € 240.910.

tabel 79. Boekwaarde grondexploitaties 

Grondexploitaties Boek-
waarde 

per  
1-1-20

Voor- 
zieningen 

per  
1-1-20

Balans- 
waarde 

per  
1-1-20

Investe- 
ringen 
2020

Inkomsten/
desinveste- 

ringen 
2020

Winst- 
nemingen 

2020

Boek-
waarde 

per  
31-12-20

Voor- 
zieningen 

per  
31-12-20

Balans- 
waarde  

per  
31-12-20

Eind-
waarde

Contante 
Waarde

IJsbaan 6.715.980 3.925.973 2.790.007 238.310 1.153.048 - 5.801.242 3.854.553 1.946.689 4.255.738 3.854.553

Julianapark 307.302 - 307.302 36.737 486.770 51.525 -91.206 - -91.206 -260.550 -256.699

Tolweg -186.100 - -186.100 18.218 180.120 114.078 -233.924 - -233.924 -1.362.141 -1.264.421

Verlengde Veenlaan 3.746.827 2.206.118 1.540.708 118.718 - - 3.865.544 2.244.410 1.621.134 2.629.685 2.244.410

Burg. Venemastraat 590.124 174.340 415.783 13.762 - - 603.886 154.476 449.410 163.931 154.476

Rengerspark 4.034.553 - 4.034.553 148.060 144.810 22.000 4.059.803 - 4.059.803 -4.203.124 -3.167.506

Korenmolenweg 653.624 240.910 412.715 20.422 674.047 - - - - - -

Stadshart -339.341 - -339.341 273.091 1.282.629 - -1.348.878 - -1.348.878 -34.319 -31.084

Sanering Stadshart - 386.924 -386.924 377.024 -377.024 - -

Subtotaal 15.522.969 6.934.265 8.588.704 867.320 3.921.424 187.603 12.656.468 6.630.464 6.026.004 1.189.221 1.533.730

Schiereiland Foxhol 134.925 - 134.925 - 43.120 - 91.805 - 91.805 - -

Winkelpark 188.162 - 188.162 - - - 188.162 - 188.162 - -

Totaal 15.846.056 6.934.265 8.911.791 867.320 3.964.544 187.603 12.936.435 6.630.464 6.305.971 1.189.221 1.533.730

bedragen in euro   

In de bovenstaande tabel staan de boekwaarden van de grondexploitaties aan het 
begin en einde van verslagjaar 2020. Uit het overzicht blijkt dat de boekwaarde van  
het totaal van de bouwgronden in exploitatie is afgenomen van € 15.190.905 naar  
€ 12.093.681. Dit komt door grondverkopen en een desinvestering bij de 
grondexploitatie Korenmolenweg vanwege afsluiting per 31-12-2020.
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Het totaal geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties is € 1.189.221 
negatief (contant per 1-1-2021 € 1.533.730). Dit is het saldo van de verliesgevende en 
winstgevende grondexploitaties. Tegenover de verliesgevende grondexploitaties staat 
een totaal aan verliesvoorzieningen van € 6.253.440.
 
Winstnemingen
Bij winstgevende plannen moet berekend worden of er sprake is van winstneming. 
De basis voor de berekening is de POC-methode, waarbij rekening wordt gehouden met 
de mate van gereedheid van het plan (POC staat voor ‘Percentage of Completion’). Aan 
de hand van het percentage nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten 
wordt het winstnemingspercentage op 1 januari van jaar 1 bepaald. Daarnaast wordt 
elk jaar de project specifieke risico’s voor het plan berekend. Door de totaal te nemen 
winst te verminderen met de risicoberekening en te vermenigvuldigen met het 
winstnemingspercentage, is de te nemen winst te berekenen. De winstnemingen 
worden separaat op de balans verantwoord onder Voorraden.

tabel 80. Verloop winstnemingen

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Rente 2020 Totaal

Julianapark 134.000 12.273 30.000 48.000 3.525 227.798 

Tolweg 164.000 212.878 102.000 104.500 9.578 592.956 

Rengerspark -   -   -   22.000 -   22.000 

Totaal 298.000 225.151 132.000 174.500 13.103 842.754 

bedragen in euro

Risico’s
De risico’s hebben betrekking op de kosten en opbrengsten die specifiek binnen een 
grondexploitatie kunnen worden erkend. Het totaal aan risico’s bedraagt € 1.403.000. 
Dit risico wordt in aanmerking genomen bij het bepalen van het weerstandsvermogen 
van de gemeente.

tabel 81. Risico’s

stand per 1-1-2021

 IJsbaan 107.000

Julianapark 13.000

Tolweg 128.000

Verlengde Veenlaan 107.000

Burg. Venemastraat 14.000

Rengerspark 893.000

Stadshart 141.000

Totaal 1.403.000

bedragen in euro
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De volgende hoofdzaken liggen achter de risico’s:
• IJsbaan: extra parkeren nodig ten koste van uitgeefbaar.
• Julianapark: geen specifieke risico’s.
•  Tolweg: mogelijk effect van de Woonvisie 2019-2030 is dat er geen nieuwe kavels 

gerealiseerd kunnen worden.
•  Verlengde Veenlaan: restgronden zijn minder geschikt als agrarische grond en 

hebben daarom een lager dan normale waarde.
•  Burgemeester Venemastraat: door verlaging van het nog niet bewezen 

verkooptempo moet (een deel) van de gronden afgewaardeerd worden.
•  Rengerspark: vanaf 2030 (na 10 jaar) is er geen markt meer voor dit type 

bedrijventerrein. De overgebleven gronden worden afgewaardeerd naar 
landbouwwaarde.

•  Stadshart Hoogezand: nog te verwerven grond en vastgoed is duurder dan geraamd.
 

3.8 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.  

Interactieve beleidsvorming
De gemeente wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij verschillende fasen van 
beleidsvorming en uitvoering maar vooral aansluiten bij initiatieven van inwoners. 
Als gevolg van COVID-19 is het aantal bijeenkomsten van de raad met inwoners in 2020 
beperkt gebleven.
• Er is 1 beeldvormende avond geweest over het evenementenbeleid. 
•  Er zijn 18 informatie en themabijeenkomsten gehouden, deze waren vooral digitaal 

maar wel openbaar toegankelijk, ook voor inwoners.
•  Verder worden eventuele belanghebbenden bij de diverse agendapunten 

op de raad(scommissie) actief door de raad uitgenodigd om de raads- en 
commissievergaderingen digitaal te komen bijwonen.

Thema’s voor de raad in 2020
De gemeente staat voor grote opgaven. Dit heeft ook in 2020 veel inzet gevraagd van
raad, college en organisatie.
 
In 2020 zijn in afstemming met inwoners het Nationaal Programma Groningen (NPG), 
de Omgevingswet en de Energietransitie verder opgepakt. Daarbij neemt de raad 
ook deel in een pilot E-democracy van het Ministerie van BZK, dit wil zeggen dat de 
inwoners op digitale wijze bij besluitvormings- en beleidsprocessen worden betrokken. 
Het doel hiervan is o.a. om de inwoners ook op deze wijze structureel meer te betrekken 
en te laten participeren. Er wordt daarnaast ingezet op meer communicatie vanuit 
de raad om zo de raad meer een eigen gezicht te geven. De raad wil meer in contact 
treden met de samenleving om zo samen te komen tot een betere invulling van de 
volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden.
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Passende vergaderstructuur voor de raad
Als gevolg van COVID-19 werd er een groot deel van het jaar vergaderd volgens de regels 
zoals opgesteld in de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’. Voor de 
digitale vergaderingen heeft de raad eerst gebruik gemaakt van Rainbow. Dit systeem 
was al in de organisatie beschikbaar, maar bleek onvoldoende gebruiksvriendelijk om 
voor grote groepen te gebruiken in combinatie met een live-uitzending. De raad heeft 
daarop aangegeven met een ander systeem te willen vergaderen. Vanaf november heeft 
de raad vergaderd door middel van Starleaf. 

Spreekrecht en contact inwoners met de raad
Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen hebben burgers spreekrecht.  
Het spreekrecht moest dit jaar door COVID-19 anders vormgegeven worden. Inspraak-
reacties konden digitaal van tevoren aangedragen worden. Daarnaast was het alleen 
mogelijk om op afspraak persoonlijk in te spreken. Na installatie van het vergadersysteem 
Starleaf was het voor insprekers mogelijk om via de digitale weg zelf in te spreken. 
Van het spreekrecht is in 2020 in de raadscommissies door 19 personen gebruik gemaakt. 
 
In de raadsvergaderingen hebben 12 personen ingesproken en/of schriftelijke bijdragen 
aangeleverd. Burgers hebben 28 keer een brief gezonden aan de raad. Van deze 
brieven zijn op initiatief van de raadsfracties 3 brieven inhoudelijk besproken in de 
raadscommissies van 4 juni, 11 juni en 12 november.
 
Vanwege de maatregelen in verband met COVID-19 is een groot aantal fysieke 
bijeenkomsten, geplande werkbezoeken en wijkbezoeken niet doorgegaan. Doel van 
de wijkbezoeken was om de raad kennis te laten maken met wijkinitiatieven en van de 
mensen te horen waar ze trots en/of minder trots op zijn in hun wijk. Hopelijk kunnen 
de wijkbezoeken in de loop van 2021 weer worden opgepakt. 
 
In september is in samenwerking met Prodemos de cursus Politiek actief georganiseerd 
voor burgers die geïnteresseerd zijn in de politiek. Door het grote aantal aangemelde 
deelnemers en de opgelegde COVID-19 maatregelen (1,5 meter afstand) is de training in 
twee parallelle groepen gegeven. Tijdens de laatste bijeenkomst op 28 september 2020 
werd aan 24 personen door de burgemeester een certificaat uitgereikt.

Kwaliteit van besluitvorming
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. Het raadsinformatiesysteem wordt in 
2021 geëvalueerd en hieruit zullen verbeteracties volgen.

Rekenkamercommissie
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. In 2020 had de rekenkamercommissie in totaal op 6 onderwerpen 
onderzoeken in portefeuille. Daarvan zijn er in 2020 drie afgerond. Drie lopen door  
tot in 2021.
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De rekenkamercommissie (RKC) heeft in 2020 drie Quickscans aangeboden:
•  Quick scan OZB (Onroerendzaakbelasting) – behandeld in de raad van 27-02-2020
•  Quick scan kostendekkendheid rioolheffing – behandeld in de raad van 27-02-2020
•  Quick scan communicatie gemeenteraad – behandeld in de raad van 26-11-2020
 
Drie onderzoeken zijn in de afrondende fase. In april 2021 zal de RKC het grootschalige 
onderzoek naar het armoedebeleid aanbieden aan de raad dat in 2020 is opgestart.  
Ook de quickscan naar jeugdzorg zal in de loop van 2021 worden aangeboden aan de raad. 

Het is gebruikelijk dat de RKC opvolgingsonderzoeken uitvoert naar de opvolging van de 
aanbevelingen die de raad heeft vastgesteld als uitkomst van rekenkameronderzoeken. 
De raad heeft op 28 februari 2019 ingestemd met de conclusies en aanbevelingen 
van het onderzoek naar het gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid. In 2020 heeft 
een opvolgingsonderzoek ten aanzien van dit onderwerp plaatsgevonden, dit wordt in 
maart 2021 aangeboden aan de raad.

De rekenkamercommissie heeft in juni en december 2020 een nieuwsbrief aan de raad 
uitgebracht waarin de raad is geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. 
In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden, op basis waarvan de definitieve 
rekenkamerfunctie zal worden vormgegeven.  

3.9  Paragraaf Taakstelling

Sinds de start van Midden-Groningen hebben tot aan de begroting 2020 een 
drietal bezuinigingsronden plaats gevonden; Ombuigen met beleid (4 categorieën), 
Ombuigingen Sociaal Beleid en Ombuigingen 2020. 
 
Deze paragraaf gaat in op de bezuinigingsopgave, die betrekking heeft op 2020. De 
opgave voor 2020 was met een totale omvang van afgerond 12,9 miljoen euro fors te 
noemen. Het feit dat de volledige opgave (en zelfs nog iets meer dan dat) is gerealiseerd 
is een mooi resultaat. In de cijfers in onderstaande tabel is te zien dat we 87% op 
directe basis (structureel) realiseren en 13% incidenteel invullen. 

tabel 82. Ombuigingen

Omschrijving Opgave Wel Alternatief Niet

Ombuigen met beleid; budgetten 3.446 3.049 397 0

Ombuigen met beleid; bedrijfsvoering 791 324 467 0

Ombuigen met beleid; inhuur 1.629 1.268 361 0

Ombuigen met beleid; inkomsten 1.627 1.616 11 0

Ombuigingen Sociaal Beleid 2.415 2.394 21 0

Ombuigingen 2020 2.959 2.520 439 0

Totaal 12.867 11.171 1.696 0

Percentage van totaal 100% 87% 13% 0%

Bedragen x e 1.000
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Het is prettig om te constateren dat we door monitoring en stevig bijsturen onze 
uitgaven bewust kunnen drukken. Er wordt zo een steeds groter kostenbewustzijn 
binnen onze organisatie ontwikkeld en er wordt naar incidentele bezuinigingen gezocht 
op het moment dat wordt geconstateerd dat een bepaalde bezuiniging vooralsnog 
lastig op structurele basis is in te vullen. 

Het toenemende kostenbewustzijn neemt niet weg dat het realiseren van sommige 
bezuinigingen een flinke uitdaging is; er dient immers bijna 1,7 miljoen alternatief 
ingevuld te worden. Een niet op alle fronten eenvoudig te realiseren bezuinigingsopgave 
heeft betrekking op de organisatiekosten. Op de langere termijn (bijvoorbeeld door 
pensionering) zien we mogelijkheden tot structurele invulling, maar op de korte termijn 
is incidentele invulling nog nodig. 
 
Een forse incidentele bezuiniging is dat we in 2020 bijna 700.000 euro meer personele 
kosten aan projecten hebben kunnen toerekenen (ruim 1,7 miljoen euro) dan we vooraf 
hadden begroot (950.000 euro). Ook zien we in 2020 dat er bijvoorbeeld op de terreinen 
Onderwijs, Jeugd en Wmo (nieuwe taken) minder kosten (totaal bijna 1 miljoen euro) 
zijn gemaakt dan we volgens de forse bezuinigingsopgave hadden moeten realiseren. 
Het surplus biedt ruimte tot incidentele invulling. 
 
Wel moeten we constateren dat corona een haarscherp beeld rondom deze 
bezuinigingen (onderwijs, jeugd en Wmo) enigszins vertroebeld. Niet zozeer omdat 
we ruime coronacompensatie ontvingen, want die middelen kunnen we goed aan de 
extra kosten koppelen. Het lastige zit hem vooral in het feit dat corona de uitvoering 
van werkzaamheden inhoudelijk raakt. Daarmee wordt het totale bezuinigingspakket 
weliswaar ruimschoots gehaald, maar dat komt niet alleen door sturing op basis 
van onze bezuinigingsprogramma’s. Hoewel het lastig is om exact te duiden wat 
het effect van corona is, zal een deel incidenteel blijken te zijn. Het betekent dan 
ook dat het mooie financiële resultaat over 2020 in de komende jaren nog geen 
vanzelfsprekendheid is en continue sturing vraagt.  



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

Deel 4 
Jaarrekening



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

194

Deel 4 - 
Jaarrekening

4.1 Overzicht baten en lasten

tabel 83. Totaal van baten en lasten

Omschrijving Realisatie 
2019

Primitief  
begroot 2020

Begroting 
na wijziging 

2020

Realisatie 
2020

Verschil 
2020

LASTEN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lokale heffingen 1.259 997 1.141 1.321 -180 N 

Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0    

Dividend 0 0 0 0 0    

Saldo financieringsfunctie -25 27 -18 535 -553 N 

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0    

Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.234 1.024 1.123 1.856 -733 N 

Overhead 27.645 25.351 26.581 26.955 -374 N 

Heffing VPB 0 10 10 0 10 V 

Onvoorzien 0 139 139 0 139 V 

OVERIGE LASTEN PER PROGRAMMA

Dorpen en wijken 40.102 38.414 39.386 39.445 -58 N 

Sociaal 114.163 115.304 129.386 122.151 7.234 V 

Economie 21.349 17.749 19.788 18.527 1.262 V 

Dienstverlening 4.520 3.956 3.646 3.837 -191 N 

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 1.071 6.666 7.257 -590 N 

Bestuur en bedrijfsvoering 4.497 5.734 5.295 4.343 952 V 

Totaal lasten 213.510 208.751 232.020 224.370 7.650 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
Bedragen x e 1.000
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tabel 83. Totaal van baten en lasten

BATEN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lokale heffingen 16.067 18.055 18.550 18.903 353 V 

Algemene uitkeringen 122.251 119.977 124.498 125.000 501 V 

Dividend 355 355 355 199 -156 N 

Saldo financieringsfunctie 188 20 181 181 0    

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0    

Totaal algemene dekkingsmiddelen 138.861 138.407 143.584 144.283 698 V 

Overhead 693 598 592 737 146 V 

Heffing VPB 0 0 0 0 0    

Onvoorzien 0 0 0 0 0    

OVERIGE LASTEN PER PROGRAMMA

Dorpen en wijken 18.379 16.231 15.972 16.864 892 V 

Sociaal 35.937 37.462 46.647 41.947 -4.701 N 

Economie 12.724 8.245 9.554 9.330 -224 N 

Dienstverlening 775 696 696 611 -85 N 

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 1.536 6.934 7.501 567 V 

Bestuur en bedrijfsvoering 1.455 5.499 2.275 857 -1.418 N 

Totaal baten 208.824 208.674 226.254 222.129 -4.125 N 

Saldo voor bestemming -4.686 -77 -5.767 -2.242 3.525 V 

MUTATIE RESERVES

STORTINGEN

Dorpen en wijken 12 0 0 0 0    

Sociaal 2.783 1.000 1.000 1.000 0    

Economie 0 0 0 0 0    

Dienstverlening 0 0 0 0 0    

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0    

Bestuur en bedrijfsvoering 13.350 1.163 2.920 2.924 -4 N 

Totaal stortingen 16.146 2.163 3.920 3.924 -4 N 

ONTTREKKINGEN

Dorpen en wijken 32 7 831 710 -121 N 

Sociaal 1.369 87 3.861 3.736 -125 N 

Economie 125 307 637 628 -9 N 

Dienstverlening 163 0 0 0 0    

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0    

Bestuur en bedrijfsvoering 14.573 1.839 3.892 3.522 -370 N 

Totaal onttrekkingen 16.261 2.240 9.221 8.596 -625 N 

Totaal mutatie reserves 116 77 5.302 4.672 -629 N 

Saldo na bestemming -4.570 0 -465 2.431 2.895 V 

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
Bedragen x e 1.000
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4.2 Toelichting op baten en lasten

4.2.1 Analyse afwijkingen
In de tabel onder 4.1 Overzicht van baten en lasten wordt een overzicht gegeven van 
de verschillen per programma én een aantal afzonderlijke aspecten. Dit zijn onder 
andere de lokale heffingen, overhead en het saldo van de financieringsfunctie. 
Deze afzonderlijke aspecten zijn apart benoemd, maar vallen uiteindelijk binnen 
(niet één, maar) meerdere van de zes programma’s van voorliggende jaarrekening. 
Gevolg hiervan is dat de verschillen per programma in de tabel onder 4.1 niet 1-op-1 
overeenkomen met de verschillen die eerder in het boekwerk zijn beschreven.

We kiezen ervoor op deze plek niet een andere toelichting op te nemen. Dat heeft geen 
meerwaarde en zou eerder tot verwarring kunnen leiden. Belangrijke constatering 
onderaan de streep is dat het saldo na bestemming exact overeenkomt met hetgeen 
eerder in het boekwerk is opgenomen en toegelicht. Er is namelijk een positief 
jaarrekeningresultaat van 2,33 miljoen euro en een verschil ten opzichte van de 
(geactualiseerde najaarsnota) van 2,80 miljoen euro. 

Voor een toelichting op de afwijkingen verwijzen we naar de verschillenanalyse 
(wat heeft het gekost?) die is opgenomen bij de afzonderlijke programma’s.

4.2.2 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Inleiding 
Het budgetrecht is een recht dat de raad toekomt. Het budgetrecht houdt in dat 
het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na 
toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met de vaststelling van de begroting 
geeft de raad het college deze toestemming.  

Begrotingsrechtmatigheid betreft de verantwoording van de lasten op het 
juiste jaar, voor het juiste bedrag en op het juiste programma. Als blijkt dat de 
gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde 
bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het de 
begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. 
De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad. 
Daarom verzoeken wij u deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel 
van het vaststellen van de Jaarstukken 2020. Na instemming van uw raad met 
deze overschrijdingen is formeel geen sprake meer van ‘overschrijdingen’ en geen 
begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring.  

De Commissie BBV geeft in de Kadernota rechtmatigheid aan welke ‘soorten’ 
begrotingsafwijkingen bij de toetsing van begrotingsafwijkingen worden onderkend. 
Per uitgave die heeft geleid tot een begrotingsoverschrijding op programmaniveau 
dient te worden aangegeven of de uitgaven binnen het door de gemeenteraad 
uitgezette beleid passen dan wel dat er sprake is van strijdigheid met een wettelijke 
bepaling c.q. met een door de gemeenteraad genomen beslissing. In onderstaande 
tabel zijn deze soorten beschreven.
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tabel 84. Soorten begrotingsafwijking

Cat. Soort begrotingsafwijking Onrechtmatig, maar 
telt niet mee voor  

het oordeel 

Onrechtmatig, en 
telt mee voor het 

oordeel  

1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen bin-
nen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen 
voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de 
doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar.

 X

2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, 
maar die zijn ontstaan na de laatste begrotingswijziging, te weten de 
Najaarsnota.

X  

2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, 
maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten 
onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al 
wel bekend,  
maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en 
dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

  

3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompen-
seerd door direct  
gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kos-
tendekkende omzet.  

 X 

4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak 
blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de 
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.  

X 

5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van 
deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.

 X  

6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als 
onrechtmatig moeten  
worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de 
subsidieverstrekker,  
belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belast-
ingnaheffing).  
Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de 
uitleg van wet- en  
regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er 
zijn dan geen  
rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. 
Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen 
getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevol-
gen zijn voor het lopende jaar.  

 

6.1 - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar   

6.2 - geconstateerd na verantwoordingsjaar X  

7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen 
ofwel totaal geautoriseerd krediet) waarvan de gevolgen voornamelijk 
zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in 
het jaar zelf of pas in de volgende jaren.  

