
Een bijna juichende wethouder, kranten-
koppen met Midden-Groningen scoort voor 
het eerst zwarte cijfers. Ja, de verkiezingen 
zitten er aan te komen en dan moet je voor-
al benadrukken dat je beleid geslaagd is. 
Helaas, het beeld klopt niet, hoe graag we 
dat ook zouden willen geloven. Het jaar 
2020 werd afgesloten met een positief saldo 
van € 116.887 lezen we in het persbericht 
en klakkeloos geciteerd door de media. 
Vergeten wordt dan dat we, om de begro-
ting 2021 rond te krijgen, 4,6 miljoen uit 
uw spaarpot (Algemene Reserve) hebben 
gehaald. Dus een negatief saldo van meer 
dan 4 miljoen in feite. We hevelen, als de 
Raad akkoord gaat, overigens een bedrag 
van ruim 2,4 miljoen over naar het jaar 
2021, waardoor we het echte tekort op ruim 
2 miljoen kunnen stellen.    
 
Bij een gezonde begroting horen inkomsten 
en uitgaven in balans te zijn, dat is hier dui-
delijk niet het geval. 
De herindeling heeft in ieder geval niet tot 
lagere lasten voor de burgers geleid, zoals 

vaak wordt beweerd, in tegendeel zelfs.

Wat heeft de gemeente Midden-Groningen 
de afgelopen, bijna, 4 jaren voor de inwo-
ners gedaan en wat heeft het gekost?  De 
lokale lasten (afval, riool en OZB) zijn deze 
periode gestegen met 14,55%.  Riool- en 
afvalstoffenheffing stegen gering, maar de 
OZB, die je wel mag gebruiken om je kosten 
te dekken, steeg in vier jaar tijd van gemid-
deld € 269,70 naar € 372, een stijging van 
maar liefs 38%. Niet alleen een greep in uw 
portemonnee, maar ook een greep in uw 
spaarpotten die de gemeente beheert.

Je kunt niet oneindig, zoals het College doet 
en klakkeloos overgenomen door de coali-
tiepartijen, een beroep doen op je reserves. 
In 2018 hadden we een Algemene Reserve 
(uw spaarpot) van ruim € 12 miljoen. Bij de 
Voorjaarsnota 2018 hebben we dit aange-
vuld met € 11 miljoen uit andere reserves 
en voorzieningen. Totaal dus € 23 miljoen 
aan Algemene Reserve waarvan nu nog € 
6,7 miljoen over is. 

Conclusie: Forse verhogingen van lokale 
lasten in 4 jaar tijd en ruim 16 miljoen uit de 
Algemene Reserve, die we dus niet meer 
voor andere zaken kunnen gebruiken. 
We hebben dus gewoon op te grote voet 
geleefd. 

GemeenteBelangen Midden-Groningen 
roept al jaren dat de inkomsten en uitga-
ven in balans moeten zijn en heeft al jaren 
alternatieve voorstellen gedaan, meestal 
zonder argumentatie afgewezen door de 
coalitiepartijen. Bureau Berenschot kan wel 
vaststellen, op ons verzoek trouwens, dat 
we zeer ruim in het personeel zitten t.o.v. 
vergelijkbare gemeenten, maar verder dan 
een raadsbrief met wat uitgangspunten en 
taakstellingen zijn we nog niet gekomen. In 
2020 kwamen er zelfs 30 fte’s bij. Terwijl hier 
miljoenen valt te besparen. Het is ook moei-
lijk in eigen vlees snijden.  

Maar we lezen toch dat het de komende 
jaren beter gaat? Er weer voldoende vet 
op de ribben komt? Voor de jaren 2021 en 
2022 lijkt dit wel het geval te zijn. Niet door 
gemeentelijke beleid maar door de forse 
verhoging van het Rijk van de Algemene 
Uitkering van het Gemeentefonds. Voor de 
jaren 2023 en later gaan we alweer uit van 
een tekort. 

Wij denken dat het geld van de gemeen-
te anders en beter besteed kan worden. 
Waarom bijvoorbeeld € 50.000 per jaar 
uitgeven aan toezicht en handhaving voor 
bewoning recreatieparken waarbij het gaat 
om 2 woningen per jaar.  Maar er is geen 
geld voor groenonderhoud, waar veel 
klachten over zijn, en ook niet voor nieuw 
beleid in de jaren 2022-2025. Kortom, het 
wordt tijd voor nieuwe en frisse ideeën 
waarbij er een balans is tussen inkomsten 
en uitgaven, net als bij u thuis.  Minder over-
head en meer naar dorpen en wijken, daar 
gaan wij ons voor inzetten. De gemeente is 
er immers voor de burger en niet andersom.

De eerste jaren na de herindeling is veel 
energie gestoken in het opbouwen van de 
gemeente, de ambtelijke organisatie en het 
samenbrengen van verschillend beleid van 
de voorgangers van Midden-Groningen. 
Tegelijk stonden we voor de uitdaging om 
dat te doen met weinig geld. Er was (en is) 
geen ruimte voor nieuw beleid.

De ChristenUnie fractie heeft steeds aan-
gegeven aandacht voor de Jeugdzorg, 
Ouderenzorg en een goede startpositie heel 
belangrijk te vinden. Dat blijft zo. 

Nu gaat de politiek bij de Voorjaarsnota 
nadenken over wat belangrijk is om vol-
gend jaar te doen. De ChristenUnie heeft 
daarbij aandacht voor de volgende punten:

Gevolgen gas- en zoutwinning
De gevolgen van gas- en zoutwinning voor 

sommige inwoners zijn groot. Belangrijk is 
dat we als gemeente naast de inwoners blij-
ven staan die hierdoor geraakt worden.

