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Geachte commissieleden,

Namens uw voorzitter, de heer Van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de 

commissievergadering Financiën en Veiligheid van woensdag 2 oktober 2019 in 

de oude raadszaal van het stadshuis.

Vooraf

Op verzoek van 100% Groningen is, in overleg met de voorzitter, een extra 

bespreekstuk toegevoegd aan de agenda. Het betreft het verslag, opgesteld door de

heer Meijer, over het werkbezoek aan de binnenstad i.s.m. de politie. Volgende 

week volgt nog een oplegger met daarin de bespreekpunten, opgesteld door 

mevrouw Woldhuis (100% Groningen). 

Conformstukken 

Er zijn geen conformstukken onderdeel van de agenda.

Noordelijk belastingkantoor

Dit agendapunt betreft een samenvoeging van twee collegebrieven en een 

raadsvoorstel. 

De collegebrief: ontwikkelingen Noordelijk belastingkantoor (06-06-2019). 

De collegebrief: Noordelijk belastingkantoor zienswijze ontwerp begroting (11-09-

2019). 

Het raadsvoorstel: Noordelijk belastingkantoor. 

De eerste collegebrief gaat in op de ontwikkelingen die leidde tot een negatief 

resultaat en een grotere deelnemersbijdrage over 2019 en 2020. 
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Het Noordelijk belastingkantoor heeft te maken met opstartproblemen als gevolg 

van het samenvoegen van twee organisaties tot één nieuw belastingkantoor. 

Daarnaast zijn er diverse problemen op het gebied van ICT. 

Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaak en het 

gevolg van deze problemen. Ook is er een nieuwe interim directeur aangesteld. 

Voor Groningen heeft dit alles tot gevolg dat de deelnemersbijdrage over 2019 stijgt 

met €1,038 miljoen. 40% van dat bedrag bestaat uit de kosten voor de aansluiting 

van de voormalig gemeente Haren i.v.m. de herindeling. 

Ook in de ontwerpbegroting 2020 stijgen de kosten voor de gemeente Groningen. 

Dat komt neer op €6,344 miljoen terwijl in de begroting rekening is gehouden met 

€5,976 miljoen. Daarmee is het verwachte incidentele nadeel over 2020, €367.000.  

In de zienswijze stelt het college voor aan te geven dat de gang van zaken de 

gemeenteraad grote zorgen baart. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat het bestuur 

doordrongen is van de ernst van de situatie en dat de maatregelen die zijn genomen

een reëel perspectief bieden voor een organisatie die op termijn in controle is.  

Bespreking van deze stukken is aangevraagd door de fracties van de PvdA, CU, 

PVV, SP, Stadspartij, GL en 100% Groningen. 

Werkbezoek binnenstad

Op 12 september was een deel van de gemeenteraad op werkbezoek in de 

binnenstad in het kader van de horeca en de veiligheidssituatie. De politie en de 

horecaondernemers gaven tijdens dat gesprek een analyse van de situatie en een 

aantal oplossingsrichtingen. Op verzoek van 100% Groningen, in overleg met de 

voorzitter, is het verslag van die bijeenkomst op de agenda geplaatst.  Volgende 

week volgt nog een oplegger met daarin de bespreekpunten, opgesteld door 

mevrouw Woldhuis (100% Groningen). 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter,

Sjoerd Wannet

Raadsadviseur a.i. 


