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PARAGRAAF 1    STADSDELEN 

Paragraaf 1  STADSDELEN 
 
 
In de programma’s van deze begroting is te lezen wat we het komende jaar van plan zijn. In deze 
paragraaf ‘Stadsdelen’ geven we antwoord op de vraag waar we onze plannen zullen uitvoeren. De 
paragraaf Stadsdelen geeft zodoende inzicht in onze inzet in de wijken.  

 
Aanvullend op de activiteiten in de stedelijke programma’s, doen we in de wijken ook een aantal 
dingen die niet in die programma’s zijn opgenomen. Dat heeft te maken met de wens en de noodzaak 
om als gemeente snel en flexibel in te kunnen spelen op nieuwe (onvoorziene) ontwikkelingen en 
vragen uit de wijk.  
De betekenis van onze flexibele inzet is tweeledig. Enerzijds voorzien we vlot in actuele wensen en 
behoeften, anderzijds schuilt de betekenis van onze flexibele inzet in onze werkwijze. Die is er 
namelijk op gericht zoveel mogelijk bewoners en ondernemers erbij te betrekken. Daarbij werken we 
intensief samen met de wijkorganisatie en met andere in de wijk actieve professionals (corporaties, 
politie en maatschappelijke instellingen). In de uitvoering gaan we het experiment niet uit de weg, om 
zo in de praktijk te ontdekken wat het beste werkt. Bij gebleken succes zorgen we voor een breder en 
zo nodig structureel vervolg in de reguliere beleidsprogramma’s. Het stadsdeelwerk vormt zodoende 
een broedplaats voor effectief wijkgericht beleid. 

 
Langs deze twee sporen werken we aan een maximaal rendement van de gemeentelijke 
beleidsinspanningen, aan het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij hun eigen woonomgeving, 
aan het versterken van de sociale samenhang en aan het praktisch ontwikkelen van (nieuwe methoden 
van) wijkgericht werken. Of in één woord: aan het vergroten van de leefbaarheid van onze wijken en 
buurten.  

 
Relevante beleidsnota’s 
Het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 (2011) 
Wijkperspectieven 

 
Ontwikkelingen 

 
ISV-geld verdwijnt 
Het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing houdt op te bestaan. Daarmee verdwijnen rijksmiddelen 
voor de fysieke wijkontwikkeling. Tot 2015 is dit aanvullende budget nog beschikbaar. In deze begroting 
bereiden we ons alvast voor op de nieuwe situatie, want we willen wel gebiedsgericht blijven 
investeren. Dit betekent dat we in deze begroting de wijkgerichte inzet inzichtelijk maken bij de 
relevante programma’s. Dit is een eerste stap in de verdere ontwikkeling naar een wijkgerichte 
gemeentelijke organisatie.  
 
Versterken eigen kracht en sociale netwerken 
In onze samenleving is een ontwikkeling gaande gericht op het versterken van de eigen kracht en de 
betekenis van sociale netwerken. Waar in het verleden bij problemen snel naar ‘de overheid’ werd 
gekeken, vinden we nu dat in veel gevallen burgers zelf - samen met de mensen in hun sociale 
omgeving - als eerste aan zet zijn. Concreet leidt deze breed veranderde opvatting tot andere 
methodieken in onder meer ons beleid voor maatschappelijke ondersteuning (WMO), activering, en het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte.  
Voor de wijk betekent dit dat we op zoek gaan naar partners die bereid zijn te investeren in de wijk, 
zowel op het gebied van het wonen en de woonomgeving als op het terrein van zorg en sociale 
samenhang.  

 
Geld  
Aanvullend op de in de stedelijke programma’s begrote activiteiten, is in 2013 en 2014 voor elk 
stadsdeel een basisbudget van 180 duizend euro gereserveerd om acute problemen op te lossen en 
ontwikkelingen te stimuleren. Daarnaast is 100 duizend euro beschikbaar om stadsbreed het wijkgericht 
werken te versterken en nader uit te werken. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. 

 
Onderdelen 
Achtereenvolgens komen hieronder aan de orde: 
� Algemeen 
� Binnenstad 
� Oude wijken 
� Zuid 
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� Noorddijk 
� Noordwest 
 
ALGEMEEN 

 
De stad is verdeeld in vijf stadsdelen: Binnenstad, Oude wijken, Zuid, Noorddijk en Noordwest. 
Stadsdelen zijn gebieden van circa 45.000 inwoners onderverdeeld in 35 wijken, waarvan 8 
aandachtwijken (wijkvernieuwing). In de binnenstad wonen circa 14.000 bewoners. We schetsen in 
algemene zin de werkwijze in de stadsdelen. 
 
Samenwerken in de wijk 
Samenwerken met bewoners en partners in de wijk is kenmerkend voor onze wijkgerichte werkwijze. 
We willen nog meer invulling geven aan onze afspraak met de corporaties “samen stad maken” door 
intensief op zoek te gaan naar zich voordoende kansen en mogelijkheden en partners die kunnen 
bijdragen in de wijk / binnenstad. We richten onze organisatie zo in dat we goed en vlot in kunnen 
spelen op vragen en problemen in de wijken en binnenstad. We zijn aanwezig in de wijken en 
onderhouden onze netwerken. En we inventariseren jaarlijks via wijkoverleggen de wensen en 
knelpunten in de wijken en vragen naar de prioriteiten van de professionals.  
 
Burgers zelf aan de slag 
Een belangrijk uitgangspunt is burgers te stimuleren zelf aan de slag gaan met ideeën voor de eigen 
leefomgeving.  
In het kader van de samenwerkingsafspraken met de corporaties (Nieuw Lokaal Akkoord) functioneren 
in 14 wijken, wijkteams. Ieder wijkteam beschikt over middelen waarmee voorstellen uit de wijk 
gerealiseerd worden. Hiervoor is door zowel de gemeente als de corporaties per wijk budget 
beschikbaar gesteld.  
 
Programmatisch werken in de wijk 
Per stadsdeel - en daarbinnen per wijk - laten we ons bij onze inzet zoveel mogelijk leiden door de 
wensen en behoeften van de bewoners. Naast het gesprek hierover met bewoners en professionals 
gebruiken we de Leefbaarheid en Veiligheidmonitor en Binnenstadmonitor. 
Voor de NLA-wijken en Binnenstad Oost zijn visiedocumenten opgesteld: de wijkperspectieven.  
Meerdere partijen in de wijk (burgers, corporaties, politie, gemeente etcetera) zijn betrokken bij het 
maken van een wijkperspectief. Voor de gemeente is de werkwijze dat speerpunten uit de 
wijkperspectieven in de begroting zijn opgenomen als te realiseren doelen.  
 

Activiteiten     Wat gaan wij hiervoor doen  
 
Wijkanalyses maken 
Volgens afspraak met uw raad maken we wijkanalyses van alle wijken. We zijn begonnen in 2012, in 
2013 zijn we ermee klaar. De wijkanalyses geven inzicht in de leefbaarheid en de factoren die daarbij 
van belang zijn. 
 
Wijkperspectieven/gebiedsvisies maken 
Voor wijken/gebieden die om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig hebben maken wij samen 
met onze partners wijkperspectieven/gebiedsvisies (Noordwest, Rivierenbuurt/ Herewegbuurt).  
 
Ontsluiten gemeentelijke wijkinformatie op www.mijnwijk.groningen.nl 
Een belangrijke voorwaarde voor participatie is dat inwoners goed geïnformeerd worden over 
gemeentelijke activiteiten en/of voorgenomen beleid. We doen dat op veel verschillende manieren: 
mondeling, schriftelijk en - steeds meer - via internet. We gaan in 2013 door met het ontsluiten van 
gemeentelijke informatie op wijkniveau (www.mijnwijk.groningen.nl). 
 
Versterken samenwerking in de maatschappelijke ondersteuning 
Aansluitend op ons WMO-beleid werken we in alle wijken aan het versterken van de samenwerking 
tussen alle instanties die een rol spelen in de maatschappelijke ondersteuning en waar vraagstukken 
samenkomen over opvoeding, zorg en hulpverlening.  
 
 
BINNENSTAD 
 
Het stadsdeel ‘Binnenstad’ bestaat uit het gebied binnen de Diepenring, de Westerhaven en de wijk 
Binnenstad-Oost.  
 
De binnenstad herbergt veel verschillende functies: winkelen, wonen, uitgaan en evenementen, werken 
en studeren. In de reguliere programma’s zijn de doelen van het binnenstadbeleid geformuleerd. Een 
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belangrijke opgave is ervoor te zorgen dat al deze - soms conflicterende functies en doelen - in goede 
afstemming in de binnenstad gestalte krijgen en elkaar zoveel mogelijk versterken. Om dat te bereiken 
onderhouden we intensief contact met de Groningen City Club, bewonersorganisaties en andere 
partijen in de binnenstad. 
 
Analyse en ontwikkelingen 
Het functioneren van de binnenstad brengen we in beeld in onze Binnenstadthermometer en de 
Detailhandelsmonitor.  
 

Doelen    Wat willen we bereiken  
Aanvullend op onze algemene doelen leggen we in 2013 accenten op: 
� Beperken overlast bouwprojecten en handhaven bereikbaarheid; 
� Binnenstad schoon en aantrekkelijk houden; 
� Verminderen overlast en vergroten veiligheid. 
 

Activiteiten  Wat gaan wij hiervoor doen? 
 
I Gepland en begroot in de programma’s 
 
� Uitvoeren van evenementenprogramma Bruisende Binnenstad  
� Binnenstad bereikbaar houden;  
� Extra aandacht voor beheer en onderhoud;  
� Uitvoeren van programma Ruimte voor de binnenstad;  
� Bestrijden overlast en verbeteren veiligheid.  
 
Verder staan in 2013 op het programma: 
� Projecten ‘Veilig Winkelen’ en ‘Veilig Uitgaan’;  
� Uitvoeren BIMA-jaarprogramma met GCC en Marketing Groningen.  
 
II Aanvullend vanuit het stadsdeelprogramma 
 
Vergroten betrokkenheid van bewoners, ondernemers en gebruikers 
Dit doen we door het verschaffen van informatie in het infocentrum op de Grote Markt, in 
klankbordgroepen en via websites en nieuwsbrieven. 
 
Start uitvoering perspectief Binnenstad-Oost 
Voor Binnenstad-Oost hebben we met de bewoners in 2012 een toekomstperspectief gemaakt, met 
daarin opgenomen een wensen- en kansenlijst. 
We beginnen in 2013 met een aantal groenprojecten. 
 
 
OUDE WIJKEN 
 
Het stadsdeel Oude Wijken bestaat uit de schilwijken rond de binnenstad: Kostverloren, Schildersbuurt, 
Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, De Hoogte, Korrewegwijk en 
Oosterparkwijk.  
Het merendeel van de wijken is gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog. Vroeg daarna Kostverloren en 
delen van De Hoogte, Korrewegwijk en Oosterparkwijk. 
Het stadsdeel biedt veel huisvesting aan stadjers die aangewezen zijn op een relatief smalle beurs, 
zoals starters, studenten en kwetsbare groepen.  
In het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord zijn er wijkperspectieven opgesteld voor De Hoogte, 
Korrewegwijk, Oosterparkwijk en Kostverloren. 
Twee wijken in het stadsdeel, de Indische buurt en De Hoogte, zijn enige jaren geleden aangewezen als 
Krachtwijken. 
 

Analyse        Hoe staan we er voor? 
Naast omvangrijke investeringen in de wijkvernieuwing is er in de afgelopen jaren stevig ingezet op het 
verbeteren van de veiligheid in het stadsdeel. Vooral in De Hoogte en Korrewegwijk ervaren de 
bewoners al vele jaren onveiligheid als een belangrijk probleem. Uit de monitor Leefbaarheid en 
veiligheid blijkt ook dat er de laatste jaren aanzienlijke verbeteringen op dit terrein zijn te 
constateren.  
In stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het voorzieningenniveau is in het hele stadsdeel 
een belangrijk aandachtspunt. En daarnaast blijven ook verkeer, parkeren en beheer en onderhoud van 
de openbare ruimte belangrijke thema’s. 
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In het Ebbingekwartier (het gebied tussen Korrewegwijk, Binnenstad en Hortusbuurt) verandert er de 
komende jaren veel. Deze wijk ontwikkelt zich tot een ‘creatief kwartier’, de woonwijk 
Ebbingekwartier vordert gestaag.  

 
Doelen        Wat willen we bereiken  

Wijken: 
� waar het voor oude en nieuwe bewoners goed wonen en werken is (een groot deel van de stedelijke 
woningbouwopgave ligt in de Oude Wijken); 
� waar het voorzieningenniveau past bij de behoefte van de wijk(bewoners); 
� met een goed pedagogisch klimaat en aanbod voor kinderen; 
� waar de openbare ruimte schoon, heel en veilig is; 
� waar we samen met wijkbewoners werken aan leefbaarheid.  
 

Activiteiten     Wat gaan we hiervoor doen 
I  Gepland en begroot in programma’s 
 
Oosterparkwijk 
� Ontwikkelen Oosterhamriktracé (Korrewegwijk en Oosterparkwijk);  
� Herinrichten Wielewaalplein;  
� Ontwikkelingsplan maken voor Treslinghuis-locatie (zie Programma 8).  
 
De Hoogte 
� Uitvoeren plan van aanpak woonomgeving; inrichting openbare ruimte, woonerven, groen, 
voortuinen en binnenterreinen;  
� De overlast bestrijden;  
� Nieuwbouw de Borg, bij het huidige speeltuingebouw op het; 
 Borgplein. 
 
Korrewegwijk 
� We gaan het Floreshuis her ontwikkelen en leggen een relatie met speeltuin De Indische Buurt. De 

programmering wordt gericht op de drie O’s Ontmoeten, Ondernemen en Ontwikkelen;  
� Investeren in een sociale en veilige wijk; de stratenaanpak vormen we om naar een 

buurtteamaanpak (zie Programma 4); 
� Samenleven met studenten; door kennismakingsactiviteiten en samenwerkingsacties gaan we de 

(ervaren) overlast terugdringen; 
� Veilige wijk; de succesvolle projecten uit de Krachtwijkenaanpak op het gebied van veiligheid gaan 

door in 2013. Het gaat om de veelplegeraanpak, het Somaliersproject, extra inzet van 
stadswachten, het Veilig In de Buurtpand, inbraakpreventieacties, N350-aanpak (vernielingen) en 
aanpak huiselijk geweld; 

� Samen met bewoners inventariseren we de verkeersknelpunten en voeren we kleine maatregelen 
uit; 

� Schone, hele en veilige straten. Een aantal straten in de West-Indische buurt, de Celebesstraat en 
Ceramstraat worden opgeknapt.  

 
Noorderplantsoen 
� In het Noorderplantsoen zorgen we voor een samenhangend pakket aan maatregelen voor 
evenementen, ecologie, beheer en inrichting.  
 
II Aanvullend vanuit het stadsdeelprogramma 
 
Succesvolle projecten continueren 
In de Korrewegwijk en De Hoogte gaan we succesvolle projecten die gefinancierd zijn uit het 
Krachtwijkenbudget continueren. Voor een deel door ze onder te brengen in de stedelijke 
programma’s. En deels door financiering uit de middelen van het stadsdeelprogramma. Dit betreft o.a.: 
� Het verder verbeteren van de veiligheid in het stadsdeel en het vasthouden van de positieve 
ontwikkelingen van de laatste jaren (de topstratenaanpak); 
� Het versterken van de sociale samenhang in de NLA-wijken. 
 
Impuls wijkactiviteiten en Pilot sociaal team 
We voeren het plan van aanpak uit voor de samenwerking tussen school, CJG, de Borg/Speeltuin en 
wijkwerkers in de Hoogte. We denken daarbij aan het instellen van een compact team met brede 
taakopvatting dat zich langdurig aan de wijk verbindt (generalist naar bewoners, specialist in het 
team). Daarbij leggen we de verbinding met de stedelijke ontwikkeling van sociale teams en CJG’s.  
 
Ruimte voor kwaliteit en talent Korrewegwijk 
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We gaan vaker kunstenaars, ondernemers, studenten, nieuwe buurtbewoners en enthousiastelingen 
betrekken bij de ontwikkeling van de wijk. We willen nieuwe initiatieven van buurtbewoners volop de 
ruimte geven. En we willen de wijkstemdag voortzetten. 
 
Uitvoeren gebiedscampagne en activiteitenprogramma Oosterparkwijk 

Er worden activiteiten georganiseerd gericht op (potentiële) nieuwe bewoners en ondernemers. Dit 
doen we in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers in de BOOM: Bewoners- en 
Ondernemers Ontwikkel Maatschappij Oosterparkwijk. 
 
Plan van aanpak voor de Selwerderwijken: “De Selwerderwijken op de kaart” 
We brengen de situatie van de wijk beter in beeld. Op basis van meer inzicht zal zo nodig een plan van 
aanpak worden opgesteld. Daarbij zoeken we aansluiting bij de succesvolle aanpak die we in de Johan 
de Wittstraat hebben ontwikkeld. 
 
Leefbaar en veilig Kostverloren 
Voor Kostverloren maken we samen met Nijestee, de buurtvereniging en de politie een analyse van de 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Indien nodig zetten we op basis hiervan extra in op onderhoud 
van de openbare ruimte en toezicht door politie en handhaving.  

 

ZUID 
Stadsdeel Zuid bestaat uit de wijken ten zuiden van het Verbindingskanaal: Oosterpoort, Helpman, 
Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, Corpus en 
Hoorn, De Wijert, De Wijert Zuid, Hoornsemeer, Hoornsepark, Coendersborg, Villabuurt en de 
Piccardthof. 
 
Het stadsdeel Zuid is een zeer gevarieerd stadsdeel met zowel vooroorlogse als naoorlogse wijken. 
Naast privé woningbezit kent het stadsdeel ook concentraties van corporatief vastgoed in De Wijert, 
Rivierenbuurt, Grunobuurt, Corpus den Hoorn en Hoornsemeer. 
Studentenpopulaties treffen we vooral in de wijken die het dichtst bij de Binnenstad liggen. Ouderen, 
gezinnen en alleenstaanden zijn verdeeld over de wijken. 
In het stadsdeel zijn een aantal grote en middelgrote projecten (Herewegviaduct) gaande en 
aanstaande waarvan de gevolgen betekenis hebben voor het stadsdeel en de wijken.  
Er zijn voor drie aandachtgebieden perspectieven vastgesteld: Grunobuurt, De Wijert en Corpus den 
Hoorn. 
 

Analyse en  
Ontwikkelingen     Hoornsemeer is een wijk met uitstraling door haar ligging aan het water, maar er zijn signalen van 

sociale achterstanden en sleetsheid in de openbare ruimte.  
De voortgang van de woningbouw in de Grunobuurt staat ook onder invloed van de stagnerende 
woningmarkt. 
 

Doelen        Wat willen we bereiken  
Aanvullend op onze algemene doelen leggen we in 2013 accenten op: 
� Leefbaarheid in de Rivierenbuurt/Herewegbuurt vergroten;  
� Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving in De Wijert; 
� Een vensterschool op de Semmelweisslocatie;  
� Een verkeersveilige Zeeheldenbuurt;  
� Een aantrekkelijk Allendeplein;  
� Een gezond ondernemersklimaat;  
� Een veilig stadsdeel. 
 

Activiteiten      Wat gaan we hiervoor doen? 
I  Gepland en begroot in programma’s 
 
�  De A7 wordt vernieuwd en heeft grote betekenis voor de Laan Corpus den Hoorn als entree naar 

het zuidelijk stadsdeel;  
� In het programma Verkeer zijn grote projecten (ontwikkeling stationsgebied, de zuidelijke ringweg 

en de vervanging van het Herewegviaduct) in ontwikkeling rondom de 
Rivierenbuurt/Herewegbuurt; 

� Inrichting van het schoolplein en een verkeersveilige omgeving van de Semmelweisslocatie; 
� In afstemming met bewoners en politie de verkeersveiligheid in de Zeeheldenbuurt vergroten; 
� We gaan samen met bewoners, ondernemers en andere partijen een plan maken voor een 

duurzame herinrichting van het Allendeplein;  
� Versterken van de positie van ZZP-ers en bestrijding van leegstand van commercieel vastgoed in de 

wijk; 
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� Samen met het wijkteam NLA en de Vensterschool gaan we in 2013 de methodiek geschoolde zorg 
inzetten om het pedagogisch klimaat en het sociale systeem rondom zorgkinderen in Corpus den 
Hoorn, Hoornse wijken en De Wijert te versterken; 

 
II  Aanvullend vanuit het stadsdeelprogramma 

 
� In 2013 zal het wijkperspectief voor de Rivierenbuurt/ Herewegbuurt aan uw raad worden 

voorgelegd. Aanvullend maken wij een uitvoeringsplan op basis van dit wijkperspectief voor de 
Rivierenbuurt/Herewegbuurt; 

� We maken een eerste verkenning van een door de markt gedeelde visie op de stadsentree Laan 
Corpus den Hoorn; 

� Begin 2013 zal er een projectofferte wijkvernieuwing De Wijert aangeboden worden aan uw raad; 
� In het Stadspark bouwen we voor jong en oud een beweegparcours en op een nader te bepalen 

locatie leggen we een beweegtuin voor ouderen aan. We doen dit samen met marktpartijen; 
� We geven daar waar nodig extra impuls aan de verbetering van de (verkeers)veiligheid en in de 

openbare ruimte in het stadsdeel. 
 

NOORDDIJK 
Het stadsdeel Noorddijk bestaat uit de grote wijken Beijum en Lewenborg met elk circa 13.000 
inwoners en de kleinere wijken Noorderhoogebrug, de Hunze/Van Starkenborgh, 
Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, Ruischerbrug/Ruischerwaard, de Meerdorpen, en de 
Woonschepenhaven. Zowel de oude als de grote nieuwbouwwijken uit de jaren ‘70 en ’80 hebben een 
dorps karakter. In Noorddijk wonen relatief veel gezinnen. Dat betekent dat in deze wijken het 
perspectief voor de jeugd en opvoeden centraal staat. Daarbij horen voorzieningen zoals buurthuizen, 
speeltuinen en kinderboerderijen. Een ander kenmerk van Noorddijk is dat relatief veel inwoners tot de 
kwetsbare doelgroepen behoren. We willen het voorzieningenniveau in de wijken voor deze bewoners 
op peil houden. Als derde thema werken we ook in Noorddijk aan een veilige, schone, 
onderhoudsvriendelijke woonomgeving waar bewoners zich verantwoordelijk voor voelen.  
 
Analyse en ontwikkelingen 
De jongerenoverlast in de wijken Beijum en Lewenborg is groot. Voor een deel van deze jongeren in 
Beijum geldt dat het aan perspectief ontbreekt op het gebied van scholing, werk en inkomen, of een 
dagbesteding. Uit onderzoek van bureau Intraval (2011) blijkt dat er in Noorddijk door jongeren relatief 
veel softdrugs wordt gebruikt. 
 

Doelen       Wat willen we bereiken 
Aanvullend op onze algemene doelen leggen we in 2013 accenten op: 
� Minder overlast door jongeren, minder softdrugsgebruik; 
� Jongeren zitten op school of zijn aan het werk; 
� Woonomgeving en leefbaarheid Doornbosheerd verbeteren Doornbosheerd; 
� Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor de eigen woonomgeving; 
� Goede buurtvoorzieningen en effectieve samenwerking tussen de verschillende loketten van CJG en 
Stip. 
 

Activiteiten      Wat gaan we hiervoor doen 
Gepland en begroot in programma’s 
� Beijum/Lewenborg: 
� Verminderen gebruik softdrugs; 
� Jongeren perspectief bieden (zie Programma 10;) 
� Heerdenaanpak Beijum; 
� Eigen verantwoordelijkheid bewoners bevorderen (zie Programma 9); 
� Le Roy-gebied in Lewenborg op orde houden. Bewoners geven zelf vorm aan dit wijkpark, geven 

voorlichting en informatie, beheren en onderhouden dit gebied;  
� Ontwikkelen buurtbeheersstructuur. In samenwerking met corporaties, bewoners en Werkpro 

wordt een plan gemaakt waarin zowel fysiek als sociaal buurtbeheer wordt uitgevoerd in Beijum 
en Lewenborg; 

� Versterken winkelgebied Beijum west; 
� Versterken winkelgebied Beijum oost; 
� Afronden wijkvernieuwingsprogramma in Lewenborg onder andere de oude bibliotheek, Kombuis, 

de Aldi-locatie, en zwembadlocatie;  
� Uitvoeren plan Vreedzame wijk in Lewenborg;  
� Onderzoek seniorenwoningen Beijum. Onder de vlag van het Stip worden mogelijkheden 

onderzocht voor nieuwbouw van seniorenwoningen in Beijum en het uitvoeren van voldoende 
ouderenactiviteiten;  

� Uitvoering interculturele projecten, onder meer voor Antillianen en het Project ‘Ik ben er ook’ 
Beijum: een integratieproject van buurtwelzijn;  
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� Plan van aanpak maken afstemming voorzieningen in de wijk; 
� Ontwikkeling woonzorgcentrum in Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg (zie Programma 8).  

 
II  Aanvullend vanuit het stadsdeelprogramma 
 

� Verder blijven we in het stadsdeel Noorddijk in de overige wijken in 2013 betrokken bij: 
� het aanpassen van de NoordZeebrug (Noorderhoogebrug/De Hunze van Starkenborgh); 
� leefomgeving bij de ontwikkeling van de Tuinlandlocatie (De Hunze/van Starkenborgh). 
� de herinrichting van de Woonschepenhaven; 
� deelname in de communicatiegroep Meerstad; brug slaan tussen nieuwe bewoners Meerstad en 

bewoners Engelbert; 
� (wijk)vernieuwing Doornbosheerd. Samen met De Huismeesters voeren we een deel fysieke- en een 

deel sociale wijkvernieuwing uit in de Doornbosheerd. Daarmee krijgt de leefomgeving en de 
leefbaarheid een impuls; 

� integrale aanpak jongerenproblematiek. In samenwerking met de betrokken partijen zijn de 
overlast gevende jongeren in beeld gebracht. Zo nodig maken we een plan van aanpak. 
 

 
NOORDWEST  
 
Het stadsdeel Noordwest bevat 11 wijken waarvan 2 aandachtwijken te weten Selwerd en Paddepoel. In 
drie wijken is de wijkvernieuwing nagenoeg afgerond. Het merendeel van de woningen is naoorlogs. Het 
woningbestand in deze wijken is gemengd, koop en huur. In de nieuwe wijken Buitenhof, Gravenburg, 
De Held en Reitdiep is het merendeel koopwoningen. Voor Vinkhuizen, Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd 
zijn wijkperspectieven opgesteld. 
 
Analyse en ontwikkelingen 
De afgelopen jaren zijn in Vinkhuizen, Paddepoel en Tuinwijk het woningbestand en de openbare 
ruimte ingrijpend vernieuwd. 
Selwerd is aan het veranderen: de (oude) sociale structuur is broos geworden. Naast fysieke ingrepen 
vraagt de wijkaanpak dan ook om inspanningen op het sociale vlak. In Selwerd wordt momenteel samen 
met de corporaties in beeld gebracht welke inzet nodig is om de wijk zowel op fysiek als op sociaal 
gebied vitaal te houden. In Paddepoel en Vinkhuizen verschuift met de naderende voltooiing van de 
wijkvernieuwing de aandacht naar het sociale programma. Tuinwijk heeft met de renovatie een 
metamorfose ondergaan en zal zich met nog wat gerichte aandacht naar verwachting de komende jaren 
ontwikkelen tot een stabiele en zelfredzame wijk. 
 
 

Doelen       Wat willen we bereiken 
� Selwerd, vaststellen gedragen wijkvernieuwingsplan;  
� Paddepoel: Integrale aanpak leefbaarheidsbevordering Paddepoel-Zuid; 
� Vinkhuizen: Integrale aanpak leefbaarheidsbevordering Viunkhuizen-Zuid; 
� Tuinwijk: borging resultaten wijkvernieuwing; 
� Hoogkerk: in 2013 een gedragen visie voor het gebied vaststellen. 

 
Activiteiten      Wat gaan we hiervoor doen 

 
I Gepland en begroot in programma’s  
 
Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen 
� Realisatie van opleidingsmogelijkheden, stage- en werkplekken in deze wijken; 
� Integrale aanpak Paddepoel Zuid en Vinkhuizen Zuid, gericht op het tegengaan van hardnekkige 

leefbaarheidsproblemen; 
� Voortzetting en uitbreiding van het project Brugfiguren (zie Programma 3) 
 
Tuinwijk 
� In 2013 ronden we de wijkvernieuwing en renovatie in Tuinwijk af met aandacht voor het 

versterken van de economische potentie van de wijk en borging van de vooruitgang op het gebied 
van zorg, welzijn en sport, in het bijzonder voor de jeugd; 

� Samen met bewoners willen we een vorm van bewonersbeheer ontwikkelen voor het opgeknapte 
Bessemoerpark. Voor de nieuwe buurtvoorziening in dit park zal samen met de twee aanliggende 
wijken (Paddepoel en Tuinwijk) een duurzame programmering worden ontwikkeld. 

 
II Aanvullend vanuit het stadsdeelprogramma 
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Hoogkerk 
In 2012 zijn wij samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen begonnen met het opstellen 
van een visie voor Hoogkerk en aanliggende wijken. Wij verwachten deze medio 2013 af te ronden. De 
integrale gebiedsvisie Hoogkerk vormt een kader voor gewenste ontwikkelingen het voorkomen van 
ongewenste ontwikkelingen en beheer.  
 
Selwerd 
In 2013 willen wij de gemeentelijke opgaven voor het gebied in afstemming met de ingrepen van de 
corporaties in een gezamenlijke wijkontwikkelingsvisie samenbrengen.  
De woningcorporaties ontwikkelen een woningbouwprogramma met een plan van aanpak dat erop 
gericht is de leefstijlconflicten in de wijk zoveel mogelijk te beperken. De gemeente zorgt voor een 
sociaal programma, gebaseerd op de analyse van de wijk en (aanvullend) inrichting en beheer. 
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PARAGRAAF 2    DUURZAAMHEID 

Paragraaf 2  DUURZAAMHEID 
 
 

Doelen  Wat willen we bereiken 
De focus van ons duurzaamheidbeleid ligt op het maken van meters met duurzame energie en met 
energiebesparing. In het Masterplan Groningen Energieneutraal en het daarbij behorende 
uitvoeringsprogramma Groningen Geeft Energie richten wij ons op een energieneutrale stad in 2035 en 
'halverwege in 2025'. Daarvoor is in deze collegeperiode een budget van 6 miljoen euro beschikbaar. 
 

Analyse   Hoe staan we ervoor 
In de tussentijdse evaluatie van ons collegeprogramma hebben we geconstateerd dat we goed op gang 
zijn gekomen met de uitvoering van het energieprogramma, mede door een flinke uitbreiding in de 
ambtelijke inzet. Toch kunnen we nog nauwelijks een oordeel vellen over de mate van doelbereiking. 
Omdat het om een zeer lange termijn planning gaat en het resultaat sterk afhankelijk is van de 
inspanningen van maatschappelijke partners, waar we als gemeente vooral een faciliterende rol hebben 
gekozen. Ook beseffen we dat de gestelde doelen een majeure opgave vormen met investeringen die in 
dezelfde orde lopen als de grote infrastructuurprojecten. Deze investeringen worden voor een 
belangrijk deel niet door de gemeente zelf gedaan. 
 

Activiteiten  Wat gaan we in 2013 doen 
We willen vanaf 2013 met tussendoelstellingen per vijf jaar gaan werken en daarop samen met partners 
sturen en de resultaten monitoren. Ook zullen we bezien of de gekozen strategie (vooral faciliteren) 
aangevuld moet worden. We willen het bestuurlijke netwerk beter benutten en beter aansluiten bij de 
economische topsectoren. Het maken van meters met duurzame energie en met energiebesparing 
beogen we vooral met het specifieke energieprogramma te bereiken. Het energiebeleid en het overige 
duurzaamheidbeleid willen we beter inbedden in alle gemeentelijke programma’s. Dat betekent dat 
per programma de duurzaamheiddoelen concreet (in een kader) zijn aangeven. Waar mogelijk zijn de 
externe partners vermeld die hieraan zijn verbonden. 
 
Hieronder geven we aan hoe we ervoor staan met de onderdelen van het energieprogramma en het 
overige duurzaamheidbeleid en wat we daarmee willen bereiken. In de programma’s zijn de specifieke 
activiteiten en te behalen resultaten opgenomen. 
 
I. Het energieprogramma Groningen Geeft Energie. 
Het programma kent de pijlers Warmte, Biomassa, Zon, Wind, Besparen en Kennis & Innovatie. 
In het Masterplan Groningen Energieneutraal hebben we een bijdrage aan het einddoel toegekend voor 
elk van deze sporen, op basis van een ingeschat potentieel. 
 
Warmte (bijdrage 15%) 
 

Analyse   Hoe staan we ervoor 
De warmtevisie en de visie op de ondergrond zijn gereed. Mede dankzij deze visies en strategie kunnen 
we snelheid gaan maken met het spoor warmte. Dit krijgt zijn beslag in projecten waarbij Warmte-
Koude-Opslag (WKO) en/of restwarmte worden benut. Daarnaast wordt het spoor geothermie verder 
uitgewerkt.  
 

Activiteiten  Wat gaan we hiervoor doen  
� We zullen warmteprojecten koppelen aan nieuwe gebiedsontwikkeling, maar ook aan bestaande 

woningbouw; 
� Bij het Europapark zoeken we op basis van een energievisie partijen die het gebied verder 

ontwikkelen;  
� Bij het Forum nemen we een go/no go besluit over het warmtesysteem voor de Grote Markt en een 

bijbehorende organisatievorm voor dit (WKO)systeem;  
� Voor zes andere gebieden stellen we masterplannen op voor de toepassing van WKO-systemen, 

waaronder enkele dynamo’s uit de structuurvisie; 
� De AmvB Bodemenergie treedt in werking. Op grond hiervan gaan we regie voeren op warmte-

koude-opslagsystemen; 
� We gaan regievoering op geothermie uitwerken en we vragen een winningsvergunning aan op grond 

van de Mijnbouwwet. We voeren daartoe een nader geologisch onderzoek uit; 
� We hopen een besluit te kunnen nemen over het eerste grote restwarmteproject, dat van het 

UMCG. Voor de Suikernunie zal een studie worden uitgevoerd naar benutting van restwarmte in 
kader van gebiedsvisies, eventueel samen met het warmtenet Noord-West;  
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� Van het warmtenet Noord-West zal een eerste deel in bedrijf genomen kunnen worden. Het gaat 
om warmte afkomstig van een door Essent te bouwen warmtekrachtcentrale (WKK) op het Zernike-
terrein; 

� We onderzoeken hoe gebiedsontwikkeling kan worden gefaciliteerd. Door gebieden (mede) als 
energielandschappen te ontwikkelen; 

� We onderzoeken benuttingsopties voor restwarmte van de NAM-locatie Meerstad Noord;  
� We onderzoeken de potentie van circa 600 restwarmtebronnen in de stad, mede tegen de 

achtergrond van nieuwe Europese regelgeving waardoor warmte niet meer mag worden geloosd.  
� We onderzoeken hoe belemmeringen van warmtetoepassing kunnen worden opgeheven. Zoals bijv. 

bouwvergunningen voor kleine technische bouwwerken; 
� We onderzoeken hoe bij het aanbestedingsbeleid warmtesystemen standaard kunnen worden 

opgenomen; 
� We nemen het warmtebeleid mee in de opstelling van de nieuwe structuurvisie; 
� We onderzoeken of de gemeente aandelen kan nemen in warmte-infrastructuur (vergelijkbaar met 

glasvezelinfrastructuur). 
 
Biomassa (bijdrage 20%) 
 

Analyse   Hoe staan we ervoor 
Door Attero wordt jaarlijks al circa 5 miljoen m3 groen gas geproduceerd in Groningen. Hier zal spoedig 
een capaciteit van 10 miljoen m3 bij komen van Suikerunie. Naar aanleiding van de motie “Impulsen 
voor Groen Gas” is een scan gemaakt naar de mogelijkheden van nog verdere vergroting van de groen 
gas productie in Groningen. We hebben onderzoek verricht naar benutting van de biomassastromen die 
vrijkomen binnen het gemeentelijk groenbeheer. We hebben een studie gedaan naar een 
Energielandschap Meerstad en daarbinnen de mogelijkheden van biomassateelt. We hebben een 
conferentie (mee)georganiseerd over ‘oogstbaar landschap’. Op de korte termijn zal een pilotproject 
starten met een kleinschalige biomassa-oven bij Kardinge. Deze levert ervaring op voor opschaling en 
toepassing bij andere sportaccommodaties, zoals mogelijk de Papiermolen. 
 

Activiteiten  Wat gaan we hiervoor doen  
� We stellen een visie groene grondstoffen op naar analogie van de warmtevisie: de ‘biobased 

economy’ toegepast op Groningen;  
� We stellen een implementatieplan op voor benutting van biomassa uit gemeentelijk groenbeheer, 

inclusief een visie op ‘oogstbaar landschap’ voor onbenutte en tijdelijk te benutten terreinen in de 
gemeente;  

� We werken aan uitbreiding van (droog)vergisting van grasachtige biomassastromen;  
� We werken mee aan een onderzoek naar bioraffinage op de locatie Stainkoel’n, samen met Attero.  
� In samenwerking met Energy Valley voeren we een pilotproject vergassing uit. Hierbij gaat het om 

technologieontwikkeling;  
� Met Suikerunie bouwen we de biomassatoepassing verder uit (visie en strategie); 
� Naast de biomassavisie stellen we tevens een bredere visie op voor benutting van al het stedelijk 

afval. Daarin wordt de vraag beantwoord in welke mate de stad grondstof- en energieproducent 
kan zijn uit het eigen afval. In de visie worden alle afvalstromen betrokken, inclusief slib van 
rioolwaterzuivering Garmerwolde. In de visie wordt ook de gemeentelijke positie in Attero 
betrokken. De visie heeft tevens tot doel de kosten van verwerking van afvalstoffen ook in de 
toekomst laag te houden. 

 
Zon (bijdrage 11%) 
 

Analyse   Hoe staan we ervoor 
Begin 2012 zijn 18 gemeentelijke daken voorzien van zonnepanelen. Medio 2012 is gestart met het 
onderzoeken van de verdere uitrol naar nog eens 40-60 gemeentelijke daken. In 2011 is een Green Deal 
afgesloten met het Rijk waardoor de gemeente Groningen in staat gesteld zal worden om zonnepanelen 
bij particuliere woningeigenaren voor te financieren. De uitvoering van deze Green Deal loopt echter 
niet voorspoedig. De benodigde aanpassing van wet- en regelgeving om het beoogde experiment met de 
afbetalingsregeling via een gemeentelijke inning stuit op bezwaren van het Rijk. Er is een onderzoek 
uitgevoerd naar (onder andere) de rol van zon in een energielandschap voor Meerstad. Grunneger Power 
is in april 2012 gelanceerd als coöperatieve vereniging die particulieren ondersteunt in het plaatsen van 
zonnepanelen, zelf actief zonne-energie projecten aanjaagt en nu ook als leverancier van energie van 
start is gegaan. Grunneger Power maakt een voorspoedige groei mee. 
 

Activiteiten  Wat gaan we hiervoor doen 
� We plaatsen zonnepanelen op 60 gemeentelijke daken, waaronder “icoonprojecten” zoals 

Kardinge, Martiniplaza of Euroborg;  
� Uitrollen project zonnepanelen op particuliere daken (alsnog uitvoeren Green Deal).  
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� Uitvoeren pilot salderen bij te realiseren collectieve Photo-Voltaic (PV)-installaties (samen met 
andere grote gemeenten in de Energy Valley regio);  

� Voorbereiden van projecten “zonneweides” op bijvoorbeeld Woltjerspoor, Zernike, Verenigingen 
van Eigenaren, Meerstad-Noord (energielandschap);  

� Het opnemen van zon in gebiedsvisies, de nieuwe structuurvisie en het MUST;  
� Onderzoeken haalbaarheid van zon (samen met wind en biomassa) op locaties voor tijdelijk 

gebruik. Hierbij worden zeven terreinen in beeld gebracht; 
� We willen verder Grunneger Power in positie brengen om als lokaal duurzaam energiebedrijf de 

vleugels uit te slaan; 
� We willen bekijken waar in onze vergunningverlening aanpassingen nodig zijn met het oog op het 

vergroten van kansen voor zonne-energie;  
� We promoten PV-projecten op bedrijfspanden, waarbij we als gemeente de rol van ontzorger 

hebben. Hierbij proberen we door het samenbrengen van initiatieven een schaalvoordeel te 
bereiken. We werken daarbij samen met externe partijen, zoals Enexis, KEMA en Grunneger Power. 

  
Wind (bijdrage 16%) 
 

Analyse   Hoe staan we ervoor 
Substantiële ontwikkelingen binnen onze gemeentegrenzen worden vooralsnog tegengehouden door 
bepalingen in de Provinciale Omgevingsverordening met betrekking tot grotere windturbines. We 
hebben de afgelopen jaren verkennende studies uitgevoerd naar locaties voor windturbines die geschikt 
zouden zijn indien het provinciale beleid wordt gewijzigd. We hebben daarnaast ook studie gemaakt 
naar opties voor kleinschaliger windenergie. 
 

Activiteiten  Wat gaan we hiervoor doen  
� We werken mee aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor modernisering van het 

windmolenpark Meerstad (Harkstede);  
� We werken uit welke potentie voor windenergie mogelijk is in enkele energielandschappen; 
� We verkennen de opties voor kleinschalige windenergie als onderdeel van gebiedsgerichte energie-

visies en gaan na in hoeverre dit rendabel is. Enkele kleine windmolens zijn intussen gerealiseerd 
op Zernike; 

� We verkennen de opties voor windenergie op Kranenburg Zuid (provincie Drenthe) en op de 
Stainkoel’n, waarbij we gebruik willen maken van de aanwezige hoogte van deze stortplaats. 

 
Besparen (bijdrage 37%) 

Analyse   Hoe staan we ervoor 
We zetten in op de particuliere woningvoorraad, het bedrijfsleven en onze eigen gemeentelijke 
gebouwen. Met alle drie zijn we in 2012 op gang gekomen, maar er is nog een lange weg te gaan. Voor 
de aanpak van gemeentelijke gebouwen is een businesscase voor een Energy Service Company (ESCO) 
gemeentelijk kernvastgoed opgesteld en is een directeur aangesteld. Daarnaast zoeken we naar nog 
andere invalshoeken voor het thema besparen. 
 

Activiteiten  Wat gaan we hiervoor doen  
� Voor de particuliere woningvoorraad zetten we het “Energiebesparingsplatform”; 
� Energiebesparing bij bedrijven via de campagne ‘Clean Groningen’. We verwachten in 2013 bij 50 

bedrijven het energieverbruik te beperken en deze bedrijven te activeren tot verduurzaming; 
� We voeren een doelgroepenbeleid voor grootverbruikers en specifieke bedrijfstakken. Daarbij 

sluiten we convenanten met sectoren. We zetten het project ‘energiebesparing in de zorg’ voort. 
Dit geldt eveneens voor afspraken met banken, verzekeringsbedrijven, hogescholen en de 
universiteit; 

� We starten het project Energiebesparing in de ICT-datacenters; 
� We zetten lopende projecten voort: “Open deuren”, afdekkingen koelingen supermarkten, de 

milieumonitor bij metaalbedrijven, de green key bij hotels en congreslocaties en de 
subsidieregeling energiescans; 

� In 2013 start de ESCO aanpak voor gemeentelijke gebouwen; 
� Nieuwe invalshoeken: we zullen in 2013 een architectuurprijsvraag voor de bestaande bouw 

organiseren. In een competitie wordt voor een concrete wijk in de stad een plan opgesteld om 
deze zeer energiezuinig te maken; 

� We starten een campagne sluipverbruik: we zetten 100 Energiewatchers in voor een 
bewustwordingscampagne. Deze apparaatjes worden uitgegeven via openbare bibliotheken. 

 
Kennis en innovatie 
Aan dit spoor hebben we geen procentuele bijdrage toegekend voor het bereiken van de 
energieneutrale stad. De activiteiten zijn vooral voorwaarden scheppend voor het klimaatbeleid. 
Verder geeft dit mede invulling aan ons doel om het energiebeleid ook in economische zin voor onze 
stad betekenis te geven.  
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Activiteiten  Wat gaan we hiervoor doen  

� We geven uitvoering aan het werkplan 2013 van Stichting Energy Valley. Van 2012 tot 2015 richt 
Energy Valley zich op de thema’s: biobased economy, power hub, smart energy systems, groen gas 
rotonde en Energy Academy; 

� We faciliteren twee innovatiecontracten op het gebied van de topsector energie; 
� We stimuleren “energieke MKB-ers” en we voeren gerichte acquisitieacties uit;  
� We gaan door met de energiecampus Zernike, met het faciliteren van smart grid initiatieven, 

evenzo met het valoriseren van energiekennis via het centrum voor valorisatieonderzoek; 
� In 2013 organiseren we een evenement om een Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf (LDEB) op te 

zetten.  
 
II. Duurzaamheid regulier beleid 
 

Doelen   Wat willen we bereiken? 
De hierboven beschreven activiteiten binnen het energieprogramma vormen de kern van het 
duurzaamheidbeleid van onze gemeente. In het collegeprogramma hebben we aangegeven dat 
duurzaamheid daarnaast te maken heeft met het gebruik van grondstoffen, met de inrichting en de 
kwaliteit van de leefomgeving, met hoe we ons verplaatsen en ook met hoe onze keuzes uitpakken voor 
mensen elders in de wereld. Het gaat dan om de gezondheid en het welbevinden van de stadjers, 
schone lucht, rust, ecologische kwaliteit en biodiversiteit. Ook het produceren van voedsel krijgt 
daarbij steeds meer aandacht. In de verschillende programma’s is hieraan aandacht gegeven. 
 

Activiteiten  Wat gaan we hiervoor doen  
� Grondstoffen: in het programma Economie en Werkgelegenheid voeren we pilotprojecten uit om 

kringlopen te sluiten. Ook bij vergunningverlening en handhaving (het stimulerende spoor) wordt 
dit thema meegenomen. In het deelprogramma Afvalinzameling en –verwerking is opgenomen dat 
het percentage nuttig hergebruik van afvalstoffen verder zal stijgen; 

� Leefomgevingskwaliteit: dit krijgt aandacht bij vergunningverlening en handhaving (uitvoering Wet 
milieubeheer), bij ruimtelijke planontwikkeling en aanleg van verkeersinfrastructuur (zoals het in 
acht nemen van normen voor geluidhinder). In een actieplan wegverkeerslawaai worden in 2013 
maatregelen tegen zowel geluidsoverlast als luchtverontreiniging opgenomen. Ook het ecologisch 
groen- en waterbeheer is een belangrijke factor voor de leefomgeving en is tevens relevant voor de 
biodiversiteit; 

� Bij leefomgevingskwaliteit zijn ook gezondheidsaspecten in het geding. Dit is eveneens een primair 
doel bij het streven naar frisse en duurzame scholen; 

� Het nemen van verantwoordelijkheid voor effecten elders in de wereld geldt allereerst voor het 
energieprogramma. Klimaatverandering treft nu al vooral de armere landen. Ook geldt die 
verantwoordelijkheid voor neveneffecten van het mondiale energiebeleid zoals opdrijving van 
voedselprijzen en verlies van biodiversiteit. Ook geven onze Fair Trade inspanningen inhoud aan 
die verantwoordelijkheid. Het streven naar biodiversiteit in eigen stad, het vergroten van 
bewustzijn door natuur- en duurzaamheideducatie, het anders telen van voedsel, het inkopen van 
producten door de gemeente (inclusief gecertificeerd hout) kunnen eveneens in dat licht worden 
gezien; 

� We kijken kritisch naar het reguliere beleid om resultaten mogelijk te maken die aanvullend zijn 
op het energieprogramma. De uitvoering van de warmtevisie die in 2012 is vastgesteld zal 
bijvoorbeeld sterk zijn beslag moeten krijgen in alle vormen van gebiedsontwikkeling. Bij voorkeur 
moet aan elke gebiedsontwikkeling een energieconcept ten grondslag liggen. Dit betekent ook een 
opgave in de dialoog met ontwikkelende partijen. Binnen het programma verkeer zal in 2013 een 
oriëntatie plaatsvinden naar versterking van elektrisch vervoer, zowel voor auto’s als voor 
tweewielige voertuigen. 
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PARAGRAAF 3 WEERSTANDSVERMOGEN 

Paragraaf 3  WEERSTANDSVERMOGEN 
 

 
Bij de uitvoering van de gemeentelijke taken lopen wij risico’s. Om de mogelijke financiële effecten 
van deze risico’s op te kunnen vangen, is het noodzakelijk over voldoende weerstandsvermogen te 
beschikken. Deze paragraaf geeft de actuele stand van het weerstandsvermogen en de risico’s van de 
gemeente Groningen zoals bekend bij de opstelling van de begroting. Het weerstandsvermogen geeft de 
mate aan waarin de gemeente in staat is om de risico’s op te vangen zonder dat het beleid moet 
worden gewijzigd, dus zonder schadelijke gevolgen voor andere projecten en taken.  
 
Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit - de ingeschatte risico’s 
- en de beschikbare weerstandscapaciteit - de middelen die beschikbaar zijn om eventuele tegenvallers 
op te kunnen vangen. In schema is dit als volgt weergegeven: 
 
 

 
 
 
 
Onderdeel 1 Berekening weerstandsvermogen 
In de Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2011 is de methodiek en de 
berekeningswijze van de afzonderlijke delen van het weerstandsvermogen vastgelegd. In deze 
kadernota is een verfijnde risicoboxenmethode met betrekking tot de risico’s in de grondexploitaties 
opgenomen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bandbreedtes bij de inschatting van de risico’s 
waardoor deze nauwkeuriger geschat kunnen worden.  
 
De benodigde weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit 
drukken wij uit in een ratio. 
 

Ratio weerstandsvermogen = 

 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
Benodigde weerstandscapactiteit 
 

 
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio de 
gemeente Groningen nastreeft. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel. 
 

WaarderingWaarderingWaarderingWaardering Ratio weerstandsvermogenRatio weerstandsvermogenRatio weerstandsvermogenRatio weerstandsvermogen BetekenisBetekenisBetekenisBetekenis

AAAA > 2,0 Uitstekend

BBBB 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende

CCCC 1,0 < x < 1,4 Voldoende

DDDD 0,8 < x < 1,0 Matig

EEEE 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende

FFFF < 0,6 Ruim onvoldoende  
 

Tabel uit Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2011 
 

Voor de lange termijn streven wij ernaar dat het beschikbare weerstandsvermogen ten minste gelijk is 
aan het benodigde weerstandsvermogen (1,0). Voor de korte termijn willen we een score van 80% 
realiseren. Dit staat gelijk aan een score van 0,8.  
 
In deze begroting vergelijken we het weerstandsvermogen 2013 met het weerstandsvermogen uit de 
rekening 2011.  
 