De impact op het gebied is groot. Sociaal-
economisch hebben we de nodige uit-
dagingen, en wij zijn dan ook erg blij met 
de mogelijkheden vanuit het Nationaal 
Programma Groningen en de inzet daarvan 
om de sociaal-economische situatie te ver-
beteren. 
Van daaruit kan perspectief gegeven wor-
den aan jongeren op het gebied van oplei-
ding, huisvesting en hopelijk ook werk.

Dorpen en wijken
We zien dat we toekomen aan het verder 
bouwen aan onze gemeente. Daarbij is 
aandacht voor de verschillen tussen dorpen, 
kernen en wijken en het besef dat die ver-
schillen er ook mogen zijn! 

De initiatieven uit de samenleving helpen 
bij het bouwen en versterken van de sociale 
structuur in de dorpen en wijken.

Dankzij het Nationaal Programma 
Groningen zijn hier nu ook middelen voor. 
Daar is door de samenleving veel over mee-
gedacht.  Er zijn ideeën ingeleverd en een 
aantal daarvan worden uitgevoerd. We zijn 
blij met deze positieve ontwikkeling.

Sociaal Domein
Het Sociaal Domein is heel breed en loopt 
met Jeugd- en Ouderenzorg van jong tot 
oud. Het afgelopen jaar is het ouderenbe-
leid vastgesteld. De jeugdzorg blijft span-
nend doordat er veel geld gevraagd wordt 
voor de uitvoering.

Ons uitgangspunt is dat iedereen een 
goede startpositie verdient. Daarbij is oog 
voor de inwoners die het niet zelf lukt om 
een goede startpositie te verwerven. Dat 
willen we doen door:

 - inzicht in welke zorg nodig is.
 - aandacht te hebben tussen zorg, onder-

wijs en werk.
 - zicht op (betaald) werk waar dat kan.
 - goede match tussen onderwijs en werk.

Uiteindelijk is ons doel om een gemeente 
te zijn die klantvriendelijk is. Een mooie 
gemeente om te wonen, te werken en te 
recreëren!

Het gaat de goede kant op
De financiële ontwikkeling in de komende 
vier jaar gaat de goede kant op. Dit komt 
omdat het Rijk toegezegd heeft de belang-
rijke inkomsten voor de gemeente aan te 
vullen met extra geld voor Jeugdzorg. Het 
beeld wat in deze Voorjaarsnota naar voren 
komt is voor 2021 en 2022 duidelijk posi-
tief. In deze eerste periode van de nieuwe 
gemeente Midden-Groningen hebben we 
alleen maar fors moeten bezuinigen. Dit 
waren moeilijke keuzes. We konden dan 
ook niet altijd waar maken wat we beloof-
den.

Financiële positie
Het CDA is tevreden dat de financiële posi-
tie van de gemeente in de komende jaren 
verbetert, de algemene uitkering vanuit het 
Rijk wordt verhoogd, maar de oplopende 
kosten moeten nog wel gedekt worden. 
Voor de jaren vanaf 2023 wordt het beeld 
nadelig, de middelen zijn wel toegezegd, 
maar kunnen nog niet allemaal in de 

begroting opgenomen worden.
Ook de herijking van het Gemeentefonds 
baart ons zorgen. De wethouder onder-
neemt veel actie om het negatieve effect 
voor gemeenten zoals de onze te verklei-
nen, daarvoor is meer geld voor de zorgta-
ken nodig.

Dorpen en wijken
Het beheer van onze openbare ruimte, 
wegen en groen kost meer dan we begroot 
hebben en er is structureel geld nodig voor 
bijvoorbeeld beschoeïngen of groen.  
De versterkingsopgave heeft echter ook 
een effect op de beheerplannen.
In Overschild is grote onrust over de finan-
ciën voor herbouw, de onzekerheid over 
de versterkingen straalt ook uit naar de rest 
van de gemeente.

Nationaal Programma Groningen 
De gelden die hiervoor naar de gemeente 
komen zijn een welkome aanvulling bij 
de aanpak van armoede en verpaupering, 

deze gelden moeten helpen de brede wel-
vaart van een ieder op een hoger peil te 
brengen.

Huis van Cultuur en Bestuur 
We zijn blij dat de bouw en inrichting, zoals 
het nu lijkt zonder overschrijding gerea-
liseerd kan worden en het betekent een 
jarenlange duurzame huisvesting van de 
gemeente met culturele instellingen als 
Bibliotheek en Kielzog.

Sociaal, ieder mens telt
De budgetten voor sociaal zijn fors maar 
zijn meest wel toereikend, behalve voor 
jeugd, hier zal structureel meer geld nodig 
zijn, hoewel het definitieve effect nog niet 
goed in te schatten is.

Scholen en dorpshuizen
Het scholenprogramma in het kader van de 
versterking wordt heel voortvarend opge-
pakt, straks heeft elke school vernieuwde 
of nieuwe huisvesting, die duurzaam is en 
bij de tijd.
Ook de dorpshuizen komen er op deze 
wijze beter uit.

Financieel perspectief
De Voorjaarsnota biedt een mooi financieel 
perspectief, maar nog niet zo dat we extra 
investeringen kunnen gaan doen, daar zijn 
nog te veel onzekerheden voor. Het is een 
goede zaak om het overschot te gebruiken 
voor de algemene reserve, deze kan zich 
goed ontwikkelen in de komende jaren. 
Verkoop van de Enexis aandelen is mis-
schien niet nodig.
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Groter is niet beter. De burger is duurder uit.
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