  

7.1 - jaar van investeren   X

7.2 - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren X  

bedragen in euro

In dit deel van de jaarstukken geven we een overzicht van alle afwijkingen in de lasten 
tussen de begroting na wijziging 2020 en de jaarrekening 2020. Zoals in de richtlijnen 
is opgenomen, rapporteren we daarbij op afwijkingen zodra deze op programmaniveau 
hoger zijn dan € 200.000. Om deze reden wordt ook het programma Dienstverlening 
toegelicht. Het programma heeft een totaal van € 239.000 nadelig, maar op de lasten 
is sec € 144.000 overschreden.

In het jaarverslag is reeds per programma ingegaan op de verschillen tussen de 
realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Voor een gedetailleerde 
toelichting op de afwijkingen wordt hiernaar verwezen. Hieronder wordt per 
begrotingsafwijking geconcludeerd of de afwijking wel of niet meetelt voor het 
oordeel van de accountant. 
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Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

tabel 85. Significante begrotingsafwijkingen

Programma  Begrote lasten  Werkelijke 
lasten

Afwijking 

4. Dienstverlening 3.731.000 3.875.000 144.000 N

5. NPG en Gevolgen Gas- en Zoutwinning 6.666.000 7.698.000 1.032.000 N  

bedragen in euro

Programma 4 Dienstverlening 
Dit programma laat een afwijking in de lasten zien tussen de begroting na wijziging 
2020 en de jaarrekening 2020 van € 144.000. Hoewel er enkele plussen en minnen zijn, 
heeft de belangrijkste overschrijding betrekking op:
•  € 144.000 door inhuur van personeel ten gevolge van ziekte en inzet voor het project 

dienstverlening (categorie 2.2). 
 
Programma 5 NPG en Gevolgen Gas- en Zoutwinning 
Dit programma laat een afwijking in de lasten zien tussen de begroting na wijziging 
2020 en de jaarrekening 2020 van € 1.032.000. De overschrijding (gedempt door een 
onderschrijding op de lasten voor NPG Programma Zorg Nabij) heeft betrekking op: 
•  Het product Versterking (€ 664.000 N) Allereerst omdat een groot deel van de 

lasten (€ 465.000) bij het product Versterking (overheadkosten) in de realisatie wel 
is opgenomen, maar op begrotingsbasis in programma 6 is blijven staan (bij de 
vorming van programma 5). Het restant van het verschil is ca € 200.000 en bestaat 
per saldo uit meer kosten rondom Batch 1.588 in 2020. 

• NPG (593.000 N) 
 - NPG Lokale agenda: de lasten van € 657.000 waren niet in de begroting opgenomen;
 - NPG Dorpsproces Overschild: € 57.000 meer kosten dit jaar, komende jaren minder;
 - NPG Beleving en verhaal Overschild: € 40.000 minder dit jaar, restant volgend jaar;
 - NPG Luisterend Oor: € 80.000 minder kosten dit jaar, restant volgende jaren.

Voor beide overschrijdingen geldt dat deze zijn te classificeren als categorie 3; De extra 
kosten in 2020 voor Batch 1.588 en NPG worden 1-op-1 gedekt door bijdragen vanuit het 
Rijk. Voor de overschrijding op de lasten van het product Versterking (overheadkosten) 
geldt dat de opbrengst in programma 6 is opgenomen. Met andere woorden de 
kostenoverschrijdingen worden gedekt door subsidies en kostendekkende omzet.

Conclusie 
Uit bovenstaande blijkt dat er bij twee programma’s een overschrijding is bij de lasten. 
We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaand 
beleid en binnen de pardonneerbare categorieën. Deze overschrijdingen vallen in de 
categorie onrechtmatig. De overschrijdingen binnen programma 5 NPG en Gas- en 
Zoutwinning tellen daarbij niet mee voor het oordeel. Immers de kern in dit programma 
is dat alle gemaakte kosten door Rijk worden vergoed. 
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De overschrijding op het programma Dienstverlening past wel binnen het bestaand 
beleid maar is niet tijdig aan de raad voorgelegd. Deze overschrijding is derhalve 
onrechtmatig en telt mee in het oordeel van de accountant. Tot slot verzoeken wij u 
deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de 
Jaarstukken 2020.

4.2.3 Overzicht aanwending onvoorzien
In de oorspronkelijke begroting 2020 is een post onvoorzien opgenomen van 
€ 139.000. Dit bedrag is in 2020 niet aangewend. Het resterende bedrag ad € 139.000 
is vrijgevallen in het programma-resultaat.

tabel 86. Onvoorzien

Omschrijving Realisatie 
2019

Primitief  
begroot 

2020

Begroting 
na wijziging 

2020

Realisatie 
2020

Verschil 
2020

SALDO LASTEN EN BATEN

Onvoorzien 0 -139 -139 0 139 V

Totaal mutatie reserves 0 -139 -139 0 139 V

Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
Bedragen x e 1.000
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4.2.4 Overzicht structurele toevoeging/onttrekkingen reserves

tabel 87. Overzicht incidentele baten en lasten

Programma / Omschrijving Lasten Baten Toelichting

PROGRAMMA 1: DORPEN EN WIJKEN

Beschoeiing, achterstanden onderhoud 141.674 -   Er zijn op o.a. twee plekken beschoeiingen geplaatst 
en/of vervangen, te weten De Borgmeren en Tripscom-
pagnie. Steigerplanken vervangen op diverse locaties.

Inhuur visie ontwikkeling, energietransitie 
en duurzaamheid

141.986 -   Diverse inhuur tbv duurzaamheid.

Blibliotheek Siddeburen 30.000 -    De bibliotheek in Siddeburen is in 2020 eenmalig 
opnieuw ingericht. De kosten bedragen30.000.

Bibliotheek Slochteren 30.000 -   De bibliotheek in Slochteren is in 2020 eenmalig op-
nieuw ingericht. De  kosten bedragen30.000.

Groen, achterstanden onderhoud 169.667 -   Er hebben een paar acties plaatsgevonden, oa. Project 
Dreeslaan en Oosterpark. Verder zijn een aantal sport-
terreinen aangepakt. 

NCG Kansrijk Groningen 203.000 203.000 Diverse uitbetalingen van NCG subsidies Kansrijk 
Groningen

Inrichting sportvelden voor robotmaaiers 361.261 -   Eenmalige kosten voor de inrchting van de sportvelden 
voor de toegankelijkheid van robotmaaiers.

MFC Houtstek Slochteren 200.000 -   Meerkosten MFC Houtstek. In NJN 2020 is incidenteel 
een extra bijdrage beschikbaar gesteld en vervolgens 
uitgekeerd.

PROGRAMMA 2: SOCIAAL

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstan-
dig Ondernemers (TOZO)

8.668.208 9.389.662 Het Rijk vergoedt de uitgaven voor de TOZO volledig. 
Ook vergoedt het Rijk de uitvoeringskosten van de 
Tozo. Doordat de uitvoering binnen de eigen organisa-
tie is uitgevoerd, ontstaat er een incidenteel voordeel 
van721.000.

Subsidie maatschappelijke activering 120.000 -   De Raad van de gemeente Midden-Groningen heeft 
op 27 juni 2019 ingestemd met het re-integratiebe-
leid 2020-2023 van BWRI. Onderdeel van het nieuwe 
re-integratiebeleid is de maatschappelijke activering 
van bijstandsgerechtigden die nauwelijks tot geen 
arbeidsperspectief meer hebben. Het betreft hier een 
kwetsbare groep bijstandsgerechtigden.

Meedoenfonds: Meer doen met nieu-
wkomers

70.000 -   Het huidige inburgeringsstelsel wordt gewijzigd. De 
aanpassingen gaan in per 1 januari 2022. Gemeent-
en ontvangen in aanloop naar het nieuwe stelsel 
extra gelden om inspanning te leveren om de groep 
inburgeringsplichtige statushouders te ondersteunen. 
De tijdelijke middelen worden verstrekt via een decen-
tralisatie-uitkering. Deze gelden à70.000 zijn volledig 
besteed in 2020.

Ontwikkelbudget Sociale Teams 22.500 22.500 Er is voor 2 jaren (2019 en 2020) een budget beschik-
baar gesteld om te investeren in de ontwikkeling van 
de sociale teams. Er is gewerkt aan verzakelijking, har-
monisatie en transformatie. Er wordt nu op uniforme 
wijze gewerkt vanuit 4 sociale teams (ipv 5).

Eenmalige lasten Scholenprogramma 3.473.000 453.000 De eenmalige lasten van het scholenprogramma 
betreffend de sloopkosten, afboeking van restant 
boekwaarden en de tijdelijke huisvestingskosten. De 
lasten van3,47 miljoen worden gedekt met0,45 miljoen 
bijdragen derden en voor het restant onttrekking aan 
de reserve Scholenprogramma.

Sportakkoord 40.000 40.000 Uitvoeringsbudget ad.40.000 per jaar voor de periode 
2020, 2021 en 2022 in de programmabegroting 
Dorpen en Wijken voor implementatie van het lokaal 
sportakkoord. De kosten voor de implementatie van 
het sportakkoord worden volledig gedekt uit het uitvo-
eringsbudget dat de gemeente hiervoor ontvangt van 
het ministerie van VWS. 

Sociale en emotionele ondersteuning 
gezondheidsgevolgen aardbeving

187.000 187.000 De gemeente heeft bij de decembercirculaire 2019 een 
bedrag voor een periode van twee jaar ontvangen voor 
sociale en emotionele ondersteuning gezondheids-
gevolgen aardbeving. De middelen zijn voor een deel 
gebruikt in 2020. Het resterende deel ad273.000 zal in 
2021 worden gebruikt.
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tabel 87. Overzicht incidentele baten en lasten

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Implementatie omgevingswet 186.623 -   Voor de implementatie van de omgevingswet is een 
programma ingericht. De toegerekende kosten in 2020 
bedroegen ruim186.000.

Opstellen gemeentelijk verkeer- en vervo-
erplan

49.800 -   Een gemeentelijk verkeer- en vervoerplan geeft 
richting aan de wijze waarop de gemeente omgaat 
met zaken als bereikbaarheid, verkeersveiligheid, 
duurzaamheid en doorstroming. De kosten in 2020 
bedroegen49.800. 

Milieueffectrapportage bestemmingsplan 
buitengebied

44.944 -   Afronding vindt plaats in 2021. Voor het resterende 
budget van55.000 is een bestemmingsvoorstel inge-
diend.

Ombuigingen - bouwleges -   825.000 Er is een toename in het aantal aanvragen, wat onder 
andere het gevolg is van meer woningverbouwingen, 
en leges voor de aanleg van een zonnepark.

Resultaat Meerjaren Prognose Grondex-
ploitaties

229.000 484.000 De uitkomst van de MPG 2021 resulteert per saldo 
in een incidenteel voordeel van255.000. Dit betreft 
enerzijds gunstige uitkomsten van de verliesgevende 
grondexploitaties waardoor de verliesvoorzieningen 
verlaagd zijn en hogere winstnemingen door meer 
verkopen op de winstgevende grondexploitaties. De 
last betreft de afboeking van de boekwaarde grex 
Korenmolenweg i.v.m. afsluiting, deze afboeking wordt 
gedekt door de vrijval van de verliesvoorziening.

Aankoop grond gouden driehoek 174.000 -   Dit betreft een  afboeking van een deel van de aankoop 
van 5,3 ha. grond van totaal783.000 tot het niveau 
van de verliesvoorziening van609.000. De verliesvoor-
ziening valt vrij door de zekerheid van betaling van de 
laatste termijn door ontwikkelingsmaatschappij de 
Gouden Driehoek voor de levering van de grond. Omdat 
op de balans de vordering al voor 100% is opgenomen 
valt de dekking van de kosten van de aankoop weg en 
zorgt vrijval van de verliesvoorziening voor dekking 
van het resterende aankoopbedrag.

Verkoop grond Westerbroek 132.000 639.000 In 2020 is een deel van de gronden verkocht. De last 
betreft de afboeking van de boekwaarde van de ver-
kochte gronden.

Verkoop van Neckstraat 29.300 29.300 In 2020 is een bedrijvenperceel die verpacht werd 
verkocht, dit volgens de afspraken in de pachtovereen-
komst. De last betreft de afboeking van de boekwaarde 
van dat perceel.

Verkoop schiereiland Foxhol 43.120 40.120 In 2020 is een bedrijfskavel verkocht. De last betreft de 
afboeking van de boekwaarde van dat perceel.

Afboeking voorbereidingskosten 341.000 -   Betreft afboeking van de voorbereidingskredieten De 
Vosholen fase 2, Centrumplan Muntendam en Entree 
Hoogezand vanwege een rechtmatigheidsfout. De 
reden van afboeking is dat onze verordening het acti-
veren van voorbereidingskredieten niet toelaat, echter 
is dit wel toegestaan van de BBV. De verordening wordt 
in 2021 hierop aangepast

Voorziening FLO Veiligheidsregio 241.538 -   Extra bijdrage gedurende 5 jaar om de voorziening 
voor het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) bij de 
Veiligheidsregio aan te vullen.

Lumpsum Gevolgen Gaswinning 1.854.000 1.854.000 De extra kosten van het programma gevolgen gaswin-
ning worden volledig gedekt door de lumpsum.

Vergoeding Provincie inzet regionale 
overleggen

81.000 81.000 Voor de inzet in het agro-programma ontvangt de 
gemeente een vergoeding.

Batch 1588: gelden voor versterkingsopgave 
woningen

3.115.000 3.115.000 De kosten voor de versterking van de woningen in 
Batch 1588 worden volledig vergoed.

Inpassingskosten versterkingsopgave 1.142.000 1.142.000 De incidentele kosten van inpassingen in de open-
bare ruimte en infrastructuur die nodig zijn voor de 
uitvoering van de versterkingsopgave worden volledig 
vergoed.

NPG Organisatorische inrichting lokaal 
programma Midden-Groningen

657.000 657.000 Kosten voor het inrichten van de lokale agenda NPG 
worden vanuit de NPG bijdrage gedekt

NPG Ondersteuning dorpsproces Overschild 318.000 318.000 De kosten van het dorpsproces Overschild worden 
gedurende 4 jaar vergoed vanuit de NPG bijdrage.

NPG Beleving en Verhaal van Overschild 62.000 62.000 De kosten voor het vastleggen van het verhaal van 
Overschild worden gedurende 3 jaar vergoed.

NPG Aanvullende pilots aardgasloze wijken 94.000 94.000 Kosten voor het project om woningen in Gorecht Noord 
aardgasvrij te maken worden vergoed. 

NPG Luisterend Oor 28.000 28.000 De extra kosten van de sociale ondersteuning bij het 
versterken worden vanuit de NPG bijdrage gedekt.

NPG Zorg Nabij [wel bijdrage] 244.000 244.000 Tegenover de lasten staat een projectsubsidie voor 
hetzelfde bedrag. De restant middelen uit deze pro-
jectsubsidie staan als vooruitontvangen op de balans. 
Deze worden in 2021 ingezet als dekking voor de 
activiteiten in 2021.
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tabel 87. Overzicht incidentele baten en lasten

PROGRAMMA 4: DIENSTVERLENING

PROGRAMMA 5: BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

Algemene uitkering: Scholenprogramma 
aardbeving

-   896.294 Extra uitkering ter ondersteuning van schoolgebouwen 
tegen aardbevingen.

Algemene uitkering: Frictiekosten herin-
deling

-   1.691.973 De Gemeente Midden-Groningen ontvangt een fric-
tiekostenvergoeding voor de herindeling van de drie 
gemeentes Hoogezand, Slochteren en Menterwolde.

Algemene uitkering: Decentralisatieuitker-
ing schulden en armoede

-   99.212 De Gemeente Midden-Groningen ontvangt een extra 
uitkering via de Algemene uitkering om de werkzaam-
heden met betrekking tot schulden en armoede. De 
extra uitkering wordt uitgekeerd in 2019 en 2020.

Algemene uitkering: Decentralisatieuitker-
ing meer doen met nieuwkomers

-   70.954 De Gemeente Midden-Groningen ontvangt een extra 
uitkering via de Algemene uitkering om de werkzaam-
heden met betrekking tot schulden en armoede. De 
extra uitkering wordt uitgekeerd in 2019 en 2020.

Tijdelijke huisvestingskosten 100.000 -   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 inci-
dentele lasten bedragen in 2020100.000.

OVERIGE BATEN EN LASTEN: STELPOSTEN

Algemene uitkering: Stelpost Frictiekosten 
herindeling

1.691.973 -   De frictiekostenvergoeding (zie hiervoor AU) is volledig 
besteed aan kosten gerelateerd aan de herindeling 
(boventallig personeel, harmonisatiekosten van wet- 
en regelgeving, aanpassing hard- en sofware en kosten 
van organisatie-ontwikkeling).

Basis op orde 271.900 -   Door de harmonisatie van wet- en regelgeving na de 
herindeling en het aanpassen van de werkprocessen in 
de nieuwe organisatie zijn uitvoeringskosten gemaakt 
betreffende de formatie. Tevens heeft een bench-
markonderzoek plaatsgevonden.

Kwaliteitsimpuls 457.000 Na de herindeling bleek dat de invulling van de nieuwe 
organisatie - afgestemd op de huidige schaalgrootte- 
een kwaliteitsimpuls vergt. Voorafgaand aan de eval-
uatie zijn knelpunten in de formatie  zo goed mogelijk 
verholpen.

TOTALE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 
VAN DE PROGRAMMA’S:

25.445.494 22.666.015 

MUTATIES RESERVES INCIDENTEEL

Toevoeging reserve: Scholenprogramma 
aardbeving (progr. 2)

896.294 -   Zie toelichting bij programma 5.

Toevoeging reserve: Het Kielzog (progr. 5) 933.915 -   Dit betreft een reservering voor de jaarlasten van de 
nieuwbouw van Het Kielzog, als de nieuwbouw is opge-
leverd (in 2021) vervalt deze reservering.

Onttrekking reserve: Scholenprogramma 
aardbeving (progr. 2)

-   3.020.000 Dekking eenmalige lasten van het scholenprogramma, 
zie toelichting progr.2

Onttrekking reserve: Het Kielzog (progr. 5) -   1.060.000 De onttrekkingen betreffen dekking van tijdelijke niet 
activeerbare kosten in het project (€ 401.000), kosten 
voor tijdelijke huisvesting (€ 291.000), de dekking van 
de afboeking boekwaarde perceel voor parkeerplaat-
sen voor Het Kielzog fase 2 (€ 305.250), een bijdrage 
voor hogere beveiligingskosten (€ 50.000) en dekking 
kosten nieuwe werken (€ 12.750).

Onttrekking algemene reserve: aankoop 
grond gouden driehoek

174.000 Het tekort inzake aankoop grond gouden driehoek 
wordt gedekt uit de algemene reserve.

TOTALE MUTATIES RESERVES INCIDEN-
TEEL:

1.830.209 4.254.000 

TOTALE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN: 27.275.703 26.920.015 
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4.2.5 Overzicht structurele toevoeging/onttrekkingen reserves

tabel 88. Overzicht structurele toevoegingen  
en onttrekkingen reserves

Toevoeging aan de reserves Raming 
2020 na 
wijziging

Waarvan 
structureel

Realisatie 
2020

Waarvan 
structureel

PROGRAMMA SOCIAAL

Egalisatiereserve herfinanciering AJC

Toelichting: Deze reserve vloeit voort uit de herfinanciering van het 
schoolgebouw van het Dr. Aletta Jacobscollege. De jaarlijkse toevoeging 
aan de reserve is het saldo van rentebaten en rentelasten.

102.696 102.696 102.696 102.696 

PROGRAMMA BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

Toevoeging algemene reserve: opbrengsten parkeerplaatsen

Toelichting: Dit betreft de opbrengsten va de parkeerplaatsen, los- en 
laadstroken van het winkelcentrum De Hooge Meeren.

140.000 140.000 140.000 140.000 

Onttrekking aan de reserves Raming 
2020 na 
wijziging

Waarvan 
structureel

Realisatie 
2020

Waarvan 
structureel

PROGRAMMA DORPEN EN WIJKEN

Afschrijvingsreserves sportaccomodaties HS 3.685 3.685 3.685 3.685 

Afschrijvingsreserve overkluizing Slochterhaven 3.060 3.060 3.060 3.060 

PROGRAMMA SOCIAAL

Afschrijvingsreserve sociale teams kerkstraat 38a 9.560 9.560 1.691 1.691 

Afschrijvingsreserve aanbouw kerkstraat 38a
4.843 4.843 5.036 5.036 

Afschrijvingsreserve uitbreiding scholen 11.648 11.648 11.648 11.648 

Afschrijvingsreserve huisvesting Rehoboth 39.337 39.337 39.216 39.216 

Afschrijvingsreserve kinderopvang 10.453 10.453 10.449 10.449 

PROGRAMMA ECONOMIE

Afschrijvingsreserve Slochterhaven 1.428 1.428 13.385 13.385 

PROGRAMMA BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

Afschrijvingsreserve automatisering herindeling 20.460 20.460 4.293 4.293 

Afschrijvingsreserve informatisering herindeling 114.673 114.673 114.673 114.673 

Egalisatiereserve Meerstad

Toelichting: De middelen in deze reserve dienen om de frictiekosten die 
voortkomen uit de grenscorrectie Meerstad te dekken.