Benodigde 

weerstandscapaciteit 
Beschikbare 

weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen 

 
 

 
 

 

Beschikbare Middelen Bekende risico’s 
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   BegrotingBegrotingBegrotingBegroting RekeningRekeningRekeningRekening

WeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteit 2013201320132013 2011201120112011

Benodigde weerstandscapaciteit (A) 188.372 192.672

83.903

Ratio weerstandsvermogenRatio weerstandsvermogenRatio weerstandsvermogenRatio weerstandsvermogen 0,440,440,440,44 0,440,440,440,44

Weerstandsvermogen B - A -105.611 -108.770

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 82.762

 
 
De ratio van het weerstandsvermogen is 0,44. Daarmee hebben we de waardering F en dat is ruim 
onvoldoende. Om een score van 1,0 te realiseren is een aanvulling van 105,6 miljoen euro nodig. Voor 
een score van 0,8 is de benodigde aanvulling 67,9 miljoen euro.  
 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met een risico als gevolg van de Rijksbezuinigingen.  
Met betrekking tot nieuwe Rijksbezuinigingen verwachten we dat deze gefaseerd vanaf 2014 effect 
zullen hebben op de gemeentebegroting. We kunnen hiervan op dit moment nog geen goede inschatting 
maken. We nemen houden daarom in het weerstandsvermogen rekening met een effect van 10 miljoen 
euro. 
 
Door de toevoeging van dit risico stijgt de benodigde weerstandscapaciteit vanaf 2014 met 10 miljoen 
euro. Om de ratio van 0,8 in 2014 te realiseren moeten we 77,9 miljoen euro aan onze reserves 
toevoegen.  
 
Ten opzichte van de rekening 2011 is het weerstandsvermogen licht verbeterd. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een afname van de benodigde weerstandscapaciteit met 4,3 miljoen euro (exclusief 
het risico Rijksbezuinigingen). De beschikbare weerstandscapaciteit is 1,1 miljoen euro lager dan bij de 
rekening 2011. 
 
In de volgende paragrafen lichten we de afwijkingen in de risico’s en reserves nader toe. 
 
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen houden we rekening met lopende projecten, waar uw 
raad een besluit over heeft genomen en waar een krediet voor is vastgesteld. Achterliggende gedachte 
is dat we bij nieuwe projecten risico’s kunnen vermijden door het project niet uit te voeren. In het 
kader van de aanscherping van het risicomanagement anticiperen we bij de berekening van het 
weerstandsvermogen wel op de effecten van nieuwe (grote) projecten op het weerstandsvermogen. 
 
Het project Zuidelijke Ringweg verkeert in de planfase. Het risico van de Zuidelijke Ringweg is op dit 
moment nog niet goed in te schatten. Bij de risico inschatting zullen we op basis van ervaringen met 
soortgelijke projecten  een inschatting gaan maken van de kosten die ten laste van de gemeente zullen 
komen. 
 
Het risicoprofiel van de gemeente Groningen blijft de komende periode hoog. Op alle terreinen zijn de 
gevolgen van de crisis merkbaar. Zo hebben we inmiddels voorzieningen moeten treffen voor het 
achterblijven van de uitgifte van gronden bij bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Onduidelijk is 
hoe lang de recessie doorgaat en welke nieuwe effecten er nog op ons afkomen.  
Bij de uitvoering van de bezuinigingstaakstelling hebben we te maken met het risico dat maatregelen 
niet of vertraagd gerealiseerd worden. We hebben het risico hiervan verhoogd.  
 
Voor de lange termijn streven wij ernaar dat het beschikbare weerstandsvermogen ten minste gelijk is 
aan het benodigde weerstandsvermogen (1,0). Voor de korte termijn realiseren we een score van 80%. 
Dit staat gelijk aan een score van 0,8.  
 
Benodigde weerstandcapaciteit 
De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door: 
� de verwachte impact van de aanwezige risico’s; 
� de gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen; 
� de mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt. 
 
De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. Bij het 
inschatten van risico’s gewerkt wordt met bandbreedtes (intervallen). Door het hanteren van 
intervallen kan de omvang van het risico (bedrag in euro’s) scherper worden aangegeven. Het risico 
wordt in euro’s aangegeven in vier intervallen, per interval wordt een kans aangegeven. Deze 
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inschatting geeft aan wat de kans is dat het risicobedrag binnen het interval valt. Vervolgens is een 
schatting gemaakt van de kans van optreden van het risico. 
De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag.  
 
De risico’s van de grondexploitatie worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in de 
benodigde weerstandscapaciteit opgenomen. Binnen de risicoboxenmethode is een verfijning 
aangebracht met betrekking tot aanbestedingsrisico’s, grondprijzenrisico’s, boekwaarden en 
alternatieven binnen een project. Zie hiervoor de Kadernota Weerstandsvermogen en 
Risicomanagement in 2011. 
 
Omdat de kans klein is dat áls de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd 
gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%. 

 
 

Risico's (x 1,000 Euro) Schatting (i) Schatting

Inc. Struc

  1. Grondexploitatie 61.400

  2. Meerstad 93.000

  3. Lening Euroborg 2.225

  4. Verkeer en vervoerprojecten 2.950

  5. Bodemsanering 1.079

  6. BUIG 3.500

  7. TCN/SIG 6.150

  8. Terugvordering reintegratietrajecten 544

  9.  Groot onderhoud 400

 10.  Bezuinigingen 5.625 2.100

 11.  Parkeerbedrijf 1.050

 12.  Wmo 450

 13.  Bedrijfsrisico werkmaatschappijen OCSW 438

 14.  Bedrijfsvoering iederz 400

 15.  Subsidie risico iederz 275

 16.  Overige risico’s 21.702 652

Totale risico's 198.575 5.365

Structureel maal factor 2 10.729

Waarschijnlijkheidsfactor 90% 178.716 9.654

Benodigde weerstandscapaciteit (afgerond) 171.617

benodigde weerstandscapaciteit 188.372

beschikbare weerstandscapaciteit 82.948

Ratio weerstandscapaciteit 44%  
 

De benodigde weerstandscapaciteit is 188,4 miljoen euro en neemt ten opzichte van de risico’s in de  
rekening 2011 af  met 4,3 miljoen euro. 
 
De benodigde weerstandscapaciteit is 4,3 miljoen euro lager dan bij de rekening 2011. 
De belangrijkste onderdelen van deze daling worden hieronder genoemd. De specifieke toelichting 
wordt bij de uitwerking van de afzonderlijke risico’s gegeven. 
� Door het vormen van de verliesvoorziening daalt de benodigde weerstandscapaciteit voor uitleg- en 

ontwikkellocaties met 8,6 miljoen euro.  
� Het vervallen risico ten aanzien van de doorbetalingsregeling voor het bijzonder onderwijs zorgt 

voor een verlaging van de benodigde weerstandscapaciteit met 6,8 miljoen euro. 
� Het risico ten aanzien van de Damsterdiepgarage is eveneens vervallen waardoor 2,7 miljoen euro 

minder weerstandscapaciteit benodigd is.  
� Samen met de accountant is het risico Euroborg beoordeeld. Dit leidt tot een lagere benodigde 

weerstandscapaciteit van 3,6 miljoen euro. 
� Het vervallen risico frictiekosten Regionale uitvoeringsdienst leidt tot een verlaging van de 

benodigde weerstandscapaciteit met 1 miljoen euro. 
� Het risico dat niet alle bezuinigingsmaatregelen van in totaal 45 miljoen euro volledig en in het 

gewenste tempo worden gerealiseerd is verhoogd met 3,4 miljoen euro. 
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� Het risico TCN/SIG is verhoogd met 1,5 miljoen euro vanwege de onstabiele financiële situatie 
TCN/SIG.  

� Door het toevoegen van het risico verhalen kosten grote projecten op derden wordt het benodigde 
weerstandsvermogen verhoogd met 15,5 miljoen euro. 

� Het restant betreft een verlaging van de benodigde weerstandscapaciteit van 2 miljoen euro  en 
wordt veroorzaakt door verschillende kleinere afwijkingen ten opzichte van de rekening 2011.  
 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen en mogelijkheden waarover de 
gemeente kan beschikken om eventueel optredende niet begrote kosten af te dekken, zonder invloed 
op de uitvoering van taken. 
 
De middelen die we tot de tot de beschikbare weerstandscapaciteit rekenen, zijn: 
� Algemene Egalisatiereserve van het concern; 
� Egalisatiereserves van de diensten; 
� Bestemmingsreserves, waarvan de besteding door de raad kan worden gewijzigd; 
� Post Onvoorzien in de begroting; 
Stille reserves. 

1. Algemene Egalisatie Reserve (AER) 18

2. Dienstegalisatiereserves 2.880

3. Grondexploitatie en grondbank 4.065

4. Bodemsanering 3.907

5. Stimuleringsfonds VHV 8.954

6. Stille reserve (aandelen Enexis) 35.000

7. Martiniplaza 5.216

8. Kunst CBK 2.321

9. Overige reserves 20.401

Beschikbare weerstandscapaciteit 82.762

Vrij aanwendbare (bestemmings-) reserves (x 1,000 Euro)

 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit is 82,8 miljoen euro. Dit is 1,1 miljoen euro lager dan in de 
rekening 2011.  
 
Bij de vaststelling van deze kadernota is besloten om tweejaarlijks de bepaling van de benodigde 
weerstandscapaciteit te vergelijken met de uitkomsten van de Monte Carlo Risicosimulatie. Deze 
uitwerking geven wij verderop in de paragraaf Weerstandsvermogen. 
 
Risicosimulatie 
De gemeente Groningen past tweejaarlijks de Monte Carlo simulatie toe om de berekening van het 
weerstandsvermogen vanuit een ander perspectief te toetsen. De uitkomst van de Monte Carlo 
simulatie is dat de gemeente Groningen een weerstandscapaciteit nodig heeft die 5% hoger is dan de 
berekende benodigde weerstandscapaciteit in de Groninger methode. Het verschil tussen beide 
methoden wordt verklaard doordat de Groninger methode uitgaat van de gemiddelde verwachte impact 
per risico, terwijl de Monte Carlo simulatie tevens rekening houdt met de maximale en minimale impact 
van een risico. De uitkomst geeft geen aanleiding om de Groninger methode te herzien. Wel zal 
gekeken worden of een aanscherping in de systematiek gewenst is.  
De simulatie is medio september 2012 uitgevoerd. Dit betekent dat bij de risicosimulatie uitgegaan is 
van de contouren van de begroting op dat moment.  
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Risico’s 
De belangrijkste risico’s zijn in de eerder tabel al weergegeven. Hieronder worden deze en andere 
majeure risico’s evenals de politiek relevante risico’s weergegeven en toegelicht. 
Tenslotte worden ook nog de voor het weerstandsvermogen relevante ontwikkelingen benoemd. 
 

Overzicht risico’s begroting 2013 
 

Dienst   Bestuursdienst 
 

Gemeentefonds

Programma Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Omschrijving De hoogte van de algemene uitkering wordt bepaald door de omvang en verdeling van het 

gemeentefonds. De omvang is gekoppeld aan de groei van de rijksbegroting. Deze 

‘normeringssystematiek’ is vanaf 2012 weer in werking gesteld. 

In de huidige raming van de hoogte van de algemene uitkering zijn de laatste ontwikkelingen 

meegenomen die zijn afgesproken in het Begrotingsakkoord 2013 (het ‘Lenteakkoord’).  

Gemeenten worden gewaarschuwd rekening te houden met mogelijke extra 

bezuiningsmaatregelen van een nieuw kabinet. Op 15 juni 2012 is het advies van de 

‘Studiegroep begrotingsruimte’ verschenen. De belangrijkste conclusie van deze studiegroep 

is dat voor gezonde overheidsfinanciën het noodzakelijk is in de periode tot 2017 een extra 

pakket van saldoverbeterende maatregelen te treffen van 20 miljard euro. Ook in de 

Miljoenennota 2013 wordt aangegeven dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de 

overheidsfinanciën op orde te krijgen. We verwachten dat de nieuwe Rijksbezuinigingen 

vanaf 2014 effect op ons hebben.

Hoe groot de omvang van dit aanvullende bezuinigingspakket zal zijn en hoe deze doorwerkt 

naar het gemeentefonds is op dit moment moeilijk in te schatten. Dit hangt af van de 

maatregelen die het kabinet treft. We houden rekening met een risico van 10 miljoen euro 

structureel in 2014 dat oploopt naar 20 miljoen euro vanaf 2015.

Het Rijk heeft besloten de herijking van het gemeentefonds met een jaar uit te stellen tot 2014. 

Op dit moment valt nog niet aan te geven wat de (financiële) herverdeeleffecten hiervan 

zullen zijn. De aanpassing van de definitie van de verdeelmaatstaf ‘wooneenheden’ is ook 

uitgesteld tot 2014. Deze aanpassing wordt gekoppeld aan de herverdeling van het 

gemeentefonds. Meer informatie over deze ontwikkelingen wordt bekend gemaakt eind 2012/ 

begin 2013.

Risico bedrag Voor de aanvullende Rijksbezuinigingen gaan we uit van een bedrag van 10 miljoen euro in 

2014 dat oploopt tot 20 miljoen vanaf 2015. Voor het overige hanteren we een maximale 

omvang van het risico van 5% van de ingeschatte algemene uitkering. Het risico bedraagt 

maximaal 14 miljoen euro (naar boven of naar beneden), waarbij de kans op een voordeel 

even groot is als de kans op een nadeel.

Kans Het risico van  aanvullende Rijksbezuiningingen schatten we in op 100%. Voor het overige 

gaan we er vanuit dat de kans op een voordeel even groot is als de kans op een nadeel, 

hierdoor reserveren we hiervoor geen specifieke weerstandscapaciteit.

Eerste signaleringsdatum 1995 en 2012

Actie Forse afwijkingen worden zoveel mogelijk voorkomen en verkleind door het realistisch en 

stabiel ramen van de uitkeringen.
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Gemeentefonds

Programma Algemene inkomsten en post onvoorzien / 15.1

Omschrijving De hoogte van de algemene uitkering wordt bepaald door de omvang en verdeling 

van het gemeentefonds. De omvang is gekoppeld aan de groei van de 

rijksbegroting. Deze ‘normeringssystematiek’ is vanaf 2012 weer in werking gesteld. 

In de huidige raming van de hoogte van de algemene uitkering zijn de laatste 

ontwikkelingen meegenomen die zijn afgesproken in het Begrotingsakkoord 2013 

(het ‘Lenteakkoord’).  

Het Rijk heeft besloten de herijking van het gemeentefonds met een jaar uit te stellen 

tot 2014. Op dit moment valt nog niet aan te geven wat de (financiële) 

herverdeeleffecten hiervan zullen zijn. De aanpassing van de definitie van de 

verdeelmaatstaf ‘wooneenheden’ is ook uitgesteld tot 2014. Deze aanpassing wordt 

gekoppeld aan de herverdeling van het gemeentefonds. Meer informatie over deze 

ontwikkelingen wordt bekend gemaakt eind 2012/ begin 2013. 

Risico bedrag De maximale omvang van het risico bedraagt 5% van de ingeschatte algemene 

uitkering. Het risico bedraagt maximaal 14 miljoen euro (naar boven of naar 

beneden), waarbij de kans op een voordeel even groot is als de kans op een nadeel.

Kans Doordat we er vanuit gaan dat de kans op een voordeel even groot is als de kans op 

een nadeel reserveren we hiervoor geen specifieke weerstandscapaciteit.

Eerste signaleringsdatum 1995

Actie Forse afwijkingen worden zoveel mogelijk voorkomen en verkleind door het 

realistisch en stabiel ramen van de uitkeringen.

 
 
Pensioenen wethouders 

(APPA)

Programma College, raad en overig / 13.1

Omschrijving Met ingang van 2001 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de pensioenregeling van 

(oud-)wethouders. In 2007 is een pensioenverzekering voor de huidige en 

toekomstige wethouders afgesloten. Om  de kosten van een pensioenverzekering te 

dekken is in de begroting 2007 een structureel budget van 0,3 miljoen euro 

opgenomen. 

De commissie Dijkstal heeft geadviseerd om een pensioenfonds in het leven 

geroepen voor alle oud-wethouders. Voordat het kabinet met een standpunt komt, 

moet in overleg met diverse landelijke organisaties worden overlegd. Al met al zal het 

nog wel een paar jaar duren voordat deze megaoperatie zijn beslag krijgt. 

Op dit moment zijn voldoende middelen beschikbaar om de pensioenlasten voor de 

komende jaren te dekken. In hoeverre dit bedrag afdoende is voor het mogelijk in te 

stellen landelijke pensioenfonds voor oud-wethouders, valt op dit moment niet te 

zeggen.

Risico bedrag 1 miljoen euro, incidenteel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum Begroting 2007

Actie Binnen de begroting zijn structurele middelen beschikbaar voor APPA-pensioenen. 

Op het moment dat het landelijk pensioenfonds voor (oud-) wethouders wordt 

ingesteld, zal structureel geld worden omgezet worden in incidenteel geld. In de 2e 

helft van 2012 zal een nieuwe berekening worden uitgevoerd.
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Vast personeel met tijdelijke 

dekking

Programma College, raad en overig / 13.1

Omschrijving De afgelopen jaren zijn een aantal projectleiders door de Bestuursdienst 

aangenomen boven de formatieve sterkte. De projectleiders worden betaald uit 

incidentele middelen. Indien de incidentele financiering van de projectleiders 

wegvalt is er geen financiële dekking voor de salarislasten.

Risico bedrag 69 duizend euro, structureel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum Turap 2006-1 en begroting 2010

Actie Door een aantal specifieke acties is het risico over 2013 kleiner geworden. Het gaat 

nog op drie personen waarvoor zal worden bekeken of zij op een formatieplaats incl. 

structurele financiële dekking kunnen worden geplaatst.

 
 
Niet halen bezuinigingen

Programma Diversen

Omschrijving We hebben een bezuinigingspakket van 45 miljoen euro. We

 moeten er rekening mee houden dat we niet alle voorgenomen

 bezuinigingen volledig en in het gewenste tempo realiseren

Risico bedrag 4,2 miljoen euro, structureel

7,5 miljoen euro, incidenteel

Kans 50%

75%

Eerste signaleringsdatum Begroting 2012

Actie We sturen nauwgezet op de bezuinigingstaakstelling en rapporteren hierover via de 

kwartaalrapportages.  
 
Verhalen kosten grote projecten 

op derden

Programma Diversen

Omschrijving Bij de grote projecten hebben we kosten die we delen met externe partijen. De kans bestaat 

dat we deze kosten niet volledig kunnen verrekenen

Risico bedrag 23 miljoen euro incidenteel

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum Begroting 2013

Actie In overleg treden met onze partners.  
 

Dienst   Concern Treasury 

 

Programma Algemene inkomsten en post onvoorzien

Omschrijving De renteveronderstellingen voor de begroting zijn gebaseerd op de in het 

voorjaar bij het meerjarenbeeld verwachte ontwikkeling van de rente. De 

werkelijke renteontwikkeling kan hoger of lager uitvallen. Een beperkte 

afwijking zal zich zeker voordoen. Mutaties in de rente hebben gevolgen voor 

het resultaat van de Concern Treasury zelf; Het risico op een netto voordelig 

resultaat is even groot als het risico op een netto nadelig resultaat.

Risico bedrag Er worden in totaal drie renterisico's onderkend; het risico op herfinanciering, 

het risico op nieuw af te sluiten leningen, en het risico op mismatchbenutting. 

De renterisico's hebben een structureel karakter. De omvang is bepaald op 

453 duizend euro.

Kans 0%

Eerste signaleringsdatum Doorlopend

Actie We hebben een rente egalisatie reserve waarmee schommelingen in het 

resultaat als gevolg van de renteontwikkeling opgevangen kunnen worden. 

De omvang van deze reserve is 1,75 miljoen euro.  
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Dienst   DIA  
 

Maximumtarief rijbewijzen

Programma Overig/ Burgerzaken

Omschrijving De minister van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat de verschillen 

in de rijbewijstarieven te groot zijn. De minister stelt voor dat het rijbewijs 

maximaal 37,05 euro mag gaan kosten. Definitieve besluitvorming dient nog 

plaats te vinden. Deze verlaging zal een jaarlijkse inkomsten daling van circa 

385 duizend euro tot gevolg hebben. De kans dat de maatregel wordt 

ingevoerd is zeer groot. Indien het tarief wordt gemaximeerd, bedraagt de 

geschatte inkomstenderving (afhankelijk van het aantal af te geven 

rijbewijzen) tussen de 350 duizend en 450 duizend euro. In verband met het 

demissionaire kabinet Rutte zal de invoering van de maximering van het 

rijbewijstarief naar verwachting vertraging oplopen.

Risico bedrag 387 duizend euro, structureel 

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum Juni 2005

Actie In afwachting van berichtgeving over nadere wet- en regelgeving over het 

maximale tarief voor rijbewijzen  
 

Dienst   HVD  
 

Stoppen financiering OGGZ 

V&A

Programma Jeugd en onderwijs, integraal jeugdbeleid

Omschrijving Vanuit de Hulpverleningsdienst werden medewerkers ingezet voor versterking OGGZ 

V&A (Vangnet & Advies) in de stad Groningen. Een beoogde verandering van de 

invulling leidt ertoe dat OCSW deze dienstverlening mogelijk vanaf 2013 niet meer af zal 

nemen. Door het wegvallen van deze taken ontstaan eventueel frictiekosten.

Risico bedrag 100 duizend euro, structureel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum Begroting 2013

Actie We zoeken naar andere inzetmogelijkheden voor deze medewerkers.

 
 

WMO knelpunt begroting 2012

Programma Welzijn, gezondheid en zorg

Omschrijving In de begroting 2013 signaleren wij een risico in de exploitatie van de Wmo van 600 duizend 

euro. Dit risico ontstaat ondanks sturings- en bezuinigingsmaatregelen. Als gevolg van 

sturing op toekenningsbeleid (kanteling, verschuiving HH2 naar HH1) en eigen bijdrage 

beleid worden minder voorzieningen verstrekt. Ook sturen wij (vanwege een nieuw contract 

met de leverancier van hulpmiddelen) meer  op depotverstrekkingen van hulpmiddelen. Met 

name het aantal burgers met huishoudelijke hulp blijft stijgen. Hierdoor ontstaat per saldo 

een risico  van circa 600 duizend euro. Bijsturingsmaatregelen bestaan uit aanpassingen in 

de gehanteerde PGB tarieven en de aangeboden voorzieningen. Er liggen voorstellen die 

maatregelen betreffen op het gebied van huishoudelijke hulp, Voor deze aanpassingen van 

het voorzieningenniveau is bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk Voor 2013 moeten die 

passen binnen de huidige raamovereenkomst met de aanbieders.

Risico bedrag 600 duizend euro, structureel 

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum Bij begroting 2013

Actie In samenwerking met andere diensten binnen het sociale domein zijn / worden maatregelen 

voorbereid c.q. nader uitgewerkt.  
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Schots en Scheef

Programma Welzijn, gezondheid en zorg

Omschrijving In 2013 wordt de ADL cluster Schots en scheef opgeleverd. Het gaat om 17 

woningen in het centrum van de stad voor ernstig lichamelijk beperkte mensen. De 

bouw geschiedt door Nijestee. Er zijn extra kosten verbonden aan de bouw (groter 

oppervlak, aanpassingen in elektra etc). Een deel van de bouwkosten wordt door 

de gemeente gefinancierd, hiervoor is een bedrag gereserveerd van 932 duizend 

euro. Er was op gerekend dat de noodzakelijke voorziening van zogenaamde 

tonroldeuren uit de zelfinfrastructuurregeling van het Ministerie gefinancierd kon 

worden, dat blijkt niet het geval te zijn. Verder is het noodzakelijk gebleken om de 

kozijnen van de balkondeuren aan te passen. Kosten samen 110 duizend euro. 

Daarnáást zullen individuele aanpassingen van naar schatting 170 duizend euro 

moeten plaatsvinden. Het niet uitvoeren van al deze aanpassingen, maakt dat de 

gehele cluster uiteindelijk toch niet geschikt is voor de doelgroep ernstig 

lichamelijk beperkte mensen. Bovendien is er geen wettelijke grond om individuele 

aanvragen van de (toekomstige) bewoners niet te honoreren. 

Het is mogelijk dat niet voor alle woningen meteen al geschikte bewoners zijn, dan 

wordt een deel van de kosten voor individuele woonvoorzieningen pas later 

gemaakt.

Risico bedrag 140 duizend euro, incidenteel

Kans 100%

Eerste signaleringsdatum 170 duizend euro bij bestemmingsvoorstel in 2009. 

110 duizend euro bij de begroting 2013.

Actie Geen
 

 

Verlofuren 

(Arbeidstijdenbesluit (ATB))

Programma Veiligheid/Fysieke veiligheid

Omschrijving Bij de Brandweer Stad is sprake van een aanzienlijk verlofstuwmeer. Op dit 

moment bestaat hiervoor  een voorziening van 50 duizend euro. Deze is mogelijk 

niet toereikend. Op voorhand is niet bekend of de voorgenomen 

bijsturingsmaatregelen toereikend zijn om het risico van een tekort op te lossen.  

Risico bedrag 150 duizend euro, incidenteel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum 2008

Actie Voorgenomen bijsturingsmaatregel zit in een andere wijze van inroosteren van 

betreffend personeel. Hiertoe heeft het college onlangs besloten.  
 

Detachering  

Brandweerpersoneel

Programma Veiligheid/Fysieke veiligheid

Omschrijving Op dit moment is een drietal personeelsleden gedetacheerd. De gezamenlijke 

salariskosten hiervan bedragen ruim 400 duizend euro. Wanneer in 2013 deze 

kosten niet door detacheringen worden gecompenseerd, ontstaat een knelpunt. 

Voor 2013 is nog niet voor alle medewerkers een nieuw detachteringscontract 

afgesloten.

Risico bedrag 50 duizend euro, structureel

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum 2010

Actie Waar mogelijk sturen op mobiliteit en begeleiding naar ander werk. 
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Dienst   iederz  
 

Commercieel risico

Programma Werk en inkomen

Omschrijving In de nota "(Re)visie zicht op werk en participatie in Stad" is beschreven hoe de 

uitvoering van de sociale werkvoorziening binnen de gemeente wordt aangepast: de 

werkleerbedrijven worden omgevormd tot Beschut werken voor degenen die daarop 

aangewezen zijn en de focus op detacheringen neemt toe. Dit betekent dat de 

werkleerbedrijven deels worden afgebouwd. Hieruit vloeit het risico voort dat de 

afbouw van de werkleerbedrijven zich qua tempo niet verhoudt tot de beoogde 

instroom tot detacheringen. Het tempo van de afbouw van de werkleerbedrijven is niet 

alleen intern te bepalen; ook externe factoren spelen een rol zoals keuzes van 

afnemers betreffende het wel of niet verlengen van bepaalde afnemerscontracten. 

Het tempo waarop de afbouw plaats vindt heeft echter gevolgen voor zowel de omzet 

bij de werkleerbedrijen als de omzet uit hoofde van detacheringen. 

Risico bedrag 800 duizend euro, structureel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum 2012

Actie Betreft risico transitie, acties zijn gericht op aansluiting afbouw werkleerbedrijven en 

instroom detacheringen  
 

Risico loonstijgingen SW

Programma Werk en inkomen

Omschrijving Betreft het risico dat ontwikkelingen m.b.t. ww-premie en/of cao-onderhandlingen 

gaan leiden tot hogere loonkosten voor de SW. 

Risico bedrag 550 duizend euro, structureel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum 2012

Actie Inzet CAO-onderhandelingen vanuit VNG blijft hantering 0-lijn
 

 
Dienst   MD  

 

Kermisinkomsten

Programma Leefomgeving

Omschrijving De Grote Markt is door de bouw van het Forum en het aanleggen van het tramtracé 

gedurende een aantal jaren niet of slechts gedeeltelijk te gebruiken voor de 

meikermis. Het financiële effect van deze ontwikkeling is oorspronkelijk berekend op 

150 duizend euro. In 2010 is hiervoor incidenteel 150 duizend euro extra beleidsgeld 

vastgesteld. Dit bedrag is aangewend voor de dekking van het nadeel in 2010 en 2011 

(gedeeltelijk). Uit het rekeningsaldo 2011 is 100 duizend euro beschikbaar gesteld. Ook 

de augustus-kermis zal nadelige financiële gevolgen Deze inkomsten komen altijd ten 

gunste van de KVVV voor de viering van 28 augustus en 4 en 5 mei. Zij ontvangen dus 

minder middelen en doen dan een mogelijk beroep op extra subsidie.

Risico bedrag 50 duizend euro, structureel

Kans Februari 2008

Eerste signaleringsdatum

Actie  
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Bestuurlijke 

strafbeschikking

Programma Leefomgeving

Omschrijving Met het Centraal Justitieel Incasso Bureau heeft de gemeente Groningen een 

convenant gesloten. Onderdeel van het convenant vormt de opbrengst voor de MD 

van 40 euro per opgemaakt proces-verbaal in het kader van de bestuurlijke 

strafbeschikking. Deze opbrengst is een belangrijk onderdeel van de begroting 2013 

van Stadstoezicht. Gelet op de bezuinigingen van het Rijk is het op dit moment nog 

uiterst onzeker of dit bedrag vanaf 2014 daadwerkelijk zal worden ontvangen.

Risico bedrag 233 duizend euro structureel

Kans 25%

Eerste signaleringsdatum Rekening 2011

Actie Bij de VNG is de problematiek aangekaart.
 

 

Onvoldoende middelen in de 

bestemmingsreserve 

Bodemsanering

Programma Overig onderhoud en openbare ruimte

Omschrijving Ten behoeve van grote bodemsaneringen en onvoorziene zaken die niet uit de 

decentralisatie uitkeringen (DU-bodem en ISVIII/DU- Sv) of uit de exploitatie kunnen 

worden begroot, voegt de gemeente jaarlijks een bedrag toe aan de 

bestemmingsreserve Bodemsanering. Zo zijn in 2010 toezeggingen gedaan voor 

onttrekking van middelen in 2011 voor de bodemsanering Helperplein en fase 2 

Grondig. Door de gemaakte afspraken in het convenant 'bodembeleid en aanpak 

spoedlocaties', zijn  de mogelijkheden voor inzet van de hiervoor bestemde 

decentralisatie uitkeringen beperkt. Daardoor zal eerder een beroep worden gedaan 

op de gemeentelijke middelen i.c. de bestemmingsreserve Bodemsanering. 

Daarnaast kunnen zich, los van de spoedlocaties, nieuwe situaties aandienen waarbij 

sprake is van risico's en inzet van gemeentelijke middelen i.c. de bestemmingsreserve 

Bodemsanering noodzakelijk is.

Risico bedrag 1,4 miljoen euro, incidenteel  

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum Jaar 2001

Actie Het monitoren van de bestemmingsreserve Bodemsanering
 

 

Programmatische aanpak 

voor bodemonderzoek en 

bodemsanering van 

gemeentelijke eigendommen 

(project Grondig)

Programma Overig onderhoud en openbare ruimte

Omschrijving In dit project inventariseren we de bodemkwaliteit van de gemeentelijke 

eigendommen. Fase 1, de inventarisatie is afgerond. Fase 2 is gestart en heeft 

betrekking op het onderzoeken van de bodemkwaliteit van de gemeentelijke 

eigendommen met een groen gevoelig gebruik. Voor het onderzoek zijn middelen 

beschikbaar gesteld. Indien uit het bodemonderzoek blijkt dat bodemsanering 

noodzakelijk is (fase 3) dan zijn hier nog geen middelen voor beschikbaar. De kans op 

tekort is zeker aanwezig maar de omvang lijkt beperkt. Uitschieters zijn mogelijk. 

Vooralsnog wordt rekening gehouden met een kans van 25% dat het budget niet 

toereikend is omdat sanering noodzakelijk is.

Risico bedrag 250 duizend euro, incidenteel    

Kans 25%

Eerste signaleringsdatum Jaar 2008

Actie Verder uitvoeren project om exacter inzicht te verkrijgen in kosten voor noodzakelijke 

saneringen.  
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Commerciële dienstverlening

Programma Leefomgeving

Omschrijving De omzet en de marge van de bedrijfsafvalinzameling staat nog steeds onder druk. Dit 

komt door een toenemende geclusterde aanbesteding van bedrijfsafval 

(industrieterreinen, overheidsinstellingen). Door de blijvende scherpe concurrentie, 

mede als gevolg van de recessie, is het prijsdrukkend effect niet alleen merkbaar bij 

nieuwe aanbestedingen (grote partijen), maar ook bij de reguliere klanten. Het 

financiële risico heeft betrekking op het verlies aan netto opbrengsten. 

Risico bedrag 363 duizend euro, structureel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum November 2009

Actie Tussentijds de ontwikkelingen volgen
 

 
 
 

Dienst   OCSW  
 

Bedrijfsrisico 

werkmaatschappijen

Programma Diversen

Omschrijving De werkmaatschappijen van OCSW kennen een afhankelijkheid van de 

economische conjunctuur. Wij houden rekening met een specifiek 

bedrijfsrisico ter hoogte van ca. 10% van de omzet. De totale omzet van de 

werkmaatschappijen is circa 17 miljoen euro.

Risico bedrag 1,75 miljoen euro, structureel

Kans 25%

Eerste signaleringsdatum -

Actie Het risico wordt betrokken bij de bepaling van het benodigde 

weerstandsvermogen.  
 

Visie Drafbaan/camping 

Stadspark

Programma Sport en bewegen

Omschrijving Onzekerheid invulling taakstelling op exploitatie drafbaan/camping. 

Gedurende 6 jaar heeft de WSR nu een taakstelling van 100 duizend euro voor 

de drafbaan/camping Stadspark. Bestuurlijke besluitvorming wordt keer op 

keer uitgesteld en blijft uit. Als gevolg daarvan wordt minimaal onderhoud 

gepleegd aan de betreffende accommodatie. Dit kan niet blijven voortduren 

(schoon, heel, veilig).

Risico bedrag 50 duizend euro, structureel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum Sport op Orde 2008

Actie Belang en mate van urgentie stimuleren. Inmiddels is een visie uitgewerkt. 

Deze visie wordt in de 2e helft van 2012 in besluitvorming gebracht.
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Waardering kunstvoorraad 

CBK

Programma Cultuur

Omschrijving In 2010 is de kunstvoorraad van het CBK financieel gewaardeerd en op de 

balans opgenomen. Met het waarderen van de voorraad is destijds voor 

hetzelfde bedrag een reserve ingesteld. Van de voorraad is in 2011 195 

duizend euro afgeboekt omdat is gebleken dat aantal kunstwerken onterecht 

was gewaardeerd. 

Na het sluiten van de boeken is echter gebleken dat dit nog niet het hele 

verschil is. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de uiteindelijke correctie op 

de balans (bestemmingsreserve) moet worden.

Risico bedrag 375 duizend euro, incidenteel

Kans 100%

Eerste signaleringsdatum Rekening 2010

Actie Uitvoeren onderzoek in 2012.
 

 

Fusie kunstencentrum/muziek-

school

Programma Cultuur

Omschrijving Het gemeentelijke personeel van de Muziekschool, dat overgaat in de nieuw te vormen 

fusie-instelling met het Kunstencentrum, krijgt een bovenwettelijke inkomenswaarborg 

in een tijd begrensde periode. In geval van faillissement en/of liquidatie wordt een 

eventueel verschil in uitkeringsrechten tussen het sociale plan van de fusie-instelling 

en garanties volgens de uitkeringsrechten ingevolge de arbeidsvoorwaardenregeling 

gemeente Groningen (ARG) aangevuld.

Risico bedrag 1,5 miljoen euro

Kans 25%

Eerste signaleringsdatum Begroting 2013

Actie Het risico wordt afgedekt door de algemene reserve. Indien de situatie van 

faillissement / liquidatie zich voordoet kan worden overwogen om niet de algemene 

reserve aan te spreken, maar de vrijval van subsidie aan de fusiecombinatie in te 

zetten (in de periode 2013-2016 jaarlijks 2,9 miljoen euro).
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Dienst   ROEZ 

 

Uitleg- en binnenstedelijke 

ontwikkelingslocaties

Programma Diversen

Omschrijving Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke 

ontwikkelingslocaties te kwantificeren wordt de risicoboxenmethode gehanteerd. Het 

risico op een plantekort kan voortvloeien uit vertraging in het uitgiftetempo van gronden, 

uitgifte van gronden tegen lagere grondprijzen dan in de exploitatiebegroting is voorzien, 

aanbesteding van civieltechnische werken, vertraging in het tempo van realisering, etc. 

Per 31 december 2011 zijn de risico's met behulp van de boxenrisicomethode  

gekwantificeerd. De minimale omvang van de risico's die verband houden met 

grondexploitaties, plankostencomplexen en nog in exploitatie te nemen gronden 

bedraagt 70,9 miljoen euro. De berekening is gebaseerd op verwachtingen gebaseerd op 

aannames met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Bij realisatie kunnen 

afwijkingen ontstaan die de omvang van het benodigde weerstandsvermogen kunnen 

beïnvloeden. Op voorhand is niet aan te geven welke invloed dit heeft op de omvang van 

het weerstandsvermogen. Aangenomen kan worden dat het benodigde 

weerstandsvermogen aan het einde van 2013 zich zal bewegen in de range van 60-80 

miljoen euro. Ten behoeve van de berekening zal rekening gehouden worden gehouden 

met een minimale omvang van 70,9 miljoen euro.

Verder houden we rekening met het effect van de gevormde voorziening 

woningbouwlocaties en bedrijventerreinen van 40 miljoen euro bij de Gemeenterekening 

2011. Deze voorziening is getroffen ter afdekking van risico's die we lopen bij 

woningbouwlocaties en bedrijventerreinen en dient ter afdekking van afwaarderingen 

binnen projecten. Voor het bepalen van de effecten van de aanpassingen in de fasering 

en programmering van de grondexploitaties en het grondbezit op de omvang van het 

benodigde weerstandsvermogen worden in 2012 alle grondexploitaties herzien. Na 

vaststelling van de herzieningen is het precieze effect van afboekingen ten laste van de 

gevormde voorziening op de berekening van het weerstandsvermogen duidelijk. Een 

voorlopige inschatting komt uit op een effect van 9,5 miljoen euro.

Volgens de actuele inschatting bedraagt het totale risico 61,5 miljoen euro. De uitkomst 

van de risicoboxensystematiek nemen we, conform de kadernota, geheel mee in onze 

bepaling van het benodigde weerstandsvermogen, vandaar dat de kans op 100% wordt 

gesteld.

Risico bedrag 61,4 miljoen euro, incidenteel 

Kans 100%

Eerste signaleringsdatum 2004

Actie De risicoboxenmethode is gebaseerd op het boxenmodel van de lopende 

grondexploitaties. Voor het bepalen van de noodzakelijke omvang van de 

egalisatiereserve zijn de in box III aangegeven risico's van de lopende grondexploitatie 

relevant. Box III geeft inzicht in de risico's van het project welke niet opgenomen zijn in de 

projectbegroting/grondexploitatie. De risico's en het effect op het weerstandsvermogen 

van nieuwe (grote) projecten maken we afzonderlijk inzichtelijk.
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Projecten derden

Programma Diversen

Omschrijving Bij de gemeenterekening 2011 hebben we een voorziening van 40 miljoen euro getroffen 

om de effecten van de economische crisis op de verkoop van bedrijventerreinen en 

woningbouwlocaties op te kunnen vangen. Deze bestond uit een voorziening voor 

bedrijventerreinen van 25 miljoen euro, een voorziening voor woningbouwlocaties van 13 

miljoen euro en een voorziening voor risico’s bij projecten met derden van 2 miljoen euro. 

We hebben aangegeven dat we, waar nodig, onze inschattingen wilden laten toetsen. We 

hebben daarom een second opinion laten uitvoeren door Rebel. We hebben Rebel 

gevraagd de hoogte van de voorziening van 40 miljoen euro globaal te toetsen en te 

beoordelen of actuele marktontwikkelingen aanleiding geven tot aanpassing van de 

voorziening. 

Rebel adviseert ons de laatste inzichten ten aanzien van het risico bij projecten met 

derden te verwerken en te bezien of de voorziening van twee miljoen nog voldoende is.

We nemen de aanbeveling van Rebel over. We hebben inmiddels onze inschatting van het 

risico bij projecten met derden geactualiseerd en verhoogd met 1 miljoen euro.We zien 

voorlopig geen reden om de voorziening daadwerkelijk aan te passen. We merken hierbij 

op dat nog geen rekening is gehouden met een risico met betrekking tot de positie van 

Nijestee bij het Oosterhamriktracé. Een voorzichtige indicatie van dit risico is 2 miljoen 

euro. We gaan hierover in gesprek met Nijestee. Of en in welke mate het risico zich gaat 

voordoen is afhankelijk van de uitkomst van overleg met Nijestee. 

Risico bedrag 1 miljoen euro, incidenteel 

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum 2012

Actie Bij de rekening 2012 voeren we een nieuwe beoordeling uit op de omvang van de 

voorziening voor het risico bij projecten met derden.  
 

Meerstad

Programma Wonen

Omschrijving Met het volledig overnemen van de grondexploitatie Meerstad in februari 2012 is het risico 

voor de Gemeente Groningen ingeschat op 93 miljoen euro. Het risicobedrag wordt voor 

100% meegenomen omdat de weging van kansen al in de risicoboxenmethode heeft 

plaatsgevonden. 

Risico bedrag 93 miljoen euro, incidenteel

Kans 100%

De uitkomst van de risicoboxensystematiek nemen we, conform de kadernota, geheel 

mee in onze bepaling van het benodigde weerstandsvermogen, vandaar dat de kans op 

100% wordt gesteld.

Eerste signaleringsdatum Jaarrekening 2004

Actie Eind 2011 is de herziene grondexploitatie vastgesteld op basis van de actuele 

ontwikkelingen. Groningen heeft nu de regie over de ontwikkeling van Meerstad, 

waardoor slagvaardiger kan worden bijgestuurd. Voor het resterende risicobedrag zijn 

maatregelen ter versterking van het weerstandsvermogen uitgewerkt, waarover in 2012 

wordt besloten.  
 

Lening Euroborg

Programma Economie en werkgelegenheid

Omschrijving De Euroborg NV heeft één huurder, waardoor het risico bestaat dat de Euroborg NV niet 

aan haar financiële verplichtingen kan voldoen richting de gemeente Groningen.

Bij de jaarrekening 2011 is de reserve Euroborg opgeheven. Dit zorgt voor een daling van 

het weerstandsvermogen. Tegenover dit risico is geen reserve meer aanwezig om het 

risico af te dekken.

Risico bedrag 2,6 miljoen, incidenteel

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum Jaarrekening 2006.

Actie Niet van toepassing.  
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Programma Verkeer

Omschrijving Wij hebben Ernst & Young gevraagd een inschatting te geven van het benodigde 

weerstandsvermogen van het Parkeerbedrijf.  Ernst & Young heeft op basis van onze 

risicoanalyses en de bijbehorende gevoeligheidsanalyses uit de meerjarenprognose 

parkeerbedrijf 2012 een inschatting gemaakt. 

Volgens de berekeningen van Ernst & Young is eind 2013 een weerstandsvermogen van 

ongeveer € 2 tot € 3 miljoen benodigd oplopend tot € 3 tot € 5 miljoen eind 2016. Ernst & 

Young gaat er echter van uit dat de waarschijnlijkheid van optreden van de risico’s rond 

de 50% ligt, hetgeen ons inziens realistisch is. Eind 2013 zou dan een weerstandsvermogen 

benodigd zijn van € 2,1 miljoen oplopend tot € 3,5 miljoen eind 2016. Indien deze berekening 

wordt doorgetrokken naar 2025 blijkt dat het weerstandsvermogen moet groeien naar 

ruwweg € 5 tot 10 miljoen. Voor de begroting 2013 wordt uitgegaan van een risico van € 2,1 

mln met een kans van optreden van 50%.

Risico bedrag 2,1 miljoen euro,structureel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum Al jaren in P&C producten

Actie Wij zullen bij de voorbereiding van het meerjarenperspectief 2013 het benodigde 

weerstandsvermogen opnieuw berekenen en de suggesties en bevindingen van de 

Rebelgroup en Ernst & Young meenemen.  
 
 
Verkeers- & Vervoersprojecten

Programma Verkeer

Omschrijving Voor de projecten verkeer en vervoer (zie staat V) wordt de omvang van de niet voorziene 

risico's in de exploitatie berekend aan de hand van de investeringen. De totale omvang 

van de niet voorziene risico's is gekwantificeerd op 5,9 miljoen euro

Het risico neemt toe als we in de komende jaren aantal grote V&V projecten gaan 

uitvoeren. Tram en ZRWG worden zonodig apart opgenomen. Andere groot project is de 

aanleg van de Sontbrug. Het benodigde weerstandsvermogen moet apart zichtbaar 

worden gemaakt en meegenomen worden in de definiteve besluitvorming. Voor de 

overige projecten zijn momenteel geen nieuwe risico’s bekend.

Risico bedrag 5,9 mln. euro incidenteel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum Al jaren in P&C producten

Actie Beheersmaatregelen binnen de projecten.

De risico’s en het effect op het weerstandsvermogen van nieuwe (grote) projecten maken 

we afzonderlijk inzichtelijk.
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Bezwaarprocedures Bouwleges / 

onttrekkingsvergunning

Programma Wonen

Omschrijving Er lopen op dit moment 6 van de 9 bezwaarprocedures over de hoogte van de bouwleges 

en onttrekkingsvergunningen. In drie gevallen is, na uitspraak op het bezwaar, het 

bezwaar ingetrokken. Eind september 2011 is het beroep in twee gevallen gegrond 

verklaard. Dat is gebeurd op formele gronden. De Rechtbank is van mening dat de 

gemeente op verkeerde wijze een fout in de opgelegde legesfacturen heeft hersteld. Als 

deze uitspraak onherroepelijk zou worden (er is hoger beroep mogelijk) verliezen we 927 

duizend euro aan legesinkomsten. Deze uitspraak heeft geen gevolgen voor de 4 andere 

procedures over de bouwleges. 

In één geval is beroep ongegrond verklaard (192 duizend euro). De Rechtbank oordeelt 

dat er geen gronden zijn om de Groningse Legesverordening onverbindend te verklaren. 

Onze verordening is niet in strijd met de wet (de norm van 100% kostendekking wordt niet 

overschreden) en ook niet met de algemene rechtsbeginselen. 

Deze uitspraak is positief voor de 4 nog lopende procedures met totaal gedingbedrag van 

circa 2,839 miljoen euro.

Risico bedrag 2,8 miljoen euro, incidenteel

Kans 50%

Eerste signaleringsdatum Jaarrekening 2008

Actie Inzet Stadsadvocaat t.b.v. verweer in procedures.
 

 

TCN/SIG

Programma Economie en werkgelegenheid

Omschrijving Begin 2005 is SIG Real Estate verzelfstandigd. Destijds heeft de Stichting Industrie en 

Handelsgebouwen (SIG) met de kopende partij TCN een verkoopsom afgesproken van 19 miljoen 

euro, die onder aftrek van kosten ten goede van de gemeente komt. Hiervan is in 2005 17 miljoen 

uitbetaald, waarvan de stichting 16,5 miljoen euro heeft doorbetaald aan de gemeente. Afgesproken 

is dat het resterende bedrag van 2 miljoen euro voor 1 miljoen euro zou worden betaald op 19 

januari 2008 en op 19 januari 2009 nogmaals 1 miljoen euro. Conform afspraak heeft in 2008 de 

eerste betaling plaatsgevonden. Dit bedrag is overgemaakt op een escrow rekening bij de notaris. 

In verband met afgegeven garanties tot een bedrag van 1,9 miljoen euro moest dit bedrag op 19 

januari 2012 vrijvallen. De tweede termijn van 1 miljoen euro is op 19 januari 2009 echter niet betaald 

door TCN, omdat zij onvoldoende liquide middelen beschikbaar hadden. Hierna heeft het 

stichtingsbestuur een overeenkomst met TCN gesloten, waarbij dit bedrag uiterlijk op 31 december 

2010 zou worden overgemaakt met de afspraak dat TCN 5% rente zou vergoeden. Betaling heeft 

echter opnieuw niet plaatsgevonden. Met de voorzitter van de stichting SIG is afgesproken dat de 

gemeente rechtstreeks in overleg treedt met de directie van TCN om zo tot een oplossing te komen.

Op 19 januari 2012 zijn de afgegeven garanties aan TCN/SIG komen te vervallen en viel het bedrag 

dat op dat moment op de escrow-rekening stond, vrij. De stichting heeft 1,4 miljoen euro (incl. 400 

duizend euro rente) overgemaakt aan de gemeente. Dit is conform eerdere besluitvorming in 2012 

toegevoegd aan de reserve grondzaken.

Naast het bedrag dat de stichting SIG nog tegoed heeft van TCN, heeft TCN/SIG Real Estate nog 

een achtergestelde lening bij de gemeente van 4,5 miljoen euro en een rekeningcourant met een 

saldo van 1,8 miljoen euro. In 2011 zou TCN/SIG van de achtergestelde lening 2,25 miljoen euro 

hebben moeten aflossen. Dit is niet gebeurd. Het totale risico dat we hierover lopen is 6,3 miljoen 

euro. Medio september 2012 is namens de bancaire kredietverstrekkers een bewindvoerder bij TCN 

aangesteld om de belangen van de banken te behartigen. Dit betekent dat de financiële situatie bij 

TCN op dit moment niet stabiel is.

In de grondexploitaties houden we rekening met grondafname door TCN/SIG voor een bedrag van 

1,9 miljoen euro. Het totale risico TCN komt daarmee op 8,2 miljoen euro

Risico bedrag 8,2 miljoen euro, incidenteel

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum Begroting 2012

Actie We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.
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Groot onderhoud en vervangingen

Programma Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

Omschrijving De komende jaren zijn diverse voorzieningen in de openbare ruimte aan vervanging toe. 

Of omdat de kosten voor onderhoud in de eindfase te hoog worden, of omdat de 

voorziening echt ‘op’ is. De onderhoudsbudgetten zijn ontoereikend om deze 

vervangingsinvesteringen te kunnen plegen. Daarnaast constateren we knelpunten en 

risico’s op het gebied van groot onderhoud. Wij hebben het risico geïntegreerd tot één 

risico groot onderhoud en vervangingen. Dit past in onze doelstelling om alle maatregelen 

op het gebied van groot onderhoud en vervangingen de komende jaren integraal 

inzichtelijk te maken en af te wegen. Daarvoor is een 10 jarenplan opgesteld dat elk jaar 

wordt geactualiseerd. Het betreft de volgende risico’s en knelpunten:

Kabels openbare verlichting:                             . 

Het Openbaar Verlichting (OVL)-net is op een leeftijd dat de technische levensduur ‘op’ is. 

De verouderde, technisch versleten elektriciteitskabels moeten vervangen worden. De 

toename van het aantal storingen, verergerd door de winters heeft duidelijk gemaakt dat 

de problemen met de oude kabels snel toenemen.

Bruggen:                                                            

De komende jaren moeten van een aantal beweegbare bruggen onderdelen worden 

vervangen. Daarnaast ontstaan bij landhoofden van vier oude bruggen (Vissersbrug, 

Maagdenbrug, Trompbrug en Sint Jansbrug) problemen door verkeersbelasting. Om te 

voorkomen dat deze bruggen vast komen te zitten, is de komende jaren vervanging van de 

landhoofden nodig. 

Er zijn afgelopen jaren diverse houten bruggen vervangen door stalen bruggen en/of 

extra gerepareerd en geconserveerd. Ook voor de komende jaren blijft dit een punt van 

aandacht.

Oeverbeschoeiing:                                              

Voor de kademuren en beschoeiingen wordt op basis van een risicoanalyse al enige 

jaren gewerkt aan de aanpak van de grootste knelpunten. In de raadsvergadering van 31 

januari 2007 is het voorstel “aanpak onderhoud oeverbeschoeiingen” vastgesteld. Uit de 

oorspronkelijke analyse resteren nog enkele locaties. Daarnaast hebben zich in de 

afgelopen jaren nieuwe slechte locaties aangediend. In dit risico is ook de kadeophoging, 

ten behoeve van meer waterberging voor de beide Waterschappen, opgenomen. 

