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Onderwerp: Uitkomst benchmark formatie en kosten 2020 Midden-Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 27 mei 2020 heeft een afvaardiging van de fracties middels een presentatie van Berenschot 

kennis kunnen nemen van de uitkomsten van de benchmark kosten en formatie van Midden-

Groningen.  

 

De gemeente Midden-Groningen heeft begin 2020 haar bedrijfsvoering vergeleken met een aantal 

gemeenten van soortgelijke omvang door deel te nemen aan een benchmark van Berenschot. In 

deze vergelijking is gekeken naar de kosten die de gemeente maakt voor het uitvoeren van haar 

werkzaamheden, hoeveel formatie hiervoor nodig is en welke taken bij derden zijn belegd. Per 

taakgebied is deze vergelijking uitgevoerd. Daardoor is per taakgebied inzichtelijk gemaakt hoe 

Midden-Groningen zich qua kosten en formatie verhoudt tot de referentie-gemeenten.  

 

Globale uitkomsten 

Het algemene beeld is dat Midden-Groningen 18% hogere totale apparaatskosten (primair proces + 

overhead) heeft dan het gemiddelde van de referentiegroep. Dit is uitgedrukt in euro’s een bedrag 

van € 11,4 miljoen hoger. Daarnaast blijkt dat Midden-Groningen een hogere werklast heeft dan 

gemiddeld in de referentiegroep. Na correctie van deze werklast zijn de totale apparaatskosten 

van gemeente Midden-Groningen 9% hoger dan gemiddeld. Met deze percentuele afwijking (9%) 

van de apparaatskosten ten opzichte van de referentiegroep, beschouwt Berenschot Midden-

Groningen als een gemeente met “gemiddelde” kosten. Dit is een bedrag van € 5,5 miljoen 

hoger. In de benchmark is echter € 1,5 miljoen aan personele bezuinigingen (nog) niet verwerkt in 

de uitkomsten waardoor de hogere apparaatskosten uitkomen op € 4,0 miljoen. Een groot deel van 

deze nog te verklaren hogere kosten (circa € 3,1 miljoen) moet worden gezocht bij taken belegd bij 

derden.  
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De verhoogde werklast kent twee hoofdoorzaken. In de eerste plaats onderscheidt Midden-

Groningen zich ten opzichte van meerdere referentie-gemeenten door een zwakke sociale 

structuur. Dit vraagt relatief meer inzet van de taakgebieden in het sociale domein. In de tweede 

plaats onderscheidt Midden-Groningen zich ten opzichte van meerdere referentie-gemeenten door 

een groot landelijk en waterrijk areaal. Dit vraagt relatief meer inzet van de taakgebieden in het 

ruimtelijke domein.  

 

De vergelijking met de referentie-gemeenten levert nog de volgende opvallende inzichten op. In de 

eerste plaats voert Midden-Groningen relatief veel taken in eigen beheer uit en heeft relatief 

weinig taken bij derden belegd. In de tweede plaats heeft Midden-Groningen relatief veel formatie 

aan uitvoerende taken toegekend en relatief weinig formatie aan beleid toegekend.  

 

Vervolg 

De uitkomsten leiden tot een aantal aanbevelingen: 

    

 Onderzoek de taakgebieden die qua kosten en/of formatie significant afwijken in de 

benchmark en waarvoor geen directie oorzaak kan worden gevonden in de werklast. Dit 

geldt zowel voor de taakgebieden waar relatief meer middelen/formatie worden ingezet 

(zoals Afval, Belastingen en WOZ, Personeel en Organisatie) als voor taakgebieden waar 

relatief minder middelen/formatie worden ingezet (Openbare orde en veiligheid, Verkeer, 

vervoer en wegen, Facilitaire dienst). 

 Onderzoek of de gemaakte kosten voor taken belegd bij derden in verhouding staan tot de 

geleverde resultaten. Onder andere bij de clusters Jeugd (Kwartier), Fysiek milieu en 

duurzaamheid (ODG) en Wabo (ODG) zijn er nu niet te verklaren hogere kosten ten 

opzichte van de referentie-gemeenten.  

 Onderzoek de omvang van beleid binnen Midden-Groningen. Er is een significante disbalans 

tussen (veel) uitvoering en (weinig) beleid blijkt uit vergelijking met de 

referentiegemeenten. Onderzoek, daar waar de gemeente significant in de min afwijkt én 

er behoefte aan beleidsmatige versterking is (kwantitatief en/of kwalitatief), hoe dit valt 

op te lossen. 

 

Het college heeft het directieteam gevraagd om de aanbevelingen uit te werken in een 

projectopdracht. In deze projectopdracht moet rekening worden gehouden met de 

bezuinigingscontext. De acties worden zo snel mogelijk opgepakt rekening houdende met de 

huidige werkzaamheden (de bezuinigingen en de begroting 2021) en de Corona-crisis. De bedoeling 

is om u regelmatig te informeren over de voortgang via de reguliere planning- en 

controlinstrumenten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