450.000 450.000 450.000 450.000 

bedragen in euro
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4.3 Balans

tabel 89. Activa balans

Activa 31-12-2020 31-12-2019

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 15.241 

Bijdrage activa in eigendom van derden 3.433.245 2.803.368 

3.433.245 2.818.609 

Materiële vaste activa

investeringen met een economisch nut 124.508.307 107.930.676 

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding 
van de kosten een heffing kan worden geheven

23.200.898 23.071.524 

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 25.795.577 26.080.228 

173.504.782 157.082.428 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 442.642 442.642 

Kapitaalvertrekkingen aan overige verbonden partijen 96.037 96.037 

Leningen aan woningbouwcorporaties 2.167.233 2.197.196 

Leningen aan deelnemingen 474.726 0 

Leningen aan overige verbonden partijen 56.402 58.854 

Overige langlopende leningen 4.328.411 3.559.034 

7.565.451 6.353.763 

Totaal vaste activa 184.503.478 166.254.800 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Grond- en hulpstoffen 0 34.456 

Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie 6.305.970 8.911.790 

Gereed product een handelsgoederen 0 0 

6.305.970 8.946.246 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jaar

Vorderingen op openbare lichamen 12.285.053 10.873.279 

Uitzettingen in ‘Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar 8.902.718 0 

Overige vorderingen 10.277.717 25.817.815 

31.465.488 36.691.094 

Liquide middelen

Banksaldi 435.303 1.002.654 

Kassaldi 14.032 35.424 

449.335 1.038.078 

bedragen in euro



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

205

tabel 89. Activa balans

Overlopende activa

Van overheidslichamen nog te ontvangen bijdragen:

- Europa 64.872 276.550 

- Het Rijk 1.793.319 1.021.117 

- Overige Nederlandse overheidslichamen 3.016.129 1.096.358 

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 
bedragen

13.826.038 13.930.178 

18.700.358 16.324.203 

Totaal vlottende activa 56.276.865 62.999.621 

Totaal activa 241.424.629 229.254.421 

bedragen in euro

tabel 90. Passiva balans

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 6.621.698 12.734.645 

Bestemmingsreserves 16.042.207 19.171.872 

Gerealiseerd resultaat 2.430.502 -4.570.322 

25.094.407 27.336.195 

Voorzieningen

Verplichtingen en verliesvoorzieningen 618.965 403.454 

Risicovoorzieningen 56.923 46.220 

Egalisatievoorzieningen 17.723.101 18.133.880 

Voorzieningen toekomstige investeringen 1.989.434 2.249.584 

Voorziening van derden verkregen middelen 550.719 550.719 

20.939.142 21.383.857 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen van:
         - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

143.089.462 131.296.015 

Waarborgsommen 0 0 

143.089.462  131.296.015 

Totaal vaste passiva 189.123.011 180.016.067 

bedragen in euro
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tabel 90. Passiva balans

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden

Banksaldi 698.319 2.863 

Overige schulden 11.305.242 16.925.975 

12.003.561 16.928.838 

Overlopende passiva

Van overheidslichamen nog te ontvangen bijdragen:

- Europa 0 0 

- Het Rijk 15.203.813 8.044.334 

- Overige Nederlandse overheidslichamen 7.277.122 8.900.777 

Overige vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen 17.817.122 15.364.406 

40.298.057 32.309.517 

Totaal vlottende activa 52.301.618 49.238.355 

Totaal passiva 241.424.629 229.254.422 

bedragen in euro

4.4 Toelichting balans

4.4.1 Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Tevens is 
uitgangspunt de op 19 december 2019 vastgestelde ‘Financiële verordening gemeente 
Midden-Groningen 2020’ en de geactualiseerde ‘Nota afschrijvingsmethodieken, 
termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva 2019’. De daaruit 
voortvloeiende waarderingsgrondslagen voor het waarderen van bezittingen en 
schulden en het verantwoorden van kosten en baten staan hier vermeld.

Algemene grondslagen voor opstellen jaarrekening
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De 
verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs 
omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige 
kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In 
de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de 
indirecte kosten (overhead) en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van 
het actief kan worden toegerekend. in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente 
is geactiveerd. 

Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van 
voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Eventuele voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van vorderingen (debiteuren) en 
voorraden (grondexploitaties)in mindering gebracht.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 
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gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment 
waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop 
ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van 
voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele 
lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 
gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume 
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De 
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien 
er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting 
gevormd te worden.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen 
toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich 
een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is 
dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

Vaste activa 
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
onder aftrek van de ter zake ontvangen investeringsbijdragen van derden en 
verminderd met de waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs 
(inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschafkosten van 
de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten, verminderd met de 
ontvangen bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief.

De activa die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, zijn gewaardeerd en worden 
afgeschreven volgens de toen geldende verordening 212 van de voormalige gemeenten 
Hoogezand, Slochteren en Menterwolde. De oude afschrijvingstermijnen zijn niet 
herzien en worden gehanteerd tot het einde van de afschrijvingstermijn.

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Deze materiële vaste activa zijn 
naar de volgende categorieën in te delen:
• Investeringen met een economisch nut.
•  Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een 

heffing kan worden geheven.
• Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
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Investeringen met een economisch nut. 
Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
onder aftrek van de ter zake ontvangen investeringsbijdragen van derden en 
verminderd met de waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven. 
Bij besluit van 25 juni 2013 is het BBV gewijzigd. In het verleden was sprake van twee 
categorieën investeringen (met economisch nut en met maatschappelijk nut). Daaraan 
is vanaf 2015 een derde categorie toegevoegd: Investeringen met een economisch 
nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Het gaat 
hierbij om rioleringen, afval en begraafplaatsen. Deze overheveling heeft reeds voor 
2017 al plaatsgevonden.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
Vanaf 2017 moeten infrastructurele werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen, 
bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd. Deze activa worden dan geactiveerd 
onder aftrek van bijdragen van derden.

Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa bestaan uit:
• Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 
• Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen 
• Kapitaalvertrekkingen aan overige verbonden partijen 
• Leningen aan openbare lichamen 
• Leningen aan woningbouwcorporaties 
• Leningen aan deelnemingen 
• Leningen aan overige verbonden partijen 
• Overige langlopende leningen 
• Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd >1 jaar

Op deelnemingen wordt niet afgeschreven. De waardering van de financiële vaste activa 
is gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de 
verkrijgingsprijs worden ze afgewaardeerd tegen marktwaarde. De leningen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens 
oninbaarheid.

Vlottende activa 
Voorraden
De voorraden, waaronder grond- en hulpstoffen, onderhanden werken (inclusief 
bouwgronden in exploitatie) en gereed product en handelsgoederen, worden 
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Uitzondering hierop is wanneer 
de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Dan worden de 
voorraden gewaardeerd tegen de marktwaarde.

De termijn voor de duur van grondexploitaties is beperkt tot (voortschrijdend) 
maximaal 10 jaar. Van deze termijn kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. In 
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voorkomende gevallen wordt de reden van afwijking toegelicht in de toelichting op 
de voorraden. Bij de grondexploitaties is rentevermeerdering over het geïnvesteerde 
vermogen van toepassing hetgeen op de betreffende producten tot uitdrukking 
wordt gebracht. Dat geldt eveneens voor de verrekeningen met eigen reserves en 
voorzieningen.

Bij winstgevende grondexploitaties wordt op basis van de voortgang van de exploitatie 
tussentijds winst genomen volgens de door BBV voorgeschreven percentage of 
completion-methode (POCmethode).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 
De uitzettingen worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden 
onderscheiden in: 
- Vorderingen op openbare lichamen. 
- Uitzettingen in ‘Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar. 
- Rekening-courantverhouding met het Rijk. 
- Overige vorderingen.

Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de waarde 
van de vordering. 

Overlopende activa
De overlopende activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. De overlopende activa worden uitgesplitst in:
•  De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 

voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel. 

•  De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen. 

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit bank- en kassaldi. Deze saldi worden opgenomen tegen 
nominale waarde.

Vaste passiva 
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is vermogen dat door de gemeente naar eigen inzicht kan worden 
besteed. Het eigen vermogen bestaat uit: 
• Algemene reserve. 
• Bestemmingsreserves. 
• Gerealiseerde resultaat.

De algemene reserve en het gerealiseerde resultaat kunnen als buffervermogen 
beschouwd, hiermede kunnen verplichtingen worden nagekomen c.q. tegenvallers 
worden opgevangen, waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn gevormd. 
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd voor het nominale bedrag van de betrokken 
verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 
BBV gevormd voor: 
• Verplichtingen en verliezen. 
• Risico’s. 
• Egalisatie van lasten. 
• Toekomstige investering. 
• Van derden verkregen middelen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 
Onder deze schulden zijn alle door de gemeente aangegane schulden opgenomen met 
een looptijd van één jaar of langer. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

Vlottende passiva
Vlottende schulden  
De vlottende schulden bestaan uit schulden met een looptijd korter dan één jaar. De 
vlottende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Overlopende passiva 
Overlopende passiva zijn verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd 
met een specifiek bestemmingsdoel en de overige vooruit ontvangen bedragen. Deze 
overlopende passiva wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Sisa-verantwoording Participatiewet 
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten terwijl de 
Sisaverantwoording op kasbasis is. Voor de overlopende posten die verband houden 
met de Participatiewet hanteren we het kasstelsel. Voor de overige overlopende posten 
hanteren we het stelsel van baten en lasten.

4.4.2 Methode van afschrijving en afschrijvingstermijnen
In de ‘Financiële verordening van de gemeente Midden-Groningen’ wordt verwezen naar 
de ‘Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van 
activa en passiva’. In deze nota staat beschreven dat de gemeente Midden-Groningen 
de lineaire afschrijvingsmethode gebruikt. In afwijking hierop kan ook door middel 
van een raadsbesluit gekozen worden voor een annuïtaire afschrijvingsvorm, alleen 
indien het van belang wordt geacht de lasten gedurende de looptijd gelijk te houden. 
Met afschrijven wordt gestart op 1 januari van het eerstvolgende jaar na het gereed 
komen ofwel de aanschaf van de investering. Hieronder een overzicht van de maximale 
afschrijvingstermijnen van activa zoals deze ook staan beschreven in de Nota 
afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa  
en passiva.
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tabel 91. Afschrijvingstermijnen

Omschrijving Midden-Groningen

ALGEMEEN

Gronden en terreinen Niet

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Kosten onderzoek en ontwikkeling Niet

WOONRUIMTEN EN BEDRIJFSGEBOUWEN

Woonruimten 40 jaar 

Levensduurverlengend onderhoud woonruimten 20 jaar

Gebouwen voor de eigen organisatie 40 jaar 

Parkeergarages 40 jaar 

Sport en jeugd-accommodaties 40 jaar 

Schoolgebouwen, wijkcentra, multifunctionele centra en overige bedrijfsgebouwen (nieuwbouw) 40 jaar 

Eerste inrichting bij nieuwbouw 20 jaar

Levensduurverlengend onderhoud gebouwen 20 jaar

Technische installaties gebouwen 15 jaar

Noodgebouwen 10 jaar

Meubilair en inventaris 10 jaar

GROND- WEG EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

Riolering 40 jaar 

Bruggen 40 jaar 

Havens, kaden en beschoeiing 40 jaar 

Sloop- en grondwerkzaamheden 40 jaar 

Stalen damwanden 60 jaar

Beschoeiingen 20 jaar

Tunnel 40 jaar 

Busbanen 25 jaar

Viaduct 25 jaar

Sport en recreatievelden 20 jaar

Kunstgrasvelden 10 jaar

Parkeerterreinen 20 jaar

Rijbanen 30 jaar

Fietsbanen 15 jaar

Trottoirs 15 jaar

Groenvoorzieningen 15 jaar

Herinrichting straten en verbetering woonomgeving 15 jaar

Speelvoorzieningen 10 jaar

Geluidsarm asfalt 10 jaar

VERVOERMIDDELEN

Vrachtwagens 8 jaar

Cirkelmaaiers, tractoren, heftrucks 8 jaar

Bestel- en personenauto's en aanhangwagens 10 jaar

Zijladers 6 jaar



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

212

tabel 91. Afschrijvingstermijnen

MACHINES, APPARATEN EN INSTALLATIE

Openbare verlichting: armaturen 20 jaar

Openbare verlichting: masten/lantaarnpalen 40 jaar 

Verkeersinstallaties 15 jaar

Parkeerapparatuur 10 jaar

AUTOMATISERING (INFRASTRUCTUUR)

Glasvezel 20 jaar

UTP bekabeling 15 jaar

Telefoon- en communicatiecentralescentrales 10 jaar

Digitalisering 7 jaar

Ondergrondse containers: binnenbak, en het registratiesysteem dat gekoppeld is aan het belastin-
gysteem

10 jaar

Ondergrondse containers: betonnen buitenbak 20 jaar

AUTOMATISERING (HARDWARE)

Netwerk (Switches, WiFi, Firewall, Telewerken) 5 jaar

Netwerk ( Servers, Storage) 4 jaar

Thin client, beeldscherm, pc en laptop 5 jaar

Smartphone, tablet 3 jaar

AUTOMATISERING (SOFTWARE)

Software/implementaties 5 jaar

OVERIG

Kunstwerken zonder cultuur waarde 5 jaar

Zonnecollectoren 10 jaar

Bijdragen aan activa in eigendom van derden > € 10.000,- Afhankelijk soort inves-
tering

4.4.3 Toelichting op activa
Immateriële vaste activa

tabel 92. Immateriële vaste activa

Omschrijving Boekwaarde 
1/1

Investeringen Bijdrage 
van derden

Afschrijvingen Des- 
investeringen

Boekwaarde 
31/12

iva: kn onderz. ontwikk. een bepaald actief 15 15

iva: bijdr. aan activa in eigend. derden 2.803 808 118 60 3.433 

Totaal 2.803 808 118 60 15 3.433 

Bedragen x e 1.000

IVA Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
De uitgaven tot en met 2019 met betrekking tot Vosholen, fase 2 zijn in 2020 
afgewaardeerd. Deze kosten zijn conform de eigen verordening als exploitatielast  
in de rekening 2020 opgenomen.



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

213

IVA Bijdragen in activa in eigendom van derden
De vermeerderingen hebben o.a. betrekking op:
• Bijdrage nieuwbouw praktijkschool AJC (€ 433.200)
• Bijdrage nieuwbouw MFC Ruitenvelder (€ 375.000)

De bijdrage van derden heeft betrekking op: 
• Bijdrage NAM nieuwbouw praktijkschool AJC (€ 118.200)

tabel 93. Materiële vaste activa 

Omschrijving Boekwaarde 
1/1

Investeringen Bijdrage 
van derden

Afschrijvingen Des- 
investeringen

Boekwaarde 
31/12

MVA Bedrijfsgebouwen 84.526 26.741 5.842 3.491 3.540 98.394 

MVA Gronden en terreinen 13.506 3.386 305 213 318 16.055 

Voorziening Gouden Driehoek MW -610 -610 

MVA Grond/weg/waterb.kundige 
werken

2.182 337 401 74 2.044 

MVA Machines/apparaten/instal-
laties

6.606 4.295 3.285 843 42 6.732 

MVA Overig 213 88 125 

MVA Vervoermiddelen 1.507 594 3 330 1.768 

MVA Woonruimten

Subtotaal Invest. met  
economisch nut

107.930 35.353 9.836 5.039 3.900 124.508 

MVA Bedrijfsgebouwen 39 3 35 

MVA Gronden en terreinen 1 1 

MVA Grond/weg/waterb.kundige 
werken 21.652 459 376 849 20.885 

MVA Machines/apparaten/instal-
laties 187 22 164 

MVA Overig 581 5 576 

MVA Vervoermiddelen 612 1.036 108 1.540 

Subtotaal: Invest. met  
economisch nut incl. heffing

23.072 1.494 376 987 1 23.201 

MVA Bedrijfsgebouwen 299 17 282 

MVA Gronden en terreinen 3 1 2 

MVA Grond/weg/waterb.kundige 
werken

24.247 2.781 1.611 1.547 23.871 

MVA Machines/apparaten/instal-
laties

1.531 152 42 1.640 

Subtotaal: Invest. met  
maatschappelijk nut

26.080 2.933 1.611 1.607 25.795 

Totaal: 157.082 39.779 11.823 7.633 3.901 173.504 

Bedragen x e 1.000

Investeringen met economisch nut
MVA Bedrijfsgebouwen
De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• Bouw Fase 2 Kielzog, Gorecht Oost 157 (€ 12.710.000)
•  Bouw MFC Meeden Tussen Baide Meulens (€ 1.075.000)
•  Uitbreiding gebouw Woldweg 61b te Kropswolde - kinderboerderij (€ 111.000)
•  Versterking-verduurzaming Noordsuythoeve te Noordbroek (€ 793.000)
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•  Programmaplan huisvesting onderwijs (-1.441.000). De voorbereidingskosten op 
dit nummer zijn gecorrigeerd naar de afzonderlijke bouwkredieten van de diverse 
scholen / kindcentra.

•  Bouw kindcentrum Vosholen, Boomgaard 31-37 Hoogezand (€ 159.000)
•  Vervangende nieuwbouw De Lichtbron, Van Heemskerckstraat 119  

te Hoogezand (€ 873.000)
•  Bouw kindcentrum Slochterveldweg Slochteren (€ 512.000)
•  Installaties kindcentrum Slochterveldweg Slochteren (€ 249.000)
•  Openbare ruimte kindcentrum Slochterveldweg Slochteren (€ 376.000)
•  Bouw kindcentrum Hoogezand West (€ 457.000)
•  Bouw kindcentrum Woldwijck Zuiderkroon (€ 3.621.000)
•  Bijdrage vervangende nieuwbouw KC ’t Heidemeer, A. Bosscherstraat 32 (€ 3.609.000)
•  Bijdrage vervangende nieuwbouw KC v. Heemskerckschool, J. Huitzingstraat (€ 235.000)
•  Bijdrage vervangende nieuwbouw De Wiekslag, Schoollaan te Slochteren (€ 1.658.000)
•  Bouw kindcentrum Eikenlaan, Kolham (€ 586.000)
•  Bijdrage vervangende nieuwbouw. De Meent te Schildwolde (€ 124.000)
•  Toekomstpakket  W.A. Scholten, Pluvierstraat 13 te Foxhol (€ 637.000)
•  Bouw kindcentrum Hoofdweg 85 te Siddeburen (€ 316.000)
•  Overige investeringen (€ 84.000)

De bijdragen van derden hebben o.a. betrekking op:
•  Bouw Fase 2 Kielzog, Gorecht Oost 157 (€ 58.000)
•  ISV bijdrage provincie; renovatie/aanbouw De Menterne te Muntendam (€ 202.000)
•  Subs. provincie MFC Meeden Tussen Baide Meulens (€ 806.000)
•  Bijdrage NAM versterking Noordsuythoeve Noordbroek (€ 633.000)
•  Programmaplan huisvesting onderwijs (-1.112.000). De ontvangen bijdragen in de 

voorbereidingskosten zijn gecorrigeerd naar de afzonderlijke bouwkredieten van de 
diverse scholen / kindcentra.

•  Bijdrage NAM KC Vosholen, Boomgaard 31-37 te Hoogezand (€ 66.000)
•  Bijdrage NAM bouw De Lichtbron, v.Heemskerckstr.119 (€ 873.000)
•  Bijdrage NAM kindcentrum Slochterveldweg te Slochteren (€ 327.000)
•  Bijdrage NAM Openbare ruimte kindcentrum Slochterveldweg teSlochteren (€ 376.000)
•  Bouw kindcentrum Hoogezand West (€ 457.000)
•  Bijdrage NAM Bouw kindcentrum Woldwijck, Zuiderkroon (€ 423.000)
•  Bijdrage NAM vervangende nieuwbouw KC ’t Heidemeer, A. Bosscherstraat 32  

(€ 1.142.000)
•  Bijdrage NAM vervangende nieuwbouw KC v.Heemskerckschool, J. Huitzingstraat  

(€ 235.000)
•  Bijdrage NAM vervangende nieuwbouw De Wiekslag, Schoollaan te Slochteren 

(€ 686.000)
•  Bijdrage NAM bouw kindcentrum Eikenlaan te Kolham (€ 354.000)
•  Bijdrage NAM bouw kindcentrum Hoofdweg 85 te Siddeburen (€ 316.000)
•  De desinvesteringen hebben betrekking op het afboeken van restant boekwaarden 

die een relatie hebben met de uitvoering van het scholenprogramma.
•  Dat staat dan in verband met de vervangende bouw van De Lichtbron, De Wiekslag, 

KC Gorecht West en ’t Heidemeer.
•  Verder betreft het de oude boekwaarden van de Ruitenvelder, de Sjaloomschool  

en Lutje Til.
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MVA Gronden en terreinen
De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• VVI 2020 Sport renov./vern.4sportvelden per jaar (€ 268.000)
• Aankoop grond Gouden Driehoek (€ 783.000)
• Grondkosten De Wiekslag Slochteren (€ 198.000)
• Grondkosten Kindcentrum eikenlaan Kolham (€ 156.000)
• Grondkosten van Heemskerckstraat 119 (€ 218.000)
• Grond van Spilbergenkade (voorm. Welkoop) (€ 526.000)
• Grondkosten Kindcentrum Hoofdweg 85 Siddeburen (€ 386.000)
• Grondkosten Kindcentrum Hoogezand-West (€ 354.000)
• Bedrijfskavels Korenmolenweg Slochteren (€ 445.000)
• Overige investringen (€ 51.000)

De bijdrage van derden heeft betrekking op:
•  Grondbank ontwikkeling Stadscentrum noordelijk deel; het inbrengen van de 

grondwaarde m.b.t. de parkeerplaats Kielzog (€ 305.000)

De desinvesteringen hebben betrekking de erfpachtgrond agrifirm, het bedrijventerrein 
Westerbroek en bedrijventerrein de Gouden Driehoek.  

MVA Grond weg en waterbouwkundige werken 
De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• Kindcentrum de Vosholen terreininrichting (€ 165.000)
• Buskeerlus Scharmer (€ 47.000)
• Infrastructuur KC Eikenlaan 1,3,5 te Kolham (€ 19.000)
• Infrastructuur KC Woldwijck Zuiderkroon (€ 46.000)
• Inpassingskosten KC Hoofdweg Siddeburen (€ 59.000)
• Overige investeringen (€ 1.000)

De bijdragen van derden hebben o.a. betrekking op:
• Bijdrage gemeente Groningen Buskeerlus (€ 277.000)
• Bijdrage NAM infrastructuur KC Eikenlaan 1,3,5 te Kolham (€ 19.000)
• Bijdrage NAM infrastructuur KC Woldwijck, Zuiderkroon (€ 46.000)
• Bijdrage NAM infrastructuur KC Hoofdweg te Siddeburen (€ 59.000)

MVA Machines/apparaten en installaties
De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• Installaties fase 2 Kielzog Gorecht Oost 157 (€ 2.770.000)
• Installaties schoolgebouwen (€ 11.000)
• Diverse investeringen informatisering (€ 389.000) 
• Diverse investeringen automatisering (€ 571.000)
• Investeringen BWRI (€ 65.000)
• Investeringen IBOR (€ 187.000)
• VVI 2020 Sport verv. sportmaterialen gymzalen (€ 174.000)
• VVI 2020 Sport verv. materiaal zwembadtechniek (€ 83.000)
• VVI 2020 Klein mat. huishoudelijk afval (€ 46.000)
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De bijdragen van derden hebben o.a. betrekking op:
• Machines en software BWRI (€ 63.000)
• Informatisering (€ 13.000)
• Bijdrage NAM installaties KC Woldwijck Zuiderkroon en KC Kolham (€ 3.209.000)

MVA Vervoermiddelen
• De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• Uitbreiding/vervanging wagenpark IBOR en BWRI (€ 521.000)
• Aanschaf auto’s BOA’s (€ 60.000)
• Dienstfietsen (€ 13.000)

De bijdrage van derden betreft:
• Wagenpark BWRI (€ 3.000)

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven.
MVA Gronden en terreinen
De desinvestering heeft betrekking op het afboeken van de restant boekwaarde van het 
composteerterrein te Froombosch. 