Verharding:                                                        

Asfaltconstructies kunnen lang mee als tijdig nieuwe deklagen worden aangebracht. We 

kunnen echter niet onbeperkt een nieuwe deklaag aanbrengen. Na circa 50 jaar is de 

totale constructie ‘op’ en is vervanging aan de orde. Ten tweede is in het verleden geen 

fundering aangebracht bij de aanleg van diverse wegen. Met de huidige 

verkeersbelasting leidt dat tot verzakkingen en daarmee kosten voor herstel. Zeker als er 

werkzaamheden in de grond zijn geweest, zoals vervanging van de riolering of 

nutsvoorzieningen. Bij groot onderhoud moet nu een fundering worden aangebracht. Ook 

zien we boomwortelproblematiek terugkeren. Tot slot lopen we in de toekomst tegen 

hogere kosten aan voor geluidsreducerend asfalt omdat de levensduur korter is in 

vergelijking met gewoon asfalt. Er is een reserve gevormd om de meerkosten slechts 

eenmalig op te vervangen.

Sluizen, tunnels en viaducten:                               

Er is groot onderhoud noodzakelijk aan de Parkweg- en Emmaviaduct. Daarnaast moeten 

de komende jaren een aantal sluisdeuren worden vervangen.

Speelvoorzieningen:                                              

Er zijn afgelopen jaren veel nieuwe speeltoestellen geplaatst en ondergronden zijn veiliger 

gemaakt. De aanlegkosten werden vaak betaald uit incidentele budgetten. Komende 

jaren dienen de eerste vervangingen zich aan. Het onderhoudsbudget is daar niet op 

berekend. 

Recapitulatie

In het meerjarenplan 2012-2021 is aangegeven dat we de komende 10 jaar 56,5 miljoen 

extra nodig hebben om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren. Voor de periode t/m 

2017 is een bedrag nodig van 35,6 miljoen euro. Bij de begroting 2012 is 1,335 euro 

beschikbaar gesteld voor de financiering van vervangingsinvesteringen en aanvullend 

groot onderhoud. Voor de periode 2012 t/m 2016 jaar heeft de raad een uitvoeringsplan 

vastgesteld voor een bedrag van 23,6 miljoen euro. Het tekort voor de periode 2012 t/m 

2017 is bepaald op 12 miljoen euro (35,6-23,6). Het financiële risico op onderhoud en 

vervangingen en de kans van optreden is de eerst komende jaren laag aangezien we de 

meest urgente knelpunten juist eerst gaan aanpakken Het risicobedrag is geschat, 

binnen 3 intervallen in een bandbreedte van 0 tot 12 miljoen euro, op 400 duizend euro.

Risico bedrag 1,6 miljoen euro, incienteel 

Kans 25%

Eerste signaleringsdatum Tussentijdse Rapportage 2001-II

Actie  
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Onderhoud / vervanging Herewegspoor 

viaduct

Programma Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

Omschrijving Het Herewegspoorviaduct vertoont al geruime tijd tekenen van slijtage en is feitelijk aan vervanging 

toe. Een integrale aanpak daarvan samen met plannen voor de tram en het stationsgebied, houdt in 

dat vervanging nog enige jaren op zich laat wachten Op basis van een verkenning naar 

alternatieven worden de vervangingskosten nu geraamd op 25-30 miljoen euro. Prorail stelt naar 

verwachting in 2013 een programma van eisen op. Na de verdere uitwerking van het ontwerp staan 

aanbesteding en feitelijke uitvoering dan vanaf 2016 op de rol. Tot het tijdstip van vervanging zullen 

herstelmaatregelen moeten worden getroffen. Hiervoor is de komende jaren jaarlijks 0,1 miljoen 

euro beschikbaar uit extra beleidsmiddelen. Daarnaast is er 10 miljoen gereserveerd vanuit 

risicobuffer 2014. 

Als we rekening houden met een bijdrage van andere partijen van 5 miljoen euro en 10 miljoen 

vanuit de risicobuffer dan moeten we nog dekking vinden voor 15 miljoen euro vanaf 2016. Dat is 

jaarlijks 875 duizend euro vanaf 2016 (afschrijvingstermijn 40 jaar en rente percentage 3,35%).

Het risico wordt de komende jaren financieel niet meegenomen voor bepaling van het 

weerstandsvermogen omdat er middelen beschikbaar zijn gesteld voor het benodigde onderhoud 

en de uitvoering in 2016 start.

Risico Pm 

Kans Pm 

Eerste signaleringsdatum 1998

Actie De ontwikkelingen van de technische staat van het kunstwerk worden nauwlettend gevolgd. 

We stellen voor het benodigde structurele bedrag vanaf 2016 ten laste te brengen van het 

meerjarenbeeld of te dekken uit de vrijval BCF van jaarlijks 400 duizend euro structureel vanaf 2015. 

Het definitieve besluit daartoe zal door een nieuw college worden genomen. 

 
 

Dienst   SOZAWE  
 

Financiering uitvoering Wet BUIG

Programma Werk en Inkomen

Omschrijving Het maximale eigen risico van de gemeente is 10% van het toegekende jaarbudget. 

Omdat er voor Groningen sprake is van een door de rijksoverheid erkende stoornis in 

het landelijk verdeelmodel, is bij het huidige verdeelmodel aan ons in de afgelopen 

jaren een Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU) toegekend waardoor het eigen 

risico is teruggebracht tot 2,5%, mits wij de wet op een rechtmatige manier uitvoeren. 

De komende jaren zal zich, als het huidige verdeelmodel niet wordt aangepast, elk jaar 

een tekort voordoen. Volgens de huidige regeling komen wij in 2013 niet in aanmerking 

voor een nieuwe MAU; mogelijk wèl in de jaren daarna. 

Het in 2013 verwachte tekort op de uitvoering Wet BUIG bedraagt 7,8 miljoen euro. Wij 

gaan er vanuit dat we op grond van de huidige regeling in 2014 wel weer in 

aanmerking komen voor de MAU. Het tekort zal daardoor na 2013 veel lager worden.

Wij hebben besloten het verwachte tekort voor 2013 af te dekken in de begroting.

Risico bedrag 3,5 miljoen euro, incidenteel 

Kans 100%

Eerste signaleringsdatum November 2003

Actie Wij achten op dit moment geen actie nodig.  
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Incidentele financiering van structurele lasten

Programma Werk en Inkomen

Omschrijving Bij SOZAWE dekken we een deel van de structurele lasten met incidentele 

middelen. De structurele lasten worden meerjarig gedekt – vooral uit het 

Participatiebudget. Voor declaratie uit die budgetten moeten wij 

voorgeschreven criteria toepassen. Als achteraf blijkt dat wij dat niet op de 

juiste manier hebben gedaan, kan dat leiden tot terugvordering door de 

rijksoverheid.

De omvang van dit risico bouwen we af in de periode 2012-2014. Begin 2013 

gaat het, verspreid door SOZAWE, om nog ongeveer 55 fte. Samen met hun 

overhead bedragen de kosten dan nog circa 4,5 miljoen euro.

Wij verwachten daarbij het genoemde risico te lopen op een bandbreedte 

van 250 duizend tot 1 miljoen euro. Het geschatte risicobedrag bedraagt 325 

duizend euro. En de kans op dat risico achten wij klein (25%)

Risico bedrag 325 duizend euro, incidenteel

Kans 25%

Eerste signaleringsdatum November 2001

Actie Deze actie loopt al. Wij achten verdere actie nu niet nodig.  
 

Terugvordering btw op re-integratietrajecten

Programma Werk en Inkomen

Omschrijving De btw op re-integratietrajecten is vanaf de instelling van het btw-

compensatiefonds verrekend met de Belastingdienst. Naar aanleiding van 

een uitspraak van de rechtbank van 13 juli 2011 over de verrekenbaarheid van 

btw op re-integratieactiviteiten aan individuele personen is de aandacht van 

de Belastingdienst op deze problematiek gevestigd. In juni heeft SOZAWE 

informatie ontvangen dat de verrrekening van btw wellicht niet mogelijk is voor 

individuele re-integratietrajecten. Ongeveer 80% van alle trajecten zijn gericht 

op individuele personen. Als de ontvangen informatie realiteit wordt, kan dit 

betekenen dat de btw op de individuele re-integratietrajecten over de jaren 

2011 en 2012 moeten worden terugbetaald.  Het gaat om een bedrag van circa 

1 miljoen euro. Wij verwachten hiervan uiteindelijk ongeveer 70% te moeten 

terugbetalen 

Risico bedrag 725 duizend euro, incidenteel

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum September 2012

Actie Wij wachten het onderzoek van de Belastingdienst af. Intern ondernemen wij 

actie om het systeem van verrekening per 1 januari 2013 aan te passen.  
 

Gesubsidieerde arbeid - 

banenpool

Programma Werk en Inkomen

Omschrijving De afbouw van de gesubsidieerde arbeid, zoals afgesproken in de kadernota Actief in 

goede banen, heeft ook gevolgen voor medewerkers in dienst bij de gemeente (ex-

banenpoolers). Uitstroom van medewerkers op basis van pensionering zal het knelpunt 

de komende jaren niet oplossen.

De afbouw van de bijdrage uit het Participatiebudget leidt (bij ongewijzigde 

omstandigheden) tot een toename van de bijdrage van gemeentelijke middelen. Het 

totale risico in de periode 2013-2015 wordt geraamd op 650 duizend euro. 

Risico bedrag 650 duizend euro

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum Voorjaar 2012

Actie De komende periode moet in overleg met de inleners worden onderzocht of het 

regulier maken van gesubsidieerde banen of het verhogen van inleenvergoedingen 

ontslag van medewerkers kan voorkomen.  
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Terugvordering Inburgeringsgeld

Programma Welzijn, Gezondheid en Zorg

Omschrijving In maart 2012 ontvingen wij een brief van het (rijks) Agentschap.NL over de 

eindafwikkeling in 2012 van de “Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en 

Veiligheid”. Daarin kondigde het Agentschap.NL voorgenomen 

terugvorderingen aan op in 2004 verleende en in 2011 al afgerekende 

voorschotten Nieuwkomers (237 duizend euro), en op in het tijdvak 2007-2009 

verleende voorschotten op de uitvoering van de Wet inburgering en het 

Generaal pardon (780 respectievelijk 204 duizend euro). Samen ruim 1,2 miljoen 

euro. 

De aangekondigde terugvorderingen op de Wet inburgering en het Generaal 

pardon houden geen rekening met de 432 op 1 januari 2012 in de stad 

rechtmatig nog op traject zijnde inburgeraars. Die eindafrekeningen zouden 

dan ook pas in 2013 kunnen worden vastgesteld. En dan lager moeten 

uitvallen.

Op dit moment is nog ongewis of de aangekondigde terugvorderingen 

worden gecorrigeerd in de komende beschikking-2012 van de rijksoverheid. 

De terugvorderingen Wet inburgering en Generaal pardon worden door 

SOZAWE betaald uit de bij de dienst nog resterende inburgeringsgelden.

Aan SOZAWE is gevraagd of de dienst ook die terugvordering Nieuwkomers 

zelf kan betalen uit die inburgeringsgelden.

Risico bedrag 207 duizend euro, incidenteel

Kans 75%

Eerste signaleringsdatum Mei 2012

Actie Na ontvangst van de komende beschikking van de rijksoverheid gaat de 

dienst die terugvorderingen analyseren. Pas daarna kunnen we zien in 

hoeverre SOZAWE ook de terugvordering Nieuwkomers zelf kan betalen uit 

inburgeringsgelden.  
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Ontwikkelingen 
 

Dienst   DIA 
 
 
 

Ontwikkeling Toename proceskostenvergoedingen

Programma Publieke Dienstverlening

Omschrijving Het bedrag aan uitgekeerde proceskostenvergoeding is het afgelopen jaar sterk gestegen en 

bedraagt inmiddels 50 duizend euro (160 gevallen). Wij verwachten dat deze tendens zich 

doorzet. Het aantal bureaus dat namens woningeigenaren bezwaarprocedures doet, neemt 

namelijk toe. Deze bureaus werken gratis. Bij een succesvol bezwaarschrift heeft de burger het 

voordeel van een lagere WOZ-waarde en daarmee een belastingvoordeel. Het bureau ontvangt 

de wettelijke vergoeding voor de gemaakte proceskosten.

Eerste signaleringsdatum

Actie

Ontwikkeling Voornemen schrappen leges bij vermissing of diefstal reisdocumenten

Programma Publieke Dienstverlening

Omschrijving Staatssecretaris Ank Bijleveld wil (afhankelijk van de situatie) een eind maken aan het in 

rekening brengen van vermissingleges. De mensen die buiten hun schuld hun paspoort of ID-

kaart kwijtraken, bv. bij paspoortdiefstal, zijn daar straks geen extra kosten meer voor 

verschuldigd. Aan burgers die door slordigheid hun identiteitsbewijs verliezen, zou nog wel een 

vergoeding kunnen worden gevraagd. Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van de 

paspoortwet. Deze moet voor de zomer bij de Tweede Kamer zijn ingediend. 

Eerste signaleringsdatum Welke criteria worden gehanteerd voor het vaststellen de situatie (s) die leidt tot vrijstelling van 

leges is nog onbekend. Het ramen van de gederfde inkomsten is daarom nu nog niet mogelijk.

Actie

Ontwikkeling RNI (registratie niet-ingezetenen)

Programma Publieke Dienstverlening

Omschrijving Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het wetsontwerp Basisregistratie personen (BRP). 

De wetgeving voor de registratie van niet-ingezetenen (RNI) is één van de vier thema's die hierin 

aan de orde komen. De registratie van niet-ingezetenen vormt straks een geheel met de GBA. De 

uitvoering van de RNI is regionaal georganiseerd en zal plaatsvinden in 18 plaatsen in 

Nederland. Eén van de 18 vestigingsplaatsen in Nederland wordt de gemeente Groningen. 

Eerste signaleringsdatum In juni is bekend geworden dat de invoeringsdatum van RNI is herpland op 11 februari 2013.

Actie  
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Ontwikkeling Overschrijving kentekenbewijs

Programma Publieke Dienstverlening

Omschrijving Er is opnieuw een discussie geweest  rondom de overschrijving/uitgifte van kentekenbewijzen in 

Nederland. Bij de koop van een voertuig moet de nieuwe eigenaar het kentekenbewijs zelf op 

naam laten overschrijven. Op dit moment is overschrijven mogelijk bij de grotere postkantoren. 

Indien het voertuig is gekocht bij een door de RDW erkend voertuigbedrijf (garage) dat beschikt 

over de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbranche (TV), dan kan het voertuig ook daar op 

naam worden gezet. Op landelijk niveau is gesproken over de mogelijkheid van overschrijven 

(voor particulieren)  bij o.a. de gemeenten onder te brengen. 

Eerste signaleringsdatum

Actie Inmiddels blijkt dat de bedoeling is dat gemeenten per 1 januari 2013 deze dienst gaan verlenen. 

De omvang van de werkzaamheden evenals de aantallen zijn vooralsnog onbekend.

Ontwikkeling Elektronische aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Programma Publieke Dienstverlening

Omschrijving Per 1 januari 2012 is de dienst Justis behorende bij het ministerie van Veiligheid en Justitie 

gestart met het aanbieden van de elektronische aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag 

(evog). Deze dienst is ontwikkeld met de insteek dat het naast de bestaande dienstverlening 

uitgevoerd wordt door gemeenten. Uitgangspunt is dat dit ook zo blijft bestaan. Wie om de evog 

verzoekt moet beschikken over e-herkenning om zich te authenticeren. E-herkenning is de 

opvolger van DigiD voor bedrijven. De evog aanvraag dient via de (toekomstige) werkgever, 

welke in bezit moet zijn van E-herkenning, worden aangevraagd.

Eerste signaleringsdatum De leges die door Justis worden gehanteerd liggen lager als de leges welke door andere 

gemeenten in rekening worden gebracht. Naar verwachting zal het aantal vog aanvragen via de 

gemeente in de loop van de komende 3 tot 4 jaar afnemen. Naar welk niveau en met welke 

financiële consequenties is vooralsnog onduidelijk.

Actie

Ontwikkeling Geldigheidsduur paspoorten

Programma Publieke Dienstverlening

Omschrijving Eind september 2012 heeft het kabinet besloten de geldigheid van een paspoort te verlengen 

naar 10 jaar. Naar verwachting geldt de langere geldigheidsduur niet eerder dan vanaf oktober 

2013. Ook de geldigheid van een indentiteitskaart wordt verlengd naar 10 jaar. Deze maatregel 

zal na invoering pas vijf jaar later effect hebben. Vanaf 2013 tot en met 2018 zal dit geen effecten 

hebben op zowel inkomsten als publieksstromen binnen Publiekszaken. Vanaf 2018 zullen de 

effecten merkbaar worden. 

Eerste signaleringsdatum Zowel de opbrengsten als het aantal klanten voor paspoorten zal per saldo over tien jaar 

verspreid worden in plaats van over vijf jaar. Daarnaast zijn er berichten naar voren gekomen 

over technische knelpunten. Zo zou de chip in het paspoort nog de nodige problemen met zich 

meenemen. Het is mogelijk dat dit extra kosten met zich meebrengt. Realisatie hiervan zal niet 

eerder dan in 2013 mogelijk zijn.

Actie  
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Dienst   HVD 
 
 
 
Ontwikkeling Clustering WMO ontwikkelingen

Programma Welzijn, gezondheid en zorg

Omschrijving Decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo

Door het vallen van het kabinet is de onduidelijkheid m.b.t. de decentralisatie nog verder 

vergroot. Het voorstel tot wetswijziging Wmo is controversieel verklaard. Na de verkiezingen in 

september zal een nieuw kabinet zich opnieuw over (het al dan niet in stemming brengen van) 

het wetsvoorstel moeten buigen. Mocht alsnog worden besloten de AWBZ-begeleiding naar 

gemeenten te decentraliseren, dan zal naar grote waarschijnlijkheid opnieuw worden 

onderhandeld over het naar gemeenten over te hevelen budget. Dat betreft dan zowel het 

macrobudget, de invoeringskosten als de uitvoeringskosten 

Scheiden Wonen en zorg

Mogelijk leiden landelijke beleidswijzigingen op het gebied van het scheiden van Wonen en 

Zorg tot een verhoogde vraag naar huishoudelijke hulp. De VNG onderzoekt in hoeverre mensen 

die relatief lichte verpleeghuiszorg nodig hebben en die nu binnen de AWBZ zorgzwaartepakket 

3 hebben, mogelijk vaker huishoudelijke hulp onder de Wmo gaan aanvragen. 

 

Eerste signaleringsdatum Divers: zowel in P&C documenten als in de (half) jaarrapportage WMO. 

Actie

Ontwikkeling Regionalisering brandweer

Programma Veiligheid

Omschrijving Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen die regionalisering van de brandweer 

verplicht stelt. De brandweer van de stad Groningen wordt onderdeel van een regionaal 

brandweerkorps onder eenhoofdige leiding. In regionaal verband is besloten een 

projectorganisatie te starten om te kijken hoe aan dit besluit invulling gegeven gaat worden. 

Het bestuurlijk besluit over de wijze waarop deze regionalisering zal worden ingevuld wordt eind 

2012 verwacht. De transitiefase zal naar verwachting gepaard gaan met frictiekosten die wij nu 

nog niet kunnen inschatten. 

Eerste signaleringsdatum Maart 2011

Actie Monitoren landelijke ontwikkeling

Ontwikkeling Overheveling taken jeugdzorg van provincie naar gemeenten

Programma Welzijn, gezondheid en zorg

Omschrijving In het vorige regeerakkoord is afgesproken dat per 1 januari 2015 alle jeugdzorgtaken onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten gaan vallen. Ondanks de demissionaire status van het 

kabinet is deze decentralisatie van de jeugdzorg niet controversieel verklaard. 

De Groninger gemeenten voeren in VGG-verband discussie over de transitie en transformatie 

jeugdzorg. De uitkomsten van deze discussie raken hoogstwaarschijnlijk ook (delen) van de 

GGD. In 2013 moeten we ons voorbereiden op de door de gemeenten gewenste keuzes.

Eerste signaleringsdatum Maart 2011

Actie Monitoren landelijke ontwikkelingen.
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Dienst   MD 

 
Ontwikkeling Herziening omgevingsrecht

Programma Economie en werkgelegenheid, bedrijvigheid

Omschrijving Herziening omgevingsrecht

Ontwikkeling Het kabinet wil een nieuwe Omgevingswet opstellen en per 2014 laten ingaan. De Omgevingswet 

moet de bestaande wetten op de fysieke leefomgeving, zoals de Wro, de Wabo en de Tracéwet 

gaan vervangen. Maar ook bv. de Wet bodembescherming, de nieuwe Natuurwet, de MER-

regelgeving en de monumenten- en archeologiewetgeving wordt erin geïntegreerd. Volgens de 

huidige planning wordt in maart/april 2012 het voorontwerp van de Omgevingswet aangeboden 

aan de Tweede Kamer en in het najaar de definitieve tekst; parlementaire behandeling volgt in 

2013 en inwerkingtreding in 2014.

De Omgevingswet kan grote consequenties hebben voor ons als gemeente: versnelling van 

procedures, tijdwinst; versoepeling van normen, vermindering van (milieu)kwaliteiten; 

versoepeling van procedures (minder vergunningen, meer algemene regels); en voor de 

organisatie: verschuiving van taken (bv. minder vergunningverlening en meer toezicht en 

handhaving). De financiële gevolgen daarvan kunnen we pas in kaart brengen op het moment 

dat het wetsvoorstel er ligt.

Eerste signaleringsdatum Najaar 2010 (Regeerakkoord)

Actie Ontwikkelingen kritisch volgen, reageren op concepten, ondermeer in (bestuurlijke) overleggen 

VNG; voorontwerp Omgevingswet afwachten (maart/april 2012). 

Ontwikkeling Herziening bodemrecht

Programma Overig onderhoud en openbare ruimte 

Omschrijving Verandering wet- en regelgeving

Ontwikkeling Herziening bodemrecht. Wet- en regelgeving ten aanzien van het taakveld bodem is sterk in 

ontwikkeling. De Wet bodembescherming zal opgenomen worden in de omgevingswet. Dit heeft 

mogelijk consequenties voor de formatie.

Eerste signaleringsdatum Juli 2011

Actie Volgen ontwikkeling via landelijke werkgroepen, zoals de Werkgroep Bodem (WEB) en het 

Gemeentelijk Juristenoverleg Bodem (GJOB)  
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PARAGRAAF 4  ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

Paragraaf 4  ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 
In deze paragraaf bieden wij uw raad inzicht in het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. 
Er wordt ingegaan op het gewenste onderhoudsniveau, de hieruit voortvloeiende financiële 
consequenties en de vertaling daarvan in de begroting. Eerst komen de hoofdzaken van het Beheerplan 
Openbare Ruimte Groningen (BORG) aan de orde. Vervolgens besteden we aandacht aan het onderhoud 
van de gemeentelijke gebouwen. 
 
 
Onderdelen 
� Beheerplan Openbare Ruimte Groningen (BORG); 
� Gemeentelijke gebouwen. 
 
 
Onderdeel 1 Beheerplan Openbare Ruimte Groningen (BORG) 
 
De gemeente Groningen heeft een oppervlakte van 8.400 hectare. Een deel hiervan is in bezit en dus in 
onderhoud bij de gemeente. Het gaat om wegen, groen, riolering, kunstwerken en overige 
kapitaalgoederen (voornamelijk gebouwen). Het beleid voor het niveau van onderhoud van de openbare 
ruimte kapitaalgoederen is vastgelegd in het BORG. Voor kapitaalgoederen die niet onder BORG vallen, 
wordt door de verantwoordelijke diensten een onderhoudsplan opgesteld. 
 
Bij het plannen van onderhoud wordt zoveel mogelijk gezocht naar de samenhang met andere 
ontwikkelingen van elementen in de openbare ruimte. We streven ernaar een onderhoudsniveau te 
realiseren waarbij 90% van de openbare ruimte voldoet aan het BORG-kwaliteitsdoel. We houden 
rekening met een beperkte daling van de tevredenheid van bewoners over het onderhoud, omdat we in 
de afgelopen jaren lang cyclisch onderhoud hebben moeten uitstellen. Voor een aantal voorzieningen in 
de openbare ruimte is onderhoud alleen niet meer toereikend. Deze voorzieningen hebben het einde 
van de technische levensduur bereikt waardoor investeringen noodzakelijk zijn om deze 
kapitaalgoederen te vervangen of te reconstrueren. Het gaat bijvoorbeeld om de ondergrondse kabels 
voor de openbare verlichting en de oeverbeschoeiingen. Vanaf 2012 voeren we een meerjarenplan uit 
waarbij deze voorzieningen worden vervangen. De kapitaalgoederen, waarvan vervanging over 5 jaar en 
later wordt voorzien, zijn opgenomen in de risicoparagraaf (zie hiervoor ook de paragraaf 
weerstandsvermogen). 
In het programmadeel van de begroting gaan we nader in op het beheer en onderhoud van de openbare 
kapitaalgoederen. Van de belangrijkste onderdelen worden hier de speerpunten genoemd. 
 
Vervangen voorzieningen en aanvullend onderhoud  
In 2012 hebben we een structureel budget aan de onderhoudsbegroting toegevoegd. Met dit budget 
wordt in de jaren 2012 tot 2016 een aantal voorzieningen vervangen en aanvullend onderhoud 
gepleegd. Het gaat dan om de vervanging van verouderde verlichtingskabels, maar we realiseren ook 
vervanging en groot onderhoud van houten bruggen, kademuren en asfaltwegen. In 2013 wordt de 
tweede fase van dit meerjarenprogramma uitgevoerd.  
 
Wegen 
Ook in 2013 voeren we onderhoud uit aan diverse asfaltwegen, klinkerwegen en fiets- en voetpaden. 
We plegen dit jaar extra inzet in het kort cyclisch onderhoud (reparaties). Synergie effecten 
verwachten we te behalen door het programma af te stemmen op werkzaamheden van derden. 
 
Groen- en speelvoorzieningen 
Het groenonderhoud bestaat voor het overgrote deel uit de frequente maatregelen, zoals maaien en 
onkruidbeheersing. Op een aantal plekken voeren we in 2013 groot onderhoud uit aan de bomen en het 
groen. In 2013 zetten we het onderzoek voort naar ziekten en plagen die tegenwoordig veelvuldig in 
bomen voorkomen. 
Naast het verzorgingsonderhoud van de diverse speelplekken vervangen we ook in 2013 een aantal 
oudere speeltoestellen. Bij het vervangen van toestellen bekijken we gelijktijdig of aanpassing van de 
speelplek nodig is.  
 
Aansluiting en vervanging van riolering 
Dit programma verzorgt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering en past het aan bij de 
wettelijke eisen (basisinspanning en zorgplicht). Het Gemeentelijk Riolering en Water Plan 2009-2013 
(GRP) vormt het toetsingskader. Gezien de leeftijdsopbouw van het Groninger rioolstelsel en een 
gemiddelde levensduur van 80 jaar moet jaarlijks ongeveer 5,5 km riool worden vervangen. Voor 2013 
staan de rioolvervanging van de Rivierenbuurt fase 3 en de Oosterpark fase 2 op het programma. Verder 
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wordt het riool in de Verlengde Hereweg en in een gedeelte van de Diepenring voorzien van een nieuwe 
binnenwand. In 2013 zal het project Waterslag 2, de aanleg van een grote rioolpersleiding, worden 
afgerond. Ook verwachten wij de afvalwatersanering op Bruilwering dan te voltooien. 
 
Kunstwerken 
Op diverse plaatsen in de stad wordt door het water- en wegverkeer gebruik gemaakt van (vaste en 
beweegbare) bruggen. Om blijvend een goede en veilige doorstroming van het verkeer te kunnen 
garanderen, voeren we regelmatig onderhoud aan de bruggen uit. Het Herewegspoorviaduct vertoont al 
geruime tijd tekenen van slijtage en is feitelijk aan vervanging toe. Een integrale aanpak daarvan 
samen met plannen voor het stationsgebied houdt in dat vervanging vanaf 2016 wordt verwacht. Om in 
de tussenliggende tijd het viaduct veilig te houden, stellen we de komende jaren jaarlijks uit middelen 
nieuw beleid een bedrag van 0,1 miljoen euro beschikbaar. 
 
 
Onderdeel 2 Gemeentelijke gebouwen 
 
Overzicht boekwaarden en onderhoudslasten per dienst 
 

Boekwaarde

1-1-2013

Verzekerde

waarde

Meerjaren-

plan

Voorziening

1-1-2013

Onderhoudsbedrag

Begroting 2013

BSD 0 29.512 ja 125 105

DIA 17.125 24.542 ja 329 427

Iederz 3.434 29.000 nee 0 620

HVD 10.249 37.887 ja 751 271

MD 5.626 31.400 ja 838 375

OCSW 182.216 750.000 ja 328 7.520

RO/EZ 14.719 88.688 ja 813 647

SOZAWE 0 0 n.v.t. 0 0

Totaal 233.369 991.029 0 3.184 9.965

 
 
 
BSD 
Het Meerjaren Onderhoud Plan voor Stadhuis, Waagstraat en Goudkantoor wordt jaarlijks 
geactualiseerd. Mede in het licht van de bezuinigingen zijn de beschikbare middelen voor onderhoud 
onder druk komen te staan. Er zal dan ook moeten worden geprioriteerd en het onderhoudsniveau zal 
enigszins worden verlaagd. Voor de korte termijn zal dit niet tot problemen leiden, aangezien zowel 
het Stadhuis als het Goudkantoor in een goede onderhoudsstaat verkeren. Op termijn kan door de 
krapte in het beschikbare budget het onderhoudsniveau onder het wenselijke niveau dalen. 
 
DIA 
In 2013 zal naar verwachting voor het pand De Prefectenhof een nieuw meerjarenonderhoudplan 
kunnen worden opgesteld. Als de revitalisatie is afgerond, zullen de nieuwe termijnen van het 
bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud van het pand worden 
geïnventariseerd. Dit zal het moment zijn om over te schakelen op de gemeente-breed gehanteerde 
systematiek van het opstellen van een meerjarenonderhoudplan. Dat is ook het moment waarop de 
financiële gevolgen voor het onderhoud in kaart worden gebracht en de consequenties hiervan voor 
omvang en voeding van de voorziening groot onderhoud gebouwen. Ook voor het pand aan de 
Trompsingel zal deze systematiek worden gevolgd. Naast een voorziening heeft de DIA ook 
onderhoudsbedragen in de exploitatie geraamd voor correctief onderhoud, zoals storingen aan 
installaties. Voor 2013 staan afgezien van het regulier geplande groot onderhoud geen bijzondere 
vervangingen op het programma. 
 
HVD 
Het onderhoud - alsmede de voorziening groot onderhoud - van de locaties Hanzeplein, Sontweg en 
Vinkhuizen is op orde. Tevens zijn voor deze gebouwen meerjaren onderhoudsplannen aanwezig. 
 
iederz 
Meerdere inspecties hebben aangegeven, dat het hoofdgebouw aan de Peizerweg niet meer voldoet aan 
de huidige tijd. Het inspectierapport van het bureau FAME Bouwmanagement laat zien, dat er diverse 
zware aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook een onderzoek betreffende de fysieke beveiliging geeft aan, 
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dat de toegangsbeveiliging en beveiliging van de werkruimtes ver onder het gestelde ambitieniveau ligt. 
Een ‘Energie Prestatie Advies’ adviseert, dat we voor minimaal 0,2 miljoen euro extra moeten 
investeren om energie te besparen. Het huidige jaarlijkse onderhoudsbudget van 620 duizend euro is 
onvoldoende. Met diverse renovaties (Ingang/Receptie, Integratiebedrijf en Industrie), is het 
achterstallig onderhoud verder terug gebracht. Gezien de slechte huisvestingssituatie bij de 
werkleerbedrijven en het Integratiebedrijf voerden we in 2012 renovaties (opknapbeurten) uit in de 
oudste gebouwen van ons bedrijf. Arbo-technisch zijn er op de korte termijn geen grote problemen, 
mede door de laatste verbouwingen. Deze ingrepen moeten echter worden gezien als tijdelijke 
oplossingen voor de komende jaren. Vanwege de ontwikkelingen bij iederz ligt een verhuizing op 
termijn naar een kleinere ruimte het meest voor de hand. De meerjarenplanning voor het onderhoud 
vraagt meer financiën dan het bovengenoemde budget. Ook in 2012 zijn er in verband met de 
bezuinigingen diverse onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. 
 
MD 
Ten laste van de exploitatie 2013 is voor onderhoud gebouwen een bedrag van 375 duizend euro 
begroot. Hiervan heeft 333 duizend euro betrekking op het gebouw aan de Duinkerkenstraat en 42 
duizend euro heeft betrekking op de opstallen aan de Electronstraat (Wijkpost 
Vinkhuizen/Afvalbrengstation). 
 
OCSW 
OCSW is in het (economisch en/of juridisch) bezit van een grote hoeveelheid kapitaalgoederen. De 
onderhoudsbehoefte voor de gemeentelijke schoolgebouwen, de vensterscholen, de sociaal culturele 
accommodaties, de sportaccommodaties, culturele accommodaties is in de vorm van 
meerjarenplanningen in beeld gebracht. De voor het onderhoud noodzakelijke budgetten zijn 
opgenomen onder de verschillende begrotingsonderdelen. 
 

OCSW
Boekwaarde

 1-1-2013

 Voorziening 

1-1-2013

Onderhoudsbedrag

 begroting 2013

Oosterpoort/Stadschouwburg 5.960                     - 1.693

Vensterscholen 7.183 328 196

Muziekschool 76                 - 8

Voormalige schoolgebouwen 1.138                     - 140

MIOP Sport en Recreatie 37.444  - 3.834

Welzijnsaccommodaties 4.644                     - 65

Schoolgebouwen economisch eigendom 125.079                     - 1.400

Gebouwen NDE 409  - 60

Overige activa 283                     - 124

Totaal 182.216 328 7.520

 
 
Schoolgebouwen en vergoedingen onderhoud via programma onderwijshuisvesting 
In de onderwijswetgeving is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan schoolgebouwen van het 
onderwijs bij de schoolbesturen gelegd. De schoolbesturen ontvangen voor het reguliere onderhoud in 
de lumpsum rechtstreeks de vergoedingen van het rijk. Voor het groot zogenaamd buitenonderhoud kan 
het onderwijs een beroep doen op de lokale overheid (goedkeuring en bekostiging van 
onderhoudsvoorzieningen). Een deel van de gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting is 
structureel beschikbaar voor het realiseren van voorzieningen in het basis-, speciaal- en voortgezet 
onderwijs. Uit een in 2009 ingesteld onderzoek (0-meting) blijkt, dat het onderhoudsniveau van de 
gebouwen van het openbaar en bijzonder onderwijs op een gemiddeld goed en verantwoord niveau ligt. 
In 2012 is een start gemaakt met het verbeteren van het binnenklimaat van de bestaande scholen. Ook 
is met het visiedocument ‘Op naar schoolgebouwen van de toekomst’ het accent gelegd op renovatie en 
onderwijskundige verbetering van schoolgebouwen voor basis- en speciaal onderwijs. 
 
Sociaal culturele accommodaties 
Van de 32 sociaal culturele accommodaties is de gemeente van 19 eigenaar van het gebouw (60%). 
Overeenkomstig de sociaal culturele accommodatienota wordt voor het groot onderhoud aan de sociaal 
culturele accommodaties een normbedrag per m2 bruto vloeroppervlak bestemd. Ook wordt een bedrag 
bestemd voor het groot onderhoud van voormalige welzijnspanden. Deze panden worden verhuurd aan 
derden.  
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De Oosterpoort en de Stadsschouwburg 
Uw raad stelt iedere 6 jaren (voor het laatst in 2010) het meerjaren grootonderhoudsplan voor de 
gebouwen vast. Dit betekent voor 2013 groot onderhoud in met name de Stadsschouwburg: de 
toneelvloeren worden aangepakt, de stoelbekleding wordt vervangen en noodzakelijke ARBO-
investeringen in de trekkenwand worden gerealiseerd. Het onderhoud en investeringen in 
productiemiddelen (horeca & techniek) dient bij raadsbesluit 2005 uit de reguliere exploitatie van de 
werkmaatschappij inverdiend te worden. Structureel gaat het gemiddeld om ruim 400 duizend euro. De 
laatste jaren is in de exploitatie bijgestuurd om deze middelen structureel vrij te spelen. Helaas 
verdampen deze middelen als gevolg van bezuinigingstaakstellingen. Scherpe keuzes moeten worden 
gemaakt. 
We hebben een zorgpunt met betrekking tot het casco van de Stadsschouwburg. Bij de besluitvorming 
revitalisering hebben wij in 2005 tevens geregeld, dat de budgetten voor het planmatig onderhoud voor 
de panden De Oosterpoort en de Stadsschouwburg werden bijgesteld. Deze bijstelling was zodanig dat 
rekening houdend met een aanvulling uit de exploitatie (horecaopbrengsten en kaartverkoop) de 
organisatie De Oosterpoort/Stadsschouwburg in staat moest zijn zorg te dragen voor een adequate 
instandhouding van de panden. Dit is de afgelopen jaren ook zo geweest. Echter, het casco van de 
Stadsschouwburg (Rijksmonument) is kwetsbaar en vergt binnen enkele jaren weer een stevige 
opknapbeurt die in 2005 niet was voorzien en waarvoor dus in het kader van de revitalisering geen 
middelen beschikbaar gesteld zijn. Wij sluiten niet uit dat een omvangrijke aanpak van het casco van 
de Stadsschouwburg (door externe deskundigen gecalculeerd op 800 duizend euro) niet zonder gevolgen 
binnen de exploitatie van de werkmaatschappij OPSB kan worden opgevangen. 
Bij de besluitvorming in 2005 hebben wij expliciet maatregelen met betrekking tot het Kruithuis buiten 
beschouwing gelaten. In de kadernota cultuur 2013-2016 ‘Ruimte voor vernieuwing, vernieuwing voor 
ruimte’ is aangegeven, dat we de Kunstraad vragen ons te adviseren over een toekomstbestendig stelsel 
van podiumkunsten in de stad. Op basis van de huidige inzichten en de adviezen van de Kunstraad 
zullen wij in het kader van de vaststelling van de nieuwe cultuurnota definitief besluiten over de 
aanpak van het Kruithuis. Wij gaan er nu van uit dat wij het Kruithuis als vlakke vloertheater buiten 
gebruik zullen stellen. 
 
Sportaccommodaties 
In 2012 zullen wij weer een aantal investeringen op het gebied van sportaccommodaties doen. Zo is een 
project gestart onder de naam Basis op Orde (‘Gelijke monniken, gelijke kappen’), waarbij in beeld 
wordt gebracht hoe de afspraken op ieder sportcomplex liggen tussen gemeente en gebruikers ten 
aanzien van vastgoed en nutsvoorzieningen. Er is een breed onderzoek RI&E (Risico Inventarisatie en 
Evaluatie) gestart, waarbij de nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van brandveiligheid wordt 
meegenomen. Ook is er een project ingericht, waarbij onderzoek wordt gedaan naar mogelijke 
maatregelen om duurzamer om te gaan met energie. Alle drie de initiatieven zullen in 2013 leiden tot 
een aantal gefaseerde investeringen in onze gebouwen. 
Het sportcomplex aan de Kluiverboom is inmiddels in gebruik genomen. Het complex heeft drie 
gymlokalen en twee kunstgrasvelden en wordt voor een belangrijk deel gebruikt door leerlingen van het 
Werkmancollege, het Wessel Gansfortcollege en het Heyerdalcollege. Medegebruiker is ook FC 
Lewenborg onder andere voor wat betreft de kleedruimtes. Ook de atletiekbaan wordt dit jaar grondig 
gerenoveerd.  
Het gymlokaal aan de Ossehoederstraat is begin van dit schooljaar in gebruik genomen. Het gymlokaal 
is onderdeel van een herstructureringsplan en uitgevoerd door woningbouwcorporatie Lefier. In de 
eerste helft van 2012 zijn de nieuwe gymlokalen aan het Rietdiep en in Gravenburg in beheer en 
onderhoud van de WSR genomen. We onderzoeken momenteel welke aanpassingen er aangebracht 
moeten worden om ook het gymlokaal aan de Siersteenlaan (onderdeel van de Vensterschool 
Vinkhuizen) in 2013 in beheer en onderhoud te kunnen nemen. Het gymlokaal is namelijk inpandig en 
gehuisvest op de eerste etage. Voor avondgebruik zal de gymzaal ook van buitenaf bereikbaar moeten 
zijn. In 2013 zal er nog een aantal gymlokalen opgeleverd worden. Zo komt er een nieuw gymlokaal aan 
de Semmelweisstraat (vervanging Boerhaavelaan), twee gymlokalen aan de Violenstraat (1 nieuw en 1 
vervanging) en zullen ook de gymlokalen aan de Sweelincklaan en de Groenensteinlaan vervangen 
worden. 
Tevens willen we duidelijkheid over de toekomst van de Drafbaan en de camping en streven we in 2012 
naar besluitvorming rondom een trainingscomplex voor FC Groningen op Corpus den Hoorn. We hopen 
vervolgens de verdere planvorming en start van de realisatie inclusief een 4e kunstgrashockeyveld in 
2013 op te pakken en tevens de veiligheid van gebruikers van de wielerbaan te verbeteren.  
Voor planmatig onderhoud van de sportaccommodaties staat voor 2013 een bedrag van 3,4 miljoen euro 
geraamd. Van de geraamde investeringen, waarvoor nog aparte middelen beschikbaar zijn, wordt een 
deel besteed aan fase 2 renovatie Kardinge. Dit is deels noodzakelijk in verband met fase 2 van de 
renovatie. Onderdeel van fase II renovatie Kardinge is de afbraak van de tijdelijke sporthal. Het is de 
bedoeling om hiervoor in de plaats een structurele sporthal te bouwen.  
We verwachten in 2012 besluitvorming over de ontwikkeling van sporthal Zuid mede in relatie tot een 
sporthal die het Noorderpoort College wil ontwikkelen in het Europapark. Dit betekent dat we dan in 
2013 kunnen beginnen met de uitwerking ervan. Alle sportvoorzieningen in de openbare ruimten 
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(tennisbanen, Cruijffcourts) en de recreatiegebieden Kardinge en Ruskenveen zullen worden 
overgedragen aan de nieuwe dienst Stadsbeheer. 
 
ROEZ 
Grootonderhoud huisvesting 
In 2011 is het meerjaren-onderhoudsplan gebouwen geactualiseerd tot en met 2016. Het streven is om 
gemeente-breed regelmatig de gebouwen opnieuw te laten inventariseren en te inspecteren. In het 
najaar 2011 heeft dit plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen zal het meerjaren onderhoudsplan 
verder worden geactualiseerd. Bij het opstellen van het plan is gewerkt met de conditiemethodiek. Bij 
deze methodiek wordt aangegeven in welke toestand een bepaald object verkeert. Hierbij worden zes 
kwalificaties gehanteerd: van uitstekend tot zeer slecht. Bij de actualisatie van het plan is uitgegaan 
van een gemiddeld conditieniveau van 3 (redelijk). De voorziening is tot en met 2016 toereikend. In 
2013 wordt er 200 duizend euro toegevoegd aan de voorziening. De begrote onttrekking in 2013 
bedraagt 259 duizend euro. 
 
Museum 
Voor het meerjaren-onderhoudsplan groot onderhoud Groninger Museum is een extra jaarlijkse dotatie 
nodig om de onderhoudsplannen tot 2021 te kunnen verwezenlijken. Voor 2013 is een bedrag van 754 
duizend euro voor onderhoud begroot. 
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PARAGRAAF 5  FINANCIERING 

PARAGRAAF 5 FINANCIERING 
 
Financieringsparagraaf 
In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld. De 
uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht.  
 
Algemene ontwikkelingen 

Dit onderdeel schetst de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de 
treasuryfunctie. 

MTN programma 
Om de toegang van de gemeente Groningen tot de kapitaalmarkt tegen concurrerende tarieven te 
waarborgen wordt gebruik gemaakt van deelname aan het recent vernieuwde Medium Term Note 
programma (MTN) van de BNG. Hierdoor wordt het mogelijk om op de Europese kapitaalmarkt 
verhandelbaar schuldpapier uit te geven met looptijden van twee tot dertig jaar. Daarnaast blijft de 
gemeente gebruik maken van onderhandse leningen via de sectorbanken (BNG en NWB).  
 
Voorgenomen financieringsbeleid 
Omdat de percentages voor de lange financiering zo aantrekkelijk zijn is het verstandig leningen vast te 
leggen. Voor 2013 verwachten wij meer leningen aan te trekken dan het in het treasurystatuut 
vastgestelde mandaat. Wij zullen tijdig met een voorstel voor een aanvullend mandaat komen. 
 
Door de landencrisis, de uitzonderlijk lage rentestand en de onzekerheid op wat langere termijn is er 
aanleiding na te denken over het gewenste risicoprofiel. Daarom streven wij voor 2013 naar een lagere 
benutting van de mismatchfinanciering dan in 2012. Daardoor kunnen we profiteren van de op dit 
moment lage lange rente. 
 
Rente ontwikkeling 2013 
De vastgestelde rentepercentages voor de begroting 2013 zijn ten opzichte van het Meerjarenbeeld 
2013-2016 geactualiseerd. De rente langlopende leningen is verlaagd met 1,10%. Anders dan in de 
begroting 2012 geeft onze rentevisie aan dat de rente voorlopig laag blijft. In onderstaande tabel 
worden de renteveronderstellingen voor de lange rente getoond. 

 
Renteveronderstellingen 2013: lange rente 
 
Renteveronderstellingen 2013: lange rente

Rente BGR 2013

Rente langlopende leningen 3,35%

Rente-omslagpercentage 3,35%

Rente reserves en voorzieningen 1,85%  
 
De lange rente is in 2012 gedaald tot 1,856% (10 jaar SWAP per medio 2012). Aangevuld met opslagen in 
de markt en de inflatieverwachting verwachten we voor 2013 een lange rente van 3,35%.  
 
Renteveronderstellingen 2013: korte rente 
 

Rente BGR 2013

Rente rekening-courant

- Rente rekening courant faciliteit 1,00%

- Rente tegoedpositie derden (credit%) 1,25%

- Rente schuldpositie derden (debet%) 3,50%  
 

 
De korte rente is in het eerste halfjaar 2012 steeds laag geweest. De 3-maands rente is gedaald tot 
0,55%. Voor 2013 verwachten we een beperkte rentestijging door inflatie. De rente tegoed- en 
schuldposities zullen alleen nog aan derden in rekening worden gebracht. 
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Rente Omslag Percentage 

Het Rente Omslagpercentage (ROP) is voor de begroting 2013 vastgesteld op 3,35%. Ten opzichte van de 
begroting 2012 is het nieuwe ROP met 0,45% gedaald. Bij de vaststelling is nadrukkelijk gekeken naar 
de effecten van nieuw aan te trekken leningen. Voor 2012 en 2013 kunnen wij lenen tegen percentages 
onder of rond het ROP. Omdat het ROP wordt vastgesteld met een verwacht resultaat van nul voor de 
komende vier jaar zijn er ook rente aannames gemaakt tot en met 2016. 
De reservering Regio Specifiek Pakket is tijdelijk van aard en wordt volgens afspraak buiten de bepaling 
van het ROP gehouden.  
 
13.1 Risicobeheer 

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Tevens wordt ingegaan 
op de gegevens die uit hoofde van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn.  

Gevolgen wijziging financieringsrente  

Omdat het ROP met 0,45% is gedaald, zal het kostenniveau van de gemeente dalen met ongeveer 1,1 
miljoen euro.  

De gevolgen van deze rentedaling komen op diverse plekken tot uitdrukking in de begroting: 

1. investeringskredieten worden verstrekt op basis van het huidige ROP 
2. de opbrengst rente reserves daalt als gevolg van de lagere rente  
 
De toekomstige ontwikkeling van het ROP is onzeker. Dit is afhankelijk van onder meer het volume van 
het beschikbare weerstandsvermogen, het ambitieniveau en de toekomstige marktrente.  

Limieten financiering 

Ter beperking van renterisico’s gelden voor zowel de korte als de lange geldpositie limieten. Het 
betreft hier wettelijke limieten en eigen limieten. De limieten zijn omschreven in het Treasury Statuut. 
 
Limietenoverzicht (bedragen in miljoenen euro) 2012 2013

Limieten kort geld

Kasgeldlimiet 73 71

Korte mismatch 107 133

Limieten lang geld

Lange mismatch 15 23

Renterisiconorm 172 168

Vaste financiering 100* 100**

Vervroegde aflossing langlopende leningen -  
 

*Limiet is in 2012 verhoogd met 50 miljoen euro tot in totaal 150 miljoen euro 

**Voor 2013 verwachten we meer te lenen dan 100 miljoen euro. Wij zullen tijdig met een voorstel 
voor een aanvullend mandaat komen 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kortgeld-
positie in enig jaar. De zogenaamde netto vlottende schuld van de gemeente mag maximaal 8,5% 
bedragen van het begrotingstotaal van de gemeentebegroting. Daarboven moet lang geld worden 
aangetrokken. In modelstaat A bij onderdeel 5 wordt de verwachte omvang van de vlottende middelen 
voor vier kwartalen getoetst aan de wettelijke limiet. Wij hebben doorgaans een positief saldo in 
rekening courant. Dit is een gevolg van het feit dat leningen worden aangetrokken op het moment dat 
de korte mismatch limiet wordt bereikt. Soms is er sprake van een negatief saldo, maar doorgaans ruim 
binnen de limiet. De kasgeldlimiet komt voor 2013 op 71 miljoen euro uit. 
 

Korte Mismatch-limiet 

Gedurende het jaar wordt een deel van de kortlopende middelen gebruikt voor dekking van het lange 
financieringstekort. Dit is voordelig omdat het korte rentepercentage over het algemeen lager is dan 
het lange rentepercentage. Deze korte mismatch financiering leidt tot een vergroting van het 
renterisico. Het risico is dat de lange rente gaat stijgen en dat nieuwe consolidatieleningen moeten 
worden aangetrokken tegen hogere rentetarieven. Om dit risico te beperken mag maximaal 25% van de 
netto vaste schuld met kort geld worden gefinancierd. Dit bedrag wordt nog verhoogd met het 
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structureel deel aan kort beschikbaar vermogen. Voor de begroting 2013 is de korte mismatch limiet 
becijferd op 133 miljoen euro. 
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm is ook een wettelijke limiet en beperkt de vaste schuld die in enig jaar voor 
aflossing of renteherziening in aanmerking komt tot 20% van het begrotingstotaal. In Modelstaat B 
wordt het renterisico op de vaste schuld berekend voor een periode van vier jaar. Uit de berekening 
blijkt dat de renterisico’s op de vaste schuld de komende vier jaren ruim onder de wettelijke norm 
blijven. 

Lange mismatch-limiet 

Van de korte vermogensbehoefte mag een bedrag tot maximaal 5% van de netto opgenomen vaste 
schuld met langlopende leningen worden gefinancierd. 
 
Vaste financiering 
De limiet vaste financiering is de limiet voor de jaarlijkse opname van langlopende leningen voor de 
vaste financiering van gemeentelijke activiteiten. Deze is bepaald op 100 miljoen euro. Opnamen van 
langlopende leningen voor derden geschieden op basis van afzonderlijke collegebesluiten. 
 
