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Onderwerp: Financiële situatie gemeente Midden-Groningen 

 

Beste heer Hoekstra, 

 

Midden-Groningen is een prachtige gemeente met historische groene landschappen en veel 

werkgelegenheid in de industrie. Op 1 januari 2018 zijn wij begonnen met bouwen aan onze nieuwe 

gemeente, waar wij trots op zijn, maar die ook de nodige problematiek kent. De sociaal-

economisch zwakke positie van veel van onze inwoners baart ons zorgen. We kregen volop te 

maken met aardbevingen door gaswinning. Met een groot windpark zonder draagvlak onder de 

bevolking dragen we ook de landschappelijke gevolgen van verduurzaming. In Midden-Groningen 

wordt hierdoor kritisch naar alle overheidsgeledingen gekeken, de gemeente, de provincie en het 

Rijk.  

 

Als eerste overheid willen we die nieuwe gemeente dus vooral dichtbij onze inwoners opbouwen, 

maar dat wordt ernstig gehinderd door onze financiële situatie. De afgelopen twee jaar waren we 

vooral aan het bezuinigen. Minder geld naar cultuur en bibliotheken, hogere sporttarieven, 

bezuinigingen op openbaar groen en minder investeren in het onderhoud van wegen. Het zijn 

allemaal investeringen die in ons gebied juist nodig zijn, maar we konden niet anders dan snijden. 

Dat raakte ook onze inwoners.  We maakten de wmo-taxi financieel minder bereikbaar voor 

kwetsbare groepen. Bezuinigden op re-integratie van werkzoekenden en op ouderenbeleid. Terwijl 

we in onze nieuwe gemeente wilden investeren in de gemeentelijke organisatie, hebben we zwaar 

moeten bezuinigen op ons personeel. Onze inwoners en bedrijven betalen bovendien fors meer 

OZB.  

 

Zo bespaarden we bijna 13 miljoen op een begroting van 200 miljoen, en er komt een nieuwe 

bezuinigingsronde aan. 

 

En nog steeds is er geen licht aan het eind van de tunnel. De herijking van het gemeentefonds 

hangt als een donderwolk boven onze gemeente. Opnieuw dreigen forse kortingen. De extra 

bijdrage van het rijk voor de jeugdzorg is te weinig én maar tijdelijk, en de opschalingskorting 
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groeit maar door. 

 

Die zorgtaken bleken een koekoeksjong dat al het andere uit het nest duwt. Ja, de zorg werd 

efficiënter, maar de vraag groeide door. Wij moeten betalen, maar mogen vaak niet beslissen. Dat 

doen huisartsen en Gecertificeerde Instellingen, die alsmaar duurder worden. Daarbij kwam het 

abonnementstarief in de wmo, waardoor steeds meer bemiddelde inwoners hun huishoudhulp aan 

de kant zetten en bij de gemeente aankloppen. En wij moeten betalen. 

 

Het water staat ons aan de lippen. Zo kunnen wij niet bouwen aan Midden-Groningen! Wij vragen u 

dringend in te grijpen, te stoppen met de opschalingskorting van het gemeentefonds en samen met 

uw collega’s te zoeken naar een structurele oplossing voor de financiering van de zorgtaken van de 

gemeente. Geef ons en onze inwoners lucht! 

Het college van B&W van Midden-Groningen, 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

   
 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