MVA Grond-weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• Riolering Wilgenlaan/Beukenlaan (€ 83.000)
• Vervanging riolering (€ 264.000)
• Verbetering systemen riolering (€ 112.000)

De bijdragen van derden hebben betrekking op:
• Onttrekking aan voorziening riolering (€ 376.000)

MVA Vervoermiddelen
• De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• Uitbreiding wagenpark IBOR (€ 1.036.000)

Investeringen met maatschappelijk nut
MVA Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• Gorecht-West fase 3 (€ 1.245.000)
• Gorecht-West fase 4 (€ 314.000)
• Wegwerken achterstallig onderhoud wegen (€ 511.000)
• Rehabilitatie verharding 2020 (€ 110.000)
• Vervanging eendrachtsbrug (€ 33.000)
• Steigers Kielwindeweer (€ 42.000)

Projecten leefbaarheidsprogramma:
• Kademuur Hellum (€ 147.000)
• Buitenruimte MFC Siddeburen (€ 200.000)
• Buitenruimte Houtstek Slochteren (€ 113.000)
• Ontwikkeling Foxholstermeer (€ 66.000) 
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De bijdragen van derden hebben o.a. betrekking op:
• Bijdrage Lefier gebiedsontwikkeling Gorecht West fase 3 (€ 344.000)
• Onttrekking uit rioolvoorziening tgv Gorecht-West fase 4 (€ 699.000)
• Bijdrage leefbaarheidsprogramma NCG (€ 568.000)

MVA Machines/apparaten en installaties 
De investeringen hebben o.a. betrekking op:
• Vervangingsplan Openbare verlichting 2020 masten en armaturen (€ 152.000)
 
Financiële vaste activa

tabel 94. Financiële vaste activa

Omschrijving Boekwaarde 
1/1

Investeringen Bijdrage 
van derden

Aflossing Des- 
investeringen

Boekwaarde 
31/12

fva: kap.verstr.deelnemingen 443 443 

fva: kap.verstr.ov.verb.part 96 96 

fva: lening woningb.corp 2.197 30 2.167 

fva: lening deelnemingen 475 475 

fva: lening ov.verb.part 159 2 156 
renteloze lening NNTTM -100 -100 

fva: lening ov.langl.leningen 3.559 1.988 1.219 4.328 

Totaal 6.354 2.463 1.219 32 7.565 

Bedragen x e 1.000

Toelichting:
De gemeente Midden-Groningen neemt voor € 74.400 deel in het kapitaal van 
coöperatie SunBrouck U.A. Tot en met de rekening 2019 was deelname gerubriceerd 
onder fva: kap.bestr. deelnemingen. Op basis van het BBV hoort een dergelijke 
deelname te vallen onder fva: kap.verstr. overige verbonden partijen. Dit is hersteld in 
de begin balans cijfers op basis van een (interne) verschuiving.

FVA Kapitaalverstrekking deelnemingen
De investeringen heeft betrekking op een verstrekte lening aan Enexis.

Met deze lening stellen de deelnemende gemeenten Enexis in staat hun bijdrage te leveren 
aan de invulling van de energietransitie en het klimaatakkoord. Het versterken van de 
financiële positie van Enexis draagt bij aan de publieke taak van energiedistributie.

FVA Overige langlopende leningen
De investeringen hebben betrekking op:
• GKB leningen (€ 242.000)
• SVN starters en stimulerings leningen (€ 1.199)
 
De bijdragen van derden hebbe betrekking op: 
• GKB leningen (€ 259.000)
• SVN starters en stimulerings leningen (€ 960.000)
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Voorraden

tabel 95. Voorraden

Omschrijving Boekwaarde 
1/1

Investeringen Bijdrage van 
derden

Afwaarderingen Storting 
voorziening

Vermindering 
voorziening

Boekwaarde 
31/12

voorr.: ov.grond- en hulpstoffen 34 -34 

Subtotaal ov.grond- en hulpstoffen 34 -34 

voorr.: onderh.werk (incl.bouwgr in expl.) 15.846 1.055 3.921 43 12.936 

Voorzieningen grondexploitaties -6.934 131 435 -6.630 

Subtotaal: Onderh. Werken, bouwgr. in expl. 8.912 1.055 3.921 131 435 6.306 

Totaal: 8.946 1.021 3.921 131 435 6.306 

Bedragen x e 1.000

Toelichting:
Overige grond- en hulpstoffen
De negatieve investering van € 34.000 heeft betrekking op de voorraden van de BWRI. 
 
De vermeerderingen hebben o.a. betrekking op:
• Stadscentrum Noordelijk deel te Hoogezand (€ 273.000)
• Rengerspark (€ 148.000)
• C43 IJsbaan (€ 238.000)
• C45 Julianapark (€ 37.000)
• Verlengde Veenlaan Slochteren (€ 119.000)
• B.P. Tolweg Muntendam (€ 18.000)
• Burgemeester Venemastraat (€ 14.000)
• Korenmolenweg (€ 20.000)
• C45 Julianapark winstneming 2020 (€ 52.000)
• B.P.Tolweg Muntendam winstneming 2020 (€ 114.000)
• Rengerspark winstneming 2020 (€ 22.000)

De verminderingen hebben o.a. betrekking op:
• Stadscentrum Noordelijk deel te Hoogezand (€ 1.283.000)
• Rengerspark (€ 145.000)
• C43 IJsbaan (€ 1.153.000)
• C45 Julianapark (€ 487.000)
• Korenmolenweg (€ 673.000)
• B.P Tolweg (€ 180.000)
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

tabel 96. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
1-1-2020

Vorderingen openbare lichamen 12.285.053 10.873.279

Subtotaal: Vorderingen op openbare lichamen 12.285.053 10.873.279

Uitzetting Rijksschatkist 10.402.717 0

Subtotaal: uitzettingen Rijksschatkist  < 1 jaar 10.402.717 0

Vorderingen Belasting 6.058.045 5.629.975

Vorderingen BWRI 5.963.180 6.478.819

Vorderingen GKB 5.357 9.750

Overige vorderingen 1.853.601 17.597.883

Voorziening dubieuze debiteuren -3.602.465 -3.898.612

Subtotaal overige vorderingen 10.277.718 25.817.815

Totaal 32.965.488 36.691.094

bedragen in euro

Toelichting:
Hieronder volgt de specificatie en het verloop overzicht van de in dit verband getroffen 
risicovoorzieningen:

tabel 97. Verloop risicovoorzieningen

Omschrijving Boekwaarde 
stand 

1/1/2020

storting 2020 onttrekking 
2020

aanwending 
2020

Boekwaarde 
stand 

31/12/2020

RISICOVOORZIENINGEN

dubieuze debiteuren 765 149 246 669 

dubieuze debiteuren sociale zaken 3.099 242 440 2.901 

gemeentelijke kredietbank 35 10 11 33 

totaal risicovoorzieningen 3.899 401 451 246 3.603 

Bedragen x e 1.000
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Liquide middelen

tabel 98. Liquide middelen

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
1-1-2020

Banksaldi  435.303  1.002.654 

Kassaldi  14.032  35.424 

Totaal  449.335  1.038.078 

bedragen in euro

Toelichting:
Het drempelbedrag voor de kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal 
van circa € 211.000.000, te weten € 17.935.000. Deze limiet is gedurende 2020 niet 
structureel overschreden. 

Overlopende activa

tabel 99. Overlopende activa

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

VAN EUROPESE EN NEDERLANDSE OVERHEIDSLICHAMEN NOG TE ONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN DIE  
ONTSTAAN DOOR VOORFINANCIERING OP UITKERINGEN MET EEN SPECIFIEK BESTEDINGSDOEL:

Nog te ontvangen ESF subsidie 276.550 64.872 276.550 64.872 

Nog te ontvangen Europa 276.550 64.872 276.550 64.872 

NTO tekort Lumpsum gevolgen gaswinning 2019 397.000 397.000 - 

NTO 2019 frictiekostenvergoeding herindeling 222.996 222.996 - 

NTO Coördinatie nieuwkomers (uitkering via Alemene uitkering 
gemeentefonds)

92.000 92.000 - 

NTO RMC bijdrage 2019 66.000 66.000 - 

NTO Rijksbijdrage Inpassingskosten 2020   1.118.500   1.118.500 

NTO Rijksbijdrage Batch 1588 2020   392.000   392.000 

NTO MFC Siddeburen NCG 2015   54.000   54.000 

NTO Loonkostensubsidie BWRI   59.669   47.214   12.455 

NTO bedragen lager dan  50.000   183.452   86.463   53.552   216.364 

Nog te ontvangen van het Rijk 1.021.117 1.650.963 878.762 1.793.319 

NTO beschermd wonen 2019 887.635 887.635 - 

NTO vergoeding provincie Groningen  voor agro-programma 80.560 80.560 

NTO provinciale subsidie MFC Meeden 217.920 217.920 

NTO leges 2020 1.377.836 1.377.836 

NTO provincie Groningen P en R - station Hoogezand 82.942 82.942 

NTO Beschermd Wonen 533.000 533.000 

NTO Meeroevers II - kavel 11 208.723 33.877 174.846 

NTO Wedeka   365.283   365.283 

NTO bedragen lager dan  50.000 - 183.742 - 183.742 

Nog te ontvangen van overige NL Overheidslichamen   1.096.358   2.841.283   921.512   3.016.129 

bedragen in euro
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tabel 99. Overlopende activa

OVERIGE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN EN DE  VOORUITBETAALDE  
BEDRAGEN DIE TEN LASTE VAN VOLGENDE BEGROTINGSJAREN KOMEN:

Vooruit betaalde bedragen SW-bedrijf - BWRI   190.595   101.550   292.145 

NTO Nedvang 4e kwt 2019   83.953   83.953   - 

NTO suppletie BTW/BCF voorgaande jaren Belastingdienst   684.235   1.020.609   1.704.844   - 

NTO OEW-beleid, rechtzaak scholen   286.757   286.757 

NTO Rigg 2019   1.603.244   1.603.244   - 

NTO afvalstoffenheffing + kwijtschelding 2019   5.943.495   228.121   6.171.616   - 

NTO leges 2017-2018-2019   2.100.000   2.100.000   - 

NTO bijdragen NAM tijd.hsv. KC Vosholen   288.000   288.000   - 

NTO terugkoop 2022 tijd.hsv KC Vosholen   60.000   60.000   - 

NTO toeristenbelasting 2019   250.000   250.000   - 

NTO servicekosten 2019 Kielzog   150.000   150.000   - 

Voouitbetaalde facturen 2020 in 2019   1.210.266   1.210.266   - 

NTO rente lening Groninger Huis - TA8602   58.042   58.042 

NTO terugkoop 2022 tijdelijke huisvesteing KC Vosholen   60.000   60.000 

NTO bijdrage NAM tijdelijke huisvesting KC Vosholen   288.000   288.000 

NTO teveel betaalde gelden Gezond Boeren Verstand   80.000   80.000 

NTO rioolheffing grootverbruik 2020   148.500   148.500 

NTO afvalstoffenheffing 2020   5.944.963   5.944.963 

NTO Rigg 2020 Jeugd-Zin   2.336.003   2.336.003 

NTO afvalfonds zwerfafval 2018-2020   152.112   152.112 

NTO afvalfonds nedvang 4e kwt 2020   200.000   200.000 

Nto dividend 2019 BNG per september 2021   73.778   73.778 

NTO toeristenbelasting 2020   250.000   250.000 

Te vorderen BCF   957.699   230.784   126.510   1.061.973 

Premie meerkeuzepolis aansprakelijkheid 2021   179.469   179.469 

Voortuitbetaalde bedragen 2020 - 2021   2.078.076   2.078.076 

Diverse overlopende activa lager dan  50.000   121.931   269.058   54.769   336.221 

Overige vooruitbetaalde bedragen + nog te ontvangen bedragen   13.930.176   13.699.065   13.803.203   13.826.038 

Totaal:   18.700.358 

bedragen in euro
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4.4.4 Toelichting op passiva
Eigen vermogen

tabel 100. Eigen vermogen

Omschrijving Boekwaarde 
stand 

1/1/2020

storting 
2020

onttrekking 
2020

Boekwaarde 
stand 

31/12/2020

ALGEMENE RESERVE

totaal algemene reserve 12.735 140 6.253 6.622 

BESTEMMINGS RESERVES

Huisvesting onderwijs Hoogezand 257 257 

herfinanciering AJC Hoogezand 17 103 120 

monumentenzorg 100 100 

huis voor cultuur en bestuur; Kielzog 2.701 934 1.060 2.575 

versterking scholen Menterwolde 578 578 

financiële ruimte 2016 331 309 22 

scholenprogramma 6.547 897 1.810 5.634 

financiële ruimte 2018 87 87 

financiële ruimte 2019 1.668 1.668 

grootschalige projecten 974 89 1.063 

onderhoud beeldende kunst 12 12 

Meerstad 900 450 450 

accommodatiefonds 294 294 

innovatie eigen kracht initiatieven 162 2 160 

DU scholenprogramma Slochteren 2.592 2.592 

financiële ruimte 2017 293 283 9 

leefbaarheidsgelden (krimpgelden) 219 89 308 

huisvesting Rehoboth Hoogezand 941 941 

uitbr.scholen; peuterspeelz. Hoogezand 325 12 313 

stimulering.kinderopvang Hoogezand 254 10 244 

buiten peuterbad de Kalkwijck 70 4 67 

MFA Westerbroek 169 4 165 

inrichting werkplekken Hoogezand 17 17 

aanbouw Kerkstr. 38a Hoogezand 30 5 25 

soc. team Kerkstraat 38a Hoogezand 71 50 20 

Slochterhaven 384 62 321 

overkluizing Slochteren 73 3 70 

informatisering herindeling 2018 504 4 115 393 

automatisering herindeling 2018 124 9 115 

Terreininr. KC De Vosholen Hoogezand 146 146 

totaal bestemmingsreserves 19.172 3.784 6.914 16.042 

Resultaat

saldo rekening -4.570 7.001  2431

totaal resultaat -4.570 7.001 2431

Totaal eigen vermogen 27.336 10.925 13.167 25.094 

bedragen x e 1000
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Toelichting:
Voor een toelichting van de mutaties op de reserves verwijzen we u naar paragraaf 4.6 
Overzicht reserves en voorzieningen.

Het rekeningresultaat 2020 is een voordelig saldo van € 2.430.502
Het nadelig rekeningresultaat van 2019 van € 4.570.322 is op basis van de 
resultaatbestemming door de raad ten laste van de algemene reserve gebracht.    

Voorzieningen

tabel 101. Voorzieningen

Omschrijving Boekwaarde 
stand 

1/1/2020

storting 
 2020

onttrekking 
2020

aanwending 
2020

Boekwaarde 
stand 

31/12/2020

VOORZIENINGEN - VERPLICHTINGEN EN VERLIEZEN

arbeidsgerelateerde verplichtingen 64 64 

APPA wethouders 340 344 129 555 

totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 403 344 129 619 

RISICOVOORZIENINGEN

vervanging meubilair gymlokalen 46 11 57 

totaal risicovoorzieningen 46 11 57 

EGALISATIEVOORZIENINGEN

groot onderhoud gebouwen 1.637 960 150 844 1.603 

rioolrechten 14.299 690 376 14.613 

afvalstoffen 1.824 466 1.358 

harmonisatie afvalbeleid 374 225 149 

totaal egalisatievoorzieningen 18.134 1.650 1.217 844 17.723 

VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN

groot onderhoud wegen 974 1.450 1.032 1.391 

aanleg riool wijkvern.Gorecht-W. 1.226 676 550 

gr. onderh.tennisbanen Muntendam 50 25 27 48 

totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen 2.250 1.475 676 1.059 1.989 

VOORZIENINGEN MIDDELEN VAN DERDEN

groot onderhoud graven 551 141 141 551 

totaal voorzieningen middelen van derden 551 141 141 551 

Totaal voorzieningen 21.384 3.621 2.034 2.032 20.939 

bedragen in euro

Toelichting:
Voor een toelichting van de mutaties op de voorzieningen verwijzen we u naar  
bijlage A Overzicht reserves en voorzieningen.
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Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

tabel 102. Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Omschrijving Boekwaarde 
1-1-2020

Nieuwe 
leningen

Aflossingen Boekwaarde 
31-12-2020

Vaste schulden t.b.v. woningbouw 1.210.686 0 0 1.210.686

Overige vaste schulden 130.085.330 35.000.000 23.206.553 141.878.776

Totaal onderhandse leningen binnelandse banken en instellingen 131.296.016 35.000.000 23.206.553 143.089.462

Vaste schulden waarborgsommem 0 0 0 0

Totaal waarborgsommen 0 0 0 0

Totaal vaste schulden: 131.296.016 35.000.000 23.206.553 143.089.462

bedragen in euro

Toelichting:
In 2020 zijn er 2 nieuwe langlopende geldleningen aangegaan:
•  BNG/afsluitdatum: 03-03-2020/ looptijd: 25 jaar/ bedrag: € 20.000.000/

rentepercentage: 0,327%
•  BNG/afsluitdatum: 15-12-2020/ looptijd: 25 jaar/ bedrag: € 15.000.000/

rentepercentage: 0,195%

De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden met een 
looptijd langer dan één jaar bedraagt € 2.731.869.

Vlottende schulden

tabel 103. Vlottende schulden

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
1-1-2020

Banksaldi  € 698.319  € 2.862 

Subtotaal banksaldi:  € 698.319  € 2.862 

Crediteuren 8.957.811 14.636.763

Leningschulden GKB 2.347.431 2.289.210

Subtotaal overige schulden: 11.305.242 16.925.973

Totaal vlottende schulden: 12.003.561 16.928.835

bedragen in euro
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Overlopende passiva

tabel 104. Overlopende activa

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

VAN DE EUROPESE EN NEDERLANDSE OVERHEIDSLICHAMEN ONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN VOOR UITKERINGEN MET 
EEN SPECIFIEK BESTEDINGSDOEL DIE DIENEN TER DEKKING VAN LASTEN VAN VOLGENDE BEGROTINGSJAREN

OAB middelen   518.135   462.577   95.158   885.554 

Nog te verrekenen voorschot Spuk   336.887   336.887   - 

Saldo rijksmiddelen batch 1588   2.395.264   2.395.264   - 

Vooruit ontvangen NPG gelden   4.762.981   644.500   1.681.481   3.726.000 

Nog te betalen TOZO afrekening   4.170.513   4.170.513 

Vooruit ontvangen SPUK kostenstijging Scholenscholenprogramma   6.251.261   6.251.261 

Vooruit ontvangen middelen Regeling Reductue Energieverbruik   83.410   83.410 

Bedragen lager dan  50.000   31.066   82.457   26.448   87.075 

Nog te betalen aan het Rijk   8.044.334   11.694.718   4.535.239   15.203.813 

Vooruit ontvangen provinciale bijdrage MFC Meeden   203.092   203.092   - 

Vooruit ontvangen provinciale bijdrage Centrumplan   130.601   130.601   - 

Nog te betalen nagekomen last 2016/2017 RIGG   513.751   512.558   1.193 

Vooruit ontvangen bedragen SW-bedrijf BWRI   254.940   21.330   233.610 

Vooruit ontvangen provinciale subsidie kademuur Hellum   100.000   100.000 

Vooruitontvangen NPG gelden   6.908.901   365.816   6.543.085 

Vooruit ontvangen bijdrage detailhandelvisie   94.000   94.000 

V.O. leefbaarheid 16-20 Buitenruimte MFC Siddeburen   165.600   165.600   - 

V.O. leefbaarheid 16-20 Kwaliteitsverbetering Foxholstermeer   74.492   65.614   8.878 

V.O. leefbaarheid 16-20 Buitenruimte MFC de Ruitenvelder   192.000   192.000 

V.O. leefbaarheid 16-20 Laatste fase De Houtstek   302.400   113.043   189.357 

Bedragen lager dan  50.000   55.000   40.000   15.000 

Nog te betalen aan overige NL Overheidslichamen   8.900.777   94.000   1.717.655   7.277.122 

In 2020 afgewikkelde overlopende passiva   1.216.611   1.216.611   - 

Afboeking in 2020 geboekte facturen m.b.t. het jaar 2019   494.049   494.049   - 

Afwikkeling van in 2019 geboekte nog te betalen rente 2020   1.177.548   1.177.548   - 

Nog te betalen rente 2021   1.163.191   1.163.191 

Nog af te rekenen bijdrage FNO   198.241   198.241 

Nog te betalen bedragen sociaal domein voorgaande jaren   342.051   166.414   175.637 

Nog te betalen kwijtschelding parkeervergoeding De Hooge 
Meeren

  56.000   56.000 

Nog te betalen kosten MFA Meeden   90.258   90.258 

Nog te betalen slooopkosten a.g.v. nieuwbouw De Lichtbron   87.888   87.888 

Nog te betalen kwijtschelding afvalstoffenheffing 2020   249.845   249.845 

bedragen in euro



Gemeente Midden-Groningen - Jaarstukken 2020

226

tabel 104. Overlopende activa

Nog te betalen monumentensubsidies 2019/2020   127.993   127.993 

Nog te betalen zorgkosten begeleiding en meerkosten derden WMO   200.000   200.000 

Nog te betalen subsidie Kwartier m.b.t. het project Zorg Nabij   397.292   397.292 

Overlopende bedragen 2020-2021   95.805   95.805 

Vooruit ontvangen NCG bijdrage omgeving hart dorpshuis 
Steendam

  312.000   312.000 

Vooruit ontvangen NCG bijdrage mutifunctioneel dorpshuis 
Steendam

  112.000   112.000 

Vooruit ontvangen NCG bijdrage kinderboerderij Slochteren   105.000   105.000 

Nog te betalen bedragen SW-bedrijf BWRI   224.294   32.340   308.331   -51.697 

Nog te verrekenen BTW/BCF met de belastingdienst   99.813   37.103   136.915 

Vooruit ontvangen bijdragen NAM   10.191.143   2.805.228   7.385.915 

Tussenrekeningen Sociale Zaken   420.323   101.428   521.751 

Tussenrekeningen gemeentelijke belasting   -39.770   951.205   911.436 

Tussenrekening WMO   957.917   62.109   1.020.025 

Tussenrekeningen salarisadministratie Youforce   -52.601   3.070.144   3.017.543 

Overige overlopende passiva <  50.000   134.788   1.618.981   249.685   1.504.084 

Overige nog te betalen + vooruitontvangen bedragen   15.364.405   8.870.582   6.417.865   17.817.122 