Vervroegde aflossing langlopende leningen 
In de begroting wordt jaarlijks een overzicht opgenomen van leningen met een mogelijkheid tot 
vervroegde aflossing. Dit overzicht is de limiet voor de omvang van te vervroegen aflossingen voor dat 
jaar. Voor 2013 kunnen geen consolidatieleningen vervroegd worden afgelost. 
 
Kredietrisico’s op verstrekte gelden 
Onderstaand overzicht geeft de kredietrisico’s op verstrekte gelden weer. Het betreft zowel verstrekte 
geldleningen als uitgezet kasgeld, callgeld en overige creditposities bij financiële instellingen. Hierbij 
zijn de uitgezette bedragen per risicogroep aangegeven. In het overzicht zijn de risicogroepen (globaal) 
gerangschikt naar oplopend risico.  
 
Kredietrisico op verstrekte gelden x € 1,000,-

Risicogeroep Restantschuld per 01-01-2013 %

Gemeenten/ Provincies 115.000 30,90%

Overheidsbanken - 0,00%

Woningcorporaties met garantie WSW 190.400 51,20%

Semie overheidsinstellingen 2.596 0,70%

Financiele instellingen (AA en hoger) 20.451 5,50%

Overige toegestane instellingen volgens Treasury statuut 43.219 11,60%

Niet toegestane instellingen volgens Treasury statuut 0,00%

Totaal 371.666 100,00%  
Projectfinanciering Meerstad 
In de bovengenoemde tabel is een bedrag opgenomen van 115 miljoen euro ten behoeve van de 
projectfinanciering Meerstad. Deze leningen zijn in april 2012 verstrekt aan de 
Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. De overname van de bestaande leningen van de GEMM CV 
voor een bedrag van 160 miljoen euro is nog niet gerealiseerd. Op het moment van realiseren in 2012 
zullen deze leningen worden toegevoegd zowel bij de opgenomen als bij de uitgezette leningen.  
Eerder waren de bovengenoemde bedragen opgenomen in het overzicht gewaarborgde geldleningen.  
 
13.2 Gemeentefinanciering 

Leningenportefeuille 
Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de opgenomen (OG) leningen. 
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Leningenportefeuille totaal x € 1,000,-

 x € 1,000,- Bedrag

Gemiddelde

 rente

Stand per 1 januari 2013 826.392 4,07%

Nieuwe leningen 166.691 p.m.

Reguliere aflossingen 59.197 n.v.t

Vervroegde aflossingen - p.m.

Renteaanpassing (oud percentage) 16.512 p.m.

Renteaanpassing (nieuw percentage) 16.512 p.m.

Totaal 933.886 p.m.  

Uitzettingen 

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de uitgezette (UG) leningen.  

 

Leningenportefeuille x € 1,000,-

 x € 1,000,- Bedrag

Gemiddelde

 rente

Stand per 1 januari 2013 351.214 4,07%

Nieuwe leningen 4.279 p.m.

Reguliere aflossingen 37.895 n.v.t

Vervroegde aflossingen - p.m.

Renteaanpassing (oud percentage) 16.512 p.m.

Renteaanpassing (nieuw percentage) 16.512 p.m.

Totaal 317.598 p.m.  
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13.3 Verplichte overzichten 

Deze paragraaf bevat de overzichten die uit hoofde van de wet FIDO voor de toezichthouder nodig zijn, 
de berekening van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 
Modelstaat A: Kasgeldlimiet

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(1)  Omvang vlottende korte schuld

- opgenomen gelden < 1jaar 4.645 4.645 4.645 4.645

- schuld in rekening courant

- gestorte gelden door derden < 1 jaar -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

- overige geldleningen niet zijnde vaste sculd 6.445 6.445 6.445 6.445

(2)  Vlottende middelen 19.354 38.449 51.713 46.802

- contante gelden in kas

- tegoeden in rekening courant 19.354 38.449 51.713 46.802

- overige uitstaande gelden < 1 jaar

(3) Totaal netto vlottende schuld (1) - (2) -14.709 -33.804 -47.068 -42.157

(4)Toegestane kasgeldlimiet 71.000 71.000 71.000 71.000

(5) Ruimte onder de kasgeldlimiet 85.709 104.804 118.068 113.157

(6) Begrotingstotaal 2013 839.074 839.074 839.074 839.074

(7)Percentageregeling 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

(4) Kasgeldlimiet (6*7) 71.000 71.000 71.000 71.000

 
 
Modelstaat B: Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2012-2018

2013 2014 2015 2016

1.    Renteherziening 3.684 4.092 3.654 13.041

2.   Aflossingen 61.510 57.204 41.683 28.864

3.   Renterisico 65.194 61.296 45.337 41.905

4. Rente risiconorm 167.815 167.815 167.815 167.815

5. Ruimte onder renterisicinorm 102.621 106.519 122.478 125.910

4a.  Het bij ministriele regeling vastgestelde percentage 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

4b.  Begrotingstotaal 2013 839.074 839.074 839.074 839.074

4. Rente risiconorm 167.815 167.815 167.815 167.815
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Paragraaf 6  VERBONDEN PARTIJEN 

PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN 
 
Jaarlijks wordt in de begroting en jaarrekening aandacht besteed aan de verbonden partijen van de 
gemeente. Verbonden partijen zijn vennootschappen, stichtingen, verenigingen en 
gemeenschappelijke regelingen, waar de gemeente in deelneemt. Een partij geldt als verbonden 
partij indien de gemeente in die partij een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder 
bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een 
financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze 
kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de 
verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Een gesubsidieerde instelling geldt als 
zodanig niet als een verbonden partij. Verbonden partijen voeren (voor een deel) beleid uit dat de 
gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. Echter, de gemeente blijft wel 
eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. In de 
jaarrekening 2011 is het laatste overzicht van de verbonden partijen van de gemeente opgenomen. 
 
Uw raad stelde in oktober 2003 een nota Verbonden Partijen vast. In de desbetreffende nota is een 
kader gegeven voor het aangaan van nieuwe deelnemingen en het voortzetten van bestaande 
deelnemingen. Daarnaast zijn criteria ontwikkeld voor de vertegenwoordiging vanuit de gemeente, 
zoals: wie gaat en onder welke voorwaarden de gemeente te vertegenwoordigen in het bestuur van een 
private organisatie. Hierbij is vooral gekeken naar eventuele belangenverstrengeling die voor een 
bestuurder van de gemeente kan optreden door tevens als bestuur van een NV, BV of CV op te treden. 
Sinds de invoering van het duale stelsel is het college bevoegd om tot deelnemingen te besluiten. 
Voordat het college besluit tot een deelneming, moet het echter eerst de raad over een ontwerpbesluit 
horen. 
 
Hieronder gaan wij nader in op de beleidsvoornemens dan wel ontwikkelingen die sinds het uitbrengen 
van de gemeenterekening 2011 bij de verbonden partijen hebben plaatsgevonden.  
 
Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 
 
NV’s, BV’s en CV’s 
 
PBE (Publiek Belang Elektriciteitscentrale Borssele) 
De gerechtelijke procedure over de (definitieve) verkoop van het belang in PBE aan RWE is ultimo 
september 2011 afgerond. Het schikkingsvoorstel van de aandeelhouders, waarbij 20% van de aandelen 
aan DELTA en de resterende 30% aan RWE zijn overgedragen, is daarmee gerealiseerd. DELTA heeft 
daarmee een meerderheidsbelang van 70% verworven. Met deze transactie was voor onze gemeente 10 
miljoen euro gemoeid. Daarvan is 4,249 miljoen euro in 2011 op de Vordering op verkoop Vennootschap 
BV afgelost. De bedoeling is in 2012 tot afronding van de volledige transactie te komen. 
 
NV Waterbedrijf Groningen 
Op basis van het inwonertal heeft de gemeente Groningen recht op 15% van het totale aandelenpakket. 
Op grond daarvan kan het aantal aandelen van 74 met nog 1 worden uitgebreid. In 2012 werd dit 
aandeel a raison van 500 euro ook daadwerkelijk aangeschaft. Hierna is het niet meer mogelijk om een 
aandeel aan te schaffen en heeft ook de zeggenschap zijn plafond bereikt. 
 
Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad CV 
De gemeente Groningen is per 25 januari 2012 enig aandeelhouder geworden van de GEMM CV (Grond 
Exploitatie Maatschappij Meerstad). De stichting ten behoeve van kapitaaldeelname in de GEMM CV en 
de Stichting ten behoeve van bundeling van zeggenschap in GEMM Beheer BV zijn opgeheven. 
 
Wonen boven winkels 
Eind 2011 besloten wij de activiteiten van Wonen boven Winkels NV te beëindigen. Daarbij zijn wij 
afhankelijk van de andere aandeelhouder: woningcorporatie Lefier. De woningcorporatie heeft 
toegezegd eind 2012 duidelijkheid te bieden over het eventueel overnemen van een deel van de 
eigendommen die bij de NV zijn ondergebracht. De resterende panden worden actief verkocht. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
 
Gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie 
Het belang van de Stichting Bestuursacademie Nederland is in het verleden ondergebracht bij de 
Vereniging Bestuursacademie Nederland. Vervolgens is op 7 juli 2011 in de Algemene Ledenvergadering 
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besloten deze vereniging op te heffen. Het nog aanwezige vermogen van 240 duizend euro is aan de 
leden uitgekeerd. Voor de gemeente Groningen gaat het om een bedrag van 3,5 duizend euro. Onze 
gemeente maakt nu nog uitsluitend op projectbasis gebruik van BAN personeelsdiensten BV. 
 
Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven te Groningen 
Het IPO-bestuur is op 2 februari 2012 akkoord gegaan met de regeling, waarbij de provincies gaan 
meebetalen voor beheer en toegankelijkheid van het provinciale archief dat bij de Groninger Archieven 
is ondergebracht. Voor de Groninger Archieven betekent dit concreet dat de provincie Groningen een 
bijdrage gaat leveren van ruim 0,4 miljoen euro. Tegelijkertijd past het rijk een korting toe op de 
budgetten van de Regionaal Historische Centra (RHC) van dezelfde omvang. Daarnaast worden de 
Groninger Archieven extra gekort door het rijk om een extra bijdrage aan het Nationaal Archief te 
kunnen bekostigen. Voor de Groninger Archieven betekent dit een bezuiniging van 45 duizend euro. De 
provincie Groningen is daarnaast gevraagd met een standpunt te komen ten aanzien van toetreding tot 
de gemeenschappelijke regeling van RHC, waarin naast de gemeente ook het rijk participeert. 
 
Gemeenschappelijke regeling De Marne-Groningen, Loppersum-Groningen en Winsum-Groningen 
Uiterlijk 1 januari1 2014 zullen de gemeenschappelijke regelingen De Marne-Groningen, Loppersum-
Groningen en Winsum-Groningen betreffende het inzamelen van huishoudelijk afval worden opgeheven. 
Aangezien er voor deze gemeenschappelijke regelingen geen aparte administratie wordt gevoerd, is 
afgesproken dat deze per 1 januari 2014 worden omgezet in een dienstverleningsovereenkomst. 
 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Er wordt momenteel gewerkt aan de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Deze gaat zich 
bezig houden met handhaving, toezicht en verlening van vergunningen. De RUD Groningen wordt een 
openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De bestuurders van de 
deelnemende organisaties hebben daarbij de voorkeur uitgesproken voor een lichte 
gemeenschappelijke regeling. 
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PARAGRAAF 7    GRONDBELEID 

Paragraaf 7  GRONDBELEID 
 
 
 

Onderdelen 
� Visie; 
� Uitvoering; 
� Resultaten en reserves; 
� Risico’s van het grondbedrijf in relatie tot de reserve grondzaken en risicobeheersing; 
� Sturing en verantwoording. 
 
Visie  
Het grondbeleid speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities van de stad. De 
centrale doelstelling hierbij is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond 
dat daarmee ruimtelijke en sectorale doelstellingen (bijvoorbeeld ten aanzien van wonen, 
werken, natuur en recreatie, zorg en onderwijs) kunnen worden gerealiseerd. Het grondbeleid is 
daarmee ondersteunend aan andere sectoren en staat niet op zichzelf.  
 
De nota’s grondbeleid 2010-2014, grondprijzenbeleid 2010-2012, richtlijnen herziening 
grondexploitaties en resultaatbepaling en de nota “Gemeenteraad aan het stuur” vormen de 
kaders voor het voeren van het te voeren grondbeleid. Meer nog dan door deze kaders, wordt het 
resultaat van het grondbedrijf bepaald door de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van 
ruimtelijke ordening en andere beleidsvelden met ruimtelijke implicaties die zijn vastgesteld in 
visies en plannen.  
 
Uitvoering 
In het algemeen geldt dat grondbeleid zich richt op het gebruik van de grond als bepalende 
factor voor de kwaliteit van de leefomgeving, uitgaande van de volgende doelstellingen: 
� het bevorderen van een maatschappelijk gewenst ruimtegebruik; 
� het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik; 
� het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, 

grondeigenaren, ontwikkelaars, corporaties en de overheid. 
 
Deze doelstellingen legitimeren de gemeente om in te grijpen in de grondmarkt en een regierol 
voor zichzelf op te eisen. Een belangrijke voorwaarde voor ingrijpen in de grondmarkt om 
daarmee publieke doelen te realiseren is transparantie. De gemeente moet aan de markt 
duidelijk kunnen maken waarom soms publiekrechtelijke middelen worden ingezet of waarom in 
andere gevallen als marktpartij wordt geopereerd.  
 
Het grondbeleid kan actief, passief of door middel van een tussenvorm worden gevoerd. Bij 
actief grondbeleid wordt de grond voor eigen rekening en risico aangekocht, bouw- en woonrijp 
gemaakt en in eigen beheer uitgegeven. In de passieve rol draagt de marktpartij het volledige 
risico. Bij de tussenvorm is er sprake van locatieontwikkeling in samenwerking met de markt, 
waarbij het risico, de winst en de zeggenschap gedeeld wordt op grond van datgene wat is 
overeengekomen.  
 
De kern van ons grondbeleid is de keuze voor een actief grondbeleid dat gebaseerd is op het 
ruimtelijk-economisch beleidskader zoals geformuleerd in het structuurplan “Stad op scherp” en 
haar voorgangers. Om de hierin geformuleerde doelstellingen te realiseren wordt in specifieke 
gebieden en ontwikkelingszones een actieve grondpolitiek gevolgd. Een actief grondbeleid in 
specifieke gebieden en ontwikkelingszones betekent tegelijkertijd ook dat in een groot deel van 
de stad een ‘faciliterend grondbeleid’ wordt gevoerd. Om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren 
staat de gemeente primair een actief grondbeleid voor; daar waar het moet of wenselijk is, 
treedt de gemeente faciliterend op. 
 
We staan voor de opgave om met relatief beperkte middelen de stedelijke ontwikkelingsopgave 
te realiseren. In de afgelopen periode werd het grondbedrijf geconfronteerd met een aantal 
ontwikkelingen, die de opgave moeilijker maken. In de stad Groningen is steeds minder grond in 
eigendom van de gemeente. Vooral ontwikkelaars verwerven grond om hun eigen ontwikkelingen 
af te dwingen. Deze situatie heeft als gevolg dat we niet alleen minder invloed hebben om het 
ruimtelijk ordeningsbeleid te realiseren, maar ook minder invloed op het realiseren van de 
gewenste kwaliteit en duurzaamheid van de gewenste ontwikkelingen. Bovendien heeft deze 
situatie ertoe geleid dat er minder mogelijkheden zijn om meeropbrengsten te genereren die 
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bijdragen aan projecten met een projecttekort.  
 
De gemeente wordt steeds meer ‘gedwongen’ om in samenwerking met de markt en andere 
partijen ontwikkelingen te genereren (zoals Publiek Private Samenwerking, wijkvernieuwing). 
Deze op zich positieve ontwikkeling heeft ook een keerzijde namelijk dat er nauwelijks revenuen 
voor de gemeente uit voortvloeien, terwijl de risico’s veelal ook bij de gemeente liggen. Als 
gevolg van de economische crisis ondervinden (markt) partijen problemen bij het financieren en 
ontwikkelen van locaties. Het gevolg is dat de ontwikkeling van reeds bestaande plannen 
stagneert en nieuwe ontwikkelingen worden uitgesteld.  
 
Om op gepaste wijze antwoord te kunnen geven op de gewijzigde omstandigheden, zonder een 
groot beslag te leggen op de gemeentelijke begroting, is een aantal alternatieven mogelijk: 
� Exploitatie van het parkeren bij ruimtelijke ontwikkelingen door de gemeente; 
� Strategische grondverwerving; 
� Projectontwikkeling; 
� Deelname in exploitatie onroerend goed. 
 
Eén van de alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden is om –daar waar het enigszins mogelijk en 
wenselijk is- ontwikkelingen van locaties zelfstandig uit te voeren. Om hiermee ervaring op te 
doen, is zoals bekend, de pilot Achter de Reitdijk gestart. Deze pilot is met succes afgerond. Er 
zijn onder regie van de gemeente Groningen 35 eengezinswoningen gerealiseerd. De pilot heeft 
zijn vervolg gekregen door binnen het plangebied Meerstad voor eigen rekening en risico 16 
waterwoningen te realiseren. Daarnaast vindt de realisering van een gedeelte woningbouw in 
fase I onder opdrachtgever schap van de gemeente Groningen plaats. Ook is in 2012 op drie 
locaties gestart met een collectief particulier opdrachtgever schap. Op het Europapark, aan de 
Oosterhamrikkade en in Meerstad bieden wij locaties aan waar een gezamenlijk bouwproject 
gestart kan worden door particulieren.  
 
Er is een inventarisatie uitgevoerd naar andere gemeentelijke ontwikkelingsbedrijven. De 
resultaten van deze inventarisatie zijn inmiddels bekend en worden betrokken bij de vraag hoe 
de organisatie rondom het gemeentelijk strategisch vastgoed in de toekomst het beste vorm 
gegeven. Gelet op het marktfalen en de problemen die (markt)-partijen momenteel ondervinden 
bij het zelf kunnen financieren van ontwikkelingen, denken we dat een mogelijke andere rol voor 
de Gemeente Groningen op het gebied van locatieontwikkeling nodig is. Op dit vraagstuk met 
betrekking tot de nadere invulling van deze rol als ook de organisatie hiervan komen wij bij uw 
raad terug.  

 
Resultaten en reserve grondzaken 
Gevolgen stagnerende marktvraag als gevolg van de economische crisis 
De gevolgen van de economische crisis zijn zichtbaar geworden. Banken zijn terughoudend met 
het beschikbaar stellen van financieringen voor investeringen in bedrijven en aankoop van 
woningen door particulieren. Daarbij zijn de vooruitzichten voor de toekomst slecht. Naar het 
zich laat aanzien doet zich een structurele wijziging voor in de vraag naar bedrijventerreinen, 
kantoren en woningen. Dit is een probleem dat speelt in het hele land. Landelijk houdt men er 
rekening mee dat gemeenten hierdoor de komende jaren circa 3 miljard euro aan inkomsten 
mislopen. 

In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2011 heeft uw raad gekozen voor een 
aanpak met drie stappen om de financiële gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken en 
beheersbaar te houden:  

� een analyse in regioverband van de marktvraag naar woningen, kantoren en 
bedrijventerreinen, om op basis daarvan te komen tot een herprioritering en sanering van 
het aanbod; 

� een kritische herwaardering van onze grond en grondexploitaties; 
� en bijstelling van de programma’s op de kansrijke ontwikkellocaties (meer marktgericht), in 

combinatie met een andere manier van gebiedsontwikkeling die meer ruimte biedt voor 
flexibiliteit en waarbij we zoveel mogelijk samenwerken met potentiële gebruikers en 
marktpartijen. 

 
In de raadsbrief “Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie (MUST)” van 23 december 2011 
en 21 juni 2012 zijn de eerste resultaten daarvan gemeld. Inmiddels is er meer bekend. Uit 
onderzoek blijkt dat de vraag naar bedrijvenlocaties en woningbouw in de periode 2012-2030 
gemiddeld 5 hectare respectievelijk 595 woningen per jaar zal zijn. Consequentie van deze fors 
verminderde vraag naar woningen is dat we het huidige woningbouwprogramma en het 
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bedrijventerreinenprogramma moeten actualiseren. Dat doen we in overleg met betrokken 
stakeholders in de stad. Over de uitkomsten hiervan zullen wij u in 2012 separaat informeren. 
We verwachten dat de aanpassingen in het woningbouw- en bedrijventerreinen programma 
financiële consequenties voor de grondexploitaties en het grondbezit hebben. 

We hebben de vertraging in de afzet en of de aanpassing in het programma vertaald in een grove 
inschatting van de omvang van de benodigde voorziening voor de grondexploitaties en het 
grondbezit in de jaarrekening 2011. Deze schatting is mede gebaseerd op de uitgangspunten in 
de bestaande grondexploitaties. De geschatte wijziging in de fasering en programmering leidt 
ertoe dat er een voorziening nodig is van 25 miljoen euro voor de bedrijventerreinen (met name 
Westpoort en Roodehaan) en 13 miljoen euro voor de woningbouwlocaties (Oosterhamrikzone, de 
Eemskanaalzone, Ciboga en Kempkensberg). Daarnaast hebben we een voorziening getroffen van 
2 miljoen euro voor de financiële risico’s op niet-betaling, niet afnemen van grond of niet 
nakoming van andere verplichtingen door derden (woningbouwcorporaties en ontwikkelaars). In 
totaal betekent dat een voorziening van 40 miljoen euro voor de financiële gevolgen die 
voortvloeien uit het aanpassen (her-ontwikkelen, faseren en schrappen) van de programma’s 
voor bedrijventerreinen, kantorenlocaties en woningbouwlocaties.  
 
In het najaar van 2012 worden de grondexploitaties herzien. Op grond van de uitkomsten van de 
herziening van een exploitatie of herwaardering van grond blijkt of het noodzakelijk is de 
voorziening te gebruiken voor dekking van een tekort. Op deze wijze willen per exploitatie of 
locatie komen tot beargumenteerde keuzes en blijft de gehele operatie voor uw raad 
transparant. Daarnaast willen we de prikkel om verliezen te beperken zo groot mogelijk houden. 
In de komende herziening van de grondexploitaties komen we terug op de concrete gevolgen 
hiervan voor de betreffende grondexploitaties en op de mogelijkheden die ontstaan door het 
benutten van kansen. 
 
Reserve grondzaken 
Het doel van de bestemmingsreserve Grondzaken is het vormen van een toereikende buffer voor 
het opvangen van schommelingen in de resultaten op de grondexploitaties. Om de risico's die 
voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties te 
kwantificeren wordt de risicoboxenmethode gehanteerd. Het risico op een plantekort kan 
voortvloeien uit vertraging in het uitgiftetempo van gronden, uitgifte van gronden tegen lagere 
grondprijzen dan in de exploitatiebegroting is voorzien, aanbesteding van civieltechnische 
werken, vertraging in het tempo van realisering et cetera.  
 
Om de toereikendheid van de reserves van het grondbedrijf te meten wordt de 
geprognosticeerde omvang van de reserve van het grondbedrijf vergeleken met de benodigde 
omvang. De geprognosticeerde omvang van de reserve bestaat uit het actuele saldo van de 
reserve grondzaken inclusief rentebijschrijving bestemmingsreserve Euroborg en grondbank en de 
verwachte toekomstige resultaten en onttrekking die ten gunste c.q. ten laste komen van de 
reserve grondzaken en grondbank.  
 
De geprognosticeerde omvang van de reserve grondzaken en grondbank bedraagt respectievelijk 
1,2 miljoen euro negatief en 4 miljoen euro. Omdat reserves niet negatief mogen worden, 
worden de onttrekkingen aan de reserve grondzaken opgevangen met stelposten. 
Bij bepaling van het verwachte resultaat zijn de uitgangspunten gebruikt zoals deze zijn 
neergelegd in de nota resultaatbepaling. De uitgangspunten zijn als volgt: 
� goed koopmansgebruik; 
� gerealiseerde winsten worden verantwoord in de exploitatie onder aftrek van de nog te 

verwachten kosten. De nog te verwachten opbrengsten worden buiten beschouwing gelaten; 
� winsten worden bepaald op jaarbasis; 
� verliezen die op enig moment benoembaar, kwantificeerbaar, onontkoombaar en 

voorzienbaar zijn, worden als verlies genomen in het betreffende boekjaar; 
� de waardering van het actief geschiedt tegen historische kostprijs of lager verwachte 

opbrengstwaarden. De afwaardering wordt ten laste van de exploitatie gebracht.  
Winsten en verliezen worden conform die hiervoor geldende regeling ten gunste of ten laste van 
de reserve Grondzaken gebracht. Voor de komende jaren wordt als peildatum 31 december 
aangehouden.  
Het verwachte resultaat op het grondbezit in 2013 bedraagt 4,6 miljoen euro negatief. Het 
resultaat is exclusief dotaties nieuw beleid. 
 
Meerstad 
Op 25 januari 2012 heeft uw raad besloten om op andere wijze te gaan samenwerken in Meerstad 
en is onder meer de Grondexploitatie Meerstad 2011 vastgesteld. Door de nieuwe 
samenwerkingsvorm gaan we de grondexploitatie zelf voeren en komen de risico’s van de 
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grondexploitatie Meerstad voor onze rekening. Het risico voor Meerstad is berekend volgende de 
verfijnde boxensystematiek en komt per 31 december 2011 uit op 93 miljoen. Aangenomen wordt 
dat het benodigde weerstandsvermogen aan het einde van 2013 zich zal bewegen rond dit getal. 
Ten behoeve van de berekening zal rekening gehouden worden met een minimale omvang van 93 
miljoen euro. Rekening houdend met een waarschijnlijkheidsfactor van 90% en het ratio 
weerstandsvermogen van 0,8 is een weerstandsvermogen benodigd van 52,5 miljoen euro.  
 

Risico´s van het grondbedrijf in relatie tot de reserve grondzaken en risicobeheersing 
Vanwege de complexiteit en omvang van het grondexploitatieproces en de beheersing hiervan 
wordt vanaf 2003 de risicoboxenmethode gebruikt voor beheersing van de risico’s binnen de 
grondexploitatie. Voor het bepalen van de noodzakelijke omvang van de egalisatiereserve zijn de 
in box 3 aangegeven risico’s van de lopende grondexploitatie relevant. In de kadernota ‘Herijking 
weerstandsvermogen en risicomanagement’ is aangegeven, dat de risicoboxenmethode 
gehanteerd zal gaan worden als de methode voor het bepalen van het weerstandsvermogen. De 
geactualiseerde kadernota is op 22 juni 2011 door uw raad vastgesteld. 
 
Per 31 december 2011 zijn de risico’s met behulp van de risicoboxenmethode gekwantificeerd. 
De minimale omvang van de risico’s die verband houden met grondexploitaties en nog in 
exploitatie te nemen gronden bedraagt 70,9 miljoen euro. De berekening is gebaseerd op 
verwachtingen en aannames met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Bij realisatie 
kunnen afwijkingen ontstaan die de omvang van het benodigde weerstandsvermogen kunnen 
beïnvloeden. Op voorhand is niet aan te geven welke invloed dit heeft op de omvang van het 
weerstandsvermogen. Aangenomen kan worden dat het benodigde weerstandsvermogen aan het 
einde van 2013 zich zal bewegen in de range van 60-80 miljoen euro. Ten behoeve van de 
berekening zal rekening gehouden worden gehouden met een minimale omvang van 70,9 miljoen 
euro. Verder houden we rekening met het effect van de gevormde voorziening 
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen van 40 miljoen euro bij de Gemeenterekening 2011. 
Deze voorziening is getroffen ter afdekking van risico’s die we lopen bij woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen en dient ter afdekking van afwaarderingen binnen projecten. Voor het 
bepalen van de effecten van de aanpassingen in de fasering en programmering van de 
grondexploitaties en het grondbezit op de omvang van het benodigde weerstandsvermogen 
worden in 2012 alle grondexploitaties herzien. Na vaststelling van de herzieningen is het 
precieze effect van afboekingen ten laste van de gevormde voorziening op de berekening van het 
weerstandsvermogen duidelijk. Een voorlopige inschatting komt uit op een effect van 9,5 miljoen 
euro. Volgens de actuele inschatting bedraagt het totale risico daarmee 61,4 miljoen euro 
De risicoboxenmethode is gebaseerd op het boxenmodel van de lopende grondexploitaties. Voor 
de (grond) exploitaties waarvoor nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld wordt 
aangenomen dat er voldoende bijsturingmogelijkheden aanwezig zijn, dan wel subsidiebronnen 
of nieuwe beleidsmiddelen, om een eventueel tekort af te dekken. 
 
Sturing en verantwoording 
Gedurende het jaar wordt in de diverse planning en control documenten zoals de begroting, de 
tussenrapportages en de jaarrekening gerapporteerd over de afzonderlijke onderdelen van het 
grondbeleid. Daarnaast wordt jaarlijks over het gevoerde grondbeleid gerapporteerd middels de 
rapportage Grondbank en één keer per jaar middels de rapportage Grondbedrijf met de bijlage 
Staat P. In de rapportage grondbedrijf wordt een samenvatting gegeven van de stand van zaken 
en ontwikkelingen van het grondbedrijf inclusief het grondbezit. De staten P geven de stand van 
zaken per grondexploitatie weer. De bestaande regels over de winstafroming worden gevolgd en 
in de Staten P/ rapportage grondbedrijf wordt hierover verantwoording afgelegd.  
 
Verder worden de herzieningen van de grondexploitaties volgens het ritme zoals dat is 
vastgelegd in de nota “De gemeenteraad aan het stuur” en de nota Grondbeleid 2010-2014 ter 
besluitvorming voorgelegd. Voor de slotcalculaties wordt jaarlijks op basis van de geldende 
regelgeving een planning opgesteld. Naar verwachting kunnen de slotcalculaties van de af te 
sluiten complexen 2012 en 2013 aan het einde van het desbetreffende kalenderjaar gereed zijn 
om daarna ter besluitvorming aangeboden te worden.  
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HOOFDSTUK 1  TOELICHTING FINANCIEEL MEERJARENBEELD 

Hoofdstuk 1 TOELICHTING FINANCIEEL MEERJARENBEELD 
 
 
 

Financieel Meerjarenbeeld 
 
Bij de Voorjaarsbrief 2012 hebben wij het Meerjarenbeeld 2013-2016 getoond. We hebben het 
meerjarenbeeld geactualiseerd naar aanleiding van aanvullende informatie over de ontwikkeling van de 
algemene uitkering (junicirculaire 2012, waarin de effecten van het Lenteakkoord zijn verwerkt) en 
ontwikkelingen bij diensten.  
 
De ontwikkeling in het meerjarenbeeld is als volgt: 

2013 2014 2015 2016

Meerjarenbeeld Voorjaarsbrief 2012 -1.379 -2.073 12.605 7.967

Ontwikkelingen:

1. Algemene uitkering -1.766 -116 26 7.871

2. Rente effecten 331 523 517 -587

3. Nominale compensatie en lokale heffingen 1.649 3.371 3.346 3.322

4. Volumegroei OZB -255 -511 -774 -1.045

5. Nieuwbouw Sozawe 363 0 0 0

6. Antillianengemeenten 0 195 195 195

7. Volksfeesten 20 20 20 20

8. Statuswijziging Zernike college -151 -95 -137 -207

9. Niet meer afschrijven op grond 0 -6 -21 -39

Saldo meerjarenbeeld begroting 2013 -1.188 1.308 15.777 17.498  
 

In voorliggend meerjarenbeeld zitten de effecten van de septembercirculaire (en de laatste 
ontwikkelingen van de uitkeringsbasis) van het gemeentefonds niet verwerkt. Indien deze effecten wel 
zouden zijn verwerkt blijft het saldo in 2013 nagenoeg gelijk, ontstaat een incidenteel voordeel van 1,7 
miljoen euro in 2014, ontstaat een incidenteel voordeel van 0,5 miljoen in 2015 en een voordeel van 
0,6 miljoen euro in 2016.  

 
Het meerjarenbeeld is verbeterd ten opzichte van het meerjarenbeeld dat is gepresenteerd bij de 

Voorjaarsbrief 2012. Tot en met 2014 met 3,6 miljoen euro. De ontwikkelingen lichten we hieronder 
toe. 

 
Toelichting ontwikkelingen 
 

1. Algemene uitkering 
In het meerjarenbeeld is de junicirculaire 2012 van het gemeentefonds verwerkt. Tijdens de 

behandeling van de Voorjaarsbrief 2012 hebben wij uw raad over de uitkomsten hiervan al schriftelijk 
geïnformeerd.  

 
In deze circulaire zitten de effecten van het Lenteakkoord verwerkt. In het Lenteakkoord bezuinigt 

het Rijk in totaal 12 miljard euro in 2013. Dit leidt tot een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. 
Daarnaast is er sprake van plaatselijke ontwikkelingen (mutaties in het aantal inwoners, leerlingen, 
woonruimten, e.d.). Per saldo leidt dit tot een nadeel op het gemeentefonds van 1,8 miljoen euro in 
2013 en 0,1 miljoen euro in 2014. Na 2013 is het nadeel lager door investeringen van het Rijk in 
infrastructuur en omdat het Rijk in haar begroting na 2013 weer uitgaat van een stijging van de 
ambtenarensalarissen. Het voordeel van 7,9 miljoen euro in 2016 wordt voornamelijk verklaard door 
een stijging van de uitgaven van het Rijk (bijvoorbeeld in de infrastructuur), wat leidt tot een grotere 
omvang van het gemeentefonds. 

 
2. Rente effecten 

Door de lage rente standen hebben we en kunnen we onder ons rente omslagpercentage (ROP) lenen. 
Hierdoor daalt het ROP van 3,70% (bij de Voorjaarsbrief 2012) naar 3,35%. Dit levert een voordeel op 
van 1,4 miljoen euro. De lagere rentestand leidt daarnaast ook tot hogere financieringskosten omdat 
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het rentevoordeel door gebruik van de reserve RSP voor de gemeentelijke financiering lager wordt. Dit 
bedraagt ongeveer 1,1 miljoen euro. Per saldo blijft een voordeel over van 331 duizend euro in 2013. 

 
3. Nominale compensatie en lokale heffingen 

Het Lenteakkoord heeft ook een effect op de nominale compensatie (en daarmee de lokale 
heffingen). Eén van de maatregelen vanuit het Lenteakkoord is het voor twee jaar bevriezen (‘nullijn’) 
van de lonen voor (rijks)ambtenaren. Wij gaan er vanuit dat deze maatregel van toepassing is op de 
gemeentelijke CAO voor 2013 en 2014. Het hanteren van de nullijn voor 2013 en 2014 leidt tot een 
voordeel van 2,1 miljoen euro in 2013 en 4,4 miljoen euro vanaf 2014.  

Een lagere nominale compensatie leidt ook tot een lagere tariefstijging van de lokale heffingen 
(waaronder de OZB). Dit leidt tot een nadeel van circa 0,5 miljoen euro in 2013 oplopend tot een 
structureel nadeel van 1,0 miljoen euro in 2014.  

 
 

4. Volumegroei OZB 
In de begroting gaan we jaarlijks uit van een reguliere groei van de OZB opbrengst als gevolg van 

groei van de stad. Deze groei is gebaseerd op 1.000 bouwvergunningen per jaar en bedraagt 550 
duizend euro. Als gevolg van de economische situatie worden er minder bouwvergunningen aangevraagd 
en moet deze verwachte groei neerwaarts worden bijgesteld. Op basis van de werkelijke cijfers van 
2012 wordt de groei (structureel) neerwaarts bijgesteld naar 300 duizend euro (dit betekend een 
oplopend nadeel van 250 duizend euro per jaar). 

 
5. Nieuwbouw Sozawe 

De oplevering van de Nieuwbouw Sozawe is verschoven van 1 juli 2013 naar 1 oktober 2013. We 
hebben de dekking vanaf 1 juli 2013 volledig geregeld. Door de latere oplevering kan drie maanden aan 
kapitaallasten vrijvallen. Dit levert in 2013 een incidenteel voordeel op van 363 duizend euro. 

 
6. Antillianengemeenten 

In het meerjarenbeeld was nog geen rekening gehouden met het doorgeven van de stopzetting van de 
decentralisatie-uitkering ‘Antillianengemeenten’ aan het betreffende beleidsterrein. Dit levert een 
structureel voordeel op van 195 duizend euro vanaf 2014. 

 
7. Volksfeesten 

Voor volksfeesten is per abuis tweemaal 50 duizend euro beschikbaar gesteld. 30 duizend euro 
houden we beschikbaar voor volksfeesten. 20 duizend euro valt vrij aan de algemene middelen.  

 
8. Statuswijziging Zernike college 

De statuswijziging van het Zernike college heeft per 1 januari 2012 plaatsgevonden. Tot 2012 hebben 
we in Groningen een bijdrage vanuit het gemeentefonds ontvangen voor het aantal leerlingen op het 
Zernike college. Deze bijdrage was hoger dan de declaratie vanuit Haren. Dit verschil is in 2009 bepaald 
op 300 duizend euro. In het meerjarenbeeld is vanaf 2013 rekening gehouden met de statuswijziging en 
hiermee het vervallen van het voordeel van 300 duizend euro. Door wijzigingen in het werkelijke aantal 
leerlingen per 2013 en de vergoeding per leerling bedraagt het daadwerkelijke nadeel in 2013 450 
duizend euro. Het extra nadeel van 150 duizend euro komt conform de eerdere werkwijze ook ten laste 
van de algemene middelen. 

 
9. Niet meer afschrijven op grond 

In de begroting is een structurele bezuiniging voor het niet meer afschrijven op grond verwerkt van 
400 duizend euro. Het niet meer afschrijven op grond betekent op de korte termijn een voordeel, maar 
op de langere termijn een (oplopend) nadeel. Het nadeel bedraagt in 2014 6 duizend euro, in 2020 101 
duizend euro en in 2030 400 duizend euro. 
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HOOFDSTUK 2  FINANCIËLE KNELPUNTEN 

Hoofdstuk 2  FINANCIËLE KNELPUNTEN 
 
In onderstaand overzicht staan op een rij voor welke knelpunten aanvullende middelen beschikbaar 
gesteld moeten worden. Het betreffen knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost 
kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft. We stellen voor deze knelpunten op te 
lossen door het beschikbaar stellen van extra beleidsmiddelen hiervoor. Daarnaast wordt inzicht 
gegeven in de verschillende dekkingsbronnen voor 2013 en 2014. We lichten onder het overzicht alle 
punten afzonderlijk toe.  
 

Knelputen 2013 en 2014 Bedrag Voorgestelde dekkingsbronnen 2013 en 2014 Bedrag

Knelpunten 2013  en 2014 2013 2014 Dekkingsbronnen 2013 en 2014 2013 2014

1. Knelpunten onderwijs -6.100 23. Vergoeding kabels en leidingen Enexis 4.500

2. Groninger Museum - budget onderhoud -100 24. Inzet rente over de RSP reserve 2013-2015 300 300

3. Uitvoering wet BUIG - verwacht tekort 2013 -7.800 25. Vrijval bijdrage reserve BCF in 2013 en 2014 8.800 5.200

4. Damsterdiep -4.200 26.

Vrijval gereserveerd weerstandsvermogen

 RegioTram 4.400

5. iederz - verwacht tekort 2013 -1.415 27. Vrijval middelen RegioTram 3.000

6. SNN - bijdrage 2013 -100 28. Prognose rekeningresultaat 2012 7.500

7. Noodopvang asielzoekers -345 29. Jaarlijkse inkomsten Enexis en Attero 2.900 2.100

8. Leerlingenvervoer -170 30. Risicobuffer 2014 5.000

9. GR Meerstad -112 -112 31. Alternatieve bezuinigingsmaatregelen 11.700 4.200

10. Bijdrage OV bureau -159 -159 32.
Dekkingsmogelijkheden maatschappelijk 

domein

4.300

11. Plankosten ZRG / Spoor -1.090 -475 33. Stopzetten RegioTram 48.300

12. Frictiekosten SoZaWe -1.000 34. Stopzetten projecten 14.600

13. Armoedebeleid (2013 en 2014) -1.550 -2.000 35. Overschot jaarschijf 2014 in meerjarenbeeld 1.308

14. Stadstoezicht (2013 en 2014) -315

15. Verkeerseducatie (2013 en 2014) -55 -55

16. Ruimte voor de binnenstad -150

17. Projectkosten organisatieontwikkeling -500

18. Risico bij realisatie bezuinigingen -11.700 -4.200

19. Knelpunten maatschappelijk domein -4.300

20. Tekort jaarschijf 2013 in meerjarenbeeld -1.188

Totaal tekorten 2013 en 2014 -42.349 -7.001

Benodigde aanvulling weerstands-

vermogen tot 0,8 (matig)

21.

Actualisering weerstandsvermogen begroting 

2013 -67.951

22. Nieuwe Rijksbezuinigingen effect 2014 -10.000Totaal benodigde aanvulling 

weerstandsvermogen tot 0,8 -67.951 -10.000

Totaal tekort 2013 en weerstandsvermogen

 en 2014

-110.300 -17.001 Totaal voorgestelde dekkingsbronnen 2013 en 2014 110.300 18.108
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Knelpunten 2013 en 2014 
 
1.  Knelpunten onderwijs  
Naar aanleiding van de verhoging van de bruidsschat aan het openbaar onderwijs in het kader van de 
verzelfstandiging, hielden we rekening met een risico dat ook aan het bijzonder onderwijs een bijdrage 
moest worden doorgegeven. We hebben u hierover in de rekening 2011 en de recessierapportage 
geïnformeerd. Inmiddels zijn we met het bijzonder onderwijs tot overeenstemming gekomen over een 
aanvullende bijdrage van 5,5 miljoen euro. Het in het weerstandsvermogen opgenomen risico kan 
hierdoor vervallen. In de aanvullende bijdrage van 5,5 miljoen euro aan het bijzonder onderwijs is 
verondersteld dat O2G2 geen vergoeding zou krijgen voor het passend onderwijs. We zijn met O2G2 
overeengekomen dat ze hiervoor wel een vergoeding krijgen. Dit leidt tot een hogere doorbetaling van 
600 duizend euro aan het bijzonder onderwijs. De aanvullende bijdrage komt hiermee op 6,1 miljoen 
euro. 
 
2.  Groninger Museum  
Het onderhoudsbudget voor het Groninger Museum moet worden verhoogd met 0,1 miljoen euro per 
jaar. De onderhoudslasten in 2013 zijn meegenomen bij de opgave voor de begroting 2013. Voor de 
structurele onderhoudslasten met ingang van 2014 moet nog dekking worden gevonden. Hiervoor kijken 
we in eerste instantie naar de beschikbare gemeentelijke budgetten. Besluitvorming hierover laten we 
aan het volgende college. 
 
3.  Uitvoering Wet Buig  
Op basis van actuele cijfers schatten we het tekort bij de uitvoering van de wet BUIG in 2013 in op 7,8 
miljoen euro.  
 
4.  Damsterdiep  
Bij de bouw van de parkeergarage Damsterdiep is vertraging ontstaan als gevolg van verzakkingen in de 
directe omgeving. De gemeente en aannemer verschillen van mening over de verantwoordelijkheid voor 
de extra kosten. Mei 2012 heeft de Raad van arbitrage de gemeente niet in het gelijk gesteld. Dit 
betekent dat de vertragingskosten voor rekening van de gemeente komen. De precieze omvang van de 
claim is nog niet duidelijk. We zijn hierover in gesprek met de aannemer. Voorzichtigheidshalve houden 
we rekening met een bedrag van 4,2 miljoen euro. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de 
aannemer. Het bedrag kan dus nog wijzigen.  
 
5.  iederz  
Voor 2013 en 2014 zien we een tekort in onze uitvoeringskosten en in ons subsidieresultaat. Het totaal 
resultaat komt voor 2013 uit op een bedrag van 9,0 miljoen euro nadelig en bestaat uit: 
� uitvoeringsresultaat van 2,5 miljoen euro nadelig 
� subsidietekort van 6,5 miljoen euro nadelig 
In eerdere begrotingen heeft uw raad een bijdrage van 3,2 miljoen euro voor iederz in 2013 
vastgesteld. Daarboven op hebben wij in de begroting 2012 voorgesteld voor het jaar 2013 een bedrag 
van 4,4 miljoen euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar te stellen. Dan resteert er een tekort 
van 1,4 miljoen euro in 2013. 
Bij de begroting van 2012 hebben wij aangegeven dat dit resterende tekort voor 2013 door 
efficiencywinst zou moeten worden opgelost. De gedachte hierbij was dit tekort op te lossen door het 
bereiken van synergievoordelen in de samenwerking tussen iederz en Sozawe. De notitie “(Re)visie 
zicht op werk en participatie in Stad” gaat verder in op de nieuwe uitvoeringsorganisatie, waarbij 
iederz en Sozawe nauwer samenwerken. Voor 2013 is het nog te vroeg om hierin al synergievoordelen te 
halen. De afgelopen periode is reeds een aantal maatregelen getroffen, zoals de verdere focus op 
detacheringen en de afbouw van de werkleerbedrijven om de overheadkosten zo veel mogelijk te 
beperken. Een zeer groot deel van de kosten betreffen echter loonkosten en deze zijn in de huidige 
situatie niet of nauwelijks beïnvloedbaar in 2013. 
Binnen de bedrijfsvoering kunnen we het resterend tekort door efficiencywinst voor 2013 niet oplossen. 
Voor 2014 willen we dat wel doen.  
Wij stellen uw raad voor in 2013, bovenop de reeds gereserveerde middelen in de begroting 2012, 1,4 
miljoen euro beschikbaar te stellen uit de extra beleidsmiddelen. In totaal stelt uw raad daarmee 5,8 
miljoen euro aan extra beleidsmiddelen voor 2013 beschikbaar voor iederz. 
 
6.  Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)  
Wij dragen sinds 2008 financieel bij aan de organisatiekosten van het SNN. Het betreft de kosten van de 
diverse bestuurssecretariaten en de uitvoeringskosten. De kosten voor 2013 bedragen 100 duizend euro. 
 
7.  Noodopvang asielzoekers  
In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente, als dat noodzakelijk is, zorgt voor 
noodvoorzieningen voor asielzoekers. Hiervoor worden jaarlijks incidentele middelen ter beschikking 
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gesteld. Verder is voor de uitvoering van het project ondersteuning ex-AMV’s onvoldoende budget 
beschikbaar. 
Bij het voorjaarsdebat heeft u een motie aangenomen waarin wordt verzocht in de begroting 2013 een 
budget voor noodopvang beschikbaar te stellen dat tenminste gelijk is aan het budget in 2012. De 
benodigde middelen voor noodopvang en het project ondersteuning ex-AMV’s  zijn 345 duizend euro per 
jaar. Overeenkomstig voorgaande jaren stellen we voor alleen de middelen voor het komende jaar 
beschikbaar te stellen. 
 
8.  Leerlingenvervoer 
We verwachten een tekort op de uitvoering van het leerlingenvervoer van 170 duizend euro. Het is 
mogelijk het tekort terug te dringen door het nemen van een aantal maatregelen.  
Het gaat onder andere om het vragen van een eigen bijdrage aan de ouders, het verhogen van de 
minimum kilometerafstand van huis naar school en het verminderen van de kwaliteit van het 
taxivervoer. 
We houden vooralsnog geen rekening met maatregelen om het tekort terug te brengen omdat dit een 
aanpassing van het bestaande beleid zou betekenen. Met de maatregelen kan het structurele tekort 
worden opgelost. Eventuele maatregelen kunnen pas met ingang van het nieuwe schooljaar effect 
sorteren. Wanneer de maatregelen met ingang van het schooljaar 2013/2014 worden genomen resteert 
in 2013 een tekort van 75 duizend euro. 
Deze keuzes zijn aan het nieuwe college. Daarom stellen voor dat uw raad voor het jaar 2013 170 
duizend euro  beschikbaar stelt uit de extra beleidsmiddelen.  
 
9.  Gemeenschappelijke regeling (GR) Meerstad  
In de nu afgeslankte vorm van de GR is onze bijdrage aan de GR Meerstad organisatie 112 duizend euro. 
Tot 2012 werd onze jaarlijkse bijdrage gedekt door een onttrekking aan de reserve voorzieningen 
Meerstad. Deze reserve is echter ingezet ter dekking van het rekeningresultaat 2012. Deze kosten 
dienen dus op een andere wijze te worden gedekt. Wij stellen u voor de middelen voor 2013 
beschikbaar te stellen en deze middelen voor 2014 te reserveren. 
 
10.  Bijdrage OV bureau  
De jaarlijkse bijdrage aan het OV-bureau is 159 duizend euro. Voorheen werd deze bijdrage ten laste 
van de OV-voorziening gebracht. Dit is met ingang van 2013 niet meer mogelijk. We stellen u voor de 
middelen voor 2013 beschikbaar te stellen en het bedrag voor 2014 te reserveren.  
 
11.  Plankosten Zuidelijke ringweg en spoorse projecten 
Voor onze grote infrastructurele investeringsprojecten maken we plankosten. Die kunnen we niet uit de 
reguliere middelen bekostigen en kunnen niet worden verhaald op de beschikbare RSP budgetten. In 
2013 gaat het om 1,090 miljoen euro en voor 2014 475 duizend euro. We stellen u voor de middelen 
voor 2013 beschikbaar te stellen en het bedrag voor 2014 te reserveren. 
 
12.  Frictiekosten Sozawe  
Eén van de gevolgen van de reorganisatie in 2011 is dat enkele tientallen medewerkers boventallig zijn 
geworden. De frictiekosten die hiermee gepaard gaan bedragen 1,2 miljoen euro. De kosten worden 
veroorzaakt doordat het in een tijdperk van bezuinigingen en krimp van organisaties niet gemakkelijk is 
om personeel aan een andere baan te helpen. Bij de begroting 2012 stelden we uw raad voor 200 
duizend euro beschikbaar te stellen in 2013 om de frictiekosten op te vangen. Wij achten dat bedrag 
niet toereikend en stellen daarom voor dit bedrag met 1,0 miljoen euro te verhogen. In totaal stelt uw 
raad dan 1,2 miljoen euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar voor frictiekosten bij Sozawe. 
 
13.  Armoedebeleid  
Ons armoedebeleid is gericht op het stimuleren van de eigen redzaamheid van burgers en het goed 
organiseren van ondersteuning van burgers die dat nodig hebben. In ons armoedebeleid hebben we een 
tekort van 2 miljoen euro per jaar. Dat is inclusief de benodigde middelen voor schuldhulpverlening. 
Wij denken dat onze investeringen in nieuw armoedebeleid op termijn leiden tot een afnemend beroep 
op de individuele bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening.  
Vanaf 2014 zijn er mogelijkheden om dit tekort terug te brengen (bijvoorbeeld door het (deels) 
afschaffen van de stadjerspas of aanpassingen in andere inkomensondersteunende maatregelen). De 
besluitvorming hierover laten we aan het volgende college. 
In een amendement bij de rekening 2011 heeft uw raad besloten een bedrag van 450 duizend euro uit 
het Kinderfonds beschikbaar te willen stellen voor de financiering van het nieuw armoedebeleid. 
Daarnaast is 1,55 miljoen euro in 2013 en 2,0 miljoen euro in 2014 nodig om het tekort bij het 
armoedebeleid op te lossen. We stellen u voor de middelen voor 2013 beschikbaar te stellen en het 
bedrag voor 2014 te reserveren. 
 
