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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 20 november 2019 in de oude raadszaal van het stadshuis.

Conformstukken
Er staan vijf conformstukken op de agenda. Het voorstel is om alle vijf de stukken conform door te zenden naar
de gemeenteraad van 27 november 2019.
Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2019 VGRII
In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2019-II zijn begrotingswijzigingen opgesteld.
Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
Voortgangsrapportage 2019-II
De tweede voortgangsrapportage van 2019 geeft informatie over de voortgang van de begroting van 2019 en er
wordt een prognose gegeven over het resultaat van 2019. Deze verwachting is gebaseerd op de realisatie tot en
met juni 2019.
Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven
In 2018/2019 zijn er vijf onderzoeken, naar niet gesprongen explosieven, geweest die in totaal €144.258,hebben gekost. Als uw raad dit bedrag vaststelt kan er aanspraak gemaakt worden op de suppletie uitkering van
het gemeentefonds en wordt 70% van de kosten vergoed.
Treasurystatuut 2020
In dit statuut worden de wettelijke kaders van de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) vertaalt in
concrete afspraken op gemeentelijk niveau. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het treasurystatuut
2018-2019 betreffen het afschaffen van een aantal limieten en de vastlegging van de gewijzigde
berekeningssystematiek van het rente omslag percentage (ROP).
Septembercirculaire 2019
In de septembercirculaire 2019 staat informatie over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de
jaren 2019 tot en met 2024. Alle ontwikkelingen worden toegelicht in de voorliggende nota en per ontwikkeling
wordt een voorstel gedaan hoe om te gaan met de financiële effecten.
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Inhoudelijk deel
Programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG)
Dit programmakader is vastgesteld door het bestuur van het nationaal programma Groningen en is bedoeld om
de spelregels vast te stellen voor de verdeling van €1,15 miljard onder de gemeente die getroffen worden door
aardbevingen. Dit programmakader dient door alle betrokken gemeente en de staten van Groningen vastgesteld
te worden.
Het nationaal programma Groningen is deels bedoeld als compensatie voor de overlast in de regio vanwege de
aardbevingen maar het moet vooral perspectief bieden. Het programmakader staat los van de
versterkingsoperatie. Wel word aangegeven dat het nationaal programma Groningen niet kan slagen zonder een
succesvolle versterkingsoperatie.
De voortgang van het nationaal programma Groningen word gemeten aan de hand van het begrip brede
welvaart. Daarnaast moet het vergroten van de brede welvaart niet alleen merkbaar zijn voor de inwoners van
Groningen maar moet het ook het imago van Groningen verbeteren.
Het begrip brede welvaart is onderverdeeld in vier ambities met elk hun eigen indicator:
- Economie: De bruto toegevoegde waarde stijgt in Groningen sterker dan gemiddeld in Nederland.
- Natuur en klimaat: De regio presteert beter op biodiversiteit (living planet index) dan het Nederlandse
gemiddelde.
- Leefbaarheid: Iedere gemeente in het aardbevingsgebied presteert beter op de leefbarometer (CBS) dan
de gemiddelde ontwikkeling in haar referentiegroep.
- Werken en leren: Iedere gemeente in het aardbevingsgebied presteert beter op de nettoparticipatiegraad (het gemiddeld besteedbaar inkomen en uitstroom per opleiding) dan de gemiddelde
ontwikkeling in haar referentiegroep.
De gemeente Groningen kan door middel van lokale programmaplannen aanspraak maken op een deel van het
budget. Deze lokale programmaplannen moeten aansluiten bij de doelen van het nationaal programma
Groningen en tot stand zijn gekomen in samenspraak met de inwoners.
Met het vaststellen van dit programmakader gaat u akkoord met het begrip brede welvaart, met de daaraan
gekoppelde indicatoren, als kader.
Bespreking is aangevraagd door: CU, GL, D66, SP, Stadspartij.
Voortgang gaswinningsdossier oktober 2019
In deze collegebrief worden een aantal onderwerpen die met de gaswinning en aardbevingsproblematiek
samenhangen besproken.
Algemeen: Er zijn afspraken gemaakt en er wordt eendrachtig gewerkt maar het college kan niets anders dan
vaststellen dat onze inwoners nog niet veel merken van enige versnelling.
Regionale schadeafhandeling: Binnen de gemeente Groningen zijn er 14.302 schademeldingen waarvan er
6.900 zijn afgehandeld.