Totaal:   40.298.057 

bedragen in euro

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In aanvulling op de balans volgt hier het overzicht van niet uit de balans blijkende 
belangrijke financiële verplichtingen. Hiermee kunnen we inzicht te verschaffen 
in de meerjarige verplichtingen waaraan we zijn gebonden. Het betreft financiële 
toekomstige verplichtingen die niet uit de balans te herleiden zijn. De lasten die 
betrekking hebben op het verslagjaar zijn overigens wel in de rekening verwerkt. Een 
gedetailleerd overzicht staat hieronder.
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Gewaarborgde geldleningen

tabel 105. Gewaarborgde geldleningen

Borgstelling door: Geldgever: Betreft:  Oorspronkelijk 
bedrag 

 Percentage 
gemeentelijke 
garantstelling 

" Beginsaldo 
31-12-2019 "

Opnames  Aflossingen Eindsaldo 
 31-12-2020

 Spaarsaldo  Waarvan door 
de gemeente 
gewaarborgd 

Gem. Midden-Groningen St. Dr. Aletta Jacobs College

Staat der Nederlanden Herfinanciering 2012   16.150.000 100%   12.381.667   538.333   11.843.334   -   11.843.334 

Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 1   750.000 100%   363.634   90.907   272.727   -   272.727 

Staat der Nederlanden Nieuwbouw Laan v.d. Sport 6 - Lening 2   602.250 100%   602.250   20.075   582.175   -   582.175 

St. Waarborgfonds Sport / Gem.  Midden-Groningen Rabobank Tennisvereniging Siddeburen -  
uitbreiding tenniscomplex

  30.000 50%   1.000   1.000   -   -   - 

Gem. Midden-Groningen BNG-BANK Stichting Exploitatie Maatschappij  
Golfbaan Duurswold

  1.775.000 100%   1.775.000   -   1.775.000   -   1.775.000 

Gem. Midden-Groningen Gem. Midden-Groningen N.V. Groninger Monumentenfonds -  
Historische scheepswerf te Sappemeer

  200.000 100%   200.000   -   200.000   -   200.000 

SVN Diverse geldgevers Stimuleringsleningen - diverse personen   728.736 0%   370.570   348.112   187.027   531.655   -   - 

SVN / Gem. Midden-Groningen Diverse geldgevers Startersleningen - diverse personen   2.871.329 0% en 50%   2.155.235   222.707   264.071   2.113.871   -   207.769 

St. Waarborgfonds Sociale  Woningbouw Diverse geldgevers Woonstichting Groninger Huis   98.535.000 0%   92.651.000   7.019.000   85.632.000   -   - 

Diverse geldgevers St. Lefier   186.910.000 0%   154.153.000   10.000.000   5.381.000   158.772.000   -   - 

Diverse geldgevers Woonzorg Nederland   8.961.000 0%   6.099.000   273.000   5.826.000   -   - 

St. Waarborgfonds Eigen Woningen  
(Nationale Hypotheek Garantie)

Diverse geldgevers Diverse personen tot 2011 50%   427.000.000   17.000.000   410.000.000   -   205.000 

Diverse geldgevers Diverse personen vanaf 2011 0%   584.000.000   99.000.000   683.000.000   -   - 

bedragen in euro

Contractuele verplichtingen
Wij kennen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. In onderstaand 
overzicht zijn de verplichtingen inzake onze meerjarige contracten opgenomen. Het 
betreft (meerjarige) contracten met een waarde van meer dan 75 duizend euro per 31-
12-2020.
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tabel 106. Meerjarige contracten

Contractpartij: Resterende con-
tractwaarde:

Dolmans Groep B.V. 975.006

Diverse aannemers * 919.433

Loon- en Personeelsdiensten B.V. 864.266

De Vertakking B.V. 605.089

Topicus Overheid B.V. 508.747

Veenman B.V. 472.771

Stichting MFC De Noordsuythoeve 420.652

Lokken Groenvoorziening B.V. 394.680

Telecom Service Leek B.V. 390.481

Visma Raet B.V. 387.841

Dierenhuis Ter Marse 311.304

Circle Software  Goup BV 310.235

Vepa B.V. 303.091

Bechtle direct B.V. 299.453

Aquaco B.V. 283.172

Aethon Publica B.V. 277.699

De Waardt Bestuursmij BV 270.705

Arbo Unie B.V. 247.930

BügelHajema Adviseurs B.V. 235.364

Rho Adviseurs B.V. 231.930

BrandveiligNL B.V. 208.706

Langhenkel-Talenter B.V. 201.093

Intracto B.V. 142.557

Dutch Delta Systeemtechniek B.V. 134.562

Innovadis B.V. 92.234

Genee 91.848

Staatsbosbeheer regio Noord 81.958

D.J. Maut 79.229

Wolters Kluwer Nederland B.V. 78.570

Totaal: 11.498.789

* Contracten met diverse aannemers voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen
bedragen in euro

Verlofuren
De niet opgenomen verlofuren 2020 berekenen we tegen een gemiddeld uurtarief. 
Medewerkers mogen deze uren verkopen of nog opnemen conform cao-afspraken.
Verplichting verlofuren 2020: € 1.086.302.
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4.5 Overzicht van lasten en baten per taakveld

tabel 107. Lasten en baten per taakveld

Taakveld programma Primitief begroot 2020  Begroot na wijziging 2020 realisatie 2020

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

0.1    Bestuur Dienstverlening 1.822 0 -1.822 1.494 0 -1.494 1.472 0 -1.472 -1.472 

Bestuur en bedrijfsvoering 2.952 4 -2.948 3.032 4 -3.029 3.259 0 -3.259 -3.259 

0.2    Burgerzaken Dienstverlening 1.261 696 -566 1.354 696 -658 1.511 610 -901 -901 

0.3    Beheer overige gebouwen en gronden Bestuur en bedrijfsvoering 343 44 -299 477 269 -208 528 295 -233 -233 

0.4    Overhead Dienstverlening 85 11 -74 85 11 -74 38 0 -38 -38 

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0 0 441 0 -441 -441 

Bestuur en bedrijfsvoering 25.266 587 -24.679 26.496 581 -25.915 26.476 737 -25.738 -25.738 

0.5    Treasury Bestuur en bedrijfsvoering 27 375 348 -18 536 555 535 380 -155 -155 

0.61  OZB woningen Bestuur en bedrijfsvoering 597 9.255 8.658 600 9.752 9.152 752 10.033 9.281 9.281 

0.62  OZB niet-woningen Bestuur en bedrijfsvoering 400 8.550 8.150 542 8.548 8.006 569 8.617 8.048 8.048 

0.63  Parkeerbelasting Bestuur en bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.64  Belastingen overig Bestuur en bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.7   Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Bestuur en bedrijfsvoering 0 119.977 119.977 0 124.498 124.498 0 125.000 125.000 125.000 

0.8   Overige baten en lasten Bestuur en bedrijfsvoering 2.577 5.451 2.874 1.925 2.002 77 556 562 6 6 

0.9   Vennootschapsbelasting (VpB) Bestuur en bedrijfsvoering 10 0 -10 10 0 -10 0 0 0 0 

0.10  Mutaties reserves Dorpen en wijken 0 7 7 0 831 831 0 710 710 710 

Sociaal 1.000 87 -912 1.000 3.861 2.861 1.000 3.736 2.736 2.736 

Economie 0 307 307 0 637 637 0 628 628 628 

Dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bestuur en bedrijfsvoering 1.163 1.839 676 2.920 3.892 972 2.924 3.522 598 598 

0.11  Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 4.637 5.102 465 2.431 0 -2.431 -2.334 

1.1   Crisisbeheersing en brandweer Economie 4.059 186 -3.873 4.301 186 -4.115 4.200 170 -4.031 -4.031 

1.2   Openbare orde en veiligheid Economie 1.195 3 -1.192 1.442 3 -1.439 1.391 16 -1.375 -1.375 

Gevolgen gas- en zoutwinning 1.071 1.536 465 5.898 6.362 465 6.097 6.538 441 441 

2.1   Verkeer en vervoer Dorpen en wijken 6.885 190 -6.695 6.948 181 -6.767 7.323 357 -6.966 -6.966 

2.2   Parkeren Dorpen en wijken 0 140 140 0 140 140 0 83 83 83 

2.3   Recreatieve havens Economie 27 7 -20 27 7 -20 35 3 -32 -32 

2.4   Economische havens en waterwegen Dorpen en wijken 326 0 -326 206 0 -206 171 0 -171 -171 

Economie 70 0 -70 70 0 -70 50 0 -50 -50 

2.5   Openbaar vervoer Economie 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 -3 

3.1   Economische ontwikkeling Economie 277 0 -277 285 0 -285 209 5 -204 -204 

3.2   Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economie 1.178 1.141 -38 1.588 1.869 281 1.439 1.761 322 322 

3.3   Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economie 197 31 -166 208 31 -177 198 20 -177 -177 

3.4   Economische promotie Economie 244 250 6 254 250 -4 234 259 25 25 

4.1   Openbaar basisonderwijs Sociaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bedragen in euro
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tabel 107. Lasten en baten per taakveld

4.2   Onderwijshuisvesting Sociaal 4.231 606 -3.624 8.078 1.636 -6.442 7.598 1.067 -6.531 -6.531 

4.3   Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sociaal 4.580 2.072 -2.508 4.579 2.113 -2.466 3.770 1.777 -1.993 -1.993 

5.1   Sportbeleid en activering Dorpen en wijken 194 21 -173 324 61 -263 309 89 -220 -220 

5.2   Sportaccommodaties Dorpen en wijken 4.687 1.095 -3.592 4.782 795 -3.987 4.713 995 -3.718 -3.718 

5.3   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Dorpen en wijken 3.133 260 -2.873 3.037 273 -2.764 3.055 289 -2.766 -2.766 

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 102 102 0 62 62 0 0 

5.4   Musea Dorpen en wijken 92 0 -92 92 0 -92 89 4 -86 -86 

5.5   Cultureel erfgoed Dorpen en wijken 354 4 -350 304 0 -304 282 0 -282 -282 

5.6   Media Dorpen en wijken 1.709 227 -1.482 1.719 227 -1.492 1.792 196 -1.597 -1.597 

Dienstverlening 36 0 -36 36 0 -36 36 0 -36 -36 

5.7   Openbaar groen en (openlucht) recreatie Dorpen en wijken 5.800 54 -5.746 5.925 54 -5.870 6.036 176 -5.861 -5.861 

6.1   Samenkracht en burgerparticipatie Dorpen en wijken 658 0 -658 850 0 -850 805 222 -582 -582 

Sociaal 5.552 374 -5.177 5.628 110 -5.519 5.050 173 -4.877 -4.877 

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0 0 657 657 0 0 

6.2   Wijkteams Sociaal 6.584 38 -6.545 6.363 38 -6.325 6.403 55 -6.348 -6.348 

6.3   Inkomensregelingen Sociaal 35.164 29.402 -5.762 44.229 38.135 -6.095 40.024 34.535 -5.489 -4.942 

6.4   Begeleide participatie Sociaal 15.956 3.843 -12.112 15.716 2.834 -12.882 14.640 2.448 -12.192 -12.557 

6.5   Arbeidsparticipatie Sociaal 3.406 222 -3.184 2.877 222 -2.655 3.306 178 -3.128 -3.128 

6.6   Maatwerkvoorzieningen (WMO) Sociaal 1.046 0 -1.046 1.052 6 -1.046 917 31 -887 -887 

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+ Sociaal 14.285 630 -13.656 15.443 780 -14.663 15.279 762 -14.516 -14.516 

6.72  Maatwerkdienstverlening 18- Sociaal 20.887 0 -20.887 22.562 0 -22.562 22.600 111 -22.489 -22.768 

6.81  Geëscaleerde zorg 18+ Sociaal 531 270 -261 466 770 304 517 810 293 293 

6.82  Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1   Volksgezondheid Sociaal 3.084 5 -3.079 2.393 5 -2.388 2.048 0 -2.048 -2.048 

Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 666 469 -197 441 244 -197 -197 

7.2   Riolering Dorpen en wijken 4.311 5.690 1.379 4.333 5.690 1.357 4.604 5.807 1.203 1.203 

7.3   Afval Dorpen en wijken 7.361 8.116 755 7.460 8.116 656 7.700 8.270 570 570 

7.4   Milieubeheer Dorpen en wijken 2.325 1 -2.324 2.839 1 -2.838 1.983 21 -1.963 -1.963 

7.5   Begraafplaatsen en crematoria Dorpen en wijken 580 434 -146 569 434 -135 582 355 -227 -227 

8.1   Ruimtelijke ordening Economie 1.585 67 -1.518 1.965 67 -1.897 1.677 46 -1.631 -1.631 

8.2   Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Economie 4.900 4.362 -539 5.607 5.121 -486 4.729 4.079 -650 -650 

8.3   Wonen en bouwen Economie 4.016 2.449 -1.567 4.042 2.269 -1.773 4.362 3.222 -1.139 -1.139 

Dienstverlening 837 0 -837 762 0 -762 817 1 -816 -816 

totaal 210.914 210.914 0 240.577 240.577 0 230.725 230.725 0 0 

bedragen in euro
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4.6 Overzicht reserves en voorzieningen

4.6.1 Reserves

tabel 108. Reserves

Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde 
stand 

1/1/2020

Storting 
2020

Onttrekking 
2020

Boekwaarde 
stand 

31/12/2020

Toelichting Claims 
1-1

Claims 
31-12

ALGEMENE RESERVE

algemene reserve (algemeen) 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.

12.734.645 140.000 6.252.947 6.621.698 De opbrengst van € 140.000 uit parkeergelden wordt jaarlijks aan de algemene reserve toegevoegd. 
In het kader van de taakstelling / ombuigingen is € 350.000 onttrokken aan deze reserve in verband 
met de kosten I&A. 
In verband met een grondaankoop in de Goeden Driehiek is € 174.000 onttrokken aan de reserve. 
Een mutatie van € 1.158.625 houdt verband met de overheling van restant kredieten 2019 naar 2020. 
Tot slot is het rekeningresultaat 2019 ten laste van deze reserve gebracht; € 4.570.322.

totaal algemene reserve 12.734.645 140.000 6.252.947 6.621.698 

BESTEMMINGS RESERVES

Huisvesting onderwijs Hoogezand 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.

256.550 256.550 De reserve is gevoed met middelen die in het verleden aan de algemene uitkering zijn toegevoegd voor 
de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. 
Op het saldo per 31-12-2020 liggen volgende claims: 
- kosten verschuiven accommodaties KC Woldwijck 
- kosten sloop en boekwaarden Van Heemskerckstraat 
- overige 
Totaal

 
 
 
 
 

170.000  
47.554 

  38.997  
265.550

 
 
 
 
 

170.000  
47.554 

 38.997  
256.550

herfinanciering AJC Hoogezand 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.

17.271 102.696 119.967 De toevoeging betreft de rentebaten 2020 in verband met de herfinanciering.

monumentenzorg De reserve is bestemd om verplichtingen jegens eigenaren van gemeentelijke monu-
menten op te kunnen vangen. Dit betreft subsidies voor restauratie van gemeentelijke 
monumenten.

99.792 99.792 In het kader van de ombuiging zijn de middelen van deze reserve volledig ingezet in 2020. 

huis voor cultuur en bestuur; 
Kielzog

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 Cul-
tuur 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.

2.701.003 933.915 1.060.003 2.574.915 Zolang de bouw van Het Kielzog nog niet gereed is, wordt het bedrag wegens lagere exploitatiekosten en 
het voordeel van nog niet toegerekende kapitaallasten toegevoegd aan deze reserve: voor 2020 gaat het 
om € 993.915. 
De onttrekking houdt verband met de dekking van de tijdelijke huisvestingskosten; € 291.000, niet te 
activeren kosten die nog betrekking hadden op de jaarrekening 2019; € 401.000, kosten beveiliging;
€ 50.000, kosten met betrekking tot een afzonderlijk krediet het nieuwe werken; € 12.753 en kosten 
parkeer gelegenheid Kielzog; € 305.250. 

versterking scholen Menterwolde Deze reserve is bij de Najaarsnota 2016 ingesteld om de toekomstige kosten van de 
versterking vanschoolgebouwen in het kader van de aardbevingsproblematiek te kun-
nen dekken. In deze reserve wordt de bijdrage van het rijk, ontvangen via de algemene 
uitkering jaarlijks gestort. Deze bijdrage loopt tot 2035 door. De verwachting is dat de 
investeringen in de loop van 2019/2020 gaan plaats vinden.

577.623 577.623 Dit betreft de bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds. In het kader van het scholenprogramma 
zullen deze de komende jaren ter dekking van eenmalige kosten worden ingezet zoals sloopkosten en 
het afboeken van restant boekwaarden. Het overgebleven saldo dient als dekking voor de toenemende 
kapitaallasten in de jaren na realisatie.

financiële ruimte 2016 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. 

330.500 308.800 21.700 De volgende kosten zijn gedekt ten laste van deze reserve: 
- sloopkosten alg gevolg van het KC Woldwijck 
- afboeken oude boekwaarde ivm de realisatie KC Woldwijck: 
Resterende claims: 
- kosten buitengebied: 
- vorming en opleidingskosten Griffie: 
Totaal:

 
 
  
 
  

          
    17.200 

  4.500 
  21.700

 
 
 
 
  
  

17.200 
  4.500 
21.700

scholenprogramma oor 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 toegevoegd aan de hiervoor 
ingestelde reserve en ingezet overeenkomstig de door de raden van HSSM gemeenten 
vastgestelde programma's huisvesting onderwijs.

6.546.888 896.924 1.809.754 5.634.058 Dit betreft de bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds. In het kader van het scholenprogramma 
zullen deze de komende jaren ter dekking van eenmalige kosten worden ingezet zoals sloopkosten en 
het afboeken van restant boekwaarden. Het overgebleven saldo dient als dekking voor de toenemende 
kapitaallasten in de jaren na realisatie. 
De storting betreft het (oorspronkelijk geraamd) bedrag voor 2020. De onttrekkingen houden verband 
met de eenmalige kosten van 't Heidemeer; € 1.168.897, De Lichtbron; € 153.998 en de Ruitenvelder; 
€ 486.859.

financiële ruimte 2018 Resultaatbestemming 2018 87.400 87.400 Dit betreft de dekkingsmiddelen voor de realisatie van breedband internet in een deel van de gemeente.

financiële ruimte 2019 Op basis van de resultaatbestemming rekening 2019 ingesteld voor de overheveling van 
de restantkredieten van 2019 naar 2020.

1.667.625 1.667.625 De overheveling en inzet van de restant kredieten 2019 heeft in 2020 conform besluitvorming plaats-
gevonden.

grootschalige projecten Teneinde financieringsmiddelen te hebben voor een aantal grootschalige projecten is 
deze reserve gevormd uit de extra dividendopbrengsten Essent en BNG en de positieve 
rekeningresultaten 2006-2009. Uit deze reserve worden gelden gehaald voor de financier-
ing van het Centrumplan Zuidbroek, verdubbeling N33 en de recreatieve ontwikkeling 
Botjeszandgat.

973.858 89.458 1.063.316 Dit betreft de reserering van middelen krimpgelden die nog een realtie hebben met de v.m. gemeente 
Menterwode. 

 

beeldende kunst De gelden uit de reserve beeldende kunst worden besteed aan de realisatie van beeldende 
kunst in de openbare ruimte.

Nieuw ingestelde reserve op 28 november 2019  

onderhoud beeldende kunst De gelden uit de reserve onderhoud beeldende kunst worden besteed aan onderhoud van 
beeldende kunst in de openbare ruimte.

11.946 11.946 De toevoeging vindt plaats door het exploitatie-overschot voor onderhoud. In 2020 was er geen sprake 
van een overschot.

bedragen in euro
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tabel 108. Reserves

Meerstad Balansversterking om in te zetten ten behoeven van verplichtingen in het kader van 
Meerstad

900.000 450.000 450.000 Ter verbetering van de begrotingspositie is dit bedrag conform de oorspronkelijke begroting ingezet.

accommodatiefonds 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. 

294.168 294.168 In 2020 hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

innovatie eigen kracht initiatieven 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. 

162.457 2.000 160.457 De onttrekking betreft de dekking van de kosten van het project cofinanciering motorhuis molen.

DU scholenprogramma Slochteren Deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het Programmaplan onderwijshuisves-
ting gemeente Slochteren 2016-2020. 

2.592.162 2.592.162 Dit betreft de bijdragen van het Rijk vanuit het Scholenfonds. In het kader van het scholenprogramma 
zullen deze de komende jaren ter dekking van eenmalige kosten worden ingezet zoals sloopkosten en 
het afboeken van restant boekwaarden. Het overgebleven saldo dient als dekking voor de toenemende 
kapitaallasten in de jaren na realisatie. 

financiële ruimte 2017 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.

292.778 283.437 9.341 Deze reserve bevat het restant van de provinciale bijdrage voor Bedrijvig en Leefbaar. Van de € 95.778 is 
in 2020 € 86.437 ingezet ter dekking van kosten. Resteert er nog een bedrag van € 9.341. In 2020 zijn de 
van 2019 overgehevelde middelen, € 197.000 ingezet ter dekking van de exploitatiekosten.

leefbaarheidsgelden (krimpgelden) 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. 

219.000 89.000 308.000 In het kader van de resultaatbestemming 2019 is dit bedrag toegevoegd aan deze bestemmingreserve.

AFSCHRIJVINGSRESERVES

huisvesting Rehoboth Hoogezand 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.

941.072 941.072 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast voor de aanpassing van dit 
gebouw. 

uitbr.scholen; peuterspeelz. 
Hoogezand

Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit investeringen in peuterspeelzalen bij De 
Tweemaster (incl. interne verbouwing) en bij de Nico Bulderschool.

325.108 11.648 313.461 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast van investeringen in peuter-
speelzalen.

stimulering.kinderopvang 
Hoogezand

Deze (afschrijvings)reserve vloeit voort uit investeringen voor kinderopvang/peuterspe-
elzalen bij scholen voor het basisonderwijs.

254.363 10.450 243.914 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast van investeringen in kin-
deropvanglokaties

buiten peuterbad de Kalkwijck 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).

70.453 3.685 66.768 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast van het buiten peuterbad

MFA Westerbroek 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.

168.834 4.221 164.613 Met ingang van 2020 wordt deze bestemmingsreserve jaarljks een bedrag worden onttrokken voor 
de dekking van een deel van de afschrijvingslasten van de bijdrage aan de renovatie-verbouw van het 
dorpshuis in Westerbroek.

inrichting werkplekken Hoogezand De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de aangeschafte 
werkplekinrichtingen de betreffende afschrijvingskosten op te vangen.

17.027 17.027 De restant middelen zijn dit jaar afgeboekt ten gunste van het rekeningresultaat.

aanbouw Kerkstr. 38a Hoogezand De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de aanbouw Kerk-
straat 38a de betreffende afschrijvingskosten op te vangen.

30.411 5.036 25.375 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast van de aanbouw Kerkstraat 
38a.

soc. team Kerkstraat 38a 
Hoogezand

De reserve is bestemd om gedurende de economische levensduur van de huisvesting en 
aanvullende investeringen m.b.t. automatisering de afschrijvinskosten op te vangen.