14.  Tekort Stadstoezicht  
In 2011 hebben we toezichthoudende en handhavende taken in de openbare ruimte gebundeld in de 
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vakdirectie stadstoezicht. Op dit moment lukt het niet de taken binnen de begroting van stadstoezicht 
uit te voeren. De mogelijkheden tot inverdienen op kosten om daarmee de derving  van inkomsten 
kermis en het tekort warenmarkt op te lossen zijn er nog niet. De komende maanden onderzoeken we 
hoe we de tekorten kunnen terugbrengen. Vooralsnog houden we rekening met een tekort van 315 
duizend euro in 2013.  
 
15.  Verkeerseducatie  
Jaarlijks stellen wij een verkeerseducatieprogramma samen. De prioriteit ligt bij het aanbieden van 
educatieprojecten bij kinderen en jongeren. Deze categorie verkeersdeelnemers is het meest 
kwetsbaar. Ook jonge automobilisten verdienen extra aandacht in verband met een piek in de 
ongevallencijfers in juist deze categorie verkeersdeelnemers.  
Bij het verkeerseducatieprogramma zijn vele partijen betrokken. De provincie als subsidieverstrekker, 
de ANWB, diverse instanties die de educatie verzorgen en de scholen en jongeren, waar de educatie op 
is gericht. Wij stellen uw raad voor 55 duizend euro beschikbaar te stellen voor 2013 uit de extra 
beleidsmiddelen en voor 2014 reserveert. 
 
16.  Ruimte voor binnenstad  
Ruimte voor de binnenstad is bedoeld om de aantrekkingskracht van de binnenstad te vergroten. In 
2013 willen we de volgende onderwerpen oppakken: de stadsdistributie, visie op de Grote Markt en op 
de economische toekomst van de binnenstad. Het project ruimte voor de binnenstad heeft een tekort 
van 150 duizend euro.  
 
17.  Projectkosten organisatieontwikkeling   
In 2013 staan verschillende organisatieontwikkelingstrajecten op de agenda, zoals de vorming van het 
shared service center, de samenvoeging van (delen van) SOZAWE en iederz en de vorming van een 
concernstaf. Deze trajecten dienen in principe uit de bestaande uitvoerings- en programmabudgetten 
te worden gedekt. Dit zal echter niet in alle gevallen mogelijk zijn.  
Daarnaast starten we in 2013 met de doorlichting van de organisatie en de voorbereiding van de 
discussie over de taken van de gemeente en de wijze van uitvoering ervan. We verwachten hiermee 
vanaf 2015 een structurele besparing te kunnen realiseren die gefaseerd oploopt tot 10 miljoen euro.  
Voor deze kosten ramen we in 2013 een bedrag van 500 duizend euro. 
 
18.  Risico bij realisatie bezuinigingen 2011-2014  
We maken periodiek een inschatting van de stand van zaken bij de lopende bezuinigingstaakstelling 
2011-2014. We hebben alle maatregelen beoordeeld en bepaald of ze (tijdig) gerealiseerd kunnen 
worden. Uit onze doorlichting blijkt dat een aantal maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden. Het 
gaat in totaal om 4,2 miljoen euro. Alternatieve maatregelen zijn noodzakelijk om de 
bezuinigingstaakstelling te behalen.  
De komende periode onderzoeken we de mogelijkheden de oorspronkelijke taakstelling alsnog te 
realiseren. Als dat niet mogelijk is, zullen we zoeken naar alternatieve maatregelen om de taakstelling 
te realiseren.  
 
Daarnaast is er een aantal maatregelen die mogelijk later dan gepland gerealiseerd kunnen worden. In 
totaal gaat het om een bedrag van 7,5 miljoen euro in de jaren 2011-2013. We onderzoeken de 
mogelijkheden om de taakstellingen als nog (voor een deel) te realiseren in 2013. Voor de resterende 
maatregelen zoeken we naar vervangende maatregelen waarmee de taakstelling in 2013 kan worden 
ingevuld.  
 
Bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen in de begroting 2013 hebben we op basis van de 
periodieke beoordeling van de bezuinigen, het risico verhoogt. We hielden rekening met een risico van 
4 miljoen euro structureel. We houden nu rekening met een structureel risico van 4,2 miljoen euro en 
een incidenteel risico van 7,5 miljoen euro. 
 
We informeren u in het najaar over de stand van zaken van het risico en alternatieve 
bezuinigingsmaatregelen.  
 
19.  Knelpunten maatschappelijk domein  
Binnen het maatschappelijk domein is sprake van een aantal taakstellingen, die in totaliteit optellen 
tot 4,3 miljoen euro. Deze bestaat uit: 
� een bezuinigingstaakstelling op het maatschappelijke domein van 1,7 miljoen euro (onderdeel 

concernbezuinigingen 2011-2014); 
� een taakstelling bij het opstellen van de accommodatie nota van 0,7 miljoen euro. 
� Tekort op uitvoeringskosten van 1,9 miljoen euro.  
 
De bezuiniging op het maatschappelijk domein van 1,7 miljoen euro gaan we invullen door maatregelen 
waarover we u nader zullen informeren.  
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Bij het opstellen van de nieuwe accommodatie nota houden we rekening met een taakstelling van 0,7 
miljoen euro. Dit wordt betrokken bij het opstellen van de nieuwe accommodatienota in het voorjaar 
van 2013. 
 
Het tekort op de uitvoeringskosten dient te worden opgelost door het verminderen van het aantal 
klantmanagers bij Sozawe en bezuinigingen op het persoonsgebonden budget en huishoudelijke hulp. 
We hebben opdracht gegeven de dekkingsmogelijkheden nader uit te werken en de consequenties 
hiervan in beeld te brengen. We zullen u hierover bij de volgende voortgangsrapportage van de 
bezuinigingen informeren. 
 
20.  Tekort jaarschijf 2013 in meerjarenbeeld 
De jaarschijf 2013 vertoont een tekort van 1,188 miljoen euro in het meerjarenbeeld. Om een sluitende 
begroting 2013 te krijgen is het noodzakelijk dat extra middelen beschikbaar worden gesteld in 2013.  
 
21.  Actualisering weerstandsvermogen begroting 2013 
In begroting 2013 is een actualisatie gemaakt van de risico’s en de beschikbare reserves voor het 
gemeentelijk weerstandsvermogen. Hieruit blijkt dat 68 miljoen euro nodig is voor ratio van 0,8. In de 
paragraaf weerstandsvermogen gaan we nader in op ontwikkelingen in de risico’s en beschikbare 
reserves. 

 
22. Nieuwe Rijksbezuinigingen effect 2014 
Het nieuw te vormen kabinet zal moeten bezuinigingen. We kunnen op dit moment geen goede 
inschatting maken van de verwachte omvang en fasering van bezuinigingsmaatregelen. We schatten in 
dat de nieuwe bezuinigingen vanaf 2014 effect zullen hebben. We stellen daarom voor om in 2014 10 
miljoen euro te reserveren voor het versterken van het weerstandsvermogen om het effect van nieuwe 
Rijksbezuinigingen op te kunnen vangen. 
 
Dekkingsbronnen 2013 en 2014 
 
23.  Vergoeding kabels en leidingen Enexis 
Overleg met Enexis, over wie verantwoordelijk is voor de kosten voor verlegging van kabels en 
leidingen, heeft geleid tot een bijdrage van Enexis aan de gemeente van 4,5 miljoen euro. We hebben 
hiermee nog geen rekening gehouden in de administratie. Daarom kunnen we deze bijdrage inzetten in 
begroting 2013. 
 
24.  Inzet rente Reserve RSP 
In de jaren 2013-2015 houden we rekening met 300 duizend euro per jaar aan rente op de reserve RSP 
voor dekking van plankosten van infrastructurele projecten die onderdeel zijn van het RSP. In de extra 
beleidsmiddelen stellen we extra middelen beschikbaar voor plankosten in 2013 en reserveren we extra 
middelen voor 2014. We nemen de rente daarom mee als dekkingsmaatregel.  
 
25.  Vrijval jaarlijkse bijdrage aan reserve BTW-compensatiefonds (BCF) in 2013 en 2014 
Uit de evaluatie van het BTW compensatiefonds (BCF) blijkt dat de structurele voeding van de 
bestemmingsreserve BCF kan vrijvallen. Het gaat om 0,4 miljoen euro structureel cumulatief (dit is een 
jaarlijks met 0,4 miljoen euro oplopend structureel bedrag). 
Vanaf 2013 kan 0,4 miljoen euro vrij vallen. In de jaren daarna loopt dit jaarlijks op met 0,4 miljoen 
euro. Een structureel bedrag van 0,4 miljoen euro staat gelijk aan een investeringsbedrag van 5,2 
miljoen euro. De vrijval van de structurele voeding in 2013 en 2014 kan worden ingezet voor een 
investeringsbedrag van 10,4 miljoen euro.  
 
Uit de evaluatie blijkt ook dat de budgetten voor de afvalstoffenheffing nog met 200 duizend euro 
(structureel) gekort dienen te worden omdat de compensatie die wordt ontvangen uit het BCF hoger is 
dan de korting op de budgetten bij de afvalstoffenheffing. Daarnaast kunnen de hierdoor teveel 
ontvangen bedragen over de afgelopen periode (2005-2012) worden onttrokken aan de reserve 
afvalstoffenheffing. Het gaat om 800 duizend euro incidenteel. 
De 200 duizend euro structureel vertegenwoordigt een investeringsruimte van 2,8 miljoen euro.  
In totaal is door de vrijval van middelen als gevolg van de evaluatie van het BTW compensatiefonds dus 
14 miljoen euro beschikbaar. 
 
26.  Vrijval gereserveerd weerstandsvermogen RegioTram 
Op basis van de geactualiseerde business case en nieuwe afspraken over de risicoverdeling met de 
provincie Groningen was een nieuwe risico inschatting gemaakt van het gemeentelijk risico bij de 
RegioTram. Op basis daarvan bleek dat 4,4 miljoen euro van de gereserveerde middelen voor het 
weerstandsvermogen van de RegioTram kon vrijvallen. Met het stopzetten van de RegioTram verandert 
deze vrijval niet.  
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27.  Gemeentelijke bijdrage RegioTram 
We hadden met de provincie een afspraak gemaakt over onze initiële bijdrage aan de RegioTram. Deze 
bijdrage was vastgesteld op 42 miljoen euro prijspeil 2008. Wij hielden nog rekening met een bijdrage 
van 50 miljoen euro prijspeil 2015. De afspraak met de provincie leidde tot een vrijval van 3 miljoen 
euro. Met het stopzetten van de RegioTram verandert deze vrijval niet.  
 
28.  Prognose rekeningresultaat 2012 
In voortgangsrapportage 2012-I verwachten we een besteedbaar rekeningresultaat 2012 van 2,4 miljoen 
euro. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren verwachten we dat het rekeningresultaat 
uiteindelijk hoger zal uitvallen. We vinden het daarom verdedigbaar voor de begroting 2013 uit te gaan 
van een besteedbaar resultaat van 7,5 miljoen euro. 
Mocht het rekeningresultaat 2012 lager uitvallen, wordt het nadeel ten laste van het 
weerstandsvermogen gebracht. We zullen dan aanvullende voorstellen doen om het 
weerstandsvermogen weer aan te vullen. 
 
29.  Jaarlijkse inkomsten Enexis en Attero 
De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente over een lening aan Enexis en dividend over de Enexis 
aandelen. Deze middelen werden tot nu toe ingezet voor de gemeentelijke bijdrage aan de RegioTram. 
In 2012 hadden we genoeg gespaard om de bijdrage voor de RegioTram te dekken. Met het stopzetten 
van de RegioTram kunnen vanaf 2013 de jaarlijkse inkomsten van Enexis en Attero weer worden 
opgenomen in het meerjarenbeeld. De jaarlijkse inkomsten in 2013 en 2014 zijn 2,1 miljoen euro.  
 
Daarnaast hebben we ingestemd met een wijziging van het aandeelhouderschap van Attero waarbij de 
huidige aandeelhouders worden uitgekocht. Hiervoor ontvangen we naar verwachting een eenmalige 
uitkering tussen de 400 duizend euro en 1,3 miljoen euro. We houden vooralsnog rekening  met een 
uitkering van 800 duizend euro. In april 2013 wordt duidelijk of de aandeelhouders hiermee akkoord 
gaan. In totaal is er in 2013 en 2014 vanuit Enexis en Attero 5 miljoen euro beschikbaar (2,9 miljoen 
euro in 2013 en 2,1 miljoen euro in 2014). 
 
30.  Risicobuffer 2014 
In de begroting 2011 is een risicobuffer opgenomen van 2,5 miljoen euro structureel in 2014. Deze 
buffer is de begroting 2011 beschikbaar gesteld om ons te beschermen tegen de effecten van de 
economische crisis en de financiële risico’s die de uitvoering van projecten met zich meebrengt. Met 
deze buffer kunnen we circa 34 miljoen euro investeren. Hiervan was inmiddels 29 miljoen euro 
ingezet. Voor de RegioTram (14 miljoen euro), Herewegviaduct (10 miljoen euro) en Sontbrug (5 
miljoen euro). Daarnaast resteert er nog een ruimte van 5 miljoen euro.  
 
 
31.  Alternatieve bezuinigingsmaatregelen 
We maken periodiek een inschatting van de stand van zaken bij de lopende bezuinigingstaakstelling 
2011-2014. We hebben alle maatregelen beoordeeld en bepaald of ze (tijdig) gerealiseerd kunnen 
worden. Uit onze doorlichting blijkt dat een aantal maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden. Het 
gaat in totaal om 4,2 miljoen euro. Alternatieve maatregelen zijn noodzakelijk om de 
bezuinigingstaakstelling te behalen.  
De komende periode onderzoeken we de mogelijkheden de oorspronkelijke taakstelling alsnog te 
realiseren. Als dat niet mogelijk is, zullen we zoeken naar alternatieve maatregelen om de taakstelling 
te realiseren.  
 
Daarnaast is er een aantal maatregelen die mogelijk later dan gepland gerealiseerd kunnen worden. In 
totaal gaat het om een bedrag van 7,5 miljoen euro in de jaren 2011-2013. We onderzoeken de 
mogelijkheden om de taakstellingen als nog (voor een deel) te realiseren in 2013. Voor de resterende 
maatregelen zoeken we naar vervangende maatregelen waarmee de taakstelling in 2013 kan worden 
ingevuld.  
 
We informeren u in het najaar over de voortgang hierin. 
 
32.  Dekkingsmogelijkheden maatschappelijk domein 
Binnen het maatschappelijk domein is sprake van een aantal taakstellingen, die in totaliteit optellen 
tot 4,3 miljoen euro. Deze bestaan uit: 

� een bezuinigingstaakstelling op het maatschappelijke domein van 1,7 miljoen euro (onderdeel 
concernbezuinigingen 2011-2014); 

� een taakstelling bij het opstellen van de accommodatie nota van 0,7 miljoen euro. 
� Tekort op uitvoeringskosten van 1,9 miljoen euro.  

 
De dekkingsmogelijkheden voor deze knelpunten zijn inmiddels in beeld gebracht.  
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De bezuiniging op het maatschappelijk domein van 1,7 miljoen euro kan voor een deel in 2013 worden 
ingevuld. We hebben opdracht gegeven deze dekkingsmogelijkheden ter hoogte van 1,2 miljoen euro 
nader uit te werken en met een voorstel te komen voor de resterende taakstelling van 500 duizend 
euro. We zullen u hierover bij de volgende voortgangsrapportage van de bezuinigingen informeren. 
 
Bij het opstellen van de nieuwe accommodatie nota houden we rekening met een taakstelling van 0,7 
miljoen euro. Dit wordt betrokken bij het opstellen van de nieuwe accommodatienota in het voorjaar 
van 2013. 
 
Het tekort op de uitvoeringskosten dient te worden opgelost door het verminderen van het aantal 
klantmanagers bij Sozawe en bezuinigingen op het persoonsgebonden budget en huishoudelijke hulp. 
We hebben opdracht gegeven de dekkingsmogelijkheden nader uit te werken en de consequenties 
hiervan in beeld te brengen. We zullen u hierover bij de volgende voortgangsrapportage van de 
bezuinigingen informeren. 
 
33.  Stoppen RegioTram 
De incidenteel beschikbare middelen in 2012 en 2013 komen samen op 37,7 miljoen euro. Dit moet 
worden gebruikt om gemeentelijk aandeel in de gemaakte kosten op te vangen. In totaal is hiervoor in 
ieder geval 16,9 miljoen euro nodig. Daarnaast is er sprake van indirecte effecten ter hoogte van 1,0 
miljoen euro. Hiervan nemen we in 2013 0,5 miljoen euro ten laste van de vrijval van de middelen van 
de RegioTram. Hierdoor resteert een bedrag van 20,3 miljoen euro. 
 
Een deel van de dekking voor de RegioTram bestaat uit structurele middelen. Deze middelen komen in 
de periode 2014-2016 beschikbaar (grootste deel in 2015) en kunnen dus niet direct worden ingezet 
voor versterking van het weerstandsvermogen in 2013. Om toch het weerstandsvermogen in 2013 te 
kunnen versterken voegen we een deel van de gespaarde RSP middelen in 2013 toe aan het 
weerstandsvermogen. De RSP middelen vullen we weer aan vanuit de beschikbare middelen voor de 
RegioTram in 2014 / 2015. 
 
Omdat de middelen voor de RegioTram structurele middelen zijn, moeten we deze omruilen tegen 
incidentele middelen voordat we ze kunnen toevoegen aan de reserve RSP. De mogelijkheden voor het 
ruilen van incidentele middelen met structurele middelen in de gemeentebegroting zijn beperkt. In 
totaliteit kunnen we 53 miljoen euro ruilen. In 2013 en 2014 gebruiken we hiervan al 25 miljoen euro. 
De resterende ruimte van 28 miljoen euro kunnen we nog inzetten. We stellen voor 28 miljoen euro te 
onttrekken aan de reserve RSP en toe te voegen aan het weerstandsvermogen (AER). We voegen 28 
miljoen euro en de gemiste rente van 0,8 miljoen euro uit de beschikbare middelen voor de RegioTram 
in 2014 / 2015 weer toe aan de RSP reserve. 
 
Per saldo kan in 2013 48,3 miljoen euro worden ingezet voor de totale opgave in 2013. 

 
34.  Stoppen projecten 
Door het stoppen met de uitvoering van projecten kunnen we gemeentelijke en externe middelen 
vrijspelen. In totaal gaat het om 14,6 miljoen euro gemeentelijke middelen. 
Stopzetten van deze projecten betekent dat we onze doelen op het gebied van bereikbaarheid, wonen, 
economie, onderhoud later of niet zullen halen. In het overzicht met de projecten hebben we deze 
maatschappelijke effecten waar mogelijk concreter aangegeven. 
 
35.  Overschot jaarschijf 2014 in meerjarenbeeld 
De jaarschijf 2014 vertoont een overschot van 1,308 miljoen euro dat ter dekking kan worden ingezet in 
2014.  
 
In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties van bovenstaande punten samengevat: 

Totaal overzicht 2013 en 2014

2013 2014 Totaal

Saldo knelpunten 2013 en 2014 -110.300 -17.001 -127.301

Saldo Beschikbare middelen 2013 en 2014 110.300 18.108 128.408

Totaal 0 1.107 1.107  
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HOOFDSTUK 3  BEZUINIGINGEN 

Hoofdstuk 3  BEZUINIGINGEN 
 
 
Bezuinigingen 2011-2014 
 
Wij hebben voor deze collegeperiode een bezuinigingspakket uitgewerkt van 45,1 miljoen euro,  
dat is vastgesteld door uw raad (november 2010 en februari 2012). Viermaal per jaar rapporteren wij 
over de voortgang en de risico’s bij de realisatie van de bezuinigingen. Voor de uitgebreide beschrijving 
van de bezuinigingsmaatregelen verwijzen we u naar deze Voortgangsrapportages Bezuinigingen. 
 
Wij vragen u bij de begroting 2013 de voorgestelde maatregelen 2013 vast te stellen. Voor 2013 hebben 
wij 11,785 miljoen euro aan voorstellen uitgewerkt. Het betreft besparingen op de eigen organisatie 
voor 6,650 miljoen euro, voorzieningen in de stad 2,135 miljoen euro, financieel-technische 
maatregelen voor 895 duizend euro en 530 duizend euro gemeentelijke inkomsten. 
Voor het risico in het realiseren van deze maatregelen verwijzen we naar de tekst in de risicoparagraaf. 
 
De verdeling van de maatregelen 2013 over de (deel)programma’s in de begroting is als volgt: 
 

Programma 1 Werk en inkomenProgramma 1 Werk en inkomenProgramma 1 Werk en inkomenProgramma 1 Werk en inkomen

1.1 Werk en activering1.1 Werk en activering1.1 Werk en activering1.1 Werk en activering

Sturen op autonome uitstroom 112

Uitbesteding bezwaar en beroep 6

1.3 Inkomen en inkomensondersteuning1.3 Inkomen en inkomensondersteuning1.3 Inkomen en inkomensondersteuning1.3 Inkomen en inkomensondersteuning

Sturen op autonome uitstroom 48

Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK 90

Uitbesteding bezwaar en beroep 109

1.4 iederz1.4 iederz1.4 iederz1.4 iederz

Verlaging concernbijdrage aan Iederz 450

Totaal Werk en inkomenTotaal Werk en inkomenTotaal Werk en inkomenTotaal Werk en inkomen 815815815815

Programma 2 Economie en werkgelegenheidProgramma 2 Economie en werkgelegenheidProgramma 2 Economie en werkgelegenheidProgramma 2 Economie en werkgelegenheid

2.1 Ruimte voor bedrijvigheid2.1 Ruimte voor bedrijvigheid2.1 Ruimte voor bedrijvigheid2.1 Ruimte voor bedrijvigheid

personeelsreductie : vacatureruimte 50

bedrijfsvoering MD:Personeel in balans 3

Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde 170

2.5 Overig economie en werkgelegenheid2.5 Overig economie en werkgelegenheid2.5 Overig economie en werkgelegenheid2.5 Overig economie en werkgelegenheid

Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde 95

Totaal Economie en werkgelegenheidTotaal Economie en werkgelegenheidTotaal Economie en werkgelegenheidTotaal Economie en werkgelegenheid 318318318318

Programma 3 Jeugd en onderwijsProgramma 3 Jeugd en onderwijsProgramma 3 Jeugd en onderwijsProgramma 3 Jeugd en onderwijs

3.1 Integraal jeugdbeleid3.1 Integraal jeugdbeleid3.1 Integraal jeugdbeleid3.1 Integraal jeugdbeleid

Overdracht vastgoed management aan corporaties 160

Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers 200

Afschaffen schoolzwemmen 225

Totaal Jeugd en onderwijsTotaal Jeugd en onderwijsTotaal Jeugd en onderwijsTotaal Jeugd en onderwijs 585585585585

Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorgProgramma 4 Welzijn, gezondheid en zorgProgramma 4 Welzijn, gezondheid en zorgProgramma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1 Sociale samenhang en participatie4.1 Sociale samenhang en participatie4.1 Sociale samenhang en participatie4.1 Sociale samenhang en participatie

WMO: eigen bijdrage 125

WMO: Verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden) 65

4.3 Integratie en emancipatie4.3 Integratie en emancipatie4.3 Integratie en emancipatie4.3 Integratie en emancipatie

Sturen op autonome uitstroom 15

Totaal Welzijn, gezondheid en zorgTotaal Welzijn, gezondheid en zorgTotaal Welzijn, gezondheid en zorgTotaal Welzijn, gezondheid en zorg 205205205205

Bezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euro
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Programma 6 CultuurProgramma 6 CultuurProgramma 6 CultuurProgramma 6 Cultuur

6.1 Culturele infrastructuur6.1 Culturele infrastructuur6.1 Culturele infrastructuur6.1 Culturele infrastructuur

Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool 50

6.3 Overig cultuur6.3 Overig cultuur6.3 Overig cultuur6.3 Overig cultuur

Vergunningen 75

bedrijfsvoering MD:Personeel in balans 1

Totaal CultuurTotaal CultuurTotaal CultuurTotaal Cultuur 126126126126

Programma 7 VerkeerProgramma 7 VerkeerProgramma 7 VerkeerProgramma 7 Verkeer

7.4 Parkeren7.4 Parkeren7.4 Parkeren7.4 Parkeren

bedrijfsvoering MD:Personeel in balans 3

Gehandicaptenparkeerkaart 40

Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen 35

Totaal VerkeerTotaal VerkeerTotaal VerkeerTotaal Verkeer 78787878

Programma 8 WonenProgramma 8 WonenProgramma 8 WonenProgramma 8 Wonen

8.2 Nieuwbouw8.2 Nieuwbouw8.2 Nieuwbouw8.2 Nieuwbouw

bedrijfsvoering MD:Personeel in balans 3

Vermindering ondersteuning duurzaamheid 75

8.3 Bestaande woningvoorraad8.3 Bestaande woningvoorraad8.3 Bestaande woningvoorraad8.3 Bestaande woningvoorraad

bureau Woonwagenzaken 25

8.5 Overig wonen8.5 Overig wonen8.5 Overig wonen8.5 Overig wonen

Afschaffen subsidies Goed Idee 100

Totaal WonenTotaal WonenTotaal WonenTotaal Wonen 203203203203

Programma 9 Onderhoud en beheer openbare ruimteProgramma 9 Onderhoud en beheer openbare ruimteProgramma 9 Onderhoud en beheer openbare ruimteProgramma 9 Onderhoud en beheer openbare ruimte

9.1 Kwaliteit van de leefomgeving9.1 Kwaliteit van de leefomgeving9.1 Kwaliteit van de leefomgeving9.1 Kwaliteit van de leefomgeving

bedrijfsvoering MD:Personeel in balans 16

Minder personeel brugbediening 50

Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen 25

9.2 Afvalinzameling en -verwerking9.2 Afvalinzameling en -verwerking9.2 Afvalinzameling en -verwerking9.2 Afvalinzameling en -verwerking

bedrijfsvoering MD:Personeel in balans 13

9.3 Overig onderhoud en beheer openbare ruimte9.3 Overig onderhoud en beheer openbare ruimte9.3 Overig onderhoud en beheer openbare ruimte9.3 Overig onderhoud en beheer openbare ruimte

bedrijfsvoering MD:Personeel in balans 1

Buitendienst Geografische Informatievoorziening 30

Totaal Onderhoud en beheer openbare ruimteTotaal Onderhoud en beheer openbare ruimteTotaal Onderhoud en beheer openbare ruimteTotaal Onderhoud en beheer openbare ruimte 135135135135

Programma 10 VeiligheidProgramma 10 VeiligheidProgramma 10 VeiligheidProgramma 10 Veiligheid

10.5 Fysieke veiligheid10.5 Fysieke veiligheid10.5 Fysieke veiligheid10.5 Fysieke veiligheid

Brandweer: de taak duiken schrappen 150

Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG 150

Brandweer: maatr.Oosting/Alders terugdraaien 70

Totaal VeiligheidTotaal VeiligheidTotaal VeiligheidTotaal Veiligheid 370370370370

Bezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euro
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Programma 11 Stadhuis en StadjerProgramma 11 Stadhuis en StadjerProgramma 11 Stadhuis en StadjerProgramma 11 Stadhuis en Stadjer

11.3 Publieke dienstverlening11.3 Publieke dienstverlening11.3 Publieke dienstverlening11.3 Publieke dienstverlening

Versobering interne bedrijfsbudgetten 15

Verhoging Logiesbelasting 50

Totaal Stadhuis en StadjerTotaal Stadhuis en StadjerTotaal Stadhuis en StadjerTotaal Stadhuis en Stadjer 65656565

Programma 12 BedrijfsvoeringProgramma 12 BedrijfsvoeringProgramma 12 BedrijfsvoeringProgramma 12 Bedrijfsvoering

12.3 Facilitaire dienstverlening intern & extern12.3 Facilitaire dienstverlening intern & extern12.3 Facilitaire dienstverlening intern & extern12.3 Facilitaire dienstverlening intern & extern

Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA 200

Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO 25

12.4 Overige bedrijfsvoering12.4 Overige bedrijfsvoering12.4 Overige bedrijfsvoering12.4 Overige bedrijfsvoering

Griffie 200

Bedrijfsvoering RO/EZ 150

Efficiencytaakstelling RO/EZ 500

Compensatie weglek -250 

Bedrijfsvoering RO/EZ A. 200

Meer werken voor derden 55

Totaal BedrijfsvoeringTotaal BedrijfsvoeringTotaal BedrijfsvoeringTotaal Bedrijfsvoering 1.0801.0801.0801.080

Programma 13 OverigProgramma 13 OverigProgramma 13 OverigProgramma 13 Overig

13.1 College, raad en overig13.1 College, raad en overig13.1 College, raad en overig13.1 College, raad en overig

Minder secretariele ondersteuning 100

Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven 100

Efficiency uitvoerende taken P&O 50

Dienstverlening voor regio-gemeenten 50

Totaal OverigTotaal OverigTotaal OverigTotaal Overig 300300300300

Programma 15 Algemene inkomsten en post onvoorzienProgramma 15 Algemene inkomsten en post onvoorzienProgramma 15 Algemene inkomsten en post onvoorzienProgramma 15 Algemene inkomsten en post onvoorzien

15.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien15.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien15.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien15.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Verlagen budget onvoorzien 200

Totaal Algemene inkomsten en post onvoorzienTotaal Algemene inkomsten en post onvoorzienTotaal Algemene inkomsten en post onvoorzienTotaal Algemene inkomsten en post onvoorzien 200200200200

Nog te verdelen over programma'sNog te verdelen over programma'sNog te verdelen over programma'sNog te verdelen over programma's

P&O functie 325

Besparingen DIV-functie 100

Slimmer inkopen communicatie-activiteiten 200

Communicatie-advies herschikken 125

Verbeteren bezwaarschriftenproces 50

Efficienter inrichten Juridisch adviesproces 50

Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer 600

Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling 220

Stroomlijnen organisatie 1.280

Uitstroom oud/ instroom jong personeel 250

Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool 250

Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen 250

verminderen aantal kantoorwerkplekken 225

Bezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euroBezuinigingsmaatregel 2013 per programma                                               Bedrag x 1.000 euro
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Nog te verdelen over programma'sNog te verdelen over programma'sNog te verdelen over programma'sNog te verdelen over programma's

verminderen aantal telefoontoestellen 100

taakstellende bezuiniging i-functie 100

Correctie in verband met weglek -1.250 

Efficiënter gebruik voorzieningen WSR 50

Martiniplaza / SB/OP 200

Versobering inkoop goederen en dienstverlening 1.000

Taakstelling geintegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen 1.200

Verminderen subsidie Martiniplaza 200

verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware 130

Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen 200

Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang 200

Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad 300

Afschaffen (restant) IZA zorgpakket 100

Energie besparen gemeentelijke gebouwen 400

Investeren in KCC en kanaalmanagement 250

Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenem.terrein 200

Totaal nog te verdelen over programma'sTotaal nog te verdelen over programma'sTotaal nog te verdelen over programma'sTotaal nog te verdelen over programma's 7.3057.3057.3057.305

Totaaal bezuinigingsmaatregelen 2013Totaaal bezuinigingsmaatregelen 2013Totaaal bezuinigingsmaatregelen 2013Totaaal bezuinigingsmaatregelen 2013 11.78511.78511.78511.785

Totaal weggezet over deelprogramma's 4.480

Nog te verdelen 7.305

Totaal 2013Totaal 2013Totaal 2013Totaal 2013 11.78511.78511.78511.785  
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Hoofdstuk 4 INVESTERINGEN EN FINANCIERING 
 
 
 
Investering- en financieringsstaat 
Als onderdeel van de uiteenzetting van de financiële positie geven wij in deze paragraaf een beeld van 
de investeringen in 2013 en de financiering daarvan. Dit wordt hieronder samengevat in de Investering- 
en Financieringsstaat. Het overzicht en de toelichting daarop zijn tevens van belang voor de autorisatie 
van kredieten. In de Financiële Verordening is namelijk bepaald dat de kredieten voor de zogenaamde 
routine-investeringen meteen bij de begroting worden gevoteerd en dat voor de overige investeringen 
de benodigde kredieten door middel van afzonderlijke voorstellen aan uw raad worden voorgelegd. 
 

Investeringen Boekwaarde Bruto Vermin- Afschrijvingen Boekwaarde

01.01.2013 investeringen deringen 31.12.2013

Vaste activa

I. Investeringen met economisch nut

- Routine investeringen 81.997 11.541 0 12.380 81.158

- Beleidsmatige investeringen 484.857 35.043 0 12.906 506.994

II. Investeringen in de openbare

ruimte met maatschappelijk nut 143.623 10.859 4.100 4.657 145.725

Totaal vaste activa 710.477 57.443 4.100 29.943 733.877

Vlottende activa

Onderhanden werk inzake

grondexploitaties 183.630 62.800 41.000 0 205.430

Financiële activa 403.193 5.979 38.590 15 370.567

Totaal activa 1.297.300 126.222 83.690 29.958 1.309.874

Financiering Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrijvingen Boekwaarde

01.01.2013 deringen deringen 31.12.2013

Reserves 238.534 13.491 8.719 0 243.306

Voorzieningen 26.089 2.112 8.050 0 20.151

Opgenomen geldleningen 826.392 0 59.197 0 767.195

Alsnog te financieren 279.222 0 0 279.222

Totaal financiering 1.091.015 294.825 75.966 0 1.309.874

 
 
Toelichting  
 
Vaste activa 
Bij de vaste activa wordt een bedrag van 57,4 miljoen euro aan investeringen geraamd, met 
daartegenover 4,1 miljoen euro aan subsidies en eigen gemeentelijke bijdragen. In combinatie met de 
geraamde afschrijvingen ad 29,9 miljoen euro stijgt daardoor de boekwaarde van de vaste activa van 
710,5 naar 737,9 miljoen euro. 
 
De 57,4 miljoen euro aan investeringen in vaste activa onderscheiden we naar drie soorten, namelijk: 
• Routine-investeringen 11,5 miljoen 
• Beleidsmatige investeringen 35,0 miljoen 
• Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 10,9 miljoen 
 
Deze onderdelen worden hierna toegelicht. 
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Routine-investeringen 
De routine-investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa in de sfeer van 
bedrijfsvoering met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk 
investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. Voor 2013 wordt voor 
11,5 miljoen euro aan routine-investeringen geraamd. Per dienst gespecificeerd biedt dat het volgende 
beeld: 
 
Routine-investeringen

DIA 2.442

DSW 1.500

HVD 0

MD 4.304

OCSW 0

RO/EZ 1.461

SOZAWE 1.834

BSD 0

Totaal 11.541  
 
 
De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in deze begroting. Het beschikbaar stellen 
van de kredieten vindt bij de begrotingsvaststelling plaats in het raadsvoorstel bij de begroting. 
 
Beleidsmatige investeringen 
Beleidsmatige investeringen betreffen investeringen waarover al principebesluiten zijn genomen en 
waarvoor de dekking al is geregeld. De autorisatie en kredietverstrekking vinden niet plaats bij de 
vaststelling van de begroting, maar in de vorm van afzonderlijke raadsvoorstellen. Voor 2013 worden 
voor 35,0 miljoen euro aan beleidsmatige investeringen geraamd. 
 
Beleidsmatige investeringen 

DIA Digitale werkplek 1.083

RO/EZ: Uitbreiding en vervanging riolering 12.913

OCSW: Vervangende nieuwbouw schoolgebouw de Wingerd 3.500

Uitbreiding Groningse Schoolvereniging 1.700

Renovatie 2e fase sportcentrum Kardinge 1.200

Gymnastieklokaal Werkmancollege 900

Diverse overige projecten 2.347

SOZAWE  Vervolgkrediet nieuwbouw 11.400

Totaal 35.043  
 
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
Investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen die in principe niet verhandelbaar zijn, maar 
wel een meerjarig nut (kunnen) hebben. Voor zover ze plaatsvinden in de openbare ruimte mogen ze 
worden geactiveerd. Voorbeelden hiervan zijn wegen, straten, pleinen, bruggen, openbaar groen. Voor 
de bepaling van de boekwaarde van deze investeringen worden ontvangen subsidies en middelen uit 
reserves meteen in mindering gebracht. Aan investeringen in 2013 wordt 10,9 miljoen euro geraamd, 
met daartegenover 4,1 miljoen euro aan inkomsten. 
 

Bruto Verminderingen

·          Berlagetracé 1.000

·          Transferium Hoogkerk 500

·         Overig verkeer 2.500

·          vervangingsinvesteringen kabels &                

leidingen en kunstwerken

5.000

·          Overige 1.859

Subsidies en inzet reserves 4.100

Totaal 10.859 4.100

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

 
 



 372

Ook bij deze investeringen geschiedt de autorisatie en kredietverstrekking in de vorm van afzonderlijke 
raadsvoorstellen. 
 
Vlottende activa: onderhanden werk inzake Grondexploitaties 
Investeringen in grondexploitaties gelden in de gemeentelijke verslaglegging als vlottende activa. Het 
betreft grondaankopen en infrastructurele werken, in 2013 voor totaal 62,8 miljoen euro, met 
daartegenover 41,0 miljoen euro aan inkomsten. 
De investeringen zijn als volgt opgebouwd: 
1. Bedrijfsterreinen en kantoren (47,5 miljoen euro), met als grootste onderdelen: 
�  Grote Markt (29,3 miljoen euro); 
�  Station Europapark (4,7 miljoen euro); 
�   Westpoort (3,7 miljoen euro); 
�  Eemspoort Zuid (3,6 miljoen euro); 
�  Kempkesberg (2,7 miljoen euro); 
�  Europapark (1,4 miljoen euro); 
�  Revitalisering Winschoterdiep (1,1 miljoen euro). 

2. Woningbouwlocaties (5,6 miljoen euro), met als grootste onderdelen: 
�    CiBoGa (1,4 miljoen euro); 
�    Oosterhamriktracé (1,4 miljoen euro); 
�    Helpermaar (0,7 miljoen euro). 

3. Wijkvernieuwing inbreng- en uitname gronden en winkelcentra (2,7 miljoen euro) 
� Wijkvernieuwing, inbreng en uitname (0,6 miljoen euro). Er zijn voor inbreng en uitname van 

gronden uitgaven begroot in Paddepoel Zuid-Oost (0,6 miljoen euro) 

� Wijkvernieuwing (1,7 miljoen euro): Lewenborg Singelzone (0,7 miljoen euro); Paddepoel Zuid-
Oost (0,6 miljoen euro); Oosterpark (0,4 miljoen euro). 

� Winkelcentra (0,4 miljoen euro). In 2013 zullen naar verwachting investeringen van 0,4 miljoen 
euro gepleegd worden rond winkelcentrum Lewenborg centrumzone.  

4. Aankoop voorraad gronden (7 miljoen euro)  
Het verwachte investeringsbedrag van 7 miljoen euro bestaat voor 4 miljoen euro uit de 
rentekosten op al verrichte aankopen die bijgeschreven worden en voor 3 miljoen euro uit 
verwachte nieuwe aankopen. Voor de aankopen die nog verricht gaan worden zal in 2013 een 
krediet aangevraagd worden tenzij de aankopen in grondbank I of grondbank II geplaatst kunnen 
worden. 

 
Bij de verminderingen (41 miljoen euro) gaat het om bijdragen van verkoopopbrengsten (27,8 miljoen 
euro), subsidies (1,2 miljoen euro) en overige bijdragen (12 miljoen euro).  
 
Investeringen in het kader van extra beleid  
In 2013 zijn er geen middelen extra beleid die worden ingezet voor investeringen in 2013. 
 
Financiële activa/verstrekte geldleningen 
Begin 2013 heeft de gemeente naar verwachting voor totaal 403 miljoen euro aan financiële activa, 
voor het grootste deel (351 miljoen euro) bestaande uit aan derden verstrekte geldleningen. Voor het 
overgrote deel zijn dit leningen aan woningcorporaties (190 miljoen euro) en leningen voor Meerstad 
(115 miljoen euro). In totaal lopen de uitgezette leningen terug met 34 miljoen euro. Dit komt vooral 
doordat er sinds 2001 geen leningen meer aan woningcorporaties worden verstrekt. Er vindt alleen nog 
aflossing van bestaande leningen plaats. Het totaal van de uitgezette leningen loopt daardoor terug tot 
318 miljoen euro eind 2013. Het totaal van de financiële activa komt uit op afgerond 371 miljoen euro. 
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Financiering 
Als gevolg van de verschillende bewegingen stijgt de boekwaarde van de gemeentelijke activa van 
1,297 miljard naar 1,310 miljard euro. De financiering van deze boekwaarde vindt plaats door middel 
van de reserves en voorzieningen van de gemeente, door de in het verleden aangetrokken geldleningen, 
door het inzetten van kort geld of door het aantrekken van nieuwe geldleningen. 
 
De omvang van de reserves neemt in dit begrotingsjaar naar verwachting toe van 238 miljoen naar 243 
miljoen euro, de omvang van de voorzieningen neemt af van 26 miljoen euro naar 20 miljoen euro. Per 
saldo komen de eigen financieringsmiddelen daardoor eind 2013 uit op 263 miljoen euro. Het overgrote 
deel van de 1.310 miljard euro aan boekwaarde wordt daarom gefinancierd met langlopende leningen. 
Begin 2013 is naar verwachting voor 826 miljoen euro aan langlopende leningen aangetrokken, waarop 
naar verwachting 59 miljoen euro wordt afgelost. Zonder nieuwe leningen komt het totaalbedrag van 
opgenomen lange geldleningen daarmee eind 2013 uit op 767 miljoen euro. Ten opzichte van de 
boekwaarde eind 2013 van 1.310 miljard euro is er dan een bedrag van 279 miljoen euro dat 
gefinancierd zal worden door het inzetten van kort geld en door alsnog nieuwe geldleningen aan te 
trekken. 
De cijfers hier verschillen van de bedragen in bijlage 9 ‘Overzicht opgenomen geldleningen’, omdat het 
hier gaat over voornemens tot investeren of te wel kredietaanvragen, die in 2013 niet voor het volle 
bedrag tot uitgaven hoeven te leiden. Bijlage 9 is opgesteld vanuit treasuryperspectief: op basis van in 
2013 verwachte daadwerkelijke kasstromen voor investeringen is ingeschat welk bedrag aan 
langlopende leningen moet worden aangetrokken. 
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HOOFDSTUK 5  ARBEIDSKOSTEN EN GERELATEERDE VERPLICHTINGEN 

Hoofdstuk 5             ARBEIDSKOSTEN EN GERELATEERDE VERPLICHTINGEN 
 
 
 
 
Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden 
verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het 
Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume via de exploitatie moeten lopen. Als de verplichtingen niet van 
een vergelijkbaar volume zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen.  
Toepassing van deze voorschriften leidt tot de volgende situatie: 
 
1. Wachtgelden (oude verplichtingen) en pensioenen ambtenaren 
De verplichtingen aan ambtenaren worden door de gemeentelijke diensten jaarlijks op basis van de in- 
en uitstroom becijferd. Bij een omvang van de gemeente Groningen blijven de jaarlijkse 
exploitatielasten daarvan nagenoeg gelijk. Daarom treffen we geen voorziening, maar we nemen de 
jaarlijkse lasten in de exploitatie op. 
 
2. WW-conforme uitkeringen en bovenwettelijke WW-uitkeringen (vervangen wachtgeld) 
Bovenwettelijke WW-conforme uitkering is een regeling die op 1 januari 2001 is ingegaan (hoofdstuk 
10a van de ARG). Zit men eenmaal in een regeling dan blijft die op iemand van toepassing gedurende 
de resterende duur van de werkloosheid. Sinds 1 juli 2008 geldt hoofdstuk 10d ARG: de uitkeringen zijn 
qua duur en hoogte versoberd, dit geldt dus bij ontslagen van na die periode. De stijging WW-
uitkeringen is gering en constant. Diensten nemen de kosten als last in hun begroting op. Diensten 
kunnen een kosten-baten analyse maken of het loont om medewerkers (extra) te faciliteren, dat wil 
zeggen om de re-integratietaak die de overheid als werkgever ook tijdens de WW-duur heeft nader 
vorm te geven. 
 
3. FPU-kosten gemeentelijk deel 
De FPU-kosten gemeentelijk deel moeten als last worden opgenomen in de rekening. Er wordt geen 
voorziening getroffen. Er is onderzocht hoe in de komende jaren, tot en met 2015, de stijging van het 
aantal medewerkers dat van de FPU gebruik maakt eruit ziet. De kosten nemen gradueel toe tot in 
2009, waarna een geleidelijke daling inzet tot nihil in 2015. De fluctuatie valt daarmee binnen de 
grenzen van gelijkblijvende arbeidsgerelateerde kosten in vierjaarlijkse perioden, zoals toegelicht door 
de commissie BBV provincies en gemeenten. 
 
4. Wachtgelden en pensioenen wethouders 
Bepalend voor het instellen van een voorziening voor pensioenen en wachtgelden wethouders is het 
ongelijkmatige karakter van de verplichting. Als de verplichting jaarlijks van een vergelijkbaar volume 
is, mag geen voorziening worden ingesteld. De jaarlijks soms aanzienlijke fluctuatie in dergelijke 
verplichtingen door mogelijke (tussentijdse) wethouderwisselingen is een belangrijke wegingsfactor 
voor pensioenen en wachtgelden wethouders. De verplichtingen en daarmee de fluctuaties ervan 
worden nog verhoogd als oud-wethouders de gevormde pensioenrechten opeisen bij waardeoverdracht. 
Het betreft verder wisselingen binnen een relatief kleine groep; de jaarlijkse schommelingen in de 
verplichtingen in verband met pensioenen en wachtgelden van wethouders kunnen al snel aanzienlijk 
zijn. Daarom zal er normaal gesproken een voorziening voor pensioenen en wachtgelden wethouders 
moeten worden getroffen. De pensioenen van de wethouders na 2007 zijn verzekerd bij Loyalis. Daarom 
hoeft er geen voorziening gevormd te worden en worden de jaarlijkse pensioenpremies als last in de 
begroting opgenomen. 
Voor APPA-pensioenen is het wel verplicht een voorziening te treffen. Intern is er een onderzoek 
geweest om de pensioenvoorziening af te stemmen op de verplichting. Dit in verband met de mogelijke 
vorming van een pensioenfonds ondergebracht bij het ABP voor alle politieke ambtsdragers. 
 
5. Opgebouwde vakantierechten 
Over de maanden juni tot en met december bouwen ambtenaren recht op vakantiegeld op, welke 
rechten in mei het jaar daarop worden uitbetaald. Feitelijk zou het bedrag van deze zeven maanden 
ten laste van de exploitatie van het lopende jaar moeten worden gebracht en als nog te betalen schuld 
op de balans in de jaarrekening moeten worden opgevoerd. Omdat er geen grote mutaties in de totale 
omvang van het personeelsbestand zijn, heeft dit weinig tot geen effect op de uitkomst van de 
exploitatie over de jaren heen. Om die reden is er sprake van een gelijk volume en hoeft er geen 
balanspost behoeft te worden gecreëerd.  
 
6. Levensloop (Spaarverlof) 
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Het vroegere “spaarverlof” is vervallen. Hiervoor zijn toen mogelijkheden in de plaats gekomen om 
verlof te sparen en op te nemen in het kader van de levensloopregeling. 
De regeling is vastgelegd in hoofdstuk 6a van de ARG: hierin staan zowel de verplichtingen (financieel 
en procedureel) voor werkgever als werknemer vermeld. Uitgangspunt is dat de deelnemer zelf spaart 
voor het verlof, om dit op te kunnen nemen voor een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof. 
Los van de verloffaciliteiten, dient de werkgever aan zowel de deelnemer aan de levensloopregeling als 
aan een niet-deelnemer jaarlijks een zgn. “levensloopbijdrage” uit te betalen, ten bedrage van 1,5% 
van het geldende jaarsalaris, met een minimum van 400 euro. De kosten van deze bijdrage zijn 
constant en worden als last in de exploitatie opgenomen. 
De levensloopregeling is beëindigd per 01 januari 2012. Werknemers die op 31 december-2011 3.000 
euro of meer hebben opgebouwd kunnen gebruik blijven maken van de levensloopregeling totdat zij de 
AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Alle werknemers aan de levensloopregeling kunnen in 2013 
hun levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitsparen. Van de werknemers die op 
31 december 2011 minder dan 3.000 euro hebben opgebouwd en in het jaar 2013 het tegoed niet 
omzetten in vitaliteitsparen, wordt het levenslooptegoed op 31 december 2013 belast als loon.  
 
7. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 
De gemeente Groningen is per 1 januari 2008 eigenrisicodrager geworden in het kader van de regeling 
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Hiertoe is besloten omdat de instroom van 
medewerkers in de voormalige WAO, nu WIA, in de gemeente Groningen laag is. De uitvoering van de 
WGA is vervolgens in 2008 door de gemeente zelf ter hand genomen. Door het eigen risicodragerschap 
kan de gemeente, indien er hoge instroom in de WGA plaats vindt, de helft van de WGA-lasten verhalen 
op de werknemers. 
In 2012 is besloten dat er tot 2015 geen verhaal in het kader van de WGA op de werknemers plaatsvindt 
omdat de lasten van de bijdrage zeer gering zijn. De lasten van de werkgeversbijdrage, die identiek is 
aan de bijdrage van de werknemer, zijn laag, komen zelden voor en worden om die reden als last in de 
exploitatie opgenomen. 
 