Schadeafhandeling: In de gemeente is een aardbevingscoach aanwezig die actief op signalen afgaat en aanbelt
bij inwoners. Daarnaast is het sociale team uitgebreid met een opbouwwerker.
Versterking: Per 1 januari 2020 kan de ‘nieuwe’ uitvoeringsorganisatie ingericht worden die zorgt dat de
versterking van privaat naar publiek gaat.
Aanpak versterking: Dit jaar wordt niet gestart met een onderzoek naar de woningen in de oostelijke wijken
van de stad. De focus ligt op de woningen in de kern van het aardbevingsgebied.
Versnelling versterking: Men verwacht met de typologie-aanpak en de aannemersvariant volgend jaar aan de
slag te kunnen in het kader van de versnelling.
Opname op verzoek: Binnenkort gaat het loket opname op verzoek open waar inwoners een verzoek kunnen
indoen voor onderzoek naar hun huis.
Dorpsvernieuwing: Het dorpsvernieuwingsproces in Ten Post, Ten Boer en Woltersum is gestart.
Nieuwbouwregeling: Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over de status en inhoud van de
nieuwbouwregeling.
Bespreking is aangevraagd door: CU, GL, D66, SP, Stadspartij.
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Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen Groningen.
Dit betreft een collegebrief over de stand van zaken van jeugdgroepen die vallen onder de aanpak
problematische jeugdgroepen.
Vanaf 2017 werkt Groningen met het landelijke zeven stappenmodel problematische jeugdgroepen. Dat model
is aangepast en toegespitst op de lokale situatie; het Groninger model.
Vier jeugdgroepen worden extra in de gaten gehouden vanwege de problemen die ze veroorzaken. Dat zijn de
volgende groeperingen:
1) Jeugdgroep Paddepoel.
2) Jeugdgroep Hoogkerk.
3) Jeugdgroep Lewenborg.
4) Jeugdgroep Haren.
Daarnaast wordt de jeugdgroep in ten Boer in de gaten gehouden maar is er geen aanleiding om de groep onder
de aanpak problematische jeugdgroepen te plaatsen.
De aanpak problematische jeugdgroepen wordt als positief ervaren door het college van B&W. De gemeente
slaagt er, samen met de ketenpartners, in om de individuele leden van de jeugdgroepen snel in beeld te krijgen
en zicht te krijgen op hun rol binnen de groep. Naar aanleiding daarvan kunnen er effectieve interventies ingezet
worden die de overlast sterk verminderen.
Wel maakt het college zich zorgen over de toename in omvang van een aantal jeugdgroepen. Ook zijn er meer
ernstige geweldsdelicten en straatroven geconstateerd.
Onlangs heeft de gemeente drie jeugd-BOA’s aangesteld om zicht te houden op de jeugdgroepen. Indien het
aantal en de omvang van de jeugdgroepen blijft toenemen en de problematiek zich blijft verharden is de
gemeente genoodzaakt extra capaciteit beschikbaar te stellen.
In het eerste kwartaal van 2020 wordt de raad wederom op de hoogte gehouden van de voortgang en
maatregelen die zijn getroffen.
Bespreking is aangevraagd door: CDA, CU, PVV, SP en 100% Groningen.
Maatregelen tegen verkoop en gebruik lachgas
Het college van B&W geeft aan dat het toenemend gebruik van lachgas hun zorgen baart. Het college is
voornemens de volgende maatregelen te treffen:
1) Verkoop en gebruik van lachgas zal in de evenementvergunning worden verboden bij evenementen in
de openbare ruimte. Bij overige evenementen zal een ontmoedigingsbeleid worden gevoerd.
2) Het verkoop van lachgas is verboden op plekken waar venten ook verboden is. Indien er overlast wordt
ervaren waar venten nog niet verboden is zal dat wel verboden gaan worden.
3) Opslag van lachgas in bedrijven waar lachgas wordt verkocht zal worden gecontroleerd.
4) Er worden speciale afspraken gemaakt met de politie om te gaan handhaven op het grootschalig
vervoer van lachgas.
5) Het achterlaten van lachgaspatronen is strafbaar. Hier zal strenger op gehandhaafd worden.
6) Als men hinderlijk gedrag vertoont vanwege het gebruik van lachgas zal worden opgetreden.
Bespreking is aangevraagd door: VVD, 100% Groningen en PVV.
Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,
Sjoerd Wannet
Raadsadviseur a.i.