70.680 50.382 20.298 Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast van de aanpassingen voor 
het huisvesten van het sociaal teaam in Kerkstraat 38a.

Slochterhaven Deze reserve is ingesteld om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken die voort-
komen uit de investering Slochterhaven.

383.572 62.325 321.247 Onttrekking is conform begroting ter dekking afschrijvingskosten Slochterhaven

overkluizing Slochteren Deze reserve is ingesteld om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken die voort-
komen uit de investering overkluizing Slochterhaven. 

73.450 3.060 70.390 Onttrekking is conform begroting ter dekking afschrijvingskosten overkluizing Slochteren

informatisering herindeling 2018 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.

503.539 4.293 114.673 393.159 De storting komt van de afschrijvingsreserve automatisering. 
De onttrekking dient ter dekking van 50% van de  afschrijvingskosten van diverse investeringen op het 
gebied van de informatisering.

automatisering herindeling 2018 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.

123.965 8.586 115.379 Naast de overheveling van € 4.293 naar de afschrijvingsreserve informatisering betreft dit de dekking 
van 50% van investeringen op het gebied van automatisering. 

Terreininr. KC De Vosholen 
Hoogezand

De eenmalig beschikbare middelen 2013 (openbare verlichting) en 2015 (terreinin-
richting) zijn omgezet in een reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van deze 
investering. 

146.000 146.000 Doordat het project nog niet volledig was afgerond zal met ingang van 2021 vanuit deze bestemmings-
reserve jaarljks een bedrag worden onttrokken voor de dekking van een deel van de afschrijvingslasten 
van terreininrichting bij KC Vosholen.

totaal bestemmingsreserves 19.171.872 3.783.911 6.913.576 16.042.207 596.050 287.250 

RESULTAAT

saldo rekening -4.570.322 7.000.824 2.430.502 

totaal resultaat -4.570.322 7.000.824 2.430.502 

Totaal eigen vermogen 27.336.196 10.924.735 13.166.523 25.094.407 

bedragen in euro
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4.6.2 Voorzieningen

tabel 109. Voorzieningen

Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde 
stand 

1/1/2020

Storting 
2020

Onttrekking 
2020

aanwending 
2020

Boekwaarde 
stand 

31/12/2020

Toelichting

VOORZIENINGEN - VERPLICHTINGEN EN VERLIEZEN

arbeidsgerelateerde verplichtingen Zoals uit de omschrijving blijkt worden middels deze voorziening  
(toekomstige) arbeidgerelateerde verplichtingen vastgelegd.

63.800 63.800 In verband met de liquidatie van de v.m. Stichting Baanvak is er een voorziening getroffen van € 63.800  
wegens nog te betalen transitievergoedingen. In 2020 is op deze voorziening geen beroep gedaan.

APPA wethouders De voorziening is ingesteld om een mogelijk tekort van de pensioenuit-
keringen van wethouders aan te vullen.

339.654 344.065 128.554 555.165 Op basis van berekeningen van Loyalis is vermeld bedrag aan de voorziening toegevoegd. 
De aanwending betreft door Loyalis in rekening gebrachte kosten.

totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 403.454 344.065 128.554 618.965 

RISICOVOORZIENINGEN

technisch onderhoud gymlokalen Uit deze voorziening worden de kosten gedekt van onderhoud en kleine 
aanpassingen van de gymlokalen

De onttrekking uit deze voorziening is gestort in de voorziening groot onderhoud voor gebouwen die  
in 2019 is gevormd.

vervanging meubilair gymlokalen Betreft gelden bestemd voor de vervanging/aanpassing van  
meubilair van de gymlokalen. Vervanging vindt onregelmatig plaats. 
Een voorziening is daarom gewenst. Er wordt een lange termijn  
planning gemaakt voor de inventaris van de gymlokalen.

46.220 10.703 56.923 De toevoeging is gebaseerd op de oorspronkelijke raming 2020. 
In 2020 is er geen meubilair ten laste van deze voorziening aangeschaft. 

totaal risicovoorzieningen 46.220 10.703 56.923 

EGALISATIEVOORZIENINGEN

groot onderhoud gebouwen De voorziening groot onderhoud gebouwen is in 2019 gevormd.  
Op basis van het meerjaren onderhoudsplan is een meerjaren-
begroting gemaakt waarmee bepaald is hoe groot de voorziening moet 
zijn, welk jaarlijks bedrag er in gestort moet worden, om het groot 
onderhoud van de gebouwen de komende 10 jaar te kunnen dekken.

1.636.511 960.000 150.000 843.871 1.602.640 De storting van 960.000 euro is gebasseerd op het benodigde bedrag. 
In het kader van de ombuigingen is er € 150.000 aan de voorziening onttrokken. 
De aanwending betreft de kosten 2020 van groot onderhoud.

rioolrechten Doel is om tekorten op te kunnen vangen en om de stijging van 
tarieven te kunnen temperen.

14.299.195 690.292 376.140 14.613.347 De toevoeging heeft betrekking op het voordelig saldo tussen de uitgaven en inkomsten in 2020. 
De onttrekking houdt verband met de dekking van investringskosten op het gebied van riolering.

afvalstoffen Doel is om grote jaarlijkse schommelingen binnen de afvalstoffen-
heffing op te kunnen vangen

1.823.783 465.668 1.358.115 Op basis van het saldo van de lasten en de ontvangen  afvalstoffenheffing wordt dit bedrag onttrokken.
toegevoegd.

harmonisatie afvalbeleid Harmonisatie van het afvalbeleid ter dekking van de kosten zonder  
de afvalstoffenheffing te verhogen.

374.392 225.392 149.000 Ter dekking van de kosten 2020 van het harmonisatie project Anders met Afval wordt dit bedrag onttrokken.

totaal egalisatievoorzieningen 18.133.880 1.650.292 1.217.200 843.871 17.723.101 

VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN

groot onderhoud wegen Doel van de voorziening is ter dekking van de jaarlijkse kosten van de 
rehabitatie van de verhardingen.

973.584 1.450.000 1.032.113 1.391.470 Conform de begroting wordt dit bedrag toegevoegd aan de voorziening. 
De aanwending houdt verband met de dekking van de kosten groot onderhoud 2020. 

aanleg riool wijkvern.Gorecht-W. Doel van de voorziening is om de vervanging van de riolering 
betreffende de herstructurering Gorecht West te kunnen bekostigen. 
Voorheen werden de uitgaven rechtstreekst gefinancierd uit de 
voorziening Egalisatie rioolrechten. In het vGRP2013-2017 Beleidsplan 
riolering en water is hiermee rekening gehouden.

1.226.000 676.000 550.000 De onttrekking betreft de dekking van de aanleg van het riool in Gorecht-West, fase 4. Het restant zal worden 
ingezet voor de riool investeringen voor fase 5.

achterstallig onderh.gebouwen Sl. De dekking van de kosten van achterstallig onderhoud De onttrekking uit deze voorziening is gestort in de voorziening groot onderhoud voor gebouwen die 
in 2019 is gevormd.

achterstallig onderh. gebouwen Mw De dekking van de kosten van achterstallig onderhoud De onttrekking uit deze voorziening is gestort in de voorziening groot onderhoud voor gebouwen die 
in 2019 is gevormd.

groot onderhoud tennisbanen Muntendam De dekking van de kosten van groot onderhoud 50.000 25.000 27.036 47.964 Conform de begroting wordt dit bedrag toegevoegd aan de voorziening. 
De aanwending betreft de kosten groot onderhoud.

totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen 2.249.584 1.475.000 676.000 1.059.150 1.989.434 

VOORZIENINGEN MIDDELEN VAN DERDEN

groot onderhoud graven De dekking van de kosten van groot onderhoud 550.719 140.976 140.976 550.719 De ontvangen afkoopsommen groot onderhoud graven worden aan de voorziening toegevoegd. 
Ter dekking van de kosten 2020 is hetzelfde bedrag onttrokken.

totaal voorzieningen middelen van derden 550.719 140.976 140.976 550.719 

Totaal voorzieningen 21.383.857 3.621.036 2.034.176 2.031.575 20.939.142 

bedragen in euro
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tabel 110. Voorzieningen activa

Omschrijving Nut, noodzaak en bestaansrecht Boekwaarde 
stand 

1/1/2020

Storting 
2020

Onttrekking 
2020

aanwending 
2020

Boekwaarde 
stand 

31/12/2020

Toelichting

VOORZIENINGEN - VERPLICHTINGEN EN VERLIEZEN

ijsbaanlocatie Sappemeer Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van 
de laats vastgestelde grondexploitatie.

3.925.973 78.000 149.419 3.854.554 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de uitkomst in de MPG 2020 (oorspronkelijke begroting). 
De onttrekking vindt plaats conform de MPG 2021.

stadscentrum Hoogezand Deze voorziening is ingesteld om de kosten van saneringen te 
dekken die gedaan worden in het stadshart Hoogezand.

386.924 9.900 377.024 In 2019 is 181.076 euro onttrokken voor saneringen in het stadshart in het gebied waar eind 2019 met de bouw 
is gestart. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 9.900.

grondexploitatie Korenmolenweg Slochteren Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van 
de laats vastgestelde grondexploitatie.

240.910 5.000 245.910 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de uitkomst in de MPG 2020 (oorspronkelijke begroting). 
De onttrekking vindt plaats conform de MPG 2021.

grondexploitatie Veenlaan Slochteren Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van 
de laats vastgestelde grondexploitatie.

2.206.118 45.000 6.708 2.244.410 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de uitkomst in de MPG 2020 (oorspronkelijke begroting). 
De onttrekking vindt plaats conform de MPG 2021.

Venemastraat Meeden Deze voorziening wordt periodiek geactualiseerd op basis van 
de laats vastgestelde grondexploitatie.

174.340 3.000 22.864 154.476 De storting in de verliesvoorziening is gebaseerd op de uitkomst in de MPG 2020 (oorspronkelijke begroting). 
De onttrekking vindt plaats conform de MPG 2021.

Gouden Driehoek Zuidbroek In 2014 is door onzekerheid van de vordering op De Gouden 
Driehoek bv deze voorziening getroffen. Deze verliesvoorzien-
ing valt vrij door de zekerheid van betaling van de laatste 
termijn m.b.t. de levering van de grond. 

609.830 609.830 Aangezien de laatste termijn m.b.t. de levering van de groen nog ontvangen moet worden blijft dit bedrag 
staan in de voorziening. 

totaal voorzieningen - verplichtingen en verliezen 7.544.095 131.000 434.801 7.240.294 

RISICOVOORZIENINGEN

dubieuze debiteuren De voorziening dient om het risico van oninbaarheid van be-
lasting debiteuren en overige (privaatrechtelijke) debiteuren 
af te dekken. 

765.260 149.228 245.940 668.548 Op basis van een risicopercentagetabel en een eigen inschatting voor wat betreft de haalbaarheid dat 
vorderingen nog worden ontvangen, wordt de hoogte van deze voorziening bepaald.  
De oninbare bedragen worden aan deze voorziening onttrokken; in 2020 € 246.000.  
De reden van het oninbaar verklaren verschilt per debiteur. In het algemeen betreft het een faillisement, dan-
wel beëindigde bedrijfsactiviteiten. Of de debiteuren is vertrokken zonder te weten naar welk adres. Daarnaast 
vindt afboeking plaats als verdere juridische stappen ontbreken. Op basis van het ingeschatte risico, zoals 
vermeld in de kolom Stand 31-12-2020, wordt er een bedrag toegevoegd van € 149.228. 

dubieuze debiteuren sociale zaken In het kader van de herwaardering van de debiteuren sociale 
zaken in verband met de invoering van de Wet Werk en Bij-
stand (WWB), is een voorziening gevormd die het risico van 
oninbaarheid moet afdekken

3.098.783 242.150 439.923 2.901.010 De hoogte van de voorziening wordt op rekeningsbasis afgeleid van het actuele saldo van openstaande 
vorderingen per ultimo boekjaar en algemeen gehanteerde inbaarheidspercentages.  Het bedrag van open-
staande vorderingen (voornamelijk terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand) fluctueert jaarlijks 
door ontvangen aflossingen van oude vorderingen en het ontstaan van nieuwe. 
Op basis van het ingeschatte risico, zoals vermeld in de kolom Stand 31-12-2020, wordt er een bedrag van 
€ 242.150 aan de voorziening toegevoed.  
Als i=oninbaar is er € 439.923 aan deze voorziening onttrokken.

gemeentelijke kredietbank Opvangen van de risico’s in verband met de terugontvangst 
van de verstrekte leningen door de gemeentelijke kredietbank.

34.569 9.695 11.358 32.906 Er is € 11.358 afgeschreven wegens oninbare vorderingen. Regulier is er o.b.v. een 1% risicopremie-regeling 
€ 2.684  aan de voorziening toegevoegd. Om de voorziening per ultimo van het jaar weer op 10% van het 
uitstaande leningensaldo brengen is een bedrag van € 7.011 toegevoegd. Het saldo is daarmee toereikend om 
mogelijke risico's af te dekken.

renteloze lening NNTTM Ter afdekking van het risico van deze verstrekte lening is deze 
voorziening getroffen   

100.000 100.000 Aan gezien er nog niet wordt afgelost op deze lening is het bedrag van de voorziening niet gewijzigd.

totaal risicovoorzieningen 3.998.613 401.074 451.282 245.940 3.702.465 

bedragen in euro
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4.7  Investeringen

Hierna volgen twee overzichten met investeringen waarvan de beschikbaar 
gestelde kredieten € 50.000 of hoger zijn. De overzichten betreffen alleen 
de bestedingskredieten (uitgaven). Hier zitten ook kredieten tussen waar 
investeringsbijdragen tegenover staan of welke gedekt worden uit eigen middelen 
(bestemmingsreserve) of waarvoor een voorziening is getroffen. Alle kredieten zijn 
voorzien van een korte toelichting.

Het eerste overzicht betreft de investeringen die nog door blijven lopen in 2021. In het 
geval een investering niet in het begrotingsjaar wordt gerealiseerd, kan het college 
het krediet ook aanwenden in de 2 navolgende begrotingsjaren. Dit is in de financiële 
verordening van de gemeente vastgelegd. Ondanks dat zitten er nog een paar kredieten 
tussen welke, met reden omkleed, nog een extra jaar beschikbaar (moeten) blijven ter 
besteding in 2021. Dan zal de uitvoering plaatsvinden. Is dat niet het geval dan vervalt 
het krediet dan definitief.

Het tweede overzicht bevat de in 2020 gereed gemelde investeringen. Deze worden qua 
besteding in 2020 afgesloten. Indien van toepassing wordt in de toelichting aangegeven 
waarom een krediet nog "open" wordt gehouden. In de meeste gevallen ligt er een 
administratieve reden aan ten grondslag.

Voorgaande uitgangspunten zijn ook van toepassing op de investeringskredieten die 
kleiner zijn dan € 50.000. Omdat dit overzicht anders te lang is en onoverzichtelijk 
wordt zijn deze niet opgenomen.

tabel 111. Doorlopende investeringskredieten

Omschrijving Krediet 
2018-
2020

Werkelijk 
2018-
2020

Restant 
krediet:

Toelichting:

GEMEENTELIJKE (BEDRIJFS) GEBOUWEN:

Bouw Fase 2 Kielzog Gorecht Oost 157 27.988.273 22.556.738 5.431.535 Er wordt gekoerst op een oplevering binnen het beschikbare budget.  
Tot dusver verloopt de uitvoering conform de contractplanning die  
uitgaat van een oplevering op 28 mei 2021.

Kielzog fase 2 openbare ruimte 535.600 250.860 284.741 Dit betreft het (restant) voorbereidingskrediet voor de inrichting van de 
openbare ruimte rond Het Kielzog. Op 28 januari 2021 is door de raad 
een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de afrondende in-
richting van de openbare ruimte rondom het nieuwe gemeentehuis. De 
planning is dat de uitvoering in het derde kwartaal van 2021 gereed is.

VVI 2019 facilitair - kantoormeubilair 100.000 45.670 54.330 De resterende aanschaf vindt in 2021 plaats.

VVI 2019 facilitair - toegangscontrolesys-
teem

75.000 0 75.000 Dit krediet zal in 2021 worden betrokken bij de nieuwbouw van het 
gemeentehuis.

VVI 2019 facilitair - afvalscheidingsbakken 75.000 7.897 67.103 De resterende aanschaf vindt in 2021 plaats.

VVI 2020 facilitair - kantoor meubilair 50.000 2.738 47.262 Ook dit krediet zal in 2021 worden betrokken bij de nieuwbouw  
van het gemeentehuis.

bedragen in euro
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tabel 111. Doorlopende investeringskredieten

AUTOMATISERING:

Investeringen 2018 laptops 150.000 105.410 44.590 De vervanging heeft vertraging opgelopen. De resterende vervanging van 
laptops in 2021 zal worden afgestemd op de verdere inrichting van het 
nieuwe gemeentehuis.

Investeringen 2018 beeldschermen 157.000 137.959 19.041 De vervanging heeft vertraging opgelopen. De resterende aanschaf van 
beeldschermen in 2021 zal worden afgestemd op de verdere inrichting 
van het nieuwe gemeentehuis.

VVI 2020 switches / 
 inrichting nieuw gememeentehuis

60.000 31.738 28.262 De aanschaf van nieuwe switches heeft vertraging opgelopen.  
De resterende aanschaf zal worden afgestemd op de verdere inrichting 
van het nieuwe gemeentehuis.

VVI 2020 CAD omgeving (nieuwe servers) 80.000 62.073 17.927 De afronding van dit project vindt in 2021 plaats. 

INFORMATISERING:

Investeringen 2018 WMO-systeem 70.000 0 70.000 Dit project zou in 2020 starten. Als gevolg van de regionale ontwikkelin-
gen bij de RIGG voor de jeugdadministratie wordt dat op z'n vroegst de 
2e helft van 2021 duidelijk. Investering gaat daarmee naar 2022.

Investeringen 2018 Regiesysteem 170.000 103.614 66.386 De livegang van dit systeem is 2021. Dan wordt dit krediet ook afgelsoten.

Invoer Het nieuwe werken-digitalisering 393.783 35.260 358.523 Er lopen nog grote digitalsieringstrajecten door in 2021: BWRI, GKB en 
het  centraal archief.

Invest.2018 I&A Zaaksysteem 200.000 164.504 35.496 De livegang van dit systeem is 2021. Dan wordt dit krediet ook afgel-
soten.

Invest.2018 I&A Belastingsysteem 200.000 82.930 117.070 Een deel van dit nieuwe systeem is al in gebruik genomen. In 2021 volgt 
de livegang van de resterende modules. Investering wordt daarmee in 
2021 afgerond.

VVI 2020 I&A Digitalisering BWRI (softw.-etc.) 115.000 0 115.000 Dit project wordt uitgevoerd in 2021.

VVI 2020 I&A Digitalisering GKB (Softw.-etc) 70.000 11.979 58.021 Dit project loopt door in 2021.

VVI 2020 I&A Containermanagementsoftware 100.000 0 100.000 Dit project wordt uitgevoerd in 2021.

VVI I&A 2020 Nieuwe website(s) 75.000 86.152 -11.152 De afronding van dit inmiddels opgestarte project vindt in 2021 plaats.

VVI 2020 I&A BBV-Software 80.000 0 80.000 De livegang is in 2021. Dan wordt deze investering ook afgerond.

Investeringen DSO 100.000 16.683 83.317 Dit project loopt door in 2021

TRACTIEMIDDELEN ETC.:

Volkswagen Transporter 03-BZ-KF HS 50.000 0 50.000 Als gevolg van wijzigingen in de indeling van de teams binnen IBOR en 
de daaruit voortvloeiende  voortschrijdende inzichten is er vertraging 
ontstaan in de uitvoering. De aanschaf staat nu voor 2021 gepland. 

VVI 2020 Iveco trakker BZ-JL-94SL 275.000 0 275.000 De gunning is verstrekt in 2020; de oplevering is in 2021

VVI 2020 Iveco trakker BZ-FX-26SL 230.000 0 230.000 De gunning is verstrekt in 2020; de oplevering is in 2021

VVI 2020 Peugeot boxer 86-VRR-3 HS 50.000 0 50.000 Als gevolg van wijzigingen in de indeling van de teams binnen IBOR en 
de daaruit voortvloeiende  voortschrijdende inzichten is er vertraging 
ontstaan in de uitvoering. De aanschaf staat nu voor 2021 gepland. 

VVI 2020 Mitsubishi canter 72-VPT-4 65.000 0 65.000 Als gevolg van wijzigingen in de indeling van de teams binnen IBOR en 
de daaruit voortvloeiende  voortschrijdende inzichten is er vertraging 
ontstaan in de uitvoering. De aanschaf staat nu voor 2021 gepland. 

OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN:

Herstructurering Hoogezand Noord 1.454.000 525.968 928.032 Onder dit (totaal)krediet vallen de aankoop van het terrein van de voor-
malige Welkoop aan de Spilbergenkade (in 2020) en de aankoop van het 
hoekpand aan de Meint Veningastraat.
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VERHARDING / OPENBARE VERLICHTING / BRUGGEN / WATER /GROEN

Wegwerken achterstallig onderhoud  
wegen 2020

1.000.000 460.589 539.411 Voor wegen is, verdeeld over 4 jaren, in totaal  4 miljoen euro beschik-
baar gesteld.  In 2020 is gestart met de uitvoering, maar dit loopt iets 
uit. Het (restant) krediet blijft beschikbaar voor de vervolgkosten 2021.

Rehabilitatie verhardingen 2020 475.000 110.212 364.788 Door corona en weersomstandigheden zijn een aantal projecten  
uitgesteld naar 2021 (bijv. Sochterstraat en Martenshoek).  
Deze projecten zijn al wel uitbesteed en zijn naar verwachting voor  
de zomer van 2021 klaar.

Reconstructie-herinrichting  
W.A. Scholtenweg Zuidbroek

908.175 1.032.451 -124.276 De oplevering van dit project heeft inmiddels plaatsgevonden.  
De definitieve afrekening vindt in 2021 plaats, waarna het saldo  
op nul zal sluiten.

Vervanging Eendrachtsbrug 325.000 33.375 291.625 Er zijn reeds enkele werkzaamheden uitgevoerd. Verder is er in 2020 
nog een onderzoek uitgevoerd en hieruit bleek dat er nog aanvullende 
werkzaamheden nodig zijn. Deze werkzaamheden worden in 2021  
uitgevoerd, waarna de investering wordt afgerond.

Vervangingsplan Openbare verlichting 2019 
masten

400.000 292.459 107.541 De uitvoering heeft dit jaar plaatsgevonden. De oplevering, het  
aanleveren van mutaties en de eindafrekening volgen in 2021.