8. Verlofstuwmeer 
Verlofstuwmeren ontstaan door niet opgenomen verlofuren jaar in jaar uit mee te nemen naar het 
volgende jaar. De financiële gevolgen van het toekennen en opnemen van verlof moeten gerekend 
worden tot de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. 
Vanuit de vraag en antwoordrubriek van de commissie BBV wordt duidelijk dat voor een gemeente als 
de gemeente Groningen zulke verplichtingen beschouwd moeten worden als zijnde van een jaarlijks 
vergelijkbaar volume. Volgens de regels betekent dat geen voorziening opnemen maar de lasten in de 
begroting ramen.  
Verder is het zo dat het opnemen van verlof of extra verlof niet leidt tot extra lasten, maar hoogstens 
resulteert in productiviteitsverlies. Dus in die zin is er ook geen aanleiding om een verplichting op te 
nemen. Slechts bij ontslag of opheffen van een organisatieonderdeel zou uitbetaling van de verlofuren 
aan de orde kunnen zijn. Maar dan neem je dat mee bij de budgettaire gevolgen van een dergelijke 
ingreep, en niet door in zijn algemeenheid in de jaarrekening een voorziening op te nemen voor een 
verlofstuwmeer. Om vorenstaande redenen wordt geen voorziening getroffen en nemen we de jaarlijkse 
lasten in de exploitatie op. 
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15. Financiële begrippen en afkortingen bij de begroting 

 
 



 377

 
 
BIJLAGE 1  TOTAALOVERZICHT EXTRA BELEIDSMIDDELEN 

Bijlage 1  TOTAAL EXTRA BELEIDSMIDDELEN 
 

Continuering extra beleid voorgaande jaren Programma 2013 (i) 2013 (s) 2014 (i) 2014 (s)

Frictiekosten SOZAWE Werk en inkomen 200 95

Bedrijfsvoering iederz Werk en inkomen 450 700

Efficiency UWV Werk en inkomen 500 500

Formatie concernfinanciën Bedrijfsvoering 150 150

Wijkcommunicatie Stadhuis en stadjer 50 50

Burgerparticipatie Stadhuis en stadjer 50 50

ICT Bedrijfsvoering 2.522 1.700

Wmo Welzijn, gezondheid en zorg 1.700 1.700

Veiligheidsbeleid Veiligheid 1.875 1.875

Binnenstadmanagement Economie en werkgelegenheid 300 300

Onderhoud: incidentele aanvulling (2011-2014) Onderhoud en beheer openbare ruimte 500 500

Woningmarkt Wonen 750

Woonschepenhaven Wonen 4.000

Herewegviaduct (tijdelijke maatregelen) Onderhoud en beheer openbare ruimte 100 100

Parkeerbedrijf Verkeer 1.200 1.400

Iederz WSW Werk en inkomen 4.000 5.000

Schuldhulp Werk en inkomen 70 70

200 banenplan (tot en met 2014) Werk en inkomen 500 500

Lokaal inkomensbeleid Werk en inkomen 333 333

Antillianenbeleid Welzijn, gezondheid en zorg 387

Functie meldpunt verbreden Welzijn, gezondheid en zorg 140 140

Verduurzamen schoolgebouwen Jeugd en onderwijs 1.000 1.000

Akkoord van Groningen Economie en werkgelegenheid 500 500

Cultuur Cultuur 1.000 1.000

G-kracht Economie en werkgelegenheid 1.000 1.000

Duurzame ontwikkeling/ ambitie energieneutraal 2025 Wonen 1.750 2.250

Organisatieontwikkeling/ frictiekosten Bedrijfsvoering 1.000

Risicobuffer Overig 2.500

Techniekeducatie Jeugd en onderwijs 20

Aanvulling reserve grondzaken Wonen 3.000 3.000

Totaal continuering extra beleid 29.027 20 22.213 4.200

 
Aanvullende beleidsmiddelen 2013 Programma 2013 (i) 2013 (s) 2014 (i) 2014 (s)

Knelpunten onderwijs Jeugd en onderwijs 6.100

Groninger Museum - budget onderhoud Cultuur 100

Uitvoering wet BUIG - verwacht tekort 2013 Werk en inkomen 7.800

Damsterdiep Verkeer 4.200

iederz - verwacht tekort 2013 Werk en inkomen 1.415

SNN - bijdrage 2013 Economie en werkgelegenheid 100

Noodopvang asielzoekers Welzijn, gezondheid en zorg 345

Leerlingenvervoer Jeugd en onderwijs 170

GR Meerstad Overig 112 112

Bijdrage OV bureau Verkeer 159 159

Plankosten ZRG / Spoor Verkeer 1.090 475

Frictiekosten SoZaWe Werk en inkomen 1.000

Armoedebeleid (2013 en 2014) Werk en inkomen 1.550 2.000

Stadstoezicht (2013 en 2014) Onderhoud en beheer openbare ruimte 315

Verkeerseducatie (2013 en 2014) Verkeer 55 55

Ruimte voor de binnenstad Economie en werkgelegenheid 150

Projectkosten organisatieontwikkeling Bedrijfsvoering 500

Benodigde aanvulling weerstandsvermogen tot 0,8 (matig)

Actualisering weerstandsvermogen begroting 2013 67.951

Nieuwe Rijksbezuinigingen effect 2014 10.000

Totaal aanvullende beleidsmiddelen 2013 93.112 0 12.801 0
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Verdeling ISV middelen (bedragen x 1.000 euro)

Project/programma 2011 2012 2013 2014 Totaal

Vast

1.  Cultuurhistorie 850 850 850 850 3.400

2.  Kunst op Straat 160 160 160 160 640

3.  Subsidiebeheer 170 170 170 170 680

4.  Monitoring/GSB-bijdragen 100 100 100 100 400

Totaal 5.120

Nieuw voorstel

4.  Bijdrage aan uitvoering Stadsdeelprogramma 1.000 1.000 1.000 1.000 4.750

750

5.  Doorloop wijkvernieuwing Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt

5a. Aanpak Bessemoerstrook 200 250 450

5b. Wijkvernieuwing Selwerd 500 500 500 500 2.000

5c. Woon/winkelklimaat Paters-woldseweg + (ged.) kwaliteit woonomgeving binnenstad)210 210

6.  NLA-II Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt

6a. Organisatiekosten NLA 130 130 130 130 520

7.  Zorgen voor Morgen Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt

8.  Kwaliteit/differentiatie woningbouw 500 500 500 500 2.000

8a. Groningen Woonkwaliteit 400 400

8b. Woonboten Noorderhaven 100 100

9.  Jongerenhuisvesting/Wonen Boven Winkels 250 250 250 250 1.000

10. Gebiedsontwikkeling dyna-mo Europapark/Kempkensberg 750 750 750 750 3.000

11. Gebiedsontwikkeling/bouw-locaties Oosterhamrikzone 4.590 900 1.420 750 7.660

12. Cultuurhistorie: behoud industrieel erfgoed Suikerunie 200 200 200 200 800

13 Groen en blauw, Beheer en Gezond en Duurzaam - overig 250 250 250 250 1.000

13a. Duurzame woningvoorraad 1.000 1.000

13b. Speelruimtebeleid 290 290

Totaal nieuw voorstel (+ vast) 12.400 6.010 6.280 5.610 30.300

Bodem + IPSV Wielewaalpl. 800 800 800 800 3.200

Totaal 13.200 6.810 7.080 6.410 33.500
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BIJLAGE 2  EXTRA BELEIDSMIDDELEN JAARSCHIJF PEIDATUM 30 JUNI 2012 

Bijlage 2  OVERZICHT EXTRA BELEIDSMIDDELEN VOORGAANDE 
JAREN PEILDATUM 30 JUNI 2012 

OorspronkelijkOorspronkelijkOorspronkelijkOorspronkelijk ReserveReserveReserveReserve

bedragbedragbedragbedrag ExtraExtraExtraExtra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2002Naam beleidswijzigingen begroting 2002Naam beleidswijzigingen begroting 2002Naam beleidswijzigingen begroting 2002 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

Totaal 2002Totaal 2002Totaal 2002Totaal 2002 ----                                                            ----                                                                    ----                                                                    ----                                                                    ----                                                                    

Oorspronkelijk Reserve

bedrag Extra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2005Naam beleidswijzigingen begroting 2005Naam beleidswijzigingen begroting 2005Naam beleidswijzigingen begroting 2005 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

2.2 RO/EZ Grote Markt 400             400             -                  -                  

7.2 RO/EZ Kolibri 300             300             -                  -                  

Totaal 2005Totaal 2005Totaal 2005Totaal 2005 ----                                                            700700700700                                                700700700700                                                ----                                                                    ----                                                                    

Oorspronkelijk Reserve

bedrag Extra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2006Naam beleidswijzigingen begroting 2006Naam beleidswijzigingen begroting 2006Naam beleidswijzigingen begroting 2006 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

6.3 OCSW Cultuurnota 640           638             -                  2                 

6.2 OCSW Bezoekerscentrum Beijum 400           280             -                  120             

6.2 OCSW Afronding Jabalya 65             -                  -                  65               

RO/EZ Voltooiing Noordzuidroute* 100           -                  -                  100             

2.2 RO/EZ Grote Markt 300             300             -                  -                  

7.2 RO/EZ kolibri 300             300             -                  -                  

7.2 RO/EZ Kolibri (STOV (OZB gelden)) 400             400             -                  -                  

2.2 RO/EZ Investeringsbijdrage programma fysiek * 350             130             220             -                  

Totaal 2006Totaal 2006Totaal 2006Totaal 2006 1.2051.2051.2051.205                            1.3501.3501.3501.350                                    2.0482.0482.0482.048                                    220220220220                                                287287287287                                                

Oorspronkelijk Reserve

bedrag Extra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2007Naam beleidswijzigingen begroting 2007Naam beleidswijzigingen begroting 2007Naam beleidswijzigingen begroting 2007 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

2.1 RO/EZ Terreinwinst * -                -                  -                  -                  

7.1 RO/EZ Fietsnota -                -                  -                  -                  

2.2 RO/EZ Grote Markt 400             400             -                  -                  

7.2 RO/EZ Kolibri 300             300             -                  -                  

8.2 RO/EZ Groninger Woonkwaliteit * -                  -                  -                  -                  

2.2 RO/EZ Terreinwinst * 125             112             13               -                  

8.1 RO/EZ Lokaal akkoord - fysiek en sociaal 250             250             -                  -                  

Totaal 2007Totaal 2007Totaal 2007Totaal 2007 ----                                                            1.0751.0751.0751.075                                    1.0621.0621.0621.062                                    13131313                                                        ----                                                                    

Oorspronkelijk Reserve

bedrag Extra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2008Naam beleidswijzigingen begroting 2008Naam beleidswijzigingen begroting 2008Naam beleidswijzigingen begroting 2008 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

13.1 BSD Programma bedrijfsvoering en org.ontwikkeling 1.500        1.500          -                  -                  

8.2 RO/EZ Eemskanaalzone woonschepenhaven * 1.000        -                  -                  1.000          

8.2 RO/EZ Realisatie nieuwe ligplaatsen 680           680             -                  -                  

2.1 RO/EZ Vitale bedrijventerreinen * -                -                  -                  264             

2.2 RO/EZ Terreinwinst * 100             38               62               -                  

2.2 RO/EZ Grote Markt 400             400             -                  -                  

7.2 RO/EZ Kolibri 300             300             -                  -                  

7.4 RO/EZ Eemskanaal/Europapark/Westpoort 300             160             140             -                  

8.2 RO/EZ Woningbouwproductie 250             105             145             -                  

Totaal extra beleid 2008Totaal extra beleid 2008Totaal extra beleid 2008Totaal extra beleid 2008 3.1803.1803.1803.180                            1.3501.3501.3501.350                                    3.1833.1833.1833.183                                    347347347347                                                1.2641.2641.2641.264                                     
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Oorspronkelijk Reserve

bedrag Extra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2009Naam beleidswijzigingen begroting 2009Naam beleidswijzigingen begroting 2009Naam beleidswijzigingen begroting 2009 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

Continuering meerjarenbegroting 2007-2010Continuering meerjarenbegroting 2007-2010Continuering meerjarenbegroting 2007-2010Continuering meerjarenbegroting 2007-2010

7.3 RO/EZ Bijdrage ringwegen 454           454             -                  -                  

7.1 RO/EZ Fietsnota 2.728        2.279          -                  449             

7.4 RO/EZ Herinrichting Diepenring 700           620             -                  80               

3.2 OCSW Project oud en nieuw * 20               20               -                  -                  

6.1 OCSW Volksfeesten 50               50               -                  -                  

2.2 RO/EZ Grote Markt 400             400             -                  -                  

7.2 RO/EZ Kolibri 300             300             -                  -                  

8.2 RO/EZ Woningbouwproductie 100             -                  100             -                  

7.3 RO/EZ Herinrichting Diepenring 100             -                  100             -                  

Totaal continuering meerjarenbegrotingTotaal continuering meerjarenbegrotingTotaal continuering meerjarenbegrotingTotaal continuering meerjarenbegroting

 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 3.8823.8823.8823.882                            970970970970                                                4.1234.1234.1234.123                                    200200200200                                                529529529529                                                

Aanvullend extra beleid 2009:Aanvullend extra beleid 2009:Aanvullend extra beleid 2009:Aanvullend extra beleid 2009:

8.2 RO/EZ 0-Db-norm 1.000        583             -                  417             

8.2 RO/EZ Duurzaamheid (wo energie huurwoningen) 1.500        1.500          -                  -                  

Totaal aanvullend beleid 2009Totaal aanvullend beleid 2009Totaal aanvullend beleid 2009Totaal aanvullend beleid 2009 2.5002.5002.5002.500                            ----                                                                    2.0832.0832.0832.083                                    ----                                                                    417417417417                                                

Totaal 2009Totaal 2009Totaal 2009Totaal 2009 6.3826.3826.3826.382                            970970970970                                                6.2066.2066.2066.206                                    200200200200                                                946946946946                                                

OorspronkelijkOorspronkelijkOorspronkelijkOorspronkelijk ReserveReserveReserveReserve

bedragbedragbedragbedrag ExtraExtraExtraExtra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2010Naam beleidswijzigingen begroting 2010Naam beleidswijzigingen begroting 2010Naam beleidswijzigingen begroting 2010 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

2.2 RO/EZ Grote Markt 400             400             -                  -                  

7.4 RO/EZ Eemskanaal/Europapark/Westpoort 300             160             140             -                  

7.3 RO/EZ Budget verkeersmaatregelen - reconstructies 100             100             -                  -                  

8.2 RO/EZ Woningbouwproductie 400             55               345             -                  

RO/EZ Buffer projecten en beleid 1.010          280             730             -                  

1.5 SOZAWEHerhuisvesting SOZAWE 330             -                  330             -                  

Totaal extra beleid 2010Totaal extra beleid 2010Totaal extra beleid 2010Totaal extra beleid 2010 ----                                                            2.5402.5402.5402.540                                    995995995995                                                1.5451.5451.5451.545                                    ----                                                                    

Continuering extra beleidContinuering extra beleidContinuering extra beleidContinuering extra beleid

9.1 RO/EZ Opwaarderen ringwegen 350           350             -                  -                  

Totaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleid 350350350350                                        ----                                                                    350350350350                                                ----                                                                    ----                                                                    

Aanvullend extra beleid 2010Aanvullend extra beleid 2010Aanvullend extra beleid 2010Aanvullend extra beleid 2010

9.1 RO/EZ Oeverbeschoeiing 950           950             -                  -                  

Totaal aanvullende extra beleid 2010Totaal aanvullende extra beleid 2010Totaal aanvullende extra beleid 2010Totaal aanvullende extra beleid 2010 950950950950                                        ----                                                                    950950950950                                                ----                                                                    ----                                                                    

Totaal 2010Totaal 2010Totaal 2010Totaal 2010 1.3001.3001.3001.300                            2.5402.5402.5402.540                                    2.2952.2952.2952.295                                    1.5451.5451.5451.545                                    ----                                                                    

Oorspronkelijk Reserve

bedrag Extra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2011Naam beleidswijzigingen begroting 2011Naam beleidswijzigingen begroting 2011Naam beleidswijzigingen begroting 2011 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

Aanvullend extra beleid 2011Aanvullend extra beleid 2011Aanvullend extra beleid 2011Aanvullend extra beleid 2011

2.3 BSD Cofinancieringsfonds kennisprojecten (2011-2014) * 500           500             -                  -                  

10.1 BSD Integraal veiligheidsbeleid * 625           625             -                  -                  

13.1 BSD Organisatieontwikkeling / frictiekosten * 1.000        550             -                  450             

2.3 RO/EZ Cofinancieringsfonds kennisprojecten 500           500             -                  -                  

8.2 RO/EZ Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 1.486        1.486          -                  -                  

9.1 RO/EZ Herewegviaduct (tijdelijke maatregelen) 100           100             -                  -                  

Totaal aanvullend extra beleid 2011Totaal aanvullend extra beleid 2011Totaal aanvullend extra beleid 2011Totaal aanvullend extra beleid 2011 4.2114.2114.2114.211                            ----                                                                    3.7613.7613.7613.761                                    ----                                                                    450450450450                                                
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Extra beleidsmiddelen 2011Extra beleidsmiddelen 2011Extra beleidsmiddelen 2011Extra beleidsmiddelen 2011

13.1 DIA Wijkservicecentrum Lewenborg 146             132             14               -                  

3.1 OCSW NDE 220             220             -                  -                  

Totaal extra beleidsmiddelen 2011Totaal extra beleidsmiddelen 2011Totaal extra beleidsmiddelen 2011Totaal extra beleidsmiddelen 2011 ----                                                            366366366366                                                352352352352                                                14141414                                                        ----                                                                    

Continuering extra beleidContinuering extra beleidContinuering extra beleidContinuering extra beleid

7.2 RO/EZ Kolibri 300             300             -                  -                  

7.3 RO/EZ Opwaarderen ringwegen 454             454             -                  -                  

Totaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleid ----                                                            754754754754                                                754754754754                                                ----                                                                    ----                                                                    

Totaal 2011Totaal 2011Totaal 2011Totaal 2011 4.2114.2114.2114.211                            1.1201.1201.1201.120                                    4.8674.8674.8674.867                                    14141414                                                        450450450450                                                

OorspronkelijkOorspronkelijkOorspronkelijkOorspronkelijk ReserveReserveReserveReserve

bedragbedragbedragbedrag ExtraExtraExtraExtra

DeelDeelDeelDeel

prog.prog.prog.prog. DienstDienstDienstDienst Naam beleidswijzigingen begroting 2012Naam beleidswijzigingen begroting 2012Naam beleidswijzigingen begroting 2012Naam beleidswijzigingen begroting 2012 (i)(i)(i)(i) (s)(s)(s)(s) BesteedBesteedBesteedBesteed VrijvalVrijvalVrijvalVrijval BeleidBeleidBeleidBeleid

Aanvullend extra beleid 2012Aanvullend extra beleid 2012Aanvullend extra beleid 2012Aanvullend extra beleid 2012

13.1 BSD Organisatie- en cultuurverandering 665           665             -                  ----                                                                    

13.1 BSD Organisatieontwikkeling / frictiekosten 1.000        235             765             ----                                                                    

11.2 BSD Wijkcommunicatie 50             50               -                  ----                                                                    

11.2 BSD Burgerparticipatie 50             50               -                  ----                                                                    

10.1 BSD Veiligheidsbeleid 1.250        1.200          50               ----                                                                    

13.1 BSD SNN 110           110             -                  ----                                                                    

2.3 BSD Akkoord van Groningen 500           500             -                  ----                                                                    

4.1 HVD WMO 1.700        1.700          -                  -                  

1.4 iederz iederz WSW 3.822        3.822          -                  ----                                                                    

9.1 MD Onderhoud, incidentele aanvulling budget 56             56               -                  ----                                                                    

4.2 OCSW Geweld in afhankelijkheidsrelaties 37             37               -                  ----                                                                    

4.3 OCSW Noodopvang asielzoekers 265           265             -                  ----                                                                    

1.3 OCSW O2G2 9.000        9.000          -                  ----                                                                    

7.3 ROEZ Kleine verkeersmaatregelen 100           100             -                  ----                                                                    

7.5 ROEZ Veilige schoolomgeving 400           400             -                  ----                                                                    

8.2 ROEZ Woningmarkt 750           750             -                  ----                                                                    

8.3 ROEZ Woonschepenhaven 1.000        500             -                  500             

7.4 ROEZ Parkeerbedrijf 7.400        7.400          -                  ----                                                                    

8.5 ROEZ Suikerunie 500           500             -                  ----                                                                    

2.1 ROEZ Aanvulling reserve grondzaken 6.000        6.000          -                  ----                                                                    

2.3 ROEZ Cofinancieringsfonds kennisprojecten 500           500             -                  ----                                                                    

1.5 SOZAWEEfficiency UWV 900           900             -                  ----                                                                    

1.5 SOZAWEFrictiekosten SoZaWe 1.387        1.387          -                  ----                                                                    

1.3 SOZAWESchuldhulp 70             70               -                  ----                                                                    

1.3 SOZAWEArmoedebeleid 800           800             -                  ----                                                                    

1.1 SOZAWE200 banenplan 500           500             -                  ----                                                                    

1.3 SOZAWELokaal inkomensbeleid 333           333             -                  ----                                                                    

1.3 SOZAWEBUIG 6.174        3.159          3.015          ----                                                                    

Totaal aanvullend extra beleid 2012Totaal aanvullend extra beleid 2012Totaal aanvullend extra beleid 2012Totaal aanvullend extra beleid 2012 45.31945.31945.31945.319                    ----                                                                    40.98940.98940.98940.989                            3.8303.8303.8303.830                                    500500500500                                                
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Extra beleidsmiddelen 2012Extra beleidsmiddelen 2012Extra beleidsmiddelen 2012Extra beleidsmiddelen 2012

13.1 BSD Taakstelling tarieven 165             165             -                  -                  

12.3 BSD Facilitaire dienstverlening: ICT 878             878             -                  -                  

13.1 BSD Techniekeducatie 80               80               -                  -                  

12.3 DIA Facilitaire dienstverlening: ICT 1.700          1.700          ----                                                                    ----                                                                    

3.1 OCSW 4e Kinderwerktuin 150             150             -                  -                  

7.2 RO/EZ Kolibri 300             300             -                  -                  

9.1 RO/EZ Grootonderhoud 1.335          1.335          -                  -                  

Totaal extra beleidsmiddelen 2012Totaal extra beleidsmiddelen 2012Totaal extra beleidsmiddelen 2012Totaal extra beleidsmiddelen 2012 ----                                                            4.6084.6084.6084.608                                    4.6084.6084.6084.608                                    ----                                                                    ----                                                                    

Continuering extra beleidContinuering extra beleidContinuering extra beleidContinuering extra beleid

9.1 MD Onderhoud, incidentele aanvulling budget ----                                                            -                  ----                                                                    ----                                                                    

2.1 ROEZ G-kracht 1.000        1.000          -                  ----                                                                    

2.2 ROEZ Binnenstadmanagement, bouwfestival 300           300             -                  ----                                                                    

8.2 ROEZ Aanvulling reserve grondzaken 3.000        3.000          -                  ----                                                                    

8.2 ROEZ Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 1.000        264             -                  736             

9.1 ROEZ Herewegviaduct 100           30               -                  ----                                                                    

9.1 ROEZ Onderhoud, incidentele aanvulling budget 544           544             -                  ----                                                                    

Totaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleidTotaal continuering extra beleid 5.9445.9445.9445.944                            ----                                                                    5.1385.1385.1385.138                                    ----                                                                    736736736736                                                

Totaal 2012Totaal 2012Totaal 2012Totaal 2012 51.26351.26351.26351.263                    4.6084.6084.6084.608                                    50.73550.73550.73550.735                            3.8303.8303.8303.830                                    1.2361.2361.2361.236                                    

RO/EZ Gespaarde vrijval str.midd.kolibri t/m 2012 1.012          

Totaal extra beleid inclusief vrijval kapitaal lasten RO/EZTotaal extra beleid inclusief vrijval kapitaal lasten RO/EZTotaal extra beleid inclusief vrijval kapitaal lasten RO/EZTotaal extra beleid inclusief vrijval kapitaal lasten RO/EZ 6.1696.1696.1696.169                                    

Af: inzet vrijval kapitaallasten RO/EZ Structuurplan 66               

Af: inzet vrijval kapitaallasten RO/EZ G-kracht 475             

Af: RO/EZ Zuidelijke Ringweg 375             

Af: RO/EZ Taakstelling Meerjarenbeeld 400             

Totaal vrijval nieuw beleid na aftrek inzet vrijval kapitaallasten RO/EZTotaal vrijval nieuw beleid na aftrek inzet vrijval kapitaallasten RO/EZTotaal vrijval nieuw beleid na aftrek inzet vrijval kapitaallasten RO/EZTotaal vrijval nieuw beleid na aftrek inzet vrijval kapitaallasten RO/EZ 4.8534.8534.8534.853                                    

Totaal generaalTotaal generaalTotaal generaalTotaal generaal 71.21171.21171.21171.211                    13.71313.71313.71313.713                            73.67673.67673.67673.676                            6.1696.1696.1696.169                                    5.2735.2735.2735.273                                     
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BIJLAGE 3  TOTAALOVERZICHT DEELPROGRAMMA’S BESTAAND BELEID 

Bijlage 3  TOTAAL OVERZICHT DEELPROGRAMMA’S BESTAAND 
BELEID 
 
Totaaloverzicht deelprogramma's bestaand beleid (= bijlage 3 begroting)

Mutatie 

Dienst Deelprogramma Lasten Baten Saldo Reserves Saldo

Programma Werk en inkomen

1.1 SOZAWE Werk en activering 29.082           23.589           5.493-             -                     5.493-             

1.2 SOZAWE Arbeidsmarktbeleid 995                900                95-                  -                     95-                  

1.3 DIA/SOZAWE Inkomen en financiele ondersteuning 175.206         142.627         32.579-           238                32.341-           

1.4 iederz iederz 62.445           59.250           3.195-             -                     3.195-             

Totaal Werk en inkomen 267.728         226.366         41.362-           238                41.124-           

Programma Economie en werkgelegenheid

2.1 MD/ROEZ Ruimte voor bedrijvigheid 4.440             1.375             3.065-             -                     3.065-             

2.2 ROEZ Binnenstad en toerisme 1.297             214                1.083-             -                     1.083-             

2.3 BSD/OCSW/ROEZ Groningen kennisstad 800                423                377-                -                     377-                

2.4 ROEZ Overige acquisitie 10                  10                  -                     -                     -                     

2.5 ROEZ Overig 18.803           5.542             13.261-           147                13.114-           

Totaal Economie en werkgelegenheid 25.350           7.564             17.786-           147                17.639-           

Programma Jeugd en onderwijs

3.1 HVD/OCSW Integraal jeugdbeleid 57.657           22.228           35.429-           360                35.069-           

3.2 OCSW Overig -                     -                     -                     -                     -                     

Totaal Jeugd en onderwijs 57.657           22.228           35.429-           360                35.069-           

Programma Welzijn, gezondheid en zorg

4.1 HVD/OCSW Sociale samenhang en participatie 45.847           4.738             41.109-           329                40.780-           

4.2 HVD/OCSW/ROEZ Preventie en zorg 33.219           11.883           21.336-           563-                21.899-           

4.3 OCSW/SOZAWE Integratie en emancipatie 4.740             1.951             2.789-             2                    2.787-             

4.4 OCSW overige 57                  57                  -                     -                     -                     

Totaal Welzijn, gezondheid en zorg 83.863           18.629           65.234-           232-                65.466-           

Programma Sport en bewegen

5.1 OCSW/ROEZ Sportieve infrastructuur 24.237           7.465             16.772-           255                16.517-           

5.2 OCSW Deelname aan sport 1.623             163                1.460-             135                1.325-             

5.3 OCSW/ROEZ Overig 501                128                373-                43                  330-                

Totaal Sport en bewegen 26.361           7.756             18.605-           433                18.172-           

Programma Cultuur

6.1 DIA/OCSW/ROEZ Culturele infrastructuur 42.214           9.604             32.610-           229-                32.839-           

6.2 OCSW Deelname aan cultuur 1.655             38                  1.617-             19                  1.598-             

6.3 MD/OCSW Overig 1.848             447                1.401-             26                  1.375-             

Totaal Cultuur 45.717           10.089           35.628-           184-                35.812-           

Programma Verkeer

7.1 ROEZ Fiets 1.040             -                     1.040-             -                     1.040-             

7.2 ROEZ Openbaar vervoer 172                172                -                     -                     -                     

7.3 ROEZ Auto 463                163                300-                -                     300-                

7.4 MD/ROEZ Parkeren 14.146           16.277           2.131             1.063-             1.068             

7.5 Verkeersveiligheid -                     -                     -                     -                     -                     

7.6 MD/ROEZ Overige 9.895             4.013             5.882-             -                     5.882-             

Totaal Verkeer 25.716           20.625           5.091-             1.063-             6.154-              
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Mutatie 

Dienst Deelprogramma Lasten Baten Saldo Reserves Saldo

Programma Wonen

8.1 ROEZ Doelgroepen 935                236                699-                -                     699-                

8.2 MD/ROEZ Nieuwbouw 11.207           9.787             1.420-             6-                    1.426-             

8.3 ROEZ Bestaande woningvoorraad 4.572             3.947             625-                1.891-             2.516-             

8.4 ROEZ Cultuur historie en archeologie 1.267             181                1.086-             34                  1.052-             

8.5 ROEZ Overig 5.828             4.264             1.564-             215-                1.779-             

Totaal Wonen 23.809           18.415           5.394-             2.078-             7.472-             

Programma Onderhoud en beheer openbare ruimte

9.1 MD/ROEZ Kwaliteit van de leefomgeving 58.958           22.597           36.361-           22                  36.339-           

9.2 MD Afvalinzameling en -verwerking 31.428           33.972           2.544             1.233             3.777             

9.3 MD/ROEZ Overig 3.043             1.336             1.707-             335-                2.042-             

Totaal Onderhoud en beheer openbare ruimte 93.429           57.905           35.524-           920                34.604-           

Programma Veiligheid

10.1 BSD Veilige woon- en leefomgeving 144                -                     144-                -                     144-                

10.2 Bedrijvigheid en veiligheid -                     -                     -                     -                     

10.3 Jeugd en Veiligheid -                     -                     -                     -                     

10.4 ROEZ Integriteit en veiligheid 10                  -                     10-                  -                     10-                  

10.5 HVD/MD Fysieke veiligheid 29.517           13.585           15.932-           -                     15.932-           

10.6 Overig -                     -                     -                     -                     

Totaal Veiligheid 29.671           13.585           16.086-           -                     16.086-           

Programma Stadhuis en stadjer

11.1 ROEZ Contact met de burger 90                  45                  45-                  -                     45-                  

11.2 BSD/ROEZ Beleidscommunicatie 788                373                415-                -                     415-                

11.3 DIA Publieke dienstverlening 18.375           8.285             10.090-           514-                10.604-           

11.4 DIA Overig 279                190                89-                  89-                  

Totaal Stadhuis en stadjer 19.532           8.893             10.639-           514-                11.153-           

Programma Bedrijfsvoering

12.1 BSD/ROEZ Innovaties 4.035             52                  3.983-             -                     3.983-             

12.2 Personeel -                     -                     -                     -                     -                     

12.3 DIA/ROEZ Facilitaire dienstverlening intern en extern36.800           32.969           3.831-             30-                  3.861-             

12.4 BSD/ROEZ Overig 1.387             628                759-                -                     759-                

Totaal Bedrijfsvoering 42.222           33.649           8.573-             30-                  8.603-             

Programma Overig

13.1 BSD/DIA College, Raad en overig 53.527           18.077           35.450-           2.529-             37.979-           

13.2 DIA overig -                     -                     -                     -                     -                     

Totaal Overig 53.527           18.077           35.450-           2.529-             37.979-           

Programma Algemene inkomsten en post onvoorzien

15.1 BSD/CT/DIA Algemene inkomsten en post onvoorzien44.492           379.825         335.333         -                     335.333         

Totaal Algemene inkomsten en post onvoorzien 44.492           379.825         335.333         -                     335.333         

Totaal lasten en baten 2013 839.074         843.606         4.532             4.532-             0                     
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BIJLAGE 4  EXPLOTATIEBEBROTING 2013 

Bijlage 4  EXPLOITATIEBEGROTING 2013 
 
 

Baten: Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

Niet in te delen inkomsten 0 14.552 30.548

Rente 29.965 19.802 17.928

Goederen en diensten 242.631 171.541 175.206

Belastingen 62.183 65.618 66.694

Overdrachten 515.426 480.359 482.497

Voorzieningen 5.192 18 18

Totaal baten 855.397 751.890 772.891

Lasten: Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

Niet in te delen uitgaven 0 9.750 19.889

Salarissen en sociale lasten 248.973 260.976 253.265

Personeel van derden 29.011 13.940 10.969

Rente en afschrijving 53.985 57.063 59.466

Goederen en diensten 216.370 154.736 142.695

Overdrachten 271.657 279.579 280.028

Voorzieningen 48.639 2.661 2.047

Totaal lasten 868.635 778.705 768.359

Mutatie in reserves 9.379 -26.815 4.532

Saldo -22.617 0 0

 
 
Baten 
 
Niet in te delen inkomsten 
Hier worden de inkomsten geboekt, die niet onder een andere inkomstenrekening zijn te rangschikken. 
De stijging van 15,9 miljoen euro wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal niet toe te wijzen 
posten en bezuinigingstaakstellingen.  
 
Rente 
Hieronder vallen de rente-inkomsten van belegde overtollige kasmiddelen, rente van verstrekte kort- 
en langlopende geldleningen, enzovoorts. 
 
Specificatie: 
Rente Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

Rente langlopende leningen u/g 17.442

Rente kas-/callgeldlening u/g 17.839 15.758

Rente consumptief krediet 225 264 258

Overig waaronder dividenden 12.298 1.699 1.912

Totaal 29.965 19.802 17.928

 
De mutaties in de rentebaten in de begroting ten opzichte van de begroting van 2012 zijn een saldering 
van diverse posten. De rente langlopende leningen u/g geeft een nadeel van 1,8 miljoen euro. Deze 
daling wordt veroorzaakt door de verlaging van de rente stand en de afname van de portefeuille u/g 
leningen aan woningbouwcorporaties en leningen aan derden.  
 
Goederen en diensten. 
In de post Goederen en diensten zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording de leges en de 
heffingen opgenomen. Tevens vind u hier de vergoeding voor het beschikbaar stellen van personeel aan 
derden, ontvangen huren en pachten, de verkoopopbrengst van gronden, andere onroerende zaken en 
buitengebruik gestelde duurzame goederen, evenals de opbrengsten wegens verkoop van goederen en 
diensten. 
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Specificatie: 
Goederen en diensten Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

Vergoeding voor personeel 5.025 5.735 3.338

Huren en pachten 12.033 11.408 12.903

Leges en Heffingen 54.742 55.934 58.137

Overige goederen en diensten 170.831 98.464 100.828

Totaal 242.631 171.541 175.206

 
 
De baten stijgen in de begroting ten opzichte van de begroting van 2012 met 5,2 miljoen euro. Deze 
stijging bestaat uit een optelling van verschillende goederen en diensten. 
 
Specificatie: 

Belastingen Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

Onroerend zaak belasting 52.664 55.870 57.212

Hondenbelasting 715 746 759

Logiesbelasting 1.401 900 950

Roerende zaak belasting 86 68 69

Precario belasting 473 454 472

Parkeerbelasting 6.844 7.580 7.232

Totaal 62.183 65.618 66.694

 
 
Belastingen 
De stijging van 1,0 miljoen euro bij de belastingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de nominale 
tariefstijging en de volumeontwikkeling bij de nieuwbouw. 
 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar programma 14 lokale belastingen en heffingen. 
 
Overdrachten 
Hierop worden de Algemene Uitkering en de specifieke uitkeringen van het Rijk verantwoord. De 
stijging van 2,1 miljoen euro ten opzichte van de actuele begroting 2012 wordt vooral veroorzaakt door 
de verwachte toename van het aantal bijstandsklanten waarvoor een hogere rijksbijdrage wordt 
verwacht ( 4,7 miljoen euro), extra gelden via een specifieke uitkering in het kader van Onderwijs 
achterstandenbeleid 856 duizend euro, een daling van het gemeente fonds van 1,1 miljoen euro en een 
daling van het subsidiebedrag bij iederz van 1,4 miljoen euro.  
 
Voorzieningen 
Conform het BBV mogen er geen onttrekkingen meer via de exploitatie lopen. Uitgaven worden 
rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.  
 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting reserves en voorzieningen.  
 
Lasten 
 
Niet in te delen uitgaven 
 
Hier worden de lasten opgenomen, die niet onder een andere categorie zijn te rangschikken. Ook zijn 
hieronder opgenomen de extra beleidsmiddelen, die nog verdeeld moeten worden, de post onvoorzien 
en middelen investeringen in de organisatie.  
 
 
Salarissen en sociale lasten 
Zie ook bijlage 5 a, het overzicht personele sterkte en personeelslasten (Staat B). 
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Specificatie (exclusief kosten externe inhuur): 

Salarissen en

 sociale lasten

B&W gemeenteraad 1.759 1.798 1.808

Gemeentelijk personeel 3.069 189.105 3.182 203.195 3.124 201.731

WSW personeel 1.355 42.279 1.324 42.026 1.264 39.548

Wwb 6.950 5.062 2.773

Voormalig personeel 4.780 4.755 4.149

Bovenformatief 70 4.799 76 4.499 48 3.556

Verhaal salarissen -1.036 -365 -300

Totaal 4.494 248.636 4.582 260.970 4.436 253.265

Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

 
 
B&W/Gemeenteraad 
Het aantal raadsleden is ongewijzigd; de loonkosten zijn iets hoger begroot, rekening houdend met een 
stijging van de salariskosten in 2013 met 0,56%. 
 
Personeel in dienst 
De begrote loonsom (gemeentelijk personeel exclusief bovenformatieve medewerkers) voor 2013 
bedraagt 1 miljoen euro minder dan de begrote loonsom uit de actuele begroting 2012. De daling van 
de begrote loonsom 2013 wordt veroorzaakt door een afname van de formatie met 58 fte. Dat levert 
een voordeel op van 4 miljoen euro. Daar staat tegenover een kostenstijging van 1,32% die opgebouwd 
is uit: 
- 0,5 % verhoging sociale lasten per 1 januari 2013, 
- 0,57 % verhoging in verband met periodieken, 
- 0,25 % verhoging in verband met de per 20 april 2012 afgesloten CAO. 
 
Daarmee is de verhoging 1,32% en dat betekent een nadeel van 3 miljoen euro. Totaal levert dat een 
voordeel van 1 miljoen euro op.  
 
+  6  fte Bestuursdienst: de formatie is met 5,89 fte uitgebreid, waarvan 4,39 fte  

taakstellend. Het gaat om functies als bestuursadviseur, beleidsmedewerker en de 
kwartiermaker Meerstad.  

-   0  fte  DIA: zowel enkele toenames in de formatie als enkele afnames van zeer beperkte  
omvang, waarbij het saldo op nul uitkomt. 

+  5 fte HVD: De formatie is met 5 fte uitgebreid in verband met werkzaamheden voor de regio. 
Het betreft 2 fte bij de afdeling TBC als gevolg van uitbreiding van het contract met 
COA en 2 fte bij de regionale brandweer. Daarnaast kent de GGD een uitbreiding van 1 
fte.  

-    1 fte iederz: dit betreft het natuurlijk verloop van een medewerker (pensionering).  
-    6 fte Milieudienst: de daling van de formatie met 6 fte wordt veroorzaakt door de  

   bezuinigingen, beëindiging van een aantal tijdelijke functies en door formatie  
   overdracht naar RO/EZ. 

-   41 fte OCSW: de formatie is met 3,6 fte uitgebreid door extra taken voor de 4e   
  kinderwerktuin en door de functie van directeur projecten. Daarnaast is de  
  formatie met 45 fte gedaald. Dit komt grotendeels (33 fte) voor rekening van de  

verzelfstandiging van de Stedelijke Muziekschool. Daarnaast verdwijnt er formatie  
vanwege de bezuinigingen (6,1 fte), de vorming van het GMT (1,7 fte) en overig 
inclusief vervallen formatie (4,2 fte).  

-    8 fte ROEZ: de daling met 8 fte wordt mede veroorzaakt door het schrappen van (delen  
van) functies als teamleider, afdelingshoofd, secretaresse en facilitaire functies.  

-  13 fte SOZAWE: de formatie neemt af met 13,19 fte, wat voor een deel voor rekening van 
de GKB komt, voor een deel als gevolg van de reorganisatie en voor een deel als gevolg 
van bezuinigingen. 

--------------- 
-  58 fte   
 
Bovenformatief personeel 
Bovenop de begrote, toegestane formatie is in Staat B vastgelegd hoeveel bovenformatief personeel wij 
in 2013 begroten en de kosten daarvan. Het aantal bovenformatieve fte’s bedraagt in de begroting 2013 
48 fte, een afname van 28 fte t.o.v. de actuele begroting van 2012. Deze afname wordt met name 
veroorzaakt door het gericht sturen op plaatsing van de herplaatsingskandidaten. 
 
 



 388

Personeel van derden Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

Uitzendkrachten/gedetacheerd inleen 23.338

Adviseurs/interim management overig 5.673

Totaal 29.011 13.940 10.969

 
Personeel van derden 
Externe inhuur wordt voor een deel gedekt uit de middelen die zijn gekoppeld aan de formatie. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om opengestelde maar nog niet ingevulde vacatures. Maar een deel van de 
formatie wordt bewust niet ingevuld. Dit wordt gebruikt voor bijvoorbeeld opvang van 
piekwerkzaamheden of ziekte of voor de uitvoering van projecten. Daarnaast wordt externe inhuur 
gedekt uit andere middelen, bijvoorbeeld projectbudgetten. In bovenstaande tabel staat in de kolom 
‘Rekening 2011’ het totaal aan externe inhuur. In kolommen ‘Begroting 2012’ en ‘Begroting 2013’ staat 
alleen dat deel van de externe inhuur dat wordt gedekt uit andere middelen dan de formatie. Zie 
bijlage 5 b, het overzicht ‘Begroting personeel van derden’ voor een totaal van de begrote externe 
inhuur. 
 
Rente en afschrijving 
 
Specificatie: 
Rente en afschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

Afschrijvingen 30.757 30.365 29.943

Rente 23.228 26.698 29.523

Totaal 53.985 57.063 59.466

 
De rentelasten stijgen in de begroting ten opzichte van de begroting van 2012 met 4,4 miljoen euro 
door afname van de portefeuille o/g leningen woningbouwcorporaties en derden. De daling bij 
afschrijvingen van 422 duizend euro wordt voornamelijk veroorzaakt doordat gemeente breed niet meer 
afgeschreven wordt tot nihil, maar tot getaxeerde restwaarde.  
 
Goederen en diensten 
Hieronder vallen de aankoop van goederen en diensten, energiekosten, duurzame goederen, specifieke 
gebruik/verbruiksgoederen, uitbestede werkzaamheden, huren en pachten, verzekeringen, 
vergoedingen en overige diensten. De lasten van overige goederen en diensten dalen met 9 miljoen 
euro ten opzichte van de actuele begroting 2012. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt bij RO/EZ 
door het terug ramen van in 2012 beschikbare middelen voor incidenteel extra beleidsmiddelen. 
 
Overdrachten 
Tot de inkomens- en vermogensoverdrachten behoren onder andere de subsidies aan 
instellingen/organisaties en de uitkeringen op grond van de bijstandsregelingen. 
De lasten van overdrachten dalen met 12,7 miljoen euro ten opzichte van de actuele begroting 2012. 
Dat wordt veroorzaakt door diverse mutaties. De belangrijkste oorzaak van de daling is dat er in 2013 
minder besteed wordt aan re-integratie en activering als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk op 
het flexibele re-integratiebudget.  
 
Voorzieningen 
Hieronder zijn opgenomen de dotaties aan de voorzieningen. Toevoegingen en onttrekkingen aan 
reserves betreffen altijd resultaatbestemming. Onttrekkingen aan voorzieningen vinden rechtstreeks 
plaats op de voorziening. Zie ook het overzicht reserves en voorzieningen. 
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BIJLAGE 5A  STAAT B: OVERZICHT FORMATIE PRIMITIEF, FORMATIE ACTUEEL EN BEZETTING BEGROTING 2013  

Bijlage 5a  OVERZICHT FORMATIE PRIMITIEF, ACTUEEL EN 
BEZETTING BEGROTING 
 

Staat B: overzicht formatie primitief 2013, formatie actueel 2012 en bezetting rekening 2011

Totaal

fte euro fte euro fte euro

Personeel in dienst: aanstellingsvorm Soort formatie

Vast Vast 3.055 197.721 3.074 197.453 2.965 183.169

Tijdelijk Vast 16 942 23 870 43 2.215

Vast Tijdelijk 36 2.171 61 3.755 39 2.533

Tijdelijk Tijdelijk 18 897 23 1.117 22 1.188

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst 3.124 201.731 3.182 203.195 3.069 189.105

Bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 48 3.556 76 4.499 70 4.799

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 1 3.124 201.731 3.182 203.195 3.139 193.904

Stagiaires, BBL, werkleerplekken 0 6 0 337

Bestuur 1.808 1.798 46 1.759

WSW 1.264 39.548 1.324 42.026 1.355 42.279

WWB 2.773 5.062 0 6.950

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB 44.129 48.886 1.401 50.988

Externe inhuur met andere dekking dan de begrote formatie 10969 13.940 x 29.011

Voormalig personeel

Wachtgelden (conform EMIS) 658 686 5 652

FLO 1.395 1.842 49 1.993

FPU (16% gemeentelijke aanvulling en compensatie pensioen) 1.738 1.798 x 1.855

Overig 358 429 2 280

Totaal voormalig personeel 4.149 4.755 56 4.780

AF:

Gedetacheerde uitleen 0 -3.338 0 -5.735 x -4.977

Verhaal salaris -300 -365 x -1.036

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris -3.638 -6.100 -6.013

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding 4.527 4.994 x 3.902

Werving en selectie 215 214 x 186

Personele vergoedingen en verstrekkingen 1.546 1.677 x 2.275

Overig 921 647 x 891

Totaal overige personeelskosten 7.209 7.532 7.254

Totaal generaal fte's en personele lasten 4.388 264.549 4.506 272.214 4.596 280.261

bezetting

Toegestane 

(begrote)  formatie

Toegestane

(begrote)  formatie

Actuele begroting 2012 Rekening 2011Primitieve begroting 2013

Gemiddelde personele 
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BIJLAGE 5B  BEGROTING PERSONEEL VAN DERDEN  

Bijlage 5b  BEGROTING PERSONEEL VAN DERDEN 
 
NB.: naar aanleiding van het collegebesluit van 9 november 2010 gelden er beperkende  
maatregelen voor de externe inhuur. Zo mogen de totale kosten besteed aan externe inhuur in 2013 
niet meer bedragen dan 12% van de loonsom realisatie 2012 (exclusief bovenformatieven). 
 

Categorieën waarvoor  extern personeel zal worden ingezet (bedragen in € 1.000)

1. Tijdelijke invulling van opengestelde vacatures in de formatie 4.026

2. Inzet t.b.v. piekwerkzaamheden in het reguliere takenpakket 1.618

4. Inzet t.b.v. projecten 3.573

3. Inzet t.b.v. extra werk (niet: piekwerkzaamheden en projecten) 1.601

5. Vervanging i.v.m. zwangerschap en ziekte 805

6. Overig 4.832

Totaal categorieën 1 t/m 6 16.454

Dekkingsbronnen voor externe inhuur (bedragen in € x 1.000)

1. Begrote (toegestane) formatie 5.485

Overige dekkingsbronnen:

2. Projectbudgetten 4.784

3. Concernbijdrage 1.077

4. Overige 5.108

Totaal overige dekkingsbronnen 10.969

Totaal dekkingsbronnen 16.454
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BIJLAGE 6  OVERZICHT GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2013  

Bijlage 6  OVERZICHT GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2013 
 

 

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 2013

Aanschaf-

waarde

 01-01-2013

Vermeer-

deringen

Vermin-

deringen

Aanschaf-

waarde

 31-12-2013

Cumulatieve

 afschrijving

 t/m 2012

Bijdragen

 van 

derden

Afschrijving

2013

Boekwaarde

01-01-2013

Boekwaard

e

31-12-2013

Toegerekend

e

rentelasten

Totaal

kapitaallaste

n

(Im)materiële vaste activa

Bestuursdienst 595                  -                      -                      595                  500                  -               32                    95                  63                3                      35                    

DIA 47.773             3.525               -                      51.298             18.797             -               4.226               28.976           28.275         1.023               5.249               

iederz 19.244             1.500               -                      20.744             12.741             -               1.200               6.503             6.803           300                  1.500               

HVD 17.173             -                      -                      17.173             5.445               -               402                  11.728           11.326         407                  809                  

Milieudienst 66.637             4.304               -                      70.941             40.908             -               4.415               25.729           25.618         1.442               5.857               

OCSW 281.103           9.647               -                      290.750           98.887             -               8.613               182.216         183.250       6.557               15.170             

RO/EZ 502.038           25.233             4.100               523.171           102.613           -               10.512             399.425         410.046       13.590             24.102             

SOZAWE 55.580             13.234             -                      68.815             599                  -               543                  54.982           67.673         316                  858                  

 Totaal (im)

materiële vaste 

activa 990.143           57.443             4.100               1.043.487        280.490           -               29.943             709.654         733.054       23.638             53.580             

 economisch nut 790.846           46.584             -                      837.431           224.816           -               25.286             566.031         587.329       18.757             44.042             

 maatschappelijk nut 199.297           10.859             4.100               206.056           55.674             -               4.657               143.623         145.725       4.881               9.538               

Financiële vaste activa

Concern Treasury -                      -                      -                      -                      -                      -               -                      -                    -                   -                      -                      

Bestuursdienst 30.426             -                      -                      30.426             -                      -               -                      30.426           30.426         1.019               1.019               

iederz -                      -                      -                      -                      -                      -               -                      -                    -                   -                      -                      

DIA 823                  -                      -                      823                  -                      -               -                      823                823              29                    29                    

 RO/EZ 20.379             1.700               620                  21.459             213                  -               15                    20.166           21.231         345                  360                  

 OCSW 3.452               -                      -                      3.452               2.324               -               150                  1.128             978              38                    188                  

 Totaal Financiële

 vaste activa 55.080             1.700               620                  56.160             2.537               -               165                  52.543           53.458         1.431               1.596               

Totaal Vaste activa 1.045.223        59.143             4.720               1.099.647        283.027           -               30.108             762.197         786.512       25.069             55.176             
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BIJLAGE 7  OVERZICHT UITGELEENDE LANGLOPENDE GELDLENINGEN  

Bijlage 7  OVERZICHT UITGELEENDE LANGLOPENDE GELDLENINGEN 
 

Overzicht uitgeleende langlopende leningen 2013

Boek

waarde

Uitge

leend Aflossing

Boek

waarde Rente Rente en

1-1-2013 2013 2013 31-12-2013 2013 aflossing

=1+2-3 = 3 + 5

Omschrijving 1 2 3 4 5 6

- Gem. woningbouw (tot 1985) 2.723 0 139 2.584 197 335

- Gem. woningbouw (na 1985) 187.677 4.279 33.932 158.024 7.131 41.063

- Martiniplaza BV 13.955 0 498 13.457 611 1.109

- Euroborg NV 17.165 0 407 16.758 874 1.281

- NV Waterbedrijf Groningen 2.596 0 2.596 0 0 2.596

- Verpleeghuis Innersdijk 0 0 0 0 0 0

- Bejaardenhuizen (Patrimonium & Huismeesters) 1.335 0 51 1.284 64 116

- Simplon 630 0 49 581 33 82

- Grunneger Power 200 0 0 200 8 8

- Zwembad Hoogkerk 140 0 20 120 7 27

- Multifunctioneel Centrum Engelbert 415 0 31 384 16 47

- Overig (subsidie BSD) 0 0 0 0 0 0

- TCN (inzake SIG) 4.496 0 0 4.496 118 118

- Monumentenfonds 1.000 0 0 1.000 47 47

- Groninger Museum 595 0 36 560 34 69

- Meerstad 115.000 0 0 115.000 3.477 3.477

- ARCG 3.287 0 135 3.152 126 262

- Onderwijshuisvesting, Sport/Welzijn, Kunst en Cultuur 564 0 75 489 19 94

- Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 9850 1700 620 10930 0 620

- Leningen U/G (GKB) 2.100 1.000 1.000 2.100 220 1.220

Totaal 363.728 6.979 39.590 331.118 12.981 52.571
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BIJLAGE 8A  OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2013 

Bijlage 8a  OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2013 
 

Verloopoverzicht reserves  2013

Dienst Omschrijving Saldo

 01-01-2013

 Rente Overige 

Toevoeging

Overige 

Onttrek

king

Vrijval Saldo 

31-12-2013

ALGEMENE EGALISATIERESERVE

BSD Algemene egalisatiereserve (AER) 1.206 0 0 1.188 0 18               

Totaal algemene egalisatiereserve 1.206 0 0 1.188 0 18

BESTEMMINGSRESERVES EGALISATIE TARIEVEN

MD Egalisatie afvalstoffenheffing 6.285 0 0 1.233 0 5.052

Totaal bestemmingsreserves egalisatie tarieven 6.285 0 0 1.233 0 5.052

DIENSTEGALISATIERESERVES

BSD Exploitatiereserve BD 0 0 0 0 0 -                  

CT Rente egalisatiereserve 1.750 0 0 0 0 1.750          

CT Egalisatiereserve Treasury 0 0 0 0 0 -                  

DIA Dienst egalisatie reserve DIA 0 0 0 0 0 -                  

HVD Dienstegalisatiereserve HVD 0 0 0 0 0 -                  

HVD Egalisatiereserve WMO 1.102 0 0 0 0 1.102          

iederz Algemene reserve Iederz 0 0 0 0 0 -                  

MD Algemene bedrijfsreserve 50 0 0 0 0 50               

OCSW Egalisatiereserve OCSW 0 0 0 0 0 -                  

ROEZ Algemene reserve bedrijfsvoering ROEZ 0 0 0 0 0 -                  

SOZAWE Egalisatiereserve 0 0 0 0 0 -                  

SOZAWE Bureau Onderzoek & Statistiek 0 0 0 22 0 22-               

Totaal dienstegalisatiereserves 2.902 0 0 22 0 2.880

BESTEMMINGSRESERVES OVERIGE

BSD Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds 2.266 0 1.790 2.564 0 1.492          

BSD Afkoopsom EGD / risico GKB 0 0 0 0 0 -                  

BSD Aandelen NV Essent 1.262 0 0 0 0 1.262          

BSD Martiniplaza B.V. 5.216 0 0 0 0 5.216          

BSD Rechtspositie raadsleden 0 0 0 0 0 -                  

BSD Bestuurlijke vernieuwing 0 0 0 0 0 -                  

BSD Mobiliteit topkader 0 0 0 0 0 -                  

BSD Kosten dualisering 51 1 0 13 0 39               

BSD Nieuw beleid 1.814 0 0 0 0 1.814          

BSD Stadsmeierrechten 330 0 0 0 0 330             

BSD Voorzieningen Meerstad 34 0 0 0 0 34               

BSD Personeel In Balans 1.693 0 436 0 0 2.129          

BSD Onvoorzien 0 0 0 0 0 -                  

BSD Reserve Regio Specifiek pakket ZZL 120.376 2.025 2.351 309 0 124.443      

BSD Ten Boer 143 0 0 0 0 143             

BSD IZA-gelden 4.503 0 0 0 0 4.503          

BSD Frictiekosten bez 11-14 1.047 0 0 0 0 1.047          

DIA Bestemmingsreserve huisvesting 0 0 0 0 0 -                  

DIA Bestemmingsreserve ACG/AIM 0 0 0 0 0 -                  

DIA WGA 1030 0 30 0 0 1.060          

DIA Uitvoering wet WOZ 0 0 0 0 0 -                  

DIA Verkiezingen 12 0 514 0 0 526             

HVD Overige bestemde reserves WVG 320 0 0 320 0 -                  

MD Bodemsanering / project Grondig 3572 66 394 125 0 3.907          

MD Duurzaamheidprogramma 169 0 0 0 0 169             

MD Stadstoezicht 285 0 0 0 0 285              
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Dienst Omschrijving Saldo

 01-01-2013

 Rente Overige 

Toevoeging

Overige 

Onttrek

king

Vrijval Saldo 

31-12-2013

OCSW Vensterschool Hoogkerk 725 0 0 53 0 672             

OCSW Vensterschool Vinkhuizen 149 0 0 35 0 114             

OCSW Huisvesting Semmelweisstraat 75 0 0 0 0 75               

OCSW Wijkpost tbv Vensterschool Koorenspoor 287 0 0 25 0 262             

OCSW Nieuwbouw Paddepoel NDE 61 0 0 2 0 59               

OCSW nieuwbouw VMBO 5128 0 0 0 0 5.128          

OCSW Herbouw technasium Werkmancollege 3120 0 0 80 0 3.040          

OCSW Sport op Orde: herstructurering sportparken 2672 0 0 194 0 2.478          

OCSW Sport op Orde: kunstgras stadspark Velocitas 371 0 0 45 0 326             

OCSW Sport op Orde: nieuwbouw sporthal Lewenborg 310 0 0 8 0 302             

OCSW Marktplaats Lewenborg 1533 0 0 48 0 1.485          

OCSW Duurzaamheid schoolgebouwen 2500 0 0 0 0 2.500          

OCSW Sport op Orde: pieken en dalen 0 0 0 0 0 -                  

OCSW Onderwijshuisvesting 3634 90 0 0 0 3.724          

OCSW Recreatiegebied Kardinge 830 0 0 22 0 808             

OCSW Reserve nieuw beleid 187 0 0 40 0 147             

OCSW Saneringskosten asbest 142 0 0 90 0 52               

OCSW Egalisatiereserve instellingen ivm concernaccres 586 0 2076 1718 0 944             

OCSW Combinatiefuncties 0 0 0 0 0 -                  

OCSW Exploitatierisico Forum 2550 0 350 0 0 2.900          

OCSW BSV Paddepoel 59 0 0 8 0 51               

OCSW Kunstvoorraad CBK 2321 0 0 0 0 2.321          

OCSW Verlies kunst CBK 84 0 0 42 0 42               

OCSW Verbouw en kleine uitbreiding soc.cult. gebouwen 0 0 0 0 0 -                  

OCSW NASB 328 0 0 163 0 165             

ROEZ Bouwleges 0 0 0 0 0 -                  

ROEZ Fonds Economische Ontwikkelingen 155 0 0 0 0 155             

ROEZ Grondbank 3991 74 0 0 0 4.065          

ROEZ Grondzaken 0 6 616 275 0 347             

ROEZ Kunst op straat 575 0 0 0 0 575             

ROEZ Parkeren 0 0 363 0 0 363             

ROEZ Stimuleringsfonds VHV 11525 213 200 0 0 11.938        

ROEZ Afkoopsommen onderhoud graven 1962 36 0 48 0 1.950          

ROEZ Euroborg 0 0 0 0 0 -                  

ROEZ Reserve nieuw beleid 4049 0 0 0 0 4.049          

ROEZ Onderhoud Stadsbeheer 50 0 0 0 0 50               

ROEZ Wonen boven winkels 1000 0 0 0 0 1.000          

ROEZ Groninger Monumentenfonds 932 0 0 34 0 898             

ROEZ ISV 27108 501 965 0 0 28.574        

ROEZ BWS 632 12 0 0 0 644             

ROEZ Gemeentegaranties 150 0 0 0 0 150             

ROEZ Meerstad 347 0 -347 0 0 -                  

ROEZ Wegafarm 10 0 5 15 0 -                  

ROEZ Riolering 1217 0 0 0 0 1.217          

ROEZ Geluidsreducerend asfalt 475 0 0 0 0 475             

ROEZ Forumgarage 1400 0 700 0 0 2.100          

SOZAWE Minimabeleid 0 0 0 0 0 -                  

SOZAWE Minimabeleid (GKB) 75 0 0 0 0 75               

SOZAWE RCF-Noord 33 0 0 0 0 33               

SOZAWE wachtgeld en mobiliteit 42 0 0 0 0 42               

SOZAWE WWB-inkomen 0 0 0 0 0 -                  

SOZAWE Kinderfonds Armoede 638 24 0 0 0 662             

Totaal bestemmingsreserves overige 228.141 3.048 10.443 6.276 0 235.356

TOTAAL RESERVES 238.534 3.048 10.443 8.719 0 243.306
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Verloopoverzicht  voorzieningen 2013

Dienst Omschrijving Saldo 01-

01-2013

Rente Overige 

Toevoe

ging

Overige 

onttrek

king

Vrijval Saldo 31-

12-2013

BSD Nadelig saldo Zodiak 278 0 0 100 0 178            

BSD Onderhoud gebouwen 125 0 0 0 0 125            

BSD Pensioenen wethouders 559 0 0 0 0 559            

BSD Vord verk Vennootschap 5247 0 0 0 0 5.247         

BSD Vordering op CBL Vennootschap BV 222 0 0 0 0 222            

BSD RCG 163 0 0 50 0 113            

DIA Verzekeringen 1427 0 641 0 0 2.068         

DIA Onderhoud gebouwen 329 0 353 284 0 398            

HVD Ambulancedienst 1220 0 0 0 0 1.220         

HVD Groot onderhoud Sontweg 591 0 152 80 0 663            

HVD Groot onderhoud Hanzeplein 160 0 76 22 0 214            

iederz Personeel 71 0 0 0 18 53              

MD Groot onderhoud gebouwen *2 838 16 140 0 0 994            

MD Sanering Beckerweg 2150 40 195 0 0 2.385         

OCSW Legaat Andrea Elkenbracht 214 0 0 0 0 214            

OCSW Onderhoud vensterscholen 328 0 0 0 0 328            

OCSW Onderhoud Muziekschool 102 0 0 0 0 102            

OCSW Wachtgeld voormalig personeel CBK 49 0 0 49 0 -                 

ROEZ Onderhoud museum 616 0 216 430 0 402            

ROEZ Groot onderhoud Zuiderdiep 197 0 200 217 0 180            

ROEZ Openbaar vervoer 912 9 0 800 0 121            

ROEZ Volkshuisvesting 1177 0 0 0 0 1.177         

ROEZ Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing II -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ROEZ Grote Steden Beleid III 858            -                 -                 -                 -                 858            

ROEZ Riolering (vervangingsinvesteringen) 7.017         -                 49              6.000         -                 1.066         

ROEZ Riolering (groot onderhoud) 98              -                 25              -                 -                 123            

ROEZ Achterstallig onderhoud A7 / Gideonbrug 1.100         -                 -                 -                 -                 1.100         

ROEZ Forumgarage 0 0 0 0 0 -                 

SOZAWE Spaarverlof 41 0 0 0 0 41              

TOTAAL VOORZIENINGEN 26.089       65              2.047         8.032         18              20.151        
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BIJLAGE 8B  TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN 

Bijlage 8b  TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

ALGEMENE EGALISATIERESERVE

BSD Algemene 

egalisatie

reserve (AER)

Het opvangen van 

eventuele onvoorziene 

verliezen op de korte en 

lange termijn

18                 

BESTEMMINGSRESERVE EGALISATIE TARIEVEN

MD Egalisatie 

afvalstoffen

heffing

Het opvangen van 

prijsschommelingen in 

het tarief van de 

afvalstoffenheffing. 

Voeding: overdekking 

van meer dan 100% in 

enig jaar van de 

afvalstoffenheffing

1.978 5.052            8% van de 

omzet van de 

inzameling van 

huishoudelijk 

afval is 1.978

Het minimum niveau van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing 

is bepaald op 7,50 euro per aansluiting. Het aantal aansluitingen 

op 31 december 2011 is: 89.799. Op basis van de berekende 

minimale omvang (673) wordt de huidige stand als voldoende 

beoordeeld.  Voor de bepaling van het tarief 2013 heeft er geen 

indexatie (1,9%) plaatsgevonden. Voorts is er bij  de 

raadsbehandeling van de jaarrekening 2011  een motie 

aangenomen inzake teruggave teveel geïnde afvalstoffenheffing. 

Er zijn een aantal varianten uitgewerkt. Gekozen is voor variant 2. 

Dit houdt in dat de woonlastencompensatie doorgetrokken wordt 

en dat het tarief structureel met 6 euro neerwaarts wordt 

bijgesteld. Op basis van deze variant zal de reserve eind 2018 op 

circa 1,5 miljoen euro uitkomen.

DIENSTEGALISATIERESERVES

BSD Exploitatie

reserve BD

Opvangen van 

schommelingen in 

dienstresultaten.

Saldo is bij de jaarrekening 2011 volledig gebruikt ter dekking van 

het tekort.

CT Rente egalisatie

reserve

Rente egalisatiereserve 1.750            Statutair is bepaald dat in het lopende jaar een rentestijging op 

de gemeentelijke portefeuille kan worden opgevangen van 1%. 

De stand van de reserve is maximaal en ruim voldoende om de 

berekende risico's voor 2013 te dekken. Omdat de kans dat de 

rente stijgt net zo groot is dan de kans dat de rente daalt is het 

renterisico meerjarig nul. 

CT Egalisatie

reserve Treasury

Egalisatiereserve 

Treasury

-                    

DIA Dienst egalisatie 

reserve DIA

Opvangen van 

schommelingen in 

dienstresultaten.

-                    Het niveau van de reserve dient zich tussen maximaal 1,5% en 

minimaal 0,75% van het lastentotaal van de DIA te begeven. Met 

de vaststelling van de jaarrekening 2011 is de reserve volledig 

ingezet. 

HVD Dienstegalisatie

reserve HVD

Egalisatie 

schommelingen in 

bedrijfsvoering.

In het kader van de organisatie-ontwikkeling zijn de 

dienstegalisatiereserves inmiddels afgeschaft.

HVD Egalisatie

reserve WMO

Buffer voor het 

opvangen van 

schommelingen bij de 

uitvoering van de WMO.

1.362 1.102            Door (rijks-)bezuinigingen staat de egalisatiereserve Wmo de 

komende jaren sterk onder druk. Wij zullen uw raad een nader 

voorstel doen hoe wij hiermee om willen gaan.

iederz Algemene 

reserve Iederz

Algemene reserve
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

MD Algemene 

bedrijfsreserve

Opvangen en 

beheersbaar houden 

van bedrijfsrisico's ten 

behoeve van de 

activiteiten van de 

Milieudienst, niet zijnde 

de activiteiten die 

gefinancierd worden uit 

de afvalstoffenheffing

1.446 50                 10% van de 

commerciële 

omzet 

verhoogd met 

1% overige 

kosten 

exclusief 

vuilverwerking 

huishoudelijk 

afval 1.446

De mutatie resultaatbestmming (278) betreft een toevoeging 

inzake nadelig saldo kermis (50), zoutloods (200), Slok (98), ORT 

anders werken (49) en veiligheidsmiddelen tbv Stadstoezicht 

(102); en een onttrekking ivm afroming bedrijfsreserve (221). De 

begrote mutaties 2012 (885) betreffen de volgende ontrekkingen: 

nadelig saldo begroting 2012 (151), toevoeging aan de reserve 

Stadstoezicht (285), zoutloods (200), Slok (98), ORT anders werken 

(49), veiligheidsmiddelen tbv Stadstoezicht (102). Het resterende 

saldo op 31 december 2013 (50) betreft de compensatie nadeel 

kermis 2011 (resultaatbestemming rekening 2011).

OCSW Egalisatie

reserve OCSW

Egalisatie van 

dienstresultaten van 

OCSW 

1.600 -                    -                        Het niveau is onvoldoende gelet op het gewenste 

weerstandsvermogen. Omvang volgens onderbouwing niet 

ingevuld in verband met voornemen om dienstegalisatiereserves 

op te heffen.

ROEZ Algemene 

reserve 

bedrijfsvoering 

ROEZ

De 

dienstegalisatiereserve 

is bedoeld voor het 

opvangen van 

schommelingen in 

dienstresultaten. In het 

kader van zelfbeheer 

moeten diensten zelf 

beïnvloedbare voor- en 

nadelen opvangen.

-                    De reserve wordt bij de begroting 2013 opgeheven. De verwachte 

mutaties in 2012 zijn de nog resterende claims.

SOZAWE Egalisatie

reserve 

De reserve dienst om 

toekomstige 

schommelingen in de 

exploitatie en daarmee 

samenhangende 

risico's af te dekken.

675 -                    -                        reserve niet meer nodig in verband met concernbreed 

weerstandsvermogen

SOZAWE Bureau 

Onderzoek & 

Statistiek

Fluctuaties in de 

exploitaties van Bureau 

onderzoek & statistiek 

af te dekken.

232 22-                 Na de samenvoeging van Bureau Onderzoek (SOZAWE) en 

Bureau Statistiek (DIA) bij SOZAWE bedraagt de benodigde 

omvang 244 duizend euro (= 25% van de jaaromzet). Door 

afroming van de reserve in 2011 is het saldo nihil. 

BESTEMMINGSRESERVE OVERIGE

BSD Egalisatie

reserve BTW-

compensatie

fonds

Het opvangen van 

exploitatienadeel in de 

komende jaren.

1.492            Het saldo van de reserve is voldoende. Dit is conform het 

perspectief t/m 2015. 

BSD Martiniplaza B.V. Herwaardering van de 

aandelen van 

Martiniplaza BV.

5.216            Waardering is volgens verkrijgingsprijs.

BSD Mobiliteit 

topkader

Financiële buffer voor 

het opvangen van 

kosten van 

loopbaanbeleid en 

mobiliteit van het 

topkader.

-                    De voeding bestaat uit bijdrage van diensten van 15% van de 

relevante loonsom van het management. Het verschil tussen deze 

bijdrage en de verstrekte bedragen wordt jaarlijks aan de reserve 

onttrokken of toegevoegd.
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

BSD Kosten 

dualisering

Het afdekken van 

incidentele lasten vanaf  

2003 over de gewenste 

ondersteuning voor de 

raad (raadsgriffie) als 

gevolg van de invoering 

van het dualisme.

39                 De kapitaallasten m.b.t. de investeringen 'inrichting fractiekamers 

& digitale voorzieningen raadszaal' komen ten laste van deze 

reserve . De reserve is van voldoende omvang.

BSD Extra beleid De door de raad 

vastgestelde maar in 

afwachting van 

definitieve planvorming 

nog niet naar diensten 

overgehevelde extra 

beleidsgelden.

1.814            De raad heeft vastgesteld welke bedragen in de reserve extra 

beleid gestort dienen te worden. Het uitgangspunt is dat 

incidentele, extra beleidsgelden 2 jaar beschikbaar mogen 

blijven.

BSD Stadsmeier 

rechten

In de reserve is de 

afkoopsom 

Stadsmeierrechten van 

25,5 miljoen euro 

gestort.  Hieruit worden 

door de raad per 

dienstjaar vastgestelde 

bestedingsvoorstellen 

gefinancierd.

330               De raad heeft een bestedingsplan voor de jaren 2008 t/m 2012 

vastgesteld. Vertraagde bestedingen worden in de reserve 

teruggestort.

BSD Voorzieningen 

Meerstad

Het dekken van het 

voorfinancieringstekort 

dat bij de ontwikkeling 

van de publieke 

voorzieningen in 

Meerstad ontstaat.

34                 Bij het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2011 is besloten de 

reserve Voorzieningen Meerstad van 5,8 miljoen euro in te zetten 

als dekking voor het tekort in de Jaarrekening. Omdat er in 2012 

nog een bijdrage van de Gemeente Groningen in het lopende 

exploitatietekort wordt gevraagd, is tevens besloten een bedrag 

van 34 duizend euro weer in de Reserve te storten.

Ook in 2013 zal er een tekort zijn. Op enig moment zal ook 

daarvoor dekking gevonden moeten worden.

BSD Personeel in 

balans

Bij raadsbesluit van 29 

oktober 2008 is deze 

reserve ingesteld. Doel 

is om de volgende 

kosten te dekken: 

1) in het kader van het 

programma 'Personeel 

in Balans';

2) voor het nieuw op te 

richten 

Loopbaancentrum;

3) de resterende 

frictiekosten uit de 

bezuinigingen 2004-

2006.

2.129            Op basis van huidige besluitvorming is de omvang van de reserve 

voldoende.
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

BSD Reserve Regio 

Specifiek pakket 

ZZL

Bij het vaststellen van 

de jaarrekening 2008 is 

de reserve RSP 

ingesteld. De diverse 

projecten uit het Regio 

Specifiek Pakket 

Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) 

dienen hier uit te 

worden gefinancierd.

124.443        De omvang van de reserve is bedoeld om alle projecten uit te 

kunnen voeren. Er bestaat echter nog geen definitieve 

besluitvorming over alle onderdelen, waardoor nog geen acties 

hoeven worden ondernomen. In 2009 is besloten om periodiek de 

rente aan de reserve toe te voegen.

BSD Ten Boer oordelen en nadelen in 

de samenwerking met 

Ten Boer (per dienst) 

worden met deze 

reserve verrekend.

143               De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 

2009. 

BSD IZA-gelden Er dient hierover nog 

een besluit te worden 

genomen.

4.503            De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 

2009. Het voornemen bestaat deze reserve over te hevelen naar 

de reserve frictiekosten nieuwe bezuinigingen 2011-2014. 

Hierover vindt nog overleg plaats met de bonden.

BSD Frictiekosten bez 

11-14

Doel is hieruit 

incidentele kosten te 

betalen die voortvloeien 

uit vastgestelde 

maatregelen van de 

bezuinigingstaakstelling 

2011-2014.

1.047            De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 

2009.

BSD Aandelen EGD Tegenwaarde 

ontvangen aandelen 

EGD bij overgang EGG 

naar EGD.

1.262            Waardering is volgens verkrijgingsprijs.

DIA Bestemmings

reserve 

huisvesting

Opvangen van 

incidentele 

huisvestingskosten in 

verband met de 

revitalisatie vav de 

Prefectenhof.

585 -                    De verwachting is dat deze reserve in 2012 met - afhankelijk van 

het oplevermoment van de gerevitaliseerde Prefectenhof - een 

mogelijke overloop naar 2013 volledig zal worden ingezet  ten 

behoeve van de dekking van de kosten voor tijdelijke huisvesting 

gedurende de revitalisatie van de Prefectenhof.

DIA Bestemmings

reserve ACG/AIM

1. Opvangen van 

schommelingen in het 

resultaat van de CIO; 2. 

afdekken van 

incidentele kosten van 

ICT-projecten.

-                    Voor de CIO wordt een “gesloten financieringssysteem” 

gehanteerd. Daarbij wordt het financiële resultaat van de CIO 

aangemerkt als ‘bijzonder resultaat’ en verrekend de 

bestemmingsreserve. Hiermee leiden incidentele voor- en 

nadelen binnen de financieringssystematiek van de CIO niet 

steeds tot nacalculatie van tarieven. Daarbij kan het gaan om 

incidentele kosten voor het beheer van de bestaande 

infrastructuur of voor nieuwe projecten. De omvang van deze 

bestemmingsreserve kent geen maximum.Via de jaarrekening 

2011 is het negatieve financiele resultaat van 724 duziend euro 

ten laste gekomen van de bestemmingsreserve. Als gevolg 

hiervan is er geen buffer aanwezig voor het opvangen van 

negatieve resultaten en ontwikkelingen.
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

DIA WGA Afdekken van het eigen 

risico op de WGA 

(Regeling 

werkhervatting 

gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten)

1.060            In het collegebesluit   'Evaluatie regeling werkhervatting 

gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (WGA) 2011'  van 8 mei 2012 is 

besloten: de gewenste minimum omvang van de reserve WGA 

van € 1.000.000,-- door de raad te laten vaststellen bij de 

jaarrekening 2011 en de evaluatie WGA terug te laten komen bij 

de voorbereiding van de begroting 2013. Mutaties: jaarlijks wordt 

30 duizend euro aan de reserve toegevoegd.

DIA Verkiezingen Egalisatie van de kosten 

van verkiezingen

526               De reserve is voor 2013 toereikend. Door de vervroegde 

verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2010 was een negatief 

saldo in de reserve verkiezingen ontstaan. Om structureel 

voldoende middelen beschikbaar te hebben en het tekort in de 

reserve verkiezingen ontstaan weg te kunnen nemen is bij de 

jaarrekening 2011  het tekort in de reserve weggewerkt. De 

jaarlijkse storting is hierdoor met ingang van 2012 verlaagd van 

639 duizend euro naar 389 duizend euro. In 2012 is een extra 

onttrekking gedaan van 517 duizend euro in verband met de 

tussentijdse Tweede kamerverkiezing op 12 september 2012. In 

2013 vindt een storting plaats van 514 duizend euro. Voor 2013 is 

geen begrote onttrekking geraamd.

HVD Overige 

bestemde 

reserves WVG

Inzet voor door de raad 

vastgestelde 

bestemmingen

320 -                        Eind 2011 is het het project Schots en scheef (aangepast wonen 

op Cibogaterrein) van start gegaan. Naar verwachting wordt het 

project in 2013 gerealiseerd. 

MD Bodemsanering / 

project Grondig

Bestemd voor de kosten 

van bodemsaneringen 

die niet uit andere 

bronnen gefinancierd 

kunnen worden. 

Daarnaast is deze 

reserve specifiek 

bestemd voor het 

afdekken van eventuele 

schadeclaims 

betreffende in het 

verleden door de 

gemeente uitgegeven 

grond, alsmede claims 

van het rijk in verband 

met 

ongerechtvaardigde 

verrijking en de 

slibsanering

3.907            5565 Op basis van een risico-inventarisatie is het minimum niveau van 

de reserve bodemsanering bepaald op 1,7 miljoen euro. De stand 

van de reserve bodemsanering op 31 december is 3.885. Op basis 

hiervan wordt de stand van de reserve bodemsanering op 31 

december 2013 als voldoende beoordeeld. De mutatie 

resultaatbestemming (829) betreft een toevoeging tbv project 

Grondig. De begrote mutatie betreft een uitgaaf tbv project 

Grondig. De begrote mutaties 2013 betreffen: rentetoevoeging (66) 

en een begrote mutatie uit de exploitatie (394). De onttrekking uit 

de reserve betreft begrote uitgaaf t.l.v. de exploitatie
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

MD Duurzaamheidpr

ogramma

Deze 

bestemmingsreserve is 

in de periode 2007-2010 

ingezet voor het door de 

raad goedgekeurde 

duurzaamheidsprogram

ma en het geven van 

extra impuls uitvoering 

verduurzaming scholen 

en innovatie

169               169 Betreft garantstelling duurzaamheidscentrum Groningen (82) rsb. 

25/11/2009 en uitvoering energiebesparende maatregelen 

gemeentelijke gebouwen (87)

MD Stadstoezicht 285               285                   Wordt ingezet om aanloopverliezen 2012 en 2013 te dekken.

OCSW Vensterschool 

Hoogkerk

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

799 672               672                   Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Vensterschool 

Vinkhuizen

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

320 114               114                   Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Huisvesting 

Semmelweis

straat

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

285 75                 75                     Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Wijkpost tbv 

Vensterschool 

Koorenspoor

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

400 262               262                   Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Nieuwbouw 

Paddepoel NDE

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

59 59                 59                     Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW nieuwbouw 

VMBO

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

10.100 5.128            5.128                Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Herbouw 

technasium 

Werkman

college

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

3.700 3.040            3.040                Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Sport op Orde: 

herstructu-

rering 

sportparken

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

3.799 2.478            2.425                Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Sport op Orde: 

kunstgras 

stadspark 

Velocitas

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

551 326               371                   Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Sport op Orde: 

nieuwbouw 

sporthal 

Lewenborg

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

850 302               310                   Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.

OCSW Marktplaats 

Lewenborg

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

1.550 1.485            1.485                Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning.
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

OCSW Duurzaamheid 

school

gebouwen

Beklemde reserve ter 

dekking van 

kapitaallasten.

2.500            2.500                Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele 

lasten betalen. Het niveau is conform planning. 

De schoolbesturen vragen een subsidie aan voor de 

duurzaamheid van nieuwbouwprojecten. De subsidies worden 

toegekend conform het raadsbesluit. De uitgekeerde subsidie 

wordt als investering geactiveerd. De reserve dient dan als 

dekking voor de investering. De onttrekking aan deze reserve kan 

pas plaatsvinden als alle aanvragen zijn toegekend en uitbetaald. 

OCSW Sport op Orde: 

pieken en dalen

Opvangen pieken en 

dalen in de uitvoering 

van de beleidsnota 

"Sport op Orde".

1.035 -                    -                        Per ultimo 2012 kan deze reserve worden opgeheven.

OCSW Onderwij

huisvesting

Opvangen van risico's 

en het mogelijk maken 

van toekomstige 

investeringen. 

5.000 3.724            5.000                In het IHP 2012-2015 is de ontwikkeling van deze reserve op basis 

van de te verwachten uitgaven voor die periode in het 

meerjarenbeeld geschetst.  

Afgelopen jaren is 5,0 miljoen euro als maximum gehanteerd. In 

een eerdere update van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

(IHP) is in 2009 aangegeven wat het nut en de noodzaak is van 

deze reserve. In het nieuwe IHP (periode 2012-2015) ) is dit beeld 

bevestigd. Voor de schommelingen in het uitgavenniveau in 

samenhang met de ambities van de komende jaren bij 

ongewijzigd beleid is het hanteren van dit niveau gewenst. Het 

minimumniveau is op basis van het IHP 2012-2015 vastgesteld op 

2,0 miljoen euro. Met het jaarlijkse doteren van de renteopbrengst 

wordt verwacht dat het niveau van de reserve tot en met 2015 niet 

onder het minimum niveau komt

OCSW Recreatie

gebied Kardinge

Deze reserve is voor 

toekomstige uitgaven 

voor inrichtingsplan van 

het recreatiegebied 

Kardinge. Op basis van 

het ontwikkelingsplan 

Kardinge - door de raad 

vastgesteld op 26 

november 2003 -  heeft 

de gemeente een 

inspanningsverplichting 

ten aanzien van 

verwerving van nieuwe 

gronden ad 1,25 mln 

euro.

2.465 808               1.250                Deze reserve bestaat uit een bedrag voor de beklemde reserve 

ter dekking van de kapitaallasten van de investering in het 

servicegebouw  Kardinge ad 122 duizend euro (ultimo 2012) en de 

uitvoering van de Visie op het Kerngebied Kardinge (onttrekking 

in 2012 van 600 duizend euro). Daarnaast kan de reserve worden 

aangewend voor de intentieverklaring met Natuurmonumenten 

ten aanzien van de verwerving van nieuwe gronden.

OCSW Reserve extra 

beleid

Extra beleidsmiddelen 

die voor de 

aankomende jaren 

beschikbaar zijn 

gesteld, zijn in deze 

reserve opgenomen. 

Variabel 147               In 2013 worden conform planning de volgende bedragen 

onttrokken:

- bezoekerscentrum Beijum 40 duizend euro.

Daarmee resteert per einde 2012 nog een saldo van 147 duizend 

euro:

- bezoekercentrum Beijum 80 duizend euro (voor de jaren 2014-

2015);

- Jabalya 65 duizend euro (vrij afweegbaar).
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

OCSW Egalisatiereserve 

instellingen i.v.m. 

concernaccres

Betreft de 

egalisatiereserve die is 

ontstaan door het niet 

volledig toevoegen van 

de van het concern 

ontvangen indexatie in 

het betreffende jaar aan 

het subsidiebudget. Het 

verschil tussen de aan 

het subsidiebudget 

toegevoegde 

indexatiepercentage en 

de gemeentelijke 

compensatie wordt 

jaarlijks verrekend met 

deze reserve.

944               944                   De raad heeft in 2007 er voor gekozen om het accrespercentage  

met een vertraging van twee jaar door te geven aan de 

gesubsidieerde  instellingen. Het verschil in enig jaar ussen het 

accres dat aan instellingen wordt doorgegeven en dat de dienst 

OCSW van het concern ontvangt, wordt verrekend met de 

daarvoor ingestelde reserve. Omdat de reserve - door diverse 

oorzaken - in 2011 negatief zou worden is de reserve op 21 

december 2011 bij raadsbesluit aangevuld. Aan de raad is daarbij 

toegezegd om vóór de emeentebegroting 2013 bij de raad terug te 

komen met  een voorstel of we de huidige systematiek willen 

voortzetten of anders willen doen. Bij de invoering van de huidige 

systematiek is het volgende doel geformuleerd: de instellingen 

vooraf optimale  zekerheid verschaffen in combinatie met een 

minimaal risico voor de gemeente. Gelet op de ontwikkelingen in 

de voorbije jaren scherpen we het doel en uitgangspunt als volgt 

aan: de instellingen vooraf optimale zekerheid verschaffen zonder 

financieel risico voor de gemeente. De prestatie-indicator in deze 

is het niveau van de  reserve. Die mag niet opnieuw negatief 

worden.Door diverse ontwikkelingen zou zonder aanvullende 

bedragen de reserve accres gesubsidieerde instellingen in 2011 

negatief worden. Dat willen wij  in de toekomst voorkomen. We 

willen geen financieel risico meer lopen. We staan nog steeds 

achter het principe van de systematiek, maar een aanscherping 

daarvan is wel nodig. Wij stellen daarom de aanvullende 

voorwaarde voor dat het cumulatieve accres niet 

negatief mag zijn (in bedragen uitgedrukt). Dat betekent dat we in 

meerjarig perspectief nooit meer uitgeven dat we beschikbaar 

hebben. Het door te geven subsidieaccres zal indien nodig tijdig 

worden bijgesteld. Daarmee hebben we ook voorzien in eventuele 

volume-effecten als gevolg van de 3 decentralisaties. Voor de 

ontwerpbegroting 2013 voorzien wij voorlopig nog geen probleem 

en is een financiële aanpassing niet nodig. 

Op basis van de huidige bekende accressen doteren wij in 2013  

358 duizend  euro  aan de reserve. Met ingang van de begroting 

2013 voeren

 wij wel de volgende wijziging door. De gemeente ontvangt van 

het rijk een aantal decentralisatie-uitkeringen: de rijksbijdragen 

voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en de centra 

voor jeugd en gezin. Het rijk past deze bijdragen jaarlijks aan in 

verband met loon- en prijsontwikkelingen. Gemeentelijke 

compensatie zou dan dubbelop zijn. Daarom wordt in de 

primitieve begroting aan deze rijksbudgetten geen 

concerncompensatie toegekend. We gebruiken de reserve dan 

als buffer. De bijgestelde rijksbijdragen worden in de loop van het 

jaar aan de dienst OCSW doorgegeven en weer  aan de reserve 

toegevoegd. In de ontwerpbegroting 2013 houden  we rekening 

met een te ontvangen rijksaccres van 89 duizend euro. Eventuele 

afwijkingen in de realisatie verrekenen we  incidenteel met de 

reserve. Structureel passen we indien nodig het 

accrespercentage voor instellingen voor het volgende jaar aan
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing

OCSW Saneringskosten 

asbest

Dekking 

saneringskosten van 

asbest in gemeentelijke 

gebouwen. 

360 52                 Er is geïnventariseerd welke gebouwen asbest bevatten. Er loopt 

nog een vervolgonderzoek bij 17 locaties, waar asbest is 

geconstateerd. Binnenkort wordt in kaart gebracht welke locaties 

voor een bodemonderzoek in aanmerking komen. De totale kosten 

(inclusief sanering) zijn nog niet bekend. Inmiddels heeft de 

eerste sanering plaatsgevonden welke tot categorie A behoort. 

Het resterende, categorie B en C worden op basis van prioriteit 

uitgevoerd.

In verband met het bodemonderzoek dat werd uitgevoerd aan de 

Violenstraat moet een deel van de grond worden gesaneerd. Dit 

heeft geleid tot extra kosten. Die kosten worden gedekt door te 

onttrekken aan deze reserve.                                                            Het 

reserende bedrag is ook nodig voor de categori C dat bij verkoop 

of sloop moet worden gesaneerd.

OCSW Combinatie

functies

Rijksregeling "Brede 

school, sport en 

cultuur". Realisatie van 

combinatiefuncties in 

2012.

422 -                    -                        

OCSW Exploitatie

risico Forum

Betreft een reserve om 

de risico's van de 

exploitatie van het 

Groninger Forum te 

dekken, die ontstaan 

zijn door de verwachte 

latere opening van het 

gebouw.

3.500 2.900            2.900                Oorspronkelijk niveau was 3,5 miljoen. Er is in 2010 echter 1,95 

miljoen aan de het Forum betaald ter ondersteuning van de 

exploitatie. Dit bedrag wordt in 5 termijnen weer gedoteerd aan 

de reserve conform raadsbesluit GR10.2268757 punten III en IV. 

Daarmee is de reserve op niveau voor toekomstige 

exploitatierisico's.

OCSW BSV Paddepoel Deze reserve houdt 

verband met de 

aanbouw BSV 

Paddepoel.

83 51                 51                     Deze reserve draagt bij aan de exploitatiesubsidie over periode 

van 10 jaar van de buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. 

Conform raadsbesluit is deze reserve gevormd en daarbij is 

bepaald dat jaarlijks 8 duizend euro aan deze reserve wordt 

onttrokken. Het niveau van deze reserve is conform planning en 

daarmee voldoende.

OCSW Verbouw en 

kleine uitbreiding 

soc.cult. 

gebouwen

 In het kader van de 

nota “Anders en beter” 

de subsidiesystematiek 

voor sociaal-culturele 

accommodaties 

veranderd. De 

gemeente kan de 

erkende verbouw- en 

uitbreidingskosten voor 

zijn rekening nemen. 

Deze reserve dient voor 

het opvangen van 

risico's en het mogelijk 

maken van toekomstige 

investeringen. 

-                    -                        
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

OCSW Kunstvoorraad 

CBK

Het is kostbaar om de 

volledige collectie van 

het Centrum Beeldende 

Kunst (CBK) voor alle 

risico’s te verzekeren. 

Bij "verlies" van de 

voorraad volstaat het 

uitgekeerde bedrag 

niet. Immers, de dan 

geldende marktwaarde 

bepaalt de 

aanschafprijs, de 

werken zijn verzekerd 

tegen de toenmalige 

inkoopprijs. Mocht door 

andere calamiteiten 

(zoals waterschade of 

ongedierte) de collectie 

onherstelbaar 

beschadigd raken dan 

zijn we daarvoor niet 

verzekerd. Met 

vaststelling van het 

collectiebeheersplan is 

hiervoor een 

bestemmingsreserve 

ingesteld. 

2.516 2.321            2.321                Na vaststelling van het collectiebeheersplan is het CBK met het 

bureau verzekeringen in overleg gegaan om de verzekerde 

waarde  af te stemmen op de waarde van de werken die 

aanwezig zijn  in het CBK. Van de 7,3 miljoen aan totale 

collectiewaarde blijkt  circa 3,3 miljoen onder de leners te zijn. De 

overige 4 miljoen  heeft het CBK verzekerd. De leners zijn zelf 

verantwoordelijk voor het verzekering van de onder hun hoede 

aanwezige werken . De praktijk wijst uit dat uitkering of 

vergoeding van schade aan eigendommen van een derde partij 

(uitleen) door verzekerings maatschappijen niet eenduidig is. 

Waar de ene verzekerings maatschappij zonder dralen de schade 

vergoedt, weigeren anderen. 

Wanneer deze werken verloren gaan zal het lastig zijn dit op de 

leners te verhalen. Indien 75% van de leners onvoldoende 

verzekert , is het risico maximaal ca. 2,5 miljoen euro, derhalve is 

de reserve toereikend. Deze reserve is met de waardering van de 

kunstvoorraad  tot stand gekomen. In 2012 vindt een onderzoek 

plaats naar de waardering van de kunstvoorraad. De kans is reëel 

dat een afwaardering van de kunstvoorraad moet plaatsvinden. 

Een mogelijke afwaardering zal derhalve ten laste gaan van deze 

reserve.

OCSW Verlies kunst 

CBK

Middels het 

collectiebeheersplan is 

vastgesteld wat de 

gemiddelde winstmarge 

is bij verkopen van 

kunstwerken en de 

onderhoudsbehoefte 

van de courante 

collectie van het 

Centrum Beeldende 

Kunst (CBK). Daarmee 

zijn ook de inkomsten 

van het CBK 

gecorrigeerd. Dat leidt 

tot een verlies in de 

exploitatie van begroot 

27 duizend euro. Met 

deze reserve kan een 

aantal jaren worden 

overbrugd om te 

onderzoeken hoe de 

exploitatie sluitend kan 

worden gemaakt. 

168 42                 42                     Middels het collectiebeheersplan is vastgesteld wat de 

gemiddelde winstmarge is bij verkopen van kunstwerken en de 

onderhoudsbehoefte van de courante collectie van het Centrum 

Beeldende Kunst (CBK). Daarmee zijn ook de inkomsten van het 

CBK gecorrigeerd. Dat leidt tot een verlies in de exploitatie van 

begroot 27 duizend euro. Met deze reserve kan een aantal jaren 

worden overbrugd om te onderzoeken hoe de exploitatie sluitend 

kan worden gemaakt. Dat kan onder meer door aankopen doen 

waarop een hoog winstpercentage kan worden gemaakt, 

servicekosten verhogen, werving nieuwe klanten door 

aanvullende services zoals reserveren via internet en advisering 

bij collectievorming. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding 

geven tot het bijstellen van het voorziene verlies per jaar ad 42 

duizend euro. Wel is de ontwikkeling van de uitleen en verkoop 

zorgelijk. Voor als nog gaan we er vanuit dat het huidig saldo 

voldoende is.
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

OCSW NASB NASB wil  burgers meer 

aan het sporten en 

bewegen krijgen. De 

middelen dienen 

gedurende de periode 

2010 t/m 2014 ingezet te 

worden. Aangezien we 

de middelen van het rijk 

ontvangen in 2010, 2011 

en 2012 heeft de raad 

2010 ingestemd met het 

voorstel  om een 

bestemmingsreserve in 

te stellen om de 

bestedingen  in 2011, 

2012, 2013 en 2014 te 

kunnen verdelen. 

328 165               165                   Conform meerjarenplan door B&W vastgesteld 

(OS10.2382406)hebben in de jaren 2010, 2011 en 2012 dotaties aan 

de reserve NASB plaats gevonden. In 2013 en 2014 wordt dit 

bedrag weer afgebouwd tot 0 en kan de reserve worden 

opgeheven. 

ROEZ Bouwleges De bestemmings-

reserve Bouwleges 

(omgevingsvergunning) 

is bedoeld om risico’s 

voor tegenvallende 

inkomsten leges op te 

kunnen vangen. 

Voeding vindt plaats uit 

eventuele 

meeropbrengsten 

(bouw)leges 

(omgevingsvergunning).

907 -                    2.000                De reserve is uitgeput en de maximale omvang van de reserve 

dient te worden bijgesteld gezien de resultaten van de afgelopen 

jaren.

ROEZ Fonds 

Economische 

Ontwikkelingen

De middelen worden 

breed ingezet ter 

stimulering van de 

economische 

ontwikkelingen in de 

stad. 

155               Er zijn voor 2013 geen mutaties begroot.

ROEZ Grondbank Vanaf verslagjaar 2000 

is besloten om de 10% 

opslag (circa 2 jaar 

rentelasten) over 

gronden zonder 

rentebijboeking, die 

gebruikt wordt ter 

financiering van de 

grondbankaankopen, 

afzonderlijk op de 

balans te presenteren.

4.065            Overeenkomstig besluitvorming is de reserve nodig voor de 

dekking van risico's en financiering van grondbankaankopen.
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

ROEZ Grondzaken Vormen van een 

toereikende buffer voor 

het opvangen van 

exploitatieschommeling

en op de 

grondexploitaties in de 

stadsuitleggebieden. 

348               De minimale omvang van de risico’s die verband houden met 

grondexploitaities, plankostencomplexen en nog in exploitatie te 

nemen gronden bedraagt 70,9 miljoen euro. De berekening is 

gebaseerd op verwachtingen gebaseerd op aannames met 

betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Het is evident dat het 

saldo van de reserve grondzaken ver benenden het minimun 

niveau is.

ROEZ Kunst op straat Financieren van kunst 

bij nader te bepalen 

kunstprojecten in de 

openbare ruimte. Het 

fonds wordt beheerd 

door het Centrum 

Beeldende Kunst (CBK) 

en de dienst ROEZ.

575               Vooralsnog heeft OCSW aangegeven voor 2013 geen ontrekking 

aan de reserve te doen en alleen de jaarlijkse bijdrage vanuit ISV 

te benutten. De uitvoeringen van kunstprojecten zijn naar 

aanleiding van vertragingen in de ruimtelijke ordeningprojecten 

zelf ook vertraagd. Over bestedingen en daarmee reserve 

ontrekkingen, is daarom onvoldoende zekerheid

ROEZ Parkeren Deze reserve dient als 

egalisatiereserve voor 

de resultaten van het 

parkeerbedrijf. 

363               De mutaties in 2013 zijn de verwachte resultaten binnen 

programma 07.4 en 07.1. De reserve is niet op niveau, de omvang 

is te laag om de risico's binnen het parkeerbedrijf te kunnen 

afdekken.

ROEZ Stimulerings

fonds VHV

Personen of instellingen 

de kans te geven onder 

aantrekkelijke 

voorwaarden geld te 

lenen voor initiatieven 

betreffende aanschaf 

van een pand, 

renovaties, 

woningaanpassingen, 

groot onderhoud, 

activiteiten in de 

gebouwde omgeving. 

11.938          De reserve dient ter dekking van de verstrekte geldleningen. De 

leningen worden verstrekt vanuit een rekening-courant die we bij 

het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten) aanhouden. Bij volledige omzetting van het RC-saldo 

is het volledige bedrag van deze reserve nodig ter financiering. 

De reserve is hierdoor niet vrij besteedbaar. 

ROEZ Afkoop

sommen 

onderhoud 

graven

Veel nabestaanden 

kiezen voor het afkopen 

van het onderhoud van 

de graven in plaats van 

het jaarlijks te voldoen. 

Deze inkomsten worden 

gestort in deze 

bestemmingsreserve, 

zodat de rente daarvan 

kan worden aangewend 

voor het feitelijke 

onderhoud.  

1.949            De reserve is de komende jaren, naast op het opvangen van 

risico's, nodig voor uitgestelde werkzaamheden (renovatie aula) 

en de gevolgen van de beleidsnota op de begraafplaatsen 

(ruimen van graven). De rente over deze reserve wordt ingezet 

voor grafonderhoud.
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Dienst Naam reserve Doel

Maximal

e

omvang

Stand 

ultimo 2013

Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

ROEZ Reserve extra 

beleid

In deze reserve zijn nog 

te besteden nieuw 

beleidsgelden 

opgenomen 

4.049            Het saldo is gelijk aan de nog niet bestede middelen extra beleid.

ROEZ Onderhoud 

Stadsbeheer

Het garanderen van de 

inzet van middelen voor 

het onderhoud van de 

stad. 

50                 De middelen zijn nodig voor de uitvoering van het onderhoud van 

de stad. In samenhang met de vermelde risico’s in de paragraaf 

weerstandsvermogen zijn de middelen noodzakelijk.

ROEZ Wonen boven 

winkels

Bij de jaarrekening 2004 

is besloten deze 

bestemmingsreserve te 

vormen als 

weerstandsvermogen 

voor de oprichting van 

de NV Wonen boven 

Winkels Groningen 

waar de gemeente in 

participeert.

1.000            De middelen in de reserve zijn noodzakelijk als buffer voor de 

participatie van de gemeente Groningen in NV Wonen boven 

Winkels.

ROEZ Groninger 

Monumenten

fonds

Deze reserve is 

gevormd als buffer voor 

de lening, die verstrekt 

is aan het Groninger 

Monumentenfonds.

898               De middelen zijn nodig als buffer voor de verstrekte 

achtergestelde lening aan NV Groninger Monumentenfonds.

ROEZ ISV Rente voorziening ISV 28.574          Het saldo van de reserve bestaat uit de 'oude' reserve ISV en de 

omzetting van de voorziening ISV I en ISV II. In 2013 zijn conform 

de begrotingsrichtlijnen geen mutaties begroot. De toevoegingen 

zijn rente en bijdrage wijkvernieuwing.

ROEZ BWS Rente voorziening BWS 644               Het saldo van de reserve BWS is van de gemeente Groningen en 

andere gemeenten uit de regio. Niet het hele saldo komt dus aan 

Groningen toe. Aanwending kan plaatsvinden i.o.m. de regio. 

ROEZ Gemeente

garanties

Conform de nota 

"Herpositionering van 

het Woonservice 

Centrum" is deze 

reserve ingesteld om 

eventuele claims 

gemeente garantie te 

kunnen opvangen. 

150               De maximale omvang van de reserve bedraagt 250 duizend euro. 

De jaarlijkse storting in de reserve bedraagt (10x) 25 duizend euro.

ROEZ Wegafarm In 2008 is een reserve 

ingesteld voor de 

subsdiëring van de 

geitenboerderij 

Wegafarm. Er is 90 

duizend euro in de 

reserve gestort voor 

deze 

subsidieverstrekking. 

2013 (laatste jaar).

-                    In 2013 zal de laatste onttrekking van 15 duizend euro (na overige 

toevoeging van 5 duizend euro) plaatsvinden en de reserve 

worden opgeheven. De reserve is niet afroombaar. 
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Omvang vlgs

onderbouwing Toelichting van de onderbouwing

ROEZ Riolering Als er resultaten 

worden gerealiseerd op 

de productgroep 

riolering zullen deze 

worden verrekend met 

de bestemmingsreserve 

Riolering. Deze reserve 

geeft mede inzicht in de 

mate waarin de 

planning van het GWRP 

gehaald word. 

1.217            Er zijn voor 2013 geen mutaties begroot.

ROEZ Geluids

reducerend 

asfalt

Het reserveren van 

gelden voor de 

meerkosten van het 

onderhoud ten opzichte 

van de gebruikelijke 

traditionele 

asfaltwegen. 

475               Elk jaar zal een onderhoudsprogramma voor het ZOAB-areaal 

worden opgesteld en zullen mogelijk middelen hiervoor worden 

onttrokken uit de reserve

ROEZ Investerings

budget Stedelijke 

Vernieuwing III

Het beschikbaar 

houden van de niet 

bestede / toegewezen 

ISV-III subsidiemiddelen 

van het Rijk voor het 

oorspronkelijke doel.

-                    

SOZAWE Minimabeleid Onderbestedingen in 

het kader van het 

minimabeleid 

gereserveerd houden 

voor de doelgroep, 

onder andere ter 

dekking van tekorten.

500 -                    -                        Voor de totale omvang van de individuele en collectieve 

voorzieningen is een reserve van 10% wenselijk. Het gaat om 

open-einde regelingen met een volume van circa 5 miljoen euro.

SOZAWE Minimabeleid 

(GKB)

Geoormerkt geld voor 

zorg c.q. 

schuldhulpverlening.

75 75                 75                     Het beinvloedbare deel van de lasten bedraagt circa 5 miljoen 

euro. De maximale omvang van de reserve is 1,5% ofwel 75 

duizend euro. De reserve is van voldoende omvang.

SOZAWE RCF-Noord Opvangen van 

mogelijke tekorten in de 

exploitatie van het 

Regionaal 

Coördinatiepunt 

Fraudebestrijding-

Noord.

45 33                 45                     Betreft een egalisatiereserve omdat het RCF veelal werkt met 

meerjarig incidentele financiering. Een reserve van 10% van de 

lasten achten wij voldoende. De lasten bedragen circa 450 

duizend euro per jaar. 

SOZAWE wachtgeld en 

mobiliteit

Dekking 

wachtgelduitkeringen 

en kosten van mobiliteit.

42                 42                     Het niveau van de reserve is conform de prognose van de 

verplichtingen. 
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SOZAWE WWB-inkomen Ter dekking maximale 

risico gedurende één 

jaar voor met name 

bijstandsuitgaven. Kans 

van optreden 100%

pm -                    -                        

SOZAWE Kinderfonds 

Armoede

nvt 662               -                        restant wordt zeer waarschijnlijk ingezet in 2013.

ROEZ Forumgarage Afdekking risico 

parkeergarage Forum. 

2.100            
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VOORZIENINGEN 
 

Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

BSD Nadelig saldo 

Zodiak

Compensatie voor financiële 

risico’s verbonden aan 

overname van stafpersoneel 

Zodiakgroep.

178                  Volgens onderliggende

 berekeningen is de voorziening

 van voldoende omvang.

BSD Onderhoud 

gebouwen

Egalisatie groot onderhoud 

Bestuursdienstgebouwen 

(Oude Stadhuis en 

Goudkantoor).

125                  Deze voorziening is als buffer 

bedoeld om toekomstig onderhoud op te vangen,

 wat niet uit het exploitatiebudget kan worden gedekt.

BSD Pensioenen 

wethouders

Sinds 2002 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de 

pensioenen van wethouders. 

De voorziening is ingesteld 

om de pensioenlasten van 

voormalig wethouders (voor 

2006) te kunnen financieren. 

