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Datum ^ 5 O K T 2015 kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 2 oktober jongstleden heeft u de begroting 2016 ontvangen in de vorm van een 
website. Ook heeft u per fractie een boekwerk van de begroting 2016 ontvangen. Helaas 
is er met bet drukken van het boekwerk lets misgegaan, waardoor de laatste 25 pagina's 
missen. In casu gaat het om een deel van bijlage 7b en de bijlagen 8 t/m 15. Inhoudelijk is 
de begroting niet veranderd. 

Bijgevoegd treft u de ontbrekende pagina's 396 t/m 420 aan, waarmee het geprinte 
boekwerk compleet gemaakt kan worden. De PDF-versie op de website is inmiddels ook 
vervangen door een voUedige versie. 

Mijn excuses voor het ongemak. 

idelijke groet, i 

Henrietta de Jong, concerncontroller 



TOELICHTING VOORZIENINGEN 

Venroigtabel 
toelichtingen op 
voorzienlngen 
Niam 

SaUo 
31-12. 
2016 

Todichting mutaties Beoofdeling 
niveau 

Vordering op CBL 
Vennootschap BV 

in verband met de verkoop van 
Essent Is er een aandeel in een 
aantal opgerichte BV's w dke 
dienen ter zeiierheid van mogelijke 
claims, voortvloeisnde ytt 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 Voldoende 

RCG Garantstelling loonkosten 
voomnalig RCG medewerkers 

170 Voldoende 

Personeel Afloop ontvangen voorziening. 18 Voldoende 

Thennieic BV Opvang negatieve resultaten van 
Thermtek BV 

19 Voldoende 

Fonds sanering 
Beckerweg 

Nazorg voor diverse 
bodemsaneringslocaties, w.o. 

853 Onttrekking 99 duizend euro voor 
geplande onderhoudskosten 

Voldoende 

Openbaarvervoer 

ote Steden Beleid III 

Beckerweg 

De gemeente participeert in het OV-
bureau 
Groningen Drenthe en is voor 21% 
risicodragend voor eventuele 
ftnancieel deconfiture van d'lt 
bureau. Daarnaast kan de 
voorziening worden ingezet voor 
OV-infrastructuur 

In het kader van de uitvoering van 
GSB III zijn rijksbijdragen 
besehikbaar gesteld voor de pijier 
Economie. Hiervoor is een 
meeiiarig EBP-programma 
opgesteld. De nog niet bestede 
middelen van het Rijk worden 
toegevoegd aan de voorziening voor 
de uitvoering van het nsterende 
programma. 
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Vervolgtabel 
toeiichtingtn op 
voorziening@n 
Naam 

Dod 

• „ , . 

SaUo 
3t«12- Toeiiehting mutaties 
2016 

• „ • „ . - • . 

Beoordeling 
nnesu 

Onderhoud De voorziening heeft als doel het sas Voldoende 
Parkeergarages opvangen van schommelingen in de 

kosten van het planmatig 
onderhoud van het parkeerbedrijf. 

Onderhoud museum De voorziening heeft als doel het 1.013 Toevoegtng: 226 duizend euro Voldoende 
opvangen Geplande onttrekking kosten 
van sGhommelingen in de kosten groot onderhoud op basis van 
van groot onderhoud van het meerjarenonderhoudsplan 2014: 
Groninger Museum. 357 duizend euro. 

Onderhoud gebouw Egalisstie groot onderhoud 126 Op basis van het meerjaren De beoordeling 
Stadhuis/Goudkantoor Bestuursdienstgebouwen iOude onderhoudsplan wordt jaarlijks geldt voor het 

Stadhuts en Goudkantoorj, de benodigde middelen bepaaid totaal pakket 
voor het onderhoud van onze van gebouwen 
gebouwen. Jaartijks wordt het en niet op 
plan on̂ ezetin uittevoeren individueel 
onderhoud van datjaar Het gebouw. In het 
verschil tussen het budget voor najaar 2015 
reguiier onderhoud en het voeren wij de 
jaarlijks onderhoudsplan wordt beoordeling uit 
gemuteerd in de voorziening. op basis van de 

actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

Onderhoud gebouwen Egalis3tie van de kosten tgroot) 1.194 Op basis van het meerjaren De beoordeling 
Perfectenhof onderhoud van de beide m DIA- onderhoudsplan wordt jaarliiks geldt voor het 

panden. de benodigde nvddelen bepaaid totaal pakket 
voor het onderhoud van onze van gebouwen 
gebouwen. Mijks wordt het en niet op 
plan omgezetin uittevoeren individueel 
ondertioud\̂ n datjaar. Hit gebouw. In het 
verschil tussen het budget voor najaar 2015 
reguiier onderhoud en het voeren wij de 
jaarlijks onderhoudsplan wordt beoordeling uit 
gemuteerd in de voorziening. op basis van de 

attueli 
planning voor 
de komende 
jaren. 
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Venfolgtabel Saldo 
toelichtingen op Doei 31-12. Toeiiehting 
vooTzieningen 
Naan) 

Doei 
2016 

Beoordeling 
nNsau 

Groot onderhoud 
Hanzeplein 

Opvangen grote schonmelingen in 
de onderhoudskosten van het 
Hanzeplein. 