Vervangingsplan Openbare verlichting 2020 
masten

400.000 68.885 331.115 Verdere uitvoering en afrondingen vindt plaats in 2021.

Vervangingsplan Openbare verlichting 2019 
armaturen

200.000 144.445 55.555 De uitvoering heeft dit jaar plaatsgevonden. De oplevering, het  
aanleveren van mutaties en de eindafrekening volgen in 2021.

Vervangingsplan Openbare  verlichting 2020 
armaturen

200.000 83.351 116.649 Verdere uitvoering en afrondingen vindt plaats in 2021.

SCHOLENPROGRAMMA

Voorbereiding programmaplan huisvesting 
onderwijs

6.011.657 401.244 5.610.413 Bij het vaststellen van de bouwkredieten wordt steeds een deel van het 
voorbereidingskrediet en de bijbehorende kosten verplaatst naar dat 
nieuwe bouwkrediet. Dit krediet zal daarom afnemen en uiteindelijk  
0 bedragen. Geen afwijkingen. Verwachte afronding is in 2022.

2019 sloop-nieuwbouw gymzaal Mars 65 1.452.000 0 1.452.000 Het opstarten van dit project vindt in 2021 plaats. 

2020 kindcentrum Hoogezand-West 10.949.500 456.679 10.492.821 De (verdere) uitvoering vindt in 2021 plaats. 

2021 kindcentrum Woldwijck 2  
Zuiderkroon 2,4,6,8

14.166.000 3.675.127 10.490.873 De verdere uitvoering vindt in 2021 plaats.

2020 aanpassing sporthal Kalkwijck 116.000 0 116.000 De realisatie is in de eerste helft van 2021

Verduurzaming gymzaal A. Bosscherstr 32 446.000 0 446.000 Dit project zal in 2021 worden uitgevoerd

Vervangende nieuwbouw kindcentrum  
J.Huiztingstraat 4 - Van Heemskerckschool

4.047.300 235.427 3.811.873 Dit project is dit jaar gestart. De verwachte afronding is in 2021.   
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Vervangende nieuwbouw De Wiekslag, 
Schoollaan 1 te Slochteren

2.071.056 1.856.244 214.812 Dit project is dit jaar gestart. De verwachte afronding is in 2021.   
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Kindcentrum Eikenlaan 1,3,5 te Kolham 3.296.283 763.972 2.532.311 Dit project is dit jaar gestart. De verwachte afronding is in 2021.   
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Vervangende nieuwbouw De Lichtbron,  
Van Heemskerckstraat 119 te Hoogezand

2.447.796 1.091.269 1.356.527 Betreft de vervangende nieuwbouw van De Lichtbron. De start was in 
2020. De afronding vindt in 2021 plaats. Op dit moment zijn er verder 
geen bijzonderheden te melden.

2020 kindcentrum Hoofdweg 85  
te Siddeburen

8.388.437 760.461 7.627.976 Dit project is in 2020 gestart. De afronding wordt in 2021 verwacht. 
Verder zijn er geen bijzonderheden.

2020 kindcentrum Hoogezand-West 962.000 354.558 607.442 Dit project is in 2020 gestart. De afronding wordt in 2021 verwacht. 
Verder zijn er geen bijzonderheden.

Bijdrage vervangende nieuwbouw De Meent,  
Goeman Borgesiusstraat 52 te Schildwolde

2.068.000 124.425 1.943.575 Dit project is in 2020 gestart. De afronding wordt in 2021 verwacht. 
Verder zijn er geen bijzonderheden.

Voorbereidingskrediet Rutger Kopland school 388.000 3.612 384.388 Dit project is in 2020 gestart. De afronding wordt in 2021 verwacht. 
Verder zijn er geen bijzonderheden.

Toekomstpakket W.A. Scholtenschool,  
Pluvierstraat 13 te Foxhol

650.000 636.773 13.227 Dit project zal in 2021 worden uitgevoerd

Duurzaamheidsmaatregelen scholen 124.674 22.004 102.670 Het budget voor het verduurzamen van de scholen is qua  
verantwoordelijkheid overgeheveld naar het scholenprogramma  
en wordt van daaruit in 2021 verder ingezet.

Versterken - verduurzamen Noordsuythoeve, 
Schoolstraat 2 te Noordbroek

950.000 792.814 157.186 In 2021 volgt er nog een aanpassing van de ventilatie van de gymzaal. 
Dan vindt ook de afrekening plaats. Verder zijn er geen bijzonderheden.
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SPORT:

VVI 2020 Vervanging toplaag watergedragen 
hockeyveld

220.000 0 220.000 De voorlopige gunning heeft dit jaar plaatsgevonden.  
De realisatie vindt in 2021 plaats.

VVI 2020 Vervanging sportmateriaal 
gymzalen/sporthallen

210.000 173.796 36.204 De resterende werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd.

VVI 2020 Vervanging materiaal  
zwembadtechniek

219.000 82.750 136.250 Een deel van dit grote project is inmiddels uitgevoerd.  
De resterende werzaamheden volgen in 2021.

MULTI FUNCTIONELE CENTRA (MFC'S)

Bijdrage MFC Ruitenvelder, Ruitenweg 39  
te Froombosch

900.000 375.000 525.000 Dit project wordt in 2021 afgerond. De verwachting is dat het hele  
beschikbare budget aangewend zal worden.

Buitenruimte MFC Siddeburen 207.000 199.829 7.171 Dit project is in december 2020 afgerond. De verwachting is dat er in 
2021 geen kosten meer volgen. Begin 2021 zal er worden afgerekend  
met de provincie.

Buitenruimte MFC Froombosch 240.000 0 240.000 De buitenruimte van het nieuwe dorpshuis in Froombosch wordt in 2021 
gerealiseerd. De kosten worden dan ook verwacht. Na realisatie vindt 
ook de afrekening met de provincie plaats.

Buitenruimte Houtstek Slochteren 378.000 113.043 264.957 Dit project is nog in uitvoeringen. Verwacht wordt dat de afronding in 
2021 plaatsvindt waarna er kan worden afgerekend met de provincie. 

Bouw MFC Meeden, Tussen Baide Meulens 
16 te Meeden

5.498.000 1.340.467 4.157.533 De uitvoeringen van dit project verloopt conform de planning. Op basis 
van de gunning past de reasliatie financieel gezien binnen het budget.

RIOLERING:

GRP 2018 vervanging riolering (tlv. voorziening) 730.756 265.565 465.192 Algemene toelichting: 
Er staan meerdere investeringskredieten open omdat de realisatie  
achter loopt op de oorspronkelijke planning. Na diverse inspecties 
is er een nieuw uitvoeringsplan opgesteld in 2020. Deze kredieten 
worden gebruikt om dit uit te voeren. In oktober is de raad hierover  
geïnformeerd door middel van een memo. De verdere uitvoering vindt  
in 2021 plaats. De kosten komen ten lasten van de in dat verband  
gevorm de voorziening.

GRP 2019 vervanging riolering (tlv. voorziening) 730.756 0 730.756

2020 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer 1.130.756 0 1.130.756

2020 Riolering – verbetering van het systeem 110.000 0 110.000

GRP2018 verbetering systeem (tlv. voorzeining) 110.000 80.171 29.829

GRP2019 verbetering systeem (tlv. voorziening) 110.000 31.661 78.339

GRP2019 klimaat adaptatie (tlv. voorziening) 400.000 0 400.000

AFVAL C.A.:

VVI 2019 klein chemisch depot Hgz 152.500 0 152.500 Door omstandigheden is er vertraging ontstaan in de uitvoering. De 
bedoeling is de investering in 2021 uit te laten voeren. Er is een ontwerp 
van wat het gaat worden. Zodra daarvoor een projectleider beschikbaar 
is zal met de uitvoering worden gestart.

WONEN EN BOUWEN:

Gorecht-West fase 3 2.415.633 3.258.923 -843.290 Het nadelig saldo word hoofdzakelijk veroorzaakt door: 
De grondtransactie met Lefier die met gesloten beurzen heeft plaats-
gevonden, maar als een afzonderlijke last en bate in de administratie 
zijn vastgelegd. Dit is in de ramingen niet tot uitdrukking gebracht. 
Vandaar de afwijking bij de lasten. Hierbij gat het om een bedrag van 
€ 726.000. 

Daarnaast heeft de administratieve afwikkeling van fase 2 op dit project 
onderdeel plaatsgevonden. Bij de herindeling in 2018 was Fase 2 al als 
gereed gemeld met als gevolg dat er nog voor een bedrag van € 266.000 
aan kosten woonrijp maken op dit project onderdeel is verantwoord. 
Hier staan ook niet aanvullend geraamde dekkingmiddelen tegenover. 
Hierbij gaat om middelen uit de bestemmingsreserve Gorecht-West, de 
egalisatievoorziening riolering Gorecht-West en bijdrages van Lefier en 
het waterschap. 
Deze fase zal medio 2021 worden afgerond en afgesloten.

Gorecht-West fase 4 4.377.048 660.051 3.716.997 In 2020 is door de raad het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.  
De woningen zijn gesloopt en er is gestart met het bouwrijpmaken.  
De verwachting is dat medio 2022 het project gereed is.

Gorecht-West fase 5 431.000 11.800 419.200 De voorbereidingen voor de wijkvernieuwing Gorecht-West fase 5 zijn  
in volle gang, de verwachting is dat er in 2021 een uitvoeringskrediet 
wordt aangevraagd.

OVERIGE INVESTERINGEN:

Ontwikkeling Foxholstermeer 93.115 65.614 27.501 Dit is nog een project in uitvoering. De afronding zal in 2021 plaatsvinden.
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tabel 112. In 2020 gereed gemelde investeringen

Omschrijving Krediet 
2018-
2020

Werkelijk 
2018-
2020

Restant 
krediet:

Toelichting:

AUTOMATISERING

VVI 2020 vervanging Firewall 60.000 57.988 2.012 De firewall is in 2020 vervangen.

INFORMATISERING

VVI 2020 I&A E-HRM (pers.adm. en sala-
risverwerking)

50.000 0 50.000 Dit krediet kan worden afgesloten omdat de kosten ten laste van  
een HR team budget zijn verantwoord. 

VVI 2020 I&A Inhuur tijdelijke  
I-projectleiding

50.000 0 50.000 Dit krediet vervalt als investering.

TRACTIEMIDDELEN ETC.

M 80 Daf CF 15-BPL-9 270.000 271.609 -1.609 Dit tractiemiddel is in 2020 aangeschaft.

BIB 213 Mercedes Vans Sprinter 49-BPX-7 160.000 170.968 -10.968 Dit tractiemiddel is in 2020 aangeschaft.

BIB 207 MAN TGM 95-BPL-4 210.000 202.292 7.708 Dit tractiemiddel is in 2020 aangeschaft.

BIB 194 Stratos B40-36 opzetstrooier 50.000 39.596 10.404 Dit tractiemiddel is in 2020 aangeschaft.

M 81 Daf CF 92-BPL-6 270.000 271.609 -1.609 Dit tractiemiddel is in 2020 aangeschaft.

M 82 Daf CF 70-BPL-6 270.000 271.609 -1.609 Dit tractiemiddel is in 2020 aangeschaft.

Afval 2019-2030 12x wisselbare bak zijlader 145.000 143.961 1.039 Dit tractiemiddel is in 2020 aangeschaft.

VVI 2020 BIB 206 Deutz 5150 86.000 99.989 -13.989 Is vervangen in 2020. De overschrijvind wordt (ruimschoots)  
gecompenseerd door de onderschrijding op de vervanging van  
4 grasmaaiers.

VVI 2019 4 grasmaaiers 320.000 294.409 25.591 De vervanging heeft in 2020 plaatsgevonden. De onderschrijding  
dient ter compensatie van de overschrijding op de vervanging van  
de BIB 206 Deutz 5150.

M 83 Mercedes sprinter 82-BPP-9 80.000 76.827 3.173 Dit tractiemiddel is in 2020 aangeschaft.

OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

Bedrijfskavels Korenmolenweg Slochteren 0 445.050 -445.050 Met de vaststelling van de MPG 2021 is besloten de grondexploitatie  
aan de Korenmolenweg af te sluiten. De waarde van de nog te  
verkopen gronden; totaal  € 445.050, wordt nu op een afzonderlijk  
investeringsnummer, dat onderdeel is van de  Materiele Vaste Activa,  
tot uitdrukking gebracht. Alhoeweleer geen krediet  overheveling niet  
heeft plaatsgevonden is deze waarde dezelfde als het krediet dat was 
opgenomen in de grondexploitatie.

Aankoop 5,3 ha grond Gouden Driehoek 775.000 782.545 -7.545 Conform begrotingswijziging 20-004 is er € 166.000 afgeboekt. Doordat 
de werkelijke aankoopkosten € 7.545,33 hoger zijn dan geraamd, wordt 
ook dit bedrag afgeboekt. Resteert een boekwaarde van € 609.000.  
Na wijziging van het bestemmingsplan zal de grond worden  
verkocht (en overgedragen aan) de  Ontwikkelingsmaatschappij  
De Gouden Driehoek. Dan zal ook de boekwaarde worden afgeboekt  
samen met de in dat verband getroffen (verlies) voorziening.  
Als nog te ontvangen is op de balans een bedrag van € 1,2 miljoen  
opgenomen m.b.t. de verkoopopbrengst van de grond.

VERHARDING / OPENBARE VERLICHTING / BRUGGEN / WATER /GROEN

Buskeerlus Scharmer 300.000 276.746 23.254 Dit project is afgerond. De werkelijke kosten zijn afgerond € 23.000 
lager dan was begroot.  De investeringskosten zijn volledig gedekt  
door een RSP subsidie van de gemeente Groningen.

Renovatie brug Steendam  
incl. zelfbedienend maken

240.000 187.444 52.557 Deze investering kan worden afgesloten omdat deze in 2019 is  
uitgevoerd. De restant raming (uitgaven en inkomsten) betreft  
de onderhoudskosten en de provinciale bijdrage hierin.  
De verantwoording daarvan loopt echter via de expliotatie rekening.

Steigers Kielwindeweer 50.000 41.705 8.295 Dit project is in 2020 uitgevoerd en afgerond. Tegenover de kosten  
staat een provinciale bijdrage.
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SCHOLENPROGRAMMA

Bouw kindcentrum Vosholen,  
Boomgaard 31-37 te Hoogezand

8.779.727 8.975.029 -195.302 De totale bouw is met ca. € 195.000 overschreden. Dit blijft binnen de  
verwachte overschrijding van € 243.000 waarover de raad eind 2018 is 
geïnformeerd. Rekening houdende met de investeringsbijdragen blijven 
de kapitaallasten van de netto inversteringslast binnen het in 2021 
begrote budget.

Terreininrichting kindcentrum Vosholen, 
Boomgaard 31-137 te Hoogezand

400.000 425.788 -25.788 De terreininrichting heeft dit jaar plaatsgevonden en is afgerond.  
Het heeft iets meer gekost dan was begroot. Daar staat echter  
tegenover dat we in 2021 nog een extra bijdrage zullen ontvangen  
voor het deel dat gerelateerd is aan de uitbreiding. Daarmee zal de 
investering kostendekkend afgesloten kunnen worden.

Tijdelijke huisvesting kindcentrum  
Vosholen, Boomgaard 31-37 te Hoogezand

348.000 348.396 -396 Dit betreft een budgettair neutraal investeringkrediet. De afwikkeling 
(dekking) vindt in 2021 plaats. 

Kindcentrum Slochterveldweg  te Slochteren 5.786.000 5.835.912 -49.912 De afronding heeft in 2020 plaatsgevonden. Er zijn geen  
bijzonderheden te melden.

Vervangende nieuwbouw kindcentrum  
A. Bosscherstraat 32, 't Heidemeer

3.808.500 3.608.661 199.839 Dit project is in 2020 afgerond. Er zijn geen bijzonderheden.

Bijdrage gebouw praktijkonderwijs AJC,  
Laan v.d. Sport te Hoogezand

1.999.979 1.981.979 18.000 Afgerond in 2020. Er zijn verder geen bijzonderheden.

SPORT

VVI 2020 Renovatie/vernieuwen 4 sport-
velden per jaar

230.000 268.178 -38.178 Als gevolg van het naar voren halen van noodzakelijke, voor 2021  
geplande werkzaamheden, is hier tijdelijk sprake van een  
overschrijding. Deze wordt via een begrotingswijziging in 2021 afgedekt 
door een deel van het voor 2021 beschikbare krediet van € 230.000. 

MULTI FUNCTIONELE CENTRA (MFC’S)

Renovatie/aanbouw De Menterne, Juliaplein 
1  te Muntendam 

2.328.373 2.335.540 -7.167 Er volgt in 2021 nog een aanvullende boeking als gevolg van de wijziging 
van het BTW label van deze investering. Vanaf 2021 zal al wel worden 
gestart met de afschrijving op deze investering.

RIOLERING

Riool Wilgenlaan/Beukenlaan 102.416 82.562 19.854 Dit project is dit jaar conform het opgestelde plan afgerond waarbij er 
financieel gezien sprake is van onderbesteding van het krediet.

AFVAL C.A.

Diverse investeringen zwerfvuil 181.000 110.999 70.001 Dit project was al in 2019 afgerond maar is toen niet ‘gereed’ gemeld. 
Zonder verdere uitgaven in 2020 wordt deze investering afgesloten.

FINANCIËLE VAST ACTIVA

Lening Enexis 474.726 474.726 0 Met deze lening stellen de deelnemende gemeenten Enexis in staat  
hun bijdrage te leveren aan de invulling van de energietransitie en het 
klimaatakkoord. Het versterken van de financiële positie van Enexis 
draagt bij aan de publieke taak van energiedistributie.

OVERIGE INVESTERINGEN:

Kademuur Hellum 125.000 147.403 -22.403 Dit project is in 2020 afgerond en afgerekend met de provincie.

Uitbreiding gebouw Woldweg 61b te Krop-
swolde (kinderboerderij)

80.000 110.780 -30.780 De uitbreiding van het dierenverblijf van de kinderboerderijg is begin 
2020 afgerond. De overschrijding houdt verband met de hogere kosten 
met betrekking tot de funderingswerkzaamheden. Over een periode  
van 40 jaar heeft dat vanaf 2021 iets hogere kapitaallasten tot gevolg.
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4.8 Overzicht verantwoording specifieke uitkeringen (SISA).

 

FIN B1 Regeling specifieke uitkering 
gemeentelijke hulp 
gedupeerden 
toeslagenproblematiek

Aantal gedupeerden (met overlegbare 
bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen

Besteding (jaar T) van 
onderdelen a, b en d. (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 
T) van onderdelen a, b en d 
(artikel 3)

Besteding (jaar T) van onderdeel 
c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 
T) van onderdeel c (artikel 3)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06

0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C1 Regeling specifieke uitkering 

Reductie Energiegebruik
Totaal ontvangen bedrag beschikking Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02

€ 101.160 Nee
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen 

overeen met ingediende 
projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan 
afwijkingen.

Alleen invullen bij akkoord 
ministerie.

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06

1 2019-0000654612 € 17.750 Ja
2

Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen 
(t/m jaar T)

Toelichting Project afgerond in (jaar T)? 
(Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10

1 2019-0000654612 € 17.750 Nee
2

BZK C7C Investering stedelijke 
vernieuwing (ISV) II

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in 
de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)                   
            

Cumulatieve bestedingen ten 
laste van provinciale middelen 
(t/m jaar T)

Cumulatieve overige 
bestedingen (t/m jaar T)

Toelichting afwijking

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
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Provinciale beschikking 
en/of verordening

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Project-gemeenten (SiSa 
tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C7C/01 Indicator: C7C/02 Indicator: C7C/03 Indicator: C7C/04 Indicator: C7C/05 Indicator: C7C/06

1 2010-00684 € 0 € 0 € 210.000 € 2.356.000 
2

Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)                                  Activiteiten stedelijke 
vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke 
vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke 
vernieuwing

Afspraak Realisatie Toelichting afwijking
Alleen in te vullen na afloop 
project

Alleen in te vullen na afloop 
project

Alleen in te vullen na afloop 
project

 Aard controle n.v.t.  Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t.
Indicator: C7C/07 Indicator: C7C/08 Indicator: C7C/09 Indicator: C7C/10 Indicator: C7C/11

1 2010-00684 Ja 1 1 1
2

BZK C34B Bijdrage Scholenprogramma Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) 
selecteren en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor die gemeente 
invullen                                 

Besteding (jaar T) Totale cumulatieve besteding 
(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C34B/01 Indicator: C34B/02 Indicator: C34B/03 Indicator: C34B/04

1 061952 Gemeente Midden-Groningen € 0 € 0 Nee
2

BZK C35 Bijdrage aan Provincie en 
Gemeenten voor 
aardbevingsgerelateerde 
inzet

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen - 
zelfstandige uitvoering

Totale cumulatieve besteding 
(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledige zelfstandige uitvoering 
(Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C35/01 Indicator: C35/02 Indicator: C35/03 Indicator: C35/04

€ 1.850.000 € 1.850.000 Ja Ja
Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-
1) selecteren en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor die gemeente 
invullen                                 

Besteding (jaar T-1) - uitvoering 
door derden

Cumulatieve besteding (t/m jaar 
T-1) - uitvoering door derden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: C35/05 Indicator: C35/06 Indicator: C35/07

1
2

BZK C37 Specifieke uitkering Batch 
1588

Totaal beschikt bedrag (jaar T) Totaal aantal gerealiseerde 
woningen (t/m jaar T)

Convenant Batch 1588
Gemeenten
Tranche 1 + 2

Aard controle R Aard controle R
Indicator: C37/01 Indicator: C37/02

€ 5.000.000 0
Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen
Cumulatieve besteding (t/m jaar 
T) ten laste van Rijksmiddelen

Totaal gerealiseerde woningen 
(jaar T)

Totale besteding (t/m jaar T-1) 
ten laste van Rijksmiddelen                                             
                                       

Cumulatieve besteding (t/m jaar 
T) ten laste van Rijksmiddelen

Eigen uitvoering Eigen uitvoering Eigen uitvoering Uitvoering door derde Uitvoering door derde
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Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C37/03 Indicator: C37/04 Indicator: C37/05 Indicator: C37/06 Indicator: C37/07 Indicator: C37/08

1 WJZ / 19138916 € 565.872 € 579.210 0 € 23.143 € 3.185.593 
2

Kopie beschikkingsnummer/naam Totaal gerealiseerde woningen 
(jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee) Toelichting

Uitvoering door derden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C37/09 Indicator: C37/10 Indicator: C37/11 Indicator: C37/12

1

0

Nee

C37/04-05 in 2019 abusievelijk 
het voorschot aan SNN 
2.500.000 als besteding 
opgevoerd. Moest zijn 13.338 in 
2019 bij eigen uitvoering. 
C37/07,08,10 conform opgave 
SNN

2
BZK C38 Nationaal Programma 

Groningen
Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen
Cumulatieve bestedingen (t/m 
jaar T) te laste van 
Rijksmiddelen

Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)

Specifieke uitkering NPG Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Provincie en Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C38/01 Indicator: C38/02 Indicator: C38/03 Indicator: C38/04 Indicator: C38/05
1 2019-096987 € 243.965 € 245.674 NPG Zorg Nabij Nee
2 2019-081908 € 657.000 € 880.000 NPG Organisatorische 

inrichting lokaal programma Ja
3 2019-081908 € 318.091 € 466.105 NPG Ondersteuning 

Dorpsproces Overschild Nee
4 2019-081908 € 61.963 € 79.468 NPG Beleving en verhaal van 

Overschild. Nee
5 2019-100982 € 0 € 0 NPG Plus op Sport Gorecht en 

Woldwijck Nee
6

OCW D8 Onderwijsachterstandenbelei
d 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid 
WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en peuterspeelzalen 
(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04

€ 934.171 € 288.000 € 208.595 € 422.976 
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren 
en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor die gemeente 
invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte middelen 
(lasten) uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte middelen 
(baten) uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08

1
2
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IenW E3 Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in 
de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
Rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 
meerwerk dat o.b.v. art. 126 
Wet geluidshinder ten laste van 
het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m 
jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als 
bedoeld in artikel 25 lid 4 van 
deze regeling ten laste van 
Rijksmiddelen           

Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06

1 IenW/BSK-2018/234664 € 34.661 € 7.951 € 0 € 0 € 0 
2

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 
laste van Rijksmiddelen (t/m 
jaar T)

Cumulatieve overige 
bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail 
(t/m jaar T) als bedoeld in 
artikel 25 lid 4 van deze regeling 
ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten 
ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12

1 IenW/BSK-2018/234664 € 164.265 € 7.951 € 0 € 0 Ja
2

SZW G2 Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeentede
el 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden 
hier het gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de gemeente in 
(jaar T) geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam opgericht op 
grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06

€ 24.324.159 € 589.654 € 1.590.126 € 14.377 € 254.878 € 232 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud
Baten (jaar T) WWIK (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering 
(Ja/Nee)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12

€ 208.240 € 38.430 € 0 € 1.031.840 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeentedeel 
 2020

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 
2020 verstrekt kapitaal 
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) uitvoerings- 
en onderzoekskosten artikel 56, 
eerste en tweede lid, Bbz 2004 
(exclusief Bob) 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004
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Alle gemeenten verantwoorden 
hier het gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de gemeente in 
(jaar T) geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam opgericht op 
grond van de Wgr.  