Waarschijnlijk zal in de 

komende jaren een landelijk 

fonds voor pensioenen 

wethouders in het leven 

worden geroepen. Ten 

behoeve van de 

pensioenvoorziening van 

wethouders die ingaande 

2006 politieke ambtsdragers 

zijn/waren, is een 

verzekeringspolis 

afgesloten.

559                  Volgens de huidige berekening zal in de nabije toekomst een tekort van 

circa 1,0 miljoen euro ontstaan indien de pensioenlasten worden 

afgekocht. Dit bedrag is conform het vermelde risico in de paragraaf 

weerstandsvermogen.

BSD Vord verk Vennoot

schap

In verband met de verkoop 

van Essent is er een aandeel 

in een aantal opgerichte 

BV's welke dienen ter 

zekerheid van mogelijke 

claims, voortvloeiende uit de 

verkooptransactie of 

rechtshandelingen van voor 

de verkoop. Onzeker is in 

hoeverre er uiteindelijk een 

beroep gedaan kan worden 

op het vermogen van deze 

BV.

5.247               De voorziening is van voldoende omvang. Er staat een vordering tegenover 

van hetzelfde bedrag.

 



 412

Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

BSD Vordering op CBL

 Vennootschap BV

In verband met de verkoop 

van Essent is er een aandeel 

in een aantal opgerichte 

BV's welke dienen ter 

zekerheid van mogelijke 

claims, voortvloeiende uit de 

verkooptransactie of 

rechtshandelingen van voor 

de verkoop. Onzeker is in 

hoeverre er uiteindelijk een 

beroep gedaan kan worden 

op het vermogen van deze 

BV.

222                  De voorziening is van voldoende omvang. Er staat een vordering tegenover 

van hetzelfde bedrag.

BSD Fiscalisering

 

onkostenvergoedi

ngen

Naar aanleiding van een 

onderzoek naar fiscale 

aspecten van personele 

vergoedingen en 

verstrekkingen is een 

naheffing van de belasting te 

verwachten. Voor het 

bedrag over 2006 t/m 2009 is 

een voorziening ingesteld.

-                       Deze voorziening is voor het beoogde doel gebruikt en inmiddels 

opgeheven.

BSD RCG Garantstelling loonkosten 

voormalig RCG medewerkers

113                  Het regionale samenwerkingsverband RCG is per 1 januari 2010 

opgeheven. De Gemeente Groningen heeft zich als grootste 

deelnemer aan het samenwerkingsverband garant gesteld voor de 

werkgeversverplichtingen van het samenwerkingsverband. Ter 

dekking hiervan is een bedrag van 250 duizend euro van het 

voormalig RCG ontvangen en in een voorziening gestort.

DIA Verzekeringen Afdekken van eigen risico's 

bij schade-uitkeringen.

2.068               Jaarlijks wordt een bedrag van 641 duizend euro door de diensten in de 

voorziening gestort, voor het afdekken van het eigen risico onder de 

collectieve uitgebreide brandverzekering, de collectieve algemene 

aansprakelijkheidsverzekering en overige verzekeringen. Dit bedrag wordt 

door de DIA ontvangen middels een toeslag op de door te berekenen 

premie aan de diensten. Daarnaast vindt eventuele vrijval plaats ten 

gunste van de exploitatie verzekeringen. 

DIA Onderhoud 

gebouwen

Egalisatie van de kosten van 

(groot) onderhoud van de 

beide DIA-panden.

398                  In 2013 zal een nieuw meerjarenonderhoudsplan voor de gerevitaliseerde 

Prefectenhof worden opgesteld. Afhankelijk hiervan zal de gewenste 

omvang van de voorziening alsmede de benodigde structurele voeding 

worden bepaald.

DIA Fiscalisering 

onkosten

vergoeding

Het opvangen van de nog te 

verwachten 

naheffingsaanslag met 

betrekking tot de personele 

vergoedingen en 

verstrekkingen.

In 2010 is een bedrag van 48 duizend 

euro in de voorziening gestort in 

verband met de te verwachte

 naheffingaanslag.
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Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

HVD Ambulance

dienst

Opvangen van mogelijke 

kosten die voortvloeien uit 

de saneringsprocedure, die 

met het indienen van een 

saneringsaanvraag in 

december 2002 is ingezet.

1.220               De voorziening is gevormd  voor de mogelijke oninbaarheid van de

 declaratie voor de gemaakte kosten van het FLO-overgangsrecht.

 Zo zijn er onzekerheden over zaken zoals bij wie de aanvraag moet

 worden ingediend, op welke regeling precies een beroep gedaan 

moet worden, welke rol Ambulancezorg Groningen bij de aanvraag 

speelt en hoe de inbaarheid van de vorderingen tot en met 2009 moet 

worden ingeschat: de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, heeft deze

boekjaren immers al afgesloten.Deze risico’s kunnen van invloed 

zijn op het bedrag dat blijkt gedeclareerd te kunnen  worden 

(variërend van 0 % tot 95 % van de gemaakte kosten).  Inmiddels 

heeft het ministerie van VWS verklaard te willen overwegen om de

 kostendeclaraties vanaf 2011 in behandeling te nemen. Voor de

 kosten tot en met 2010 heeft de regionale ambulancevoorziening 

(Ambulancezorg Groningen) inmiddels een declaratie, voorzien van

 een accountantsverklaring, ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZA). De NZA heeft nog geen beslissing genomen over deze declaratie.

  De voorziening dekt de declaraties van het FLO-overgangsrecht 

voor 1,1 miljoen euro. Het risico dat de NZA of VWS de declaraties

 tot en met 2009 niet honoreert omdat  deze jaren al afgewikkeld zijn

, hebben we hiermee afgedekt. De voorziening blijft gehandhaafd

 totdat de NZA een definitief besluit heeft genomen over 

de ingediende  kostendeclaraties.Naast de genoemde 1,1 miljoen 

euro zijn enkele bedragen van in totaal

 0,1 miljoen euro aan de voorziening toegevoegd voor enkele kleinere 

posten zoals de kosten die bij een overgang van de medewerkers 

naar een ander pensionfonds gemaakt moeten worden. Hiermee achten 

wij de voorziening wat dit betreft vooralsnog toereikend.

HVD Groot onderhoud 

Sontweg

Opvangen grote 

schommelingen in de 

onderhoudskosten van de 

locaties Sontweg en 

Vinkhuizen

663                  De stand van de voorziening is conform de onderhoudsplanning, die voor 

de locaties Sontweg en Vinkhuizen is opgesteld.

HVD Groot onderhoud 

Hanzeplein

Opvangen grote 

schommelingen in de 

onderhoudskosten van het 

Hanzeplein

214                  

De stand van de voorziening is conform de onderhoudsplanning, die voor 

de locatie Hanzeplein  is opgesteld.

HVD Aanvaardbare 

kosten ambulance

dienst (RAK)

Voor de afwijking tussen 

gebudgetteerde kosten en 

werkelijke kosten wordt een 

reserve aanvaardbare 

kosten (RAK) gevormd. De 

RAK betreft een 

bestemmingsreserve.

In 2011 is een positieve beschikking 

ontvangen van het College sanering

 zorgvoorzieningen op de door ons

 ingediende aanvraag voor vergoeding

 van de negatieve reserve aanvaardbare

 kosten. In turap 2011-2 en daarna

 in de jaarrekening 2011 wordt 

hierover verantwoording afgelegd.

 Dan zullen ook de consequenties

 voor de voorzieningen inzake de 

ambulancedienst meer duidelijk worden.

HVD Dubieuze 

debiteuren

Betreft voorziening voor 

opvang van nadelen 

wanneer vorderingen 

oninbaar blijken

De voorziening is noodzakelijk om

 eventuele verliezen door 

oninbaarheid van facturen te

 kunnen opvangen.  
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Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

HVD Overuren BRW 

a.g.v. 

arbeidstijdenbeslu

it

Het nieuwe 

Arbeidstijdenbesluit  heeft in 

2007 geleid tot een nieuw 

rooster voor de 

ploegendienst. Tov het oude 

rooster gaat het nieuwe  uit 

van een geringere 

aanwezigheid van 

medewerkers per week (48 

uur in plaats van 54 uur). 

Daarnaast bleek dat Het ATB 

ook gevolgen had voor het 

verlofrecht. Er is 

afgesproken het oude 

verlofrecht tot en met 2009 te 

handhaven. Dit betekent dat 

medewerkers voor deze 

periode nog omstreeks 180 

extra verlofuren per jaar 

hebben gekregen. In 

combinatie met de geringere 

aanwezigheid volgens het 

nieuwe rooster heeft dit 

geleid tot opbouw van een 

verlofstuwmeer per 

medewerker.  De 

voorziening is noodzakelijk 

om deze kosten van het 

wegwerken van het 

verlofstuwmeer af te dekken.

-                       De voorziening wordt in 2012 afgewikkeld.

HVD Fiscaliserings

onderzoek

Afwikkelen gevolgen 

gemeentebreed onderzoek 

naar fiscale aspecten van 

personele vergoedingen en 

verstrekkingen.

-                       De voorziening wordt in 2012 afgewikkeld.

HVD CAO loonidexatie 

(H&OG-deel)

-                       

De voorziening wordt in 2012 afgewikkeld.

iederz Thermiek BV Opvang verliezen

iederz Personeel Afloop ontvangen 

voorziening

53                    Loopt af in 2016, betreft vooruitontvangen vergoeding DIA voor 

overgenomen medewerker  
 



 415

Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

MD Groot onderhoud 

gebouwen *2

Onderhoud 

kapitaalgoederen 

waarborgen. Voor het 

opvangen van 

overschrijdingen van 

onregelmatig gespreide 

kosten voor groot onderhoud 

wordt jaarlijks een dotatie 

aan deze voorziening 

gedoteerd. 

994 Toevoeging 156. Dit betreft een dotatie uit de exploitatie (140) en rente (16)

MD Sanering 

Beckerweg

Eeuwigdurende nazorg van 

de sanering van de locatie 

Beckerweg. Voeding: 

eenmalig bedrag ontvangen 

van de provincie (1,228.000 

miljoen euro) waaraan 

jaarlijks rente moet worden 

toegevoegd om het fonds op 

niveau te houden. Uit deze 

baten moeten de kosten 

voor monitoring worden 

gefinancierd.

2.385               Toevoeging 235. Dit betreft rente (40) en een dotatie uit de exploitatie (195)

MD Sanering

 Helperplein

MD Fiscaliserings

onderzoek

Afwikkelen gevolgen 

gemeentebreed onderzoek 

naar fiscale aspecten van 

personele vergoedingen en 

verstrekkingen.

OCSW Legaat Andrea 

Elkenbracht

Begaafde (oud) leerlingen 

van het stedelijk 

conservatorium in de 

gelegenheid stellen een 

voortgezette muziekstudie in 

het buitenland te volgen.

214                  Het niveau is voldoende.

 De kosten worden bestreden uit de

 rente van een beschikbaar legaat.

OCSW Legaat Henke 

Veldhuis

Financiering van 

schoolreisjes en -feestjes 

van scholen in de 

voormalige gemeente 

Noorddijk.

-                       

OCSW Onderhoud 

venster-

scholen

Opvangen schommelingen 

onderhoudsplanning voor 

planmatig/groot onderhoud. 

328                  Het niveau is voor de komende jaren nog onvoldoende gezien de omvang 

van het meerjarenplan dat in 2012 is opgesteld. Deze voorziening zal de 

komende jaren worden gevoed uit de huur opbrengsten van de verhuurde 

onderdelen van de Vensterscholen. In de huur is een component verwerkt 

voor de dekking van toekomstige kosten van groot onderhoud. Ten laste 

van deze voorziening zijn wij in 2012 bezig het grooot onderhoud te plegen. 

Dit zal de komende jaren steeds meer gaat plaatsvinden gezien de leeftijd 

van de gebouwen.  De verwachting is dat de komende jaren de uitgaven 

voor groot onderhoud (dakbedekking, buitenschilderwerk, e.d.) toe zullen 

nemen conform meerjarenplanning en een beroep zal moeten worden 

gedaan op deze voorziening.
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Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

OCSW Groot onderhoud 

OP/SB

Het opvangen van groot 

onderhoud aan de 

Oosterpoort/ 

Stadsschouwburg. 

-                       In de besluitnota over de revitalisering en de meerjarige 

onderhoudsprogramma’s hebben wij de noodzaak aangegeven keuzes te 

moeten maken in de temporisering van het onderhoud. Het 

onderhoudsbudget en de onderhoudsplanning waren nog niet in 

evenwicht. Op basis van geactualiseerde onderhoudsplanningen hebben 

wij daarin voorzien. Voor de komende jaren kan binnen de beschikbare 

middelen verantwoord onderhoud worden uitgevoerd. Hierbij houden wij 

rekening met een hoge prioriteit voor veiligheid en arbonormen en een 

lagere prioriteit voor het hoogste ambitieniveau. De uitvoering van de 

nieuwe planning betekent wel dat wij de onderhoudsvoorziening 

handhaven om de schommelingen in de uitgaven in de komende jaren op 

te vangen. Het niveau van deze voorziening is in deze jaarrekening nul. In 

de komende jaren zullen wij echter dotaties doen ten gunste van latere 

jaren.

OCSW Onderhoud 

Muziekschool

Het opvangen van 

toekomstig onderhoud aan 

de Muziekschool. 

102                  Het meerjaren onderhoudsplan van de Stedelijke Muziekschool is in 2011 

geactualiseerd. Op basis hiervan is de voorziening toereikend.

OCSW Wachtgeld 

voormalig 

personeel CBK

Dekking van 

wachtgeldkosten van de 

voormalige directeur CBK.

-                       De dotaties en aanwending van deze voorziening is conform planning. De 

voorziening kan (per ultimo 2012) vervallen.

OCSW Noodlokalen 

Gravenburg

Deze voorziening is ingesteld 

in verband met van derden 

verkregen middelen die 

specifiek besteed moeten 

worden. Voor het plaatsen 

van noodlokalen heeft de 

raad in de vergadering van 

15 december 2010 een 

bedrag van 2,5 miljoen euro 

beschikbaar gesteld. De 

dekking van de kosten is de 

uitkering brandverzekering. 

De aanbesteding van het 

project heeft ook 

plaatsgevonden. Een deel 

van deze kosten wordt 

gemaakt in 2010. Het 

resterende budget is als 

voorziening opgenomen om 

de kosten in het 

begrotingsjaar 2011 te 

kunnen dekken.

De voorziening kan (per ultimo 2012) vervallen.

ROEZ Onderhoud 

museum

Met het Groninger Museum 

is in 2001 een 

huurovereenkomst 

afgesloten. Hierin is 

vastgelegd welke bedragen 

het Groninger Museum moet 

betalen voor huur en 

onderhoud. Het verschil 

tussen deze bedragen en de 

werkelijke kosten wordt in 

de voorziening gestort. 

Daarnaast is als voeding aan 

de voorziening 154 duizend 

euro structureel 

beschikbaar.

402                  De begrote onttrekkingen in 2013 zijn gebaseerd op de 

onderhoudsplanning.
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Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

ROEZ Groot onderhoud 

Zuiderdiep

De voorziening betreft de 

verplichting samenhangend 

met het in de tijd 

onregelmatig gespreid zijn 

van de kosten van groot 

onderhoud. Jaarlijks wordt 

een meerjarenplan 

opgesteld. De belangrijkste 

onderdelen zijn: 

schilderwerk binnen / buiten, 

bestrating en riolering 

gebouw Menno van 

Coehoorn, inspectie / 

onderhoud en vernieuwen 

van daken, aanbrengen van 

glas op de balustrades en 

vervangen van tapijt.

180                  De verwachte mutaties in 2013 is de dotatie van 200 duizend euro en de 

verwachte uitgaven aan groot onderhoud.

ROEZ Stadsmeier

rechten

De voorziening wordt 

gevoed uit vooruitontvangen 

rijksbijdragen. 

-                       

ROEZ Openbaar vervoer De gemeente is verplicht om 

over gelden van het Rijk die 

niet worden doorbetaald aan 

de vervoerder afzonderlijk te 

rapporteren. Daarnaast is 

het wenselijk om een 

reserve te openen om 

schommelingen in de hoogte 

van de Rijkssteun te kunnen 

opvangen, zodat voorkomen 

wordt dat deze 

schommelingen leiden tot 

aanpassingen van het 

vervoersvoorzieningennivea

u.

121                  De onttrekkingen in 2013 zijn verwachte uitgaven aan OV-infrastructuur, 

het betreft de HOV-as.

ROEZ Volks

huisvesting

Het doel is het afdekken van 

aanspraken, die kunnen 

voortvloeien uit de 

gemeentelijke risicopositie 

ten aanzien van 

woningbouwcorporaties en 

gewaarborgde geldleningen 

(o.a. gemeentegaranties). 

Het bedrag dat met dit risico 

gemoeid is neemt jaarlijks af. 

De vrijgekomen bedragen 

blijven binnen deze 

voorziening behouden in 

verband met mogelijke 

risico's vanuit het WEW 

(nationale 

hypotheekgarantie).

1.177               Onderzoek is uitgevoerd naar de gewenste hoogte van de voorziening op 

basis van de risicopositie ten aanzien van de woningbouwcorporaties en 

is volgens de BCS-methodiek berekend en onderbouwd op 1,17 miljoen 

euro. De voorziening kon daardoor afnemen met 230 duizend euro in 2011. 

De omvang van de voorziening wordt de komende jaren lager naarmate er 

meer afgelost wordt. Nu het Rijk garant staat als achtervang voor de WEW 

komen er geen nieuwe garanties bij.
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Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

ROEZ Grote Steden 

Beleid III

In het kader van de 

uitvoering van GSB III 

worden rijksbijdragen 

beschikbaar gesteld voor de 

pijler Economie. Hiervoor is 

een meerjarig EBP-

programma opgesteld. De 

nog niet bestede middelen 

van het Rijk worden 

toegevoegd aan de 

voorziening voor de 

uitvoering van het 

resterende programma. 

858                  De huidige stand van de voorziening betreft nog niet bestede 

Rijksmiddelen voor de pijler economie. Er zijn diverse langlopende 

verplichtingen die uit de voorziening gedekt worden. De voorziening kan 

niet vrijvallen.

ROEZ Nazorg slibdepot Over een aantal jaren zal het 

huidige slibdepot sluiten. De 

provincie heeft de wettelijke 

taak eeuwigdurende nazorg 

in het kader van de wet 

Milieubeheer uit te voeren. 

Voor uitvoering van deze 

taak zijn wij bij overdracht 

van het slibdepot een 

afkoopsom verschuldigd.

-                       De voorziening voor afkoop nazorg van het gemeentelijk slibdepot is niet 

voor 2016 aan de orde, gezien deze verwachting is handhaven van de 

voorziening niet nodig. Bij de jaarrekening 2011 is het saldo in het resultaat 

meegenomen.

ROEZ Riolering 

(vervangings

investeringen)

Spaarbedragen voor 

toekomstige investeringen 

mogen in het riooltarief 

worden opgenomen als de 

eerste aanleg van 

uitbreidingsinvesteringen in 

de grondexploitatie is 

gedekt.

1.066               Het G(W)RP 2009-2013 ligt als grondslag onder deze voorziening.

ROEZ Riolering (groot 

onderhoud)

De voorziening is bedoeld 

als dekking van het 

onderhoud op de langere 

termijn zoals herijking 

overstortmuren, inmeting 

rioolstelsel, uitbaggeren, 

etcetera.

123                  Het G(W)RP 2009-2013 ligt als grondslag onder deze voorziening.

ROEZ Achterstallig 

onderhoud A7 / 

Gideonbrug

De voorziening is ingesteld 

voor de dekking van het 

achterstalling onderhoud 

aan de A7 en de Gideonbrug.

1.100               Voor de afronding van de lopende projecten is nog 1,2 miljoen euro nodig 

in 2012. Het restant bedraagt in 2013 1,1 miljoen euro, dit bedrag valt vrij in 

2013. 

ROEZ Achterstallig 

onderhoud 

parkeer-

bedrijf

De voorziening is bedoeld 

als dekking van het 

achterstallig onderhoud 

parkeerbedrijf.

-                       
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Dienst

Naam voorziening

Doel

Stand 

ultimo 2013 Toelichting van de onderbouwing

ROEZ CAO-

loonsverhoging 

2009

De voorziening is in 2009 

ingesteld, bedoeld als 

dekking voor extra 

loonkosten als gevolg van 

mogelijke loonsverhoging in 

de nieuwe CAO.

De voorziening is nihil. De afwikkeling van het saldo heeft plaatsgevonden 

als gevolg van de CAO-loonsverhoging voor de periode juni 2009 tot en met 

december 2009

ROEZ Forum

garage

Afdekking risico 

parkeergarage Forum. 

De voorziening is omgezet naar een bestemmingsreserve.

SOZAWE Spaarverlof Dekking vervangend 

personeel bij opname 

spaarverlof

41                    Het niveau van de reserve is conform de prognose van de verplichtingen
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BIJLAGE 9  OVERZICHT OPGENOMEN (EN OP TE NEMEN) LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2013 

Bijlage 9 OVERZICHT OPGENOMEN (EN OP TE NEMEN) 
LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2013 

 
BoekwaardeOpgenomen Aflossing Boekwaarde Rente Rente en

per 01-01-2013 2013 2013 per 31-12-2013 2013 aflossing Dienst
(=1+2-3) (= 3 + 5)

Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7

A. GELDLENINGEN

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

- AEGON Asset Management 3.114 0 48 3.067 130 178 Concern Treasury

- ING / Nationale Nederlanden 1.280 0 1.280 0 35 1.314 Concern Treasury

- Overig 0 0 0 0 0 0 Concern Treasury

Totaal binnenlandse pensioenfondsen

 en verzekeraars 4.394          -                 1.327          3.067          165             1.492          
Binnenlandse banken en 

ov. financiële instellingen

- ABN AMRO Bank NV 68.239 0 19.320 48.919 3.221 22.541 Concern Treasury

- Algemene Spaarbank Nederland  NV (ASN) 14.500 0 1.500 13.000 459 1.959 Concern Treasury

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 368.627 0 22.644 345.983 13.390 36.034 Concern Treasury

- Movir NV 213 0 213 0 6 219 Concern Treasury

- ING Bank 1.089 0 17 1.072 44 61 Concern Treasury

- Nationaal Groenfonds 0 0 0 0 0 0 Concern Treasury

- Nederlandse Waterschaps Bank 307.664 4.279 14.068 297.875 11.558 25.626 Concern Treasury

- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten464 0 107 358 7 114 Concern Treasury

- Nog op te nemen leningen in 2013 0 162.412 0 162.412 5.441 5.441 Concern Treasury

- Nog op te nemen leningen in 2012 60.000 0 0 60.000 1.680 1.680 Concern Treasury

Totaal binnenlandse banken en ov. financiële instellingen820.797      166.691      57.869        929.619      35.805        93.674        

Overige binnenlandse sectoren

- ROEZ 1.200 0 0 1.200 53 53 Concern Treasury

- Overig (Wichers Hoeth) 1 0 0 1 0 0 Concern Treasury

Totaal overige binnenlandse sectoren 1.201          -                 -                 1.201          53               53               

Buitenlandse instellingen

- Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG 0 0 0 0 0 0 Concern Treasury

- Wurttembergische Hypothekenbank AG 0 0 0 0 0 0 Concern Treasury

Totaal buitenlandse instellingen -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal geldleningen 2013 826.392      166.691      59.197        933.886      36.023        95.220        

B. WAARBORGSOMMEN

- MD (benzinepasjes) 22 0 0 22 0 0 Milieudienst

- MD (borgstelling) -31 0 0 -31 0 0 Milieudienst

RO/EZ 1.010 100 50 1.060 0 50 RO/EZ

Totaal waarborgsommen 1.001          100             50               1.051          -                 50               

TOTAAL GENERAAL 827.393      166.791      59.247        934.937      36.023        95.270         
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BLAGE 10  OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2013 

Bijlage 10 OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2013 
 
 
 

Dienst Omschrijving Oorspronkelijk Restant Nieuwe Totaalbedrag Restant 

bedrag van de 1-1-2013 gewaarborgde van de gewone 31-12-2012

geldlening geldleningen en buitengewone

aflossing

OCSW St Huize de Wijert 1.044 65 0 65 0

RO/EZ Garantie aankoop eigen woning 0 74.166 0 2.300 71.866

RO/EZ Woningaanpassing gehandicapten 0 29 0 9 20

RO/EZ Garantie woningverbetering NRF 0 601 0 160 441

Totaal 1.044 74.861 0 2.534 72.327
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BIJLAGE 11  OVERZICHT SUBSIDIES EN INKOMENSOVERDRACHTEN 

Bijlage 11 SUBSIDIES EN INKOMENSOVERDRACHTEN 
Toelichting INKOMENSOVERDRACHTEN Rekening Begroting Begroting

Subsidies 2011 2012 2013

DIA Stichting GAVA 23 23 24

DIA Sociaal Fonds 22 22 23

DIA Overig 0

DIA Fonds Ondernemend Groningen 713

Totaal DIA 45 45 760

HVD Heroïneverstrekking 1.107 966 981

HVD Fonds openbare geestelijke gezondheidszorg 0 49 50

Totaal HVD 1.107 1.015 1.031

MD Vogelopvang 11 10 10

MD Dierenambulance 2

MD Oud papier (miv 2008 verrekend Virol met 

inzamelaars)

0

MD Subsidie i.h.k.v. Groene daken 0

MD Milieufederatie Groningen (excl. Projecten) 13

MD Milieudefensie 0

MD MIJNSK 0

MD KVVV (sponsorloop) 1

MD Noorderbreedte 0

MD Stichting Noordbaak 5

MD Stichting stedenband Groningen 2

MD Stichting eerlijk winkelen 2

MD Stichting klimaatneutraal bouwen 3

MD Stichting marketing Groningen 5

MD Zwerfafvalteams 2

MD Bibliotheek Groningen 2

MD De poort centrum voor spiritualiteit 1

MD Stichting Nacht van de Fooi Groningen 2

MD Stichting Zomermarkten

MD Milieufederatie Groningen (projecten) 24

MD Stichting KEI 5

MD Vereniging van Eigenaren "Lodewijk Thomson"

MD Rijksuniversiteit Groningen

MD De Keerkring 2

MD Noorderzon

MD Groninger Forum 6

MD EBF Symposium 1

MD Initatiefgroep Stadsdiner

MD Subsidies in het kader van lentekriebels 35 38 38

MD Subsidie duurzaamheidcentrum 103

Totaal MD 124 151 48

OCSW Integraal jeugdbeleid 12.313 12.282 13.055

OCSW Sociale samenhang en participatie 13.651 13.060 13.143

OCSW Preventie en zorg 17.580 16.389 16.623

OCSW Integratie en emancipatie 1.918 1.686 1.173

OCSW Sportieve infrastructuur 1.068 1.021 1.079

OCSW Deelname aan sport 1.156 1.221 941

OCSW Overig 15 2 2

OCSW Culturele infrastructuur 18.877 20.747 20.493

OCSW Deelname aan cultuur 929 955 1.348

OCSW Overig 565 607 869

OCSW Groningen kennisstad 148 152 154

Totaal OCSW 68.220 68.122 68.879  
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Toelichting INKOMENSOVERDRACHTEN Rekening Begroting Begroting

Subsidies 2011 2012 2013

ROEZ APVV 25 25 25

ROEZ Besluit woninggebonden subsidies 99 80 70

ROEZ Bijdrage regiofonds 1.909 1.909 1.909

ROEZ Energy Valley 81 81 81

ROEZ Expl. Eelde 117 117 0

ROEZ Gehandicaptenregeling AGGA 97 120 0

ROEZ Groningen Airport Eelde 147 147 0

ROEZ Groninger Congresbureau 40 40 40

ROEZ ICT-platform 2 0 0

ROEZ Informatiepunt DUBO (Stimuleringsimpulsen VHV) 15 15 15

ROEZ Monumenten en monumentale waarden 461 400

ROEZ Opplusregeling / ouderenvoorziening 0 0 0

ROEZ Platform GRAS 91 71 71

ROEZ Stichting Marketing Groningen

ROEZ Steunpunt Huren en blad Spijkerhard 15 15 15

ROEZ Voorwaarts Voorwaarts 4 5 5

ROEZ Woningbouwaccelerator 33

ROEZ Lefier duurzame waterging Lewenborg

ROEZ Stimulering energiebesparing in de best. Woningvoorraad 483 300 200

ROEZ Open voor beslissers

ROEZ Energiebesparende renovatie

ROEZ HA-netwerk

ROEZ Rijden op aardgas

ROEZ Energie en ICT

ROEZ Groengas

ROEZ GCC 88 90 90

ROEZ MG Binnenstadscampagne 75 75 75

ROEZ Search Engine Delta

ROEZ Summerschool

ROEZ Biosyn

ROEZ Dierenweide Het Boegbeeld (doorstart Wegafarm) 30 30 15

ROEZ Dierenweide Het Boegbeeld (Wegafarm beheerssubsidie) 11 11 11

ROEZ Goed Idee en plus 309 100 0

ROEZ Monumentale bomen 10 3 3

ROEZ Le Roy Groen 51 22 23

ROEZ Toegankelijke binnenstad 40

ROEZ Informatie technologie HA Netwerk 25

ROEZ Stichting Ondernemerstrefpunt 60 60 60

ROEZ StartUp Weekend Groningen 1

ROEZ Jonge Bedrijven Netwerk 4

ROEZ VCD automatisering 50

ROEZ Web and Shop JLKNET 20

ROEZ EZ Winkelstraatmanagement Binnenstad 89

ROEZ EZ Werkgelegenheidsimpuls Binnenstad 18

ROEZ EZ Bevorderen toerisme Binnenstad 117

ROEZ Taptoe Groningen

ROEZ Gezond ouder worden (healthy ageing) 103 78

ROEZ Confucius 30 30

Totaal ROEZ 4.617 3.849 2.816

TOTAAL SUBSIDIES 74.113 73.182 73.534  
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Toelichting INKOMENSOVERDRACHTEN Rekening Begroting Begroting

Overige inkomensoverdrachten 2011 2012 2013

BSD Vergoeding raadsfracties 86 82 82

BSD Fractieondersteuning 207 211 211

BSD Gem. regelingen BANN, RCG, Cevan 273 148 124

BSD Provincie Groningen 105

BSD Confucius instituut 30 110

BSD Hanzehogeschool 50

BSD Dienst Landelijk Gebied 25

BSD Vereniging van Groninger Gemeenten 15

BSD Science Center Groningen 10

Totaal BSD 801 551 417

DIA Groninger Archieven 2.004 2.049 2.083

DIA Rijksleges overige regelingen 1.300 1.084 1.021

Totaal DIA 3.304 3.133 3.104

MD Schades aan derden 11 25 32

MD Regeling Stimulering Lokale Klimaatinitatieven 

(SLOK)

10

MD Duurzaamheidcentrum Groningen 63

MD Correctie bijdrage subsidie -8

Totaal MD 76 25 32

HVD Opvang zwerfdieren 125 123 124

HVD Bijdragen aan H&OG-regeling 6.516 6.319 6.349

HVD

HVD WMO-verstrekkingen:

HVD - totaal exploitatie Wmo individuele verstrekkingen 24.787 25.982 25.806

HVD - eliminatie overige economische categorieen -1.330 -1.297 -1.358

HVD

HVD WMO-HH:

HVD - bedragen conform jaarrapportage WMO 0

HVD - eliminatie overige economische categorieen 0

Totaal HVD 30.098 31.127 30.921

OCSW Jeugd en onderwijs:

OCSW  - Integraal jeugdbeleid 2.631 2.240 2.117

OCSW  - Overig 0 11.814

OCSW

OCSW Welzijn, gezondheid en zorg:

OCSW  - Soclale samenhang en participatie 0

OCSW  - Preventie en zorg 0 1.147 1.091

OCSW  - Integratie en emancipatie 0

OCSW  - Overig 0

OCSW Sport en bewegen:

OCSW  - Sportieve infrastructuur 603 632 638

OCSW  - Deelname aan sport 40 81 70

OCSW  - Overig 1 33

OCSW Cultuur:

OCSW  - Culturele infrastructuur 13

OCSW  - Deelname aan cultuur 0

OCSW  - Overig 0

OCSW Economie en werkgelegenheid:

OCSW  - Groningen kennisstad 0

Totaal OCSW 3.288 15.914 3.949  
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Toelichting INKOMENSOVERDRACHTEN Rekening Begroting Begroting

Overige inkomensoverdrachten 2011 2012 2013

ROEZ Bedrijven contacten / promotiedagen 45 45

ROEZ Besluit woninggebonden subsidies 0

ROEZ Bijdrage archeologiebudget 54 80

ROEZ Bijdrage citybus 0

ROEZ Bijdragen uit Stadsdeelbudgetten 519

ROEZ EemsDollard Regio 12 12 12

ROEZ Je treft 't in Groningen 0

ROEZ Noorderslag 0 50 50

ROEZ Ondernemersprijs 20 20 20

ROEZ Startersdag 5 5 5

ROEZ Stimuleringimpulsen VHV 12 8 7

ROEZ Vergunning iepenbeheer Stichting Iepenwacht 45 46 46

ROEZ Wintercity 0 0 0

ROEZ Winterwelvaart 0

ROEZ Yeahincubator 25

ROEZ Dierenweide Eelderbaan 11 11 11

ROEZ Kinderboerderij Beijum 11 11 11

ROEZ Kinderboerderij Beestenborg 13 13 13

ROEZ Kinderboerderij Minerva 3 3 3

ROEZ Stichting Marketing Groningen 1182 1.067 1.067

ROEZ Nieuw Lokaal Akkoord 466 400 600

ROEZ Milieufederatie 18 21 21

ROEZ Ecologie leefomgeving 13

ROEZ Regiomarketing Groningen 4

ROEZ Visie Ebbingekwartier 154 50 50

ROEZ Hoofdstad van de Smaak 54

ROEZ Build with CaRe 14

ROEZ Groninger Monument Fonds 47 47 47

ROEZ Groninger Studentenbond 9

ROEZ Keiweek 2011 3 3 3

ROEZ (Groene) Energie 34

ROEZ Er gaat niets boven Groningen (Provincie) 5 5 5

ROEZ City stewards 100

ROEZ Voedselbeleid streekproducten 17

ROEZ Jongeren Commerciële Club 10

ROEZ Relatieavond Swimgin Groningen 10

ROEZ Duurzame feestverlichting 10

Totaal ROEZ 2.855 1.922 2.016

SOZAWE WWB Inkomensdeel 120.623 124.944 139.585

SOZAWE Participatiebudget (oud WWB-Werkdeel) 16.129 10.784 9.823

SOZAWE Bijzondere Bijstand 7.118 7.583 7.541

SOZAWE BBZ 1.620 2.050 1.500

SOZAWE WWIK 2.267 0 0

SOZAWE IOAW 1.945 2.048 2.200

SOZAWE WKO 1.350 1.332 1.032

SOZAWE IOAZ 290 295 307

SOZAWE Inburgering 168 25 25

SOZAWE GKB instellingen 196 93 93

SOZAWE Actieplan jeugdwerkloosheid 654

SOZAWE BOB 172 350 350

SOZAWE BBZ (pre)starters 4.581 4.438 3.600

Totaal SOZAWE 157.114 153.941 166.055

TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN 197.536 206.613 206.494

Totaal   271.649 279.795 280.028  
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BIJLAGE 12  ONDERHOUDSGEGEVENS GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 

Bijlage 12 ONDERHOUDSGEGEVENS GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 
 

Onderhoud kapitaalgoederen

DIENST Boekwaarde Meerjarenplan Voorziening

Onderhouds

bedrag

01-01-2013 01-01-2013 Begroting 2013

BSD 

Oude Stadhuis 0 aanwezig 125 100

Goudkantoor 0 aanwezig 0 5

Totaal boekwaarde 0 125 105

Verzekerde waarde: 29.512

DIA

Prefectenhof

 - gebouw 13503 ja 0 0

 - installaties 71 0 0

Trompsingel

 - gebouw 2722 ja 0 0

 - installaties 709 0 0

 - inventaris 120 0 0

Prefectenhof en Trompsingel 0 329 427

Totaal boekwaarde 17.125 329 427

Verzekerde waarde: 24.542

iederz

Peizerweg 3410 0 620

Helena Swarthlaan 0 0 0

Iepenlaan 24 0 0

Totaal boekwaarde 3.434 0 620

Verzekerde waarde: 29.000

HVD

Gebouw Sontweg 10 3394 Aanwezig 591 123

Gebouw Hanzeplein 120 5781 Aanwezig 160 111

Gebouw Diamantlaan 1074 Aanwezig 0 37

Totaal boekwaarde 10.249 751 271

Verzekerde waarde: 37.887

MD

Duinkerkenstraat 3919 Ja 838 333

Wijkpost Vinkhuizen 994 Ja 0 42

Afvalbrengstation 713 0 0

Totaal boekwaarde 5.626 838 375  
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DIENST Boekwaarde Meerjarenplan Voorziening

Onderhouds

bedrag

01-01-2013 01-01-2013 Begroting 2013

OCSW

Oosterpoort/Stadschouwburg 5960 10 jaar 0 1693

Vensterscholen 7183 20 jaar 328 196

Muziekschool 76 10 jaar 0 8

Voormalige schoolgebouwen 1138 10 jaar 0 140

MIOP Sport en Recreatie 37444 10 jaar 0 3834

Welzijnsaccommodaties 4644 10 jaar 0 65

NDE 409 10 jaar 0 60

Schoolgebouwen economisch eigendom 125079 nvt 0 1400

Overige activa 283 nvt 0 124

Totaal boekwaarde 182.216 328 7.520

Verzekerde waarde: 750.000

RO/EZ

Huisvesting personeel begraafplaatsen 1.490 ja 0 0

Huisvesting Gothenburgweg 3.605 ja 0 0

Huisvesting Zuiderdiep 8.377 ja 0 0

Wijkposten (inclusief Havenkantoor) 1.247 ja 0 0

Totaal tlv voorziening grootonderhoud ja 197 217

Regulier onderhoud huisvesting 0 0 0 0

Groninger Museum 0 ja 616 430

Totaal boekwaarde 14.719 813 647

Verzekerde waarde: 88.688

Totaal Gemeente

Boekwaarde 01-01-2012 233.369

Verzekerde waarde: 991.029  
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BIJLAGE 13  INCIDENTELE BATEN EN LASTEN > 250 DUIZEND EURO 

Bijlage 13 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN > 250 DUIZEND EURO 
 

Omschrijving x 1.000 euro Dienst

A. Incidentele lasten

Inhuur personeel derden t.b.v. projecten 896 HVD

Plankosten Zuidelijke Ringweg 300 RO/EZ

ISV afdracht concernbezuinigingen 2.500 RO/EZ

compensatie frictiekosten reorganisatie 1200 SoZaWe

compensatie efficiencykorting ketensamenwerking 500 SoZaWe

korting normering lokaal inkomensbeleid 333 SoZaWe

200 banen plan 500 SoZaWe

extra middelen schuldhulpverlening 70 SoZaWe

Totaal incidentele lasten 6.299

B. Incidentele baten

buiten het ROP houden van de reserve RSP 1608 Concern Treasury

Projectbaten 950 HVD

Onderhoud casco Stadsschouwburg 0 OCSW

Opdrachten Milieudienst 272 RO/EZ

Totaal incidentele baten 2.830

Totaal generaal, per saldo lasten 3.469

Incidentele baten en lasten 2013 > 250 duizend euro
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BIJLAGE 14  BEREKENING EMU-SALDO 

Bijlage 14 BEREKENING EMU-SALDO 
 

 

Centraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek

Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen

Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:Algemene gegevens:Algemene gegevens:Algemene gegevens:

Gemeentenaam:

Gemeentenummer:

Jaar:

Bestandsnaam:Bestandsnaam:Bestandsnaam:Bestandsnaam:

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving x € 1000,-x € 1000,-x € 1000,-x € 1000,- x € 1000,-x € 1000,-x € 1000,-x € 1000,- x € 1000,-x € 1000,-x € 1000,-x € 1000,-

1 -42.464 4.532 -2.864

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie bij 30.365 29.943 30.000

3 bij 2.661 2.047 2.000

4 af 46.715 77.781 57.000

5 bij 4.000

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

bij

7 af 29.000 62.410 56.000

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoordniet op exploitatie verantwoordniet op exploitatie verantwoordniet op exploitatie verantwoord bij 9.000 45.699 42.000

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties af 5.873 8.032 8.000

met derden betreffen

10 af

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? af

-82.026-82.026-82.026-82.026 -66.002-66.002-66.002-66.002 -45.864-45.864-45.864-45.864

2013201320132013

Berekening EMU-saldoBerekening EMU-saldoBerekening EMU-saldoBerekening EMU-saldo

Gemeente Groningen (0014)Gemeente Groningen (0014)Gemeente Groningen (0014)Gemeente Groningen (0014)

GroningenGroningenGroningenGroningen

0014001400140014

EMU130060014.XLSEMU130060014.XLSEMU130060014.XLSEMU130060014.XLS

Volgens 

realisatie tot 

en met sept. 

2012, 

aangevuld 

met raming 

Volgens 

begroting 2013

Volgens 

meerjarenra

ming in 

begroting 

2013

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 

nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Berekend EMU-saldoBerekend EMU-saldoBerekend EMU-saldoBerekend EMU-saldo

Exploitatiesaldo vóórvóórvóórvóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 

geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 

mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoordvoor zover niet op exploitatie verantwoordvoor zover niet op exploitatie verantwoordvoor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

ja
nee ja nee ja neeja
nee ja nee ja nee
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BIJLAGE 15  FINANCIËLE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

Bijlage 15 FINANCIËLE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 
 

A

ABCG Advies- en begeleidingscentrum Centraal Groningen

ABW Algemene Bijstandswet

ACL Activiteiten Centrum Lewenborg

ADV Arbeidsduurverkorting

AER Algemene Egalisatiereserve

AJM Alleenstaande en jonge moeders

AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

AMT Algemeen Management Team

AO/IC Administratieve Organisatie/ Interne Controle

APPA Algemene Pensioenswet Politieke Ambtenaren

APV Algemene Plaatselijke Verordening

ARCG Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen

ARG Ambtenaren Reglement Groningen

ASHG Advies - en Steunpunt Huiselijk geweld

ATB Arbeidstijdenbesluit

ATW Arbeidstijdenwet

AVA Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AvG Akkoord van Groningen

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B

B&V Beheer en Verkeer

BAN Bestuursacademie Nederland

BANS Bestuursakkoord nieuwe stijl

BBL Beroepsbegeleidende leerweg

BBV Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF BTW Compensatie Fonds

BD Bestuursdienst

BDU Brede doel uitkering

BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

BIMA Binnenstad Management

BIRK Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BLS Besluit Locatiegebonden Subsidies

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BOIA Bedrijfskundig onderzoek I&A 

BORG Beheer Openbare Ruimte Groningen

BOS Buurt, Onderwijs en Sport

Bpe Prestaties voor bodemsanering

BSO Buitenschoolseopvang

BTW Belasting Toegevoegde Waarde

BV Besloten Vennootschap

BVG Basis Voorziening Gegevens

BWS Besluit Woninggebonden Subsidies

BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

C

C2C Cradle-to-Cradle

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst  
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CBK Centrum Beeldende Kunst

CBS Centraal Bureau Statistiek

CCC Carbohydrate Competence Center

CIO Centrale ICT Organisatie

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG Centra voor Jeugd en Gezin

CMA Centraal Meld- en Adviespunt

CMS Content Management Systeem

CODIN Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland

COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CoT City of Talent

CPB Centraal Plan Bureau

CT Concern Treasury

CTG College tarieven gezondheidszorg

CV Commanditaire vennootschap

CVTM Coördinatie van vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg

CWI Centrum voor Werk en Inkomen

CWK Cultuurhistorische Waarden Kaart

D

DIA Dienst Informatie en Administratie

DIV Documentaire Informatie Voorziening

DSW Dienst Sociale Werkvoorziening "Stadspark"

E 

EBP Economisch Business Plan

ECB Europese Centrale Bank

EEV Enhanced Environmentally Friendly Vehicle

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EGG Elektriciteitsbedrijf Gemeente Groningen

EKD Elektronisch Kind Dossier

ELANN Eerste Lijns Advies Noord Nederland

EMIS Employee Management Information System

EPA-U Energieprestatieadvies voor bestaande utiliteitsgebouwen

EPC Energieprestatiecoëfficient

ESF Europees Structuurfonds

EVC Eerder verworven competenties

F

F&V Financiën en Veiligheid

FES Fonds Economische Structuurversterking

FIDO Financiering Decentrale Overheden

FIS Financieel Informatie Systeem

FLO Functioneel Leeftijdsontslag

FMIS Facilitair Management Informatie Systeem

FPPM Fonds voor Podium Programmering en Marketing

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

Fte Fulltime equivalent

FUWA Functiewaardering
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G

G@W Groningen @ Work

G-27 27 Grootste Gemeenten

GAE Groningen Airport Eelde

GBA Gemeentelijke Basisadministratie

GCC Groningen City Club

GCI Groningen Confucius Instituut

GEMM Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad

GF Gemeente Fonds

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GKB Groninger Krediet Bank

GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GRP Gemeentelijk rioleringsplan 

GSB Grote Steden Beleid

GWK Groninger Woonkwaliteit

GWW Grond-, Weg- en Waterbouw

H

HANNN Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland

H&OG Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (gemeenschappelijke regeling)

HRM Human Research Development

HVD Hulpverleningsdienst

I

I&A Informatie en Automatisering

IBG Informatie Beheer Groep

ICT Informatie- en communicatietechnologie

ID-baan Instroom en Doorstroom

IFAT International Fair Trade Association

IFLO Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden

INV Instituut voor Natuurbeschermingseducatie

IPO Interprovinciaal Overleg

IOAW Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemer

IOAZ Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige

IRC Interne Rekening Courant

ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IZA Interim-regeling Ziektekosten voor Ambtenaren

J

JGZ Jeugdgezondheidszorg

JOAP Jongeren Activiteitenplek

K

KVK Kamer van Koophandel

KVO Keurmerk Veilig Ondernemen

L

LAAC Lokale Advies en Arbitrage Commissie

LCW Logistiek Centrum Westpoort

LEA Lokaal Educatieve Agenda

LPH Licht Pedagogische Hulpverlening
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M

MADD Make a difference day

MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs

MD Milieudienst

MIOP Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan

MIT Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

MJD Maatschappelijke Juridische Dienstverlening

MJP Meerjarenplan

MKB Midden- en kleinbedrijf

MOA Medische Opvang Asielzoekers

MOP Meerjarenontwikkelingsprogramma

MPG Ketenzorg Multi Probleem Gezinnen

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

N

NAP Normaal Amsterdams Peil

NB Nieuw Beleid

NDE Natuur en Duurzaamheids Educatie

NIVRA Koninklijk Nederlands Instituut van Register Accountants

NLA Nieuw Lokaal Akkoord

NNBT Noord Nederlands Bureau voor Toerisme

NOA Noordelijke Ontwikkelings-As

NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

NPF Noordelijk Platform Fraudebestrijding

NT2 Nederlands als Tweede Taal

NUG(GERS) Niet Uitkeringsgerechtigden

NV Naamloze Vennootschap

NWW-ers Niet-werkende werkzoekenden

O

O&W Onderwijs en Welzijn

OBS Openbare Basisschool

OCSW Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn

ODF Open Document Formaat

OG Opgenomen (geld)leningen

OGGz Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OOG Omroep Organisatie Groningen

OOGO Op overeenstemming gericht overleg

ORO Ontwikkel- en realisatie overeenkomst Euroborg

ORT Onregelmatigheidstoeslag

OV Openbaar Vervoer

OWWZ Onderwijs aan Woonwagen- en Zigeunergezinnen

OZB Onroerende Zaakbelasting

O2G2 Openbaar Onderwijs Groep Groningen

P

PBE Publiek Belang Electriciteitscentrale Borssele

P&O Personeel en Organisatie

P&R Parkeren en Reizen

PGA Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

PGB Persoonsgebonden budget

PHP Persoonlijk Herstel Plannen

PIB Persoonsgebonden Inburgeringsbudget

PIJOFACH Personeel, ICT, Juridische zaken, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en 

Huisvesting.

PM Pro Memorie

POP Provinciaal Omgevingsplan

PPS Publiek Private Samenwerking
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R

RCP Regionaal Crisisplan

R&D Research and Development

R&W Ruimte en Wonen

RAAK Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling

RAJ Regionaal Actieprogramma Jeugd

RAK Reserve Aanvaardbare Kosten

RC Rekening Courant

RCG Regio Centraal Groningen

REP Regionaal Educatief Plan

RGSHG Regeling Geldelijke Steun Huisvestiging Gehandicapten

RGSVH Regeling Geldelijke Steun Voorzieningen aan Huurwoning

RHC Regionaal Historische Centra

RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie

RMC Regionaal Meld en Coördinatiefunctie

RNVGS Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen

RO/EZ Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

ROA Regeling Opvang Asielzoekers

ROC Regionaal Opleidingscentrum

ROP Rente Omslagpercentage

RSP Regiospecifiek pakket 

RUD Regionale Uitvoeringsdienst

RUG Rijks Universiteit Groningen

RZB Roerende Zaakbelasting

S

SENSE Centrum voor seksuele gezondheid

SES Stedelijke Ecologische Structuur

SHV Schoon, Heel en Veilig

SIG Stichting Industrie- en Handelgebouwen Groningen

SISA Single Information Single Audit

SKSG Stichting Kinderopvang Stad Groningen

SLOK Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMT Sociaal Medische Teams

SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland

SO Speciaal Onderwijs

SOA Seksueel Overdraagbare Aandoening

SOOG Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen

SOZAWE Dienst Sociale Zaken en Werk

SSC Shared Service Center

STAG Stichting Ambulancevervoer Groningen

STIP Steun- en Informatiepunt

STOV Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer

SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

T

TAG Teerhoudend asfalt granulaat

TMO Tussen de Middag Opvang

TMO Taskforce Management Overstromingen

TROM Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Monitor
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U

UG Uitgezette (geld)leningen

UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen

UWV Uitvoering Werknemers Verzekeringen

V

V&W Verkeer en Waterstaat

VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs

VGR Voortgangsrapportage

VHV Volkshuisvesting

VIA Verwijs Index Antillianen

VMBO Voorbereidend Middelbaar- en Beroepsonderwijs

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNN Verslavingszorg Noord Nederland 

VROM Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu

VSO Voorgezet Speciaal Onderwijs

VTA Vorming Training en Advies vrijwilligers 

VTEC Vrijwilligers in eigen taal en cultuur

VVE Vereniging van Eigenaren

VVE-programma Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVTV Voorlopige Vergunning Tot Verblijf

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

Wbb Wet Bodembescherming

W&I Werk en Inkomen

W&OC Werk en Onderzoekscentrum

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wajong Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO Wet Arbeidsongeschiktheid

WAS Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

Wet BIBOB Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

Wet BUIG Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

WEW Waarborgfonds Eigen Woning

WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

WIA Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIJ Wet investeren in jongeren 

WING Stichting Welzijn in Groningen

Wko Wet Kinderopvang

Wm Wet milieubeheer

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMOO Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs

WOZ Waardering Onroerende Zaken

WPG Werkproject Groningen

WSF Wet Studiefinanciering

WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSW Wet Sociale Werkvoorziening

WUW Wet Uitkeringen Wegen

WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten

WW Werkloosheids Wet

WWB Wet Werk en Bijstand

WWI Wonen, Wijken en Integratie

WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars

Z

ZA i.o. Zorgautoriteit in oprichting

ZAR Meldpunt Zorgafstemming risicojongeren

ZAT Zorgadviesteams

ZZL Zuiderzeelijn

ZZP Zelfstandige Zonder Personeel