748 Op basis van het meerjaren 
onderhoudsplan wordt jaarliiks 
de benodigde nraddelen bepaaid 
voor het onderhoud van onze 
gebouwen. Jaarlijks wordt het 
plan omgezetin uittevoeren 
onderhoud van datjaar. Het 
verschil tussen het budget voor 
reguiier onderhoud en het 
jaartijks onderhoudsplan wordt 
gemuteerd in de voorziening. 

De beoordeling 
geldt voor het 
totaal pakket 
van gebouwen 
en niet op 
individueel 
gebouw. in het 
najaar 2015 
voeren wij de 
beoordeling u'lt 
op basis van de 
actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

jroot ondertioud 
Sontweg 

Opvangen grote schomnwlingen in 
de onderhoudskosten van de 
locaties Sontweg en Vinkhuizen. 

Groot onderhoud 
gebouwen 
Duinkerkenstraat 

Onderhoud kapttaalgoederen 
waartjorgen. Voor het opvangen van 
overschrijdingenvan onregeln«tig 
gespreide kosten voor groot 
ondertioud wordt jaartijks een 
dotetie aan deze voorziening 
gedoteerd. 

1.679 Op basis van het meerjaren 
ondertioudsplan wordt jaartijks 
de benodigde middelen bepaaid 
voor het ondertioud van onze 
gebouwen. Jaartijks wordt het 
plan omgezetin uittevoeren 
ondertioud van dat jaar. Het 
verschil tussen het budget voor 
reguiier ondertioud en het 
jaartijks ondertioudsplan wordt 
gemiAeerd in de voorziening. Het 
nieuwe ondertioudsplan wordt in 
het najaar 2015 afgerond. De 
venwachtingisdatdezB 
gebouwen in 20ieworden 
overgedragen aan de 
Veiligheidsregio. Vervolgens kan 
deze voorziening dan vrijvallen en 
worden opgeheven. 

1.S21 Op basis van het meerjaren 
ondertioudsplan wordt jaarliiks 
de benodigde middelen bepaaid 
voor het ondertioud van onze 
gebouwen, Jaartijks wordt het 
plan omgezetin uittevoeren 
ondertioud van dat jaar, Het 
verschil tussen het budget voor 
reguiier ondertioud en het 
jaartijks ondertioudsplan wordt 
gerraiteerd in de voorziening. In 
het najaar van 2016 zai het 
ondertioudsplan gereedzijn. 

De beoordeling 
geldt voor het 
totaal pakket 
van gebouwen 
en niet op 
individueel 
gebouw. In het 
najaar 2015 
voeren wij de 
beoordeling uit 
op basis van de 
actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

De beoordeli 
geldt voor het 
totaal pakket 
van gebouwen 
en niet op 
individueel 
gebouw. In het 
najaar 2015 
voeren wij de 
beoordeling uit 
op basis van de 
actuele 
planning voor 
de korrunde 
jaren. 



Vervolgtabel 
toelichtingen op 
voorzieningen 
Naam 

SaUo 
Dod 31.12. 1 

2016 
foelichting mutaties 

Beoonfeling 
niveau 

Groot ondertioud De voorziening betreft de 1.0471 }e benodigde middeien voor het De beoordeling 
Zuiderdiep verplichting samenhangend met het ( )ndertioud van de gebouwen geldt voor het 

in de tijd onregelmatig gespreid zijn \ vorden opgenomen in het totaal pakket 
van de kosten van groot ondertioud. i neerjaren ondertioudsplan. Per van gebouwen 
Jaartijks wordt een meerjarenplan j aar wordt bepaaid hoeveel geld en niet op 
opgesteld. De belangrijkste i loodzakelijk is voor het individueel 
onderdelen zijn; schildenvertc ondertioud. Tevens biedt het plan gebouw. in het 
binnen / buiten, bestrating en inzicht in de jaariijke nrttJtaties in najaar 2015 
riolering gebouw Menno van i le voorziening. In het najaar van voeren wij de 
Coehoom, inspectie / ondertioud en ; 0̂15 is het nieuwe beoordeling uit 
vemieuw en van daken, aanbrengen ( mdertioudsplan gereed. op basis van de 
van glas op de baiuŝ des en actuele 
vewangenvantapijt planning voor 

de komende 
jaren. 

Huur leegstand Dekking huur leegstand Waagstraat 1 )e Waagstraat is inniddels Voldoende 
Waagstraat 1 )uitengebruik gesteld voor de 

in̂ telijke huisvesting. De huur 
van het gebouw wordt nog 
gecontinueerd tot april 2016. De 
onttrekking aan de voorziening 
1 leeftbetrekking op deze 
1 luurkosten. 

Ondertioud Opvangen schommelingen 5491 )p basis van hetnwerjaren De beoordeling 
vensterscholen ondertioudspianning voor ondertioudsplan wordt jaariijks geldt voor het 

planmatig/groot ondertioud, i le