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06

-€ 35.005 € 0 € 82.667 € 0 € 0 € 5.475 
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07

Ja
SZW G4 Tijdelijke 

overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers 
(Tozo) _gemeentedeel 2020                            

Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) 
levensonderhoud

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden 
hier het gemeentedeel over 
Tozo (jaar T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) geen, 
enkele of alle taken heeft 
uitbesteed aan een Openbaar 
lichaam opgericht op grond van 
de Wgr

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 3.220.728 € 500.797 € 71.626 € 0 € 0 
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 727.961 € 32.100 € 6.305 € 0 € 0 
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 549.006 € 14.768 € 1.686 € 0 € 0 

Kopie regeling Aantal besluiten 
levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten 
kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen 
levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 
(i.v.m. verstrekte voorschotten 
op Tozo-aanvragen 
levensonderhoud welke zijn 
ingediend vóór 22 april 2020)

Volledig zelfstandige uitvoering 
(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 823 127 € 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 201 32 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 201 8 Ja

Kopie regeling Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking Tozo 
buitenland (gemeente 
Maastricht)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking Tozo 
buitenland (gemeente 
Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking Tozo 
buitenland (gemeente 
Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) 
uitvoering Tozo buitenland 
(gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

VWS H4 Regeling specifieke uitkering 
stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van 
ontvangen Rijksbijdrage - 
automatisch ingevuld
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Gemeenten

Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02

-€ 3.437.844
Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar 

T) ten laste van Rijksmiddelen 
Verrekening (jaar T) Onroerende 
zaken (sportaccommodaties) 
per project ten laste van 
Rijksmiddelen  

Verrekening (jaar T) Roerende 
zaken sportbeoefening en 
sportstimulering per project ten 
laste van Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) overige 
kosten per project ten laste van 
Rijksmiddelen 

Toelichting

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08

1 5402301 hv. mfc Pluvierstraat 11 Foxhol € 16.000 € 656 € 15.344 € 0 
2 5402302 hv. mfc Ruitenw 39 Froombosch € 9.199 € 6.937 € 2.262 € 0 
3 5402303 hv. mfc Dorpshuisw 36 Harkstede € 58.722 € 13.914 € 44.808 € 0 
4 5402304 hv. mfc Schoolstr 2 Noordbroek € 26.449 € 1.398 € 25.052 € 0 
5 5402305 hv. mfc De Vennen 6 Zuidbroek € 9.151 € 1.391 € 7.760 € 0 
6 5402306 hv. Boomgaard 31-37 Sappemeer kindc. 

Vosholen
€ 9.186 € 809 € 8.377 € 0 

7 5502100 sportcomplex Kalkwijck € 365.250 € 68.571 € 296.679 € 0 
8 5502100 sportcomplex Kalkwijck 

(zwembadgedeelte)
€ 6.631 € 0 € 6.631 € 0 

9 5502102 sportterr/gebouw Hoogezand Julianastr 
131a vv FVV

€ 18.555 € 11.948 € 6.607 € 0 

10 5502103 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6B vv Hoogez

€ 12.502 € 6.576 € 5.926 € 0 

11 5502104 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6C vv Kwiek

€ 21.638 € 20.401 € 1.237 € 0 

12 5502105 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6E mhc Dash

€ 47.434 € 31.518 € 15.916 € 0 

13 5502106 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6G vv HS-88

€ 39.539 € 20.363 € 19.176 € 0 

14 5502107 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6K kv Gorecht

€ 2.363 € 0 € 2.363 € 0 

15 5502108 sportterr/gebouw Kiel-Windeweer 
P.Venemakade 79 vv

€ 5.965 € 0 € 5.965 € 0 

16 5502110 sportterr/gebouw Meeden Badweg 25a vv 
Meeden

€ 22.314 € 16.584 € 5.730 € 0 

17 5502114 sportterr/gebouw Muntendam Singelweg 4 
tv TCM

€ 654 € 654 € 0 € 0 

18 5502115 sportterr/gebouw Muntendam Zuiderstr 
23a vv Mdam

€ 6.183 € 1.059 € 5.125 € 0 

19 5502116 sportterr/gebouw Muntendam Zuiderstr 23 
bij ijsbaa

€ 807 € 0 € 807 € 0 

20 5502117 sportterr/gebouw Noordbroek Hoofdstraat 
34 ijsbaan

€ 502 € 0 € 502 € 0 

21 5502122 sportterr/gebouw Westerbroek Vonderpad 
13 vv

€ 2.196 € 0 € 2.196 € 0 

22 5502123 sportterr/gebouw Zuidbroek Burg. 
Omtaweg 6 tv Alo

€ 5.699 € 0 € 5.699 € 0 

23 5502124 sportterr/gebouw Zuidbroek Heiligelaan 
71b vv ZNC

€ 25.397 € 19.138 € 6.259 € 0 

24 5502125 sportterr/gebouw Zuidbroek Vondelsingel 
10a ijsbaa

€ 563 € 0 € 563 € 0 

25 5502126 sportterr/gebouw Steendam Roegeweg 2 € 378 € 0 € 378 € 0 
26 5502152 sporth. Muntendam Singelweg 7 Dojo € 4.524 € 0 € 4.524 € 0 
27 5502153 sporth. Schildwolde Singel 2 Turnhal € 8.967 € 0 € 8.967 € 0 
28 5502154 sporth. Siddeburen Kugelslaan 9 De 

Springbok
€ 30.403 € 0 € 30.403 € 0 

29 5502155 sporth. Slochteren Slochterveldweg 1 
Duurswoldhal

€ 51.884 € 19.706 € 32.178 € 0 

30 5502201 gymlok. Hoogezand Astronautenlaan 35 € 4.988 € 598 € 4.390 € 0 
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31 5502202 gymlok. Hoogezand J.Huitzingstraat 2 € 3.565 € 9 € 3.557 € 0 
32 5502203 gymlok. Hoogezand Mars 65 € 0 € 0 € 0 € 0 
33 5502204 gymlok. Hoogezand Multatulistraat 26 € 3.574 € 0 € 3.574 € 0 
34 5502205 gymlok. Hoogezand Thorbeckelaan 54a € 4.130 € 0 € 4.130 € 0 
35 5502206 gymlok. Hoogezand Troelstralaan 1 € 14.519 € 104 € 14.415 € 0 
36 5502207 gymlok. Hoogezand Zonneweg 6 € 2.886 € 81 € 2.805 € 0 
37 5502208 gymlok. Kiel-Windeweer P. Venemakade 

59
€ 18.553 € 7.221 € 11.332 € 0 

38 5502209 gymlok. Meeden Hereweg 210 Obs de 
Mieden

€ 0 € 0 € 0 € 0 

39 5502210 gymlok. Sappemeer A.Bosscherstraat 32 € 4.696 € 1.778 € 2.918 € 0 

40 5502211 gymlok. Sappemeer Boswijklaan 2 € 2.920 € 93 € 2.827 € 0 
41 5502300 hv. Julianaplein 1 Muntendam Menterne € 14.195 € 0 € 14.195 € 0 
42 5601300 dorps-/wijkcentrum Tussen Baide 

Meulens 16 Meeden
€ 805 € 0 € 805 € 0 

43 6502000 sportaccomm. - algemeen € 54.452 € 0 € 54.452 € 0 
44 6502020 sportaccomm. - gymnastieklokalen € 1.079 € 0 € 1.079 € 0 
45 6502030 sportaccomm. - sportvelden € 279.384 € 2.079 € 277.305 € 0 
46 6502040 sportaccomm. - 

zandkunststofaccommodaties
€ 20.114 € 0 € 20.114 € 0 

47 6502050 sportaccomm. - 
kunststof(voetbal)grasvelden

€ 18.543 € 0 € 18.543 € 0 

48 6502060 sportaccomm. - sporthallen niet-comm. 
verhuur

€ 5.683 € 49 € 5.634 € 0 

49 6502100 sportaccomm. - zwemb.Kw. les,proef-
,dipl.zwemmen

€ 2.796 € 0 € 2.796 € 0 

50 6502110 sportaccomm. - zwemb.Kw. recreatief 
zwemmen

€ 725 € 0 € 725 € 0 

51 6502120 sportaccomm. - zwemb.Kw. niet-comm. 
verhuur

€ 0 € 0 € 0 € 0 

52 6502150 sportaccomm. - zwemb.Kw. aquasporten € 37 € 0 € 37 € 0 

53 6502160 sportaccomm. - zwemb.Kw. ontspanning € 0 € 0 € 0 € 0 
54 7103005 bouw MFC Meeden Tussen Baide 

Meulens 16 Meeden
€ 67.425 € 67.425 € 0 € 0 

55 7103289 VVI 2020 Sort Verv.toplaag watergedragen 
hockeyveld

€ 0 € 0 € 0 € 0 

56 7103290 VVI 2020 Sport Renovatie/vern.4 
sportvelden per jr. (natuurgras)

€ 234.552 € 234.552 € 0 € 0 

57 7103291 VVI 2020 Sport 
Verv.sportmat.gymzalen/sporth. (29)

€ 77.846 € 0 € 77.846 € 0 

58 7103292 VVI 2020 Sport Verv.materiaal 
zwembadtechniek

€ 49.112 € 0 € 49.112 € 0 

59 71033652019 gymzaal KC Woldwijck 2 bouw € 1.023.023 € 1.023.023 € 0 € 0 
60 71033682019 Sporthal Kalkwijck aanpassing € 15.582 € 15.582 € 0 € 0 
61 71033692019 Sporthal Kalkwijck gymmaterialen (K) € 0 € 0 € 0 € 0 

62 Btw-schade overhead € 703.604 € 0 € 0 € 703.604 
63

Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per 
project ten lasten van 
Rijksmiddelen (automatische 
berekening)

Percentage besteed (jaar T) per 
project ten opzichte van 
aanvraag ten laste van 
Rijksmiddelen (automatische 
berekening)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11

1 5402301 hv. mfc Pluvierstraat 11 Foxhol € 16.000
2 5402302 hv. mfc Ruitenw 39 Froombosch € 9.199
3 5402303 hv. mfc Dorpshuisw 36 Harkstede € 58.722
4 5402304 hv. mfc Schoolstr 2 Noordbroek € 26.449
5 5402305 hv. mfc De Vennen 6 Zuidbroek € 9.151
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6 5402306 hv. Boomgaard 31-37 Sappemeer kindc. 
Vosholen

€ 9.186

7 5502100 sportcomplex Kalkwijck € 365.250
8 5502100 sportcomplex Kalkwijck 

(zwembadgedeelte)
€ 6.631

9 5502102 sportterr/gebouw Hoogezand Julianastr 
131a vv FVV

€ 18.555

10 5502103 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6B vv Hoogez

€ 12.502

11 5502104 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6C vv Kwiek

€ 21.638

12 5502105 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6E mhc Dash

€ 47.434

13 5502106 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6G vv HS-88

€ 39.539

14 5502107 sportterr/gebouw Hoogezand Nieuweweg 
6K kv Gorecht

€ 2.363

15 5502108 sportterr/gebouw Kiel-Windeweer 
P.Venemakade 79 vv

€ 5.965

16 5502110 sportterr/gebouw Meeden Badweg 25a vv 
Meeden

€ 22.314

17 5502114 sportterr/gebouw Muntendam Singelweg 4 
tv TCM

€ 654

18 5502115 sportterr/gebouw Muntendam Zuiderstr 
23a vv Mdam

€ 6.183

19 5502116 sportterr/gebouw Muntendam Zuiderstr 23 
bij ijsbaa

€ 807

20 5502117 sportterr/gebouw Noordbroek Hoofdstraat 
34 ijsbaan

€ 502

21 5502122 sportterr/gebouw Westerbroek Vonderpad 
13 vv

€ 2.196

22 5502123 sportterr/gebouw Zuidbroek Burg. 
Omtaweg 6 tv Alo

€ 5.699

23 5502124 sportterr/gebouw Zuidbroek Heiligelaan 
71b vv ZNC

€ 25.397

24 5502125 sportterr/gebouw Zuidbroek Vondelsingel 
10a ijsbaa

€ 563

25 5502126 sportterr/gebouw Steendam Roegeweg 2 € 378
26 5502152 sporth. Muntendam Singelweg 7 Dojo € 4.524
27 5502153 sporth. Schildwolde Singel 2 Turnhal € 8.967
28 5502154 sporth. Siddeburen Kugelslaan 9 De 

Springbok
€ 30.403

29 5502155 sporth. Slochteren Slochterveldweg 1 
Duurswoldhal

€ 51.884

30 5502201 gymlok. Hoogezand Astronautenlaan 35 € 4.988
31 5502202 gymlok. Hoogezand J.Huitzingstraat 2 € 3.565
32 5502203 gymlok. Hoogezand Mars 65
33 5502204 gymlok. Hoogezand Multatulistraat 26 € 3.574
34 5502205 gymlok. Hoogezand Thorbeckelaan 54a € 4.130
35 5502206 gymlok. Hoogezand Troelstralaan 1 € 14.519
36 5502207 gymlok. Hoogezand Zonneweg 6 € 2.886
37 5502208 gymlok. Kiel-Windeweer P. Venemakade 

59
€ 18.553

38 5502209 gymlok. Meeden Hereweg 210 Obs de 
Mieden

39 5502210 gymlok. Sappemeer A.Bosscherstraat 32 € 4.696

40 5502211 gymlok. Sappemeer Boswijklaan 2 € 2.920
41 5502300 hv. Julianaplein 1 Muntendam Menterne € 14.195
42 5601300 dorps-/wijkcentrum Tussen Baide 

Meulens 16 Meeden
€ 805

43 6502000 sportaccomm. - algemeen € 54.452
44 6502020 sportaccomm. - gymnastieklokalen € 1.079
45 6502030 sportaccomm. - sportvelden € 279.384
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46 6502040 sportaccomm. - 
zandkunststofaccommodaties

€ 20.114

47 6502050 sportaccomm. - 
kunststof(voetbal)grasvelden

€ 18.543

48 6502060 sportaccomm. - sporthallen niet-comm. 
verhuur

€ 5.683

49 6502100 sportaccomm. - zwemb.Kw. les,proef-
,dipl.zwemmen

€ 2.796

50 6502110 sportaccomm. - zwemb.Kw. recreatief 
zwemmen

€ 725

51 6502120 sportaccomm. - zwemb.Kw. niet-comm. 
verhuur

52 6502150 sportaccomm. - zwemb.Kw. aquasporten € 37

53 6502160 sportaccomm. - zwemb.Kw. ontspanning
54 7103005 bouw MFC Meeden Tussen Baide 

Meulens 16 Meeden
€ 67.425

55 7103289 VVI 2020 Sort Verv.toplaag watergedragen 
hockeyveld

56 7103290 VVI 2020 Sport Renovatie/vern.4 
sportvelden per jr. (natuurgras)

€ 234.552

57 7103291 VVI 2020 Sport 
Verv.sportmat.gymzalen/sporth. (29)

€ 77.846

58 7103292 VVI 2020 Sport Verv.materiaal 
zwembadtechniek

€ 49.112

59 71033652019 gymzaal KC Woldwijck 2 bouw € 1.023.023
60 71033682019 Sporthal Kalkwijck aanpassing € 15.582
61 71033692019 Sporthal Kalkwijck gymmaterialen (K)

62 Btw-schade overhead € 703.604
63

VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering 
sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding 
aanstellen sportformateur (t/m 
jaar T)

Cumulatieve besteding 
uitvoering sportakkoord (t/m jaar 
T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05

€ 0 € 40.000 € 0 € 40.000 Ja
GRO GRO2C Verkeer en vervoer 

Groningen
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in 
de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T

Toelichting

De besteding in jaar T ten laste 
van zowel provinciale middelen 
als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

SiSa tussen medeoverheden - 
provinciale middelen Groningen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: GRO2C/01 Indicator: GRO2C/02 Indicator: GRO2C/03 Indicator: GRO2C/04 Indicator: GRO2C/05 Indicator: GRO2C/06

1 2018-052101 WA Scholtenweg fietsoversteek € 14.624 € 520.903 € 535.527 Correctie over 2019 is nodig 
omdat er vorig jaar opgenomen 
was dat er geen bestedingen 
waren. Het project was echter 
al wel gestart en het grootste 
gedeelte van de bestedingen 
was ook al gedaan. Het is 
daarom nu alsnog opgenomen.

2 2018-052094 Fietspad Binn'deur in 
Kropswolde

€ 48.248 € 0 € 48.248 

3
4
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3 2019-088898/46/V2-3 € 0 € 0 € 0 Nee
4 2019-088898/46/V2-4 € 113.043 € 0 € 113.043 Nee
5
6 SD15442-2 € 93.883 € 0 € 128.342 Nee
7
8

GRO GRO8C Leefbaarheid Groningen Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in 
de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T

Toelichting

De besteding in jaar T ten laste 
van zowel provinciale middelen 
als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

SiSa tussen medeoverheden - 
provinciale middelen Groningen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: GRO8C/01 Indicator: GRO8C/02 Indicator: GRO8C/03 Indicator: GRO8C/04 Indicator: GRO8C/05 Indicator: GRO8C/06

1 2017-18.740/19/A.15 Sterke dorpskern MFA, fase 1 
Muntendam - FA DEAL 
gemeenten

€ 0 € 0 € 2.566.065 

0
2 2016-64.442/46/A.23 Leefbaarheid Groningen € 1.074.839 € 0 € 1.416.547 0
3 2017-093.348/45/A.6 Leefbaarheid Groningen -€ 1.009.538 € 0 -€ 35.945 0
4 2017-093.461/45/A.6 Leefbaarheid Groningen € 22.082 € 0 € 93.606 0
5 2019/032363/19/A.12 Leefbaarheid Groningen € 117.558 € 0 € 117.558 0
6

Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten laste 
van alleen provinciale middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 
met jaar T ten laste van alleen 
provinciale middelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Alleen de besteding in jaar T 
ten laste van alleen provinciale 
middelen

Als de correctie een 
vermeerdering is, gaat het om 
nog niet verantwoorde besteding 
ten laste van alleen provinciale 
middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van alleen provinciale 
middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 
dit, dat hiervoor alle besteding 
is afgerond en u er de komende 
jaren geen besteding meer voor 
wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: GRO8C/07 Indicator: GRO8C/08 Indicator: GRO8C/09 Indicator: GRO8C/10 Indicator: GRO8C/11

1 2017-18.740/19/A.15 € 250.000 € 0 € 250.000 Ja
2 2016-64.442/46/A.23 € 161.226 € 502.934 Nee
3 2017-093.348/45/A.6 -€ 504.769 -€ 17.972 Nee
4 2017-093.461/45/A.6 € 22.082 € 93.606 Nee
5 2019/032363/19/A.12 € 117.558 € 0 € 117.558 Ja
6
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4.9 Wet normering topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) geeft aan dat er gerapporteerd dient te worden over de bezoldiging van 
topfunctionarissen. Deze verantwoording is opgesteld conform regelgeving zoals deze 
van toepassing is voor de gemeente Midden-Groningen.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 vastgesteld op € 201.000. Dit maximum geldt 
naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking geldt voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende 
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

tabel 113. . Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

2020 2019

Naam H.J.W. Mulder F.M. Bouwman H.J.W. Mulder F.M. Bouwman

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Gemeentesecretaris Griffier

Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 1,0 1,0 1,0 1,0

Dienstbestrekking? Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  148.920  88.897  133.073  82.937

Beloningen betaalbaar op termijn  21.073  15.333  19.101  13.926

Subtotaal  169.993  104.230  152.174  96.863

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  201.000  201.000  189.000  189.000

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag - - - -

Bezoldiging  169.993  104.230  152.174  96.863

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bedragen in euro
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4.10 Controleverklaring accountant

De accountantscontrole over 2020 heeft geleid tot een goedkeurende verklaring van de 
accountant op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Het accountantsrapport 2020 is 
evenals onze reactie daarop als aparte bijlage bij dit boekwerk toegevoegd.



Wilt u meer informatie? Ga dan naar 
www.midden-groningen.nl

http://www.midden-groningen.nl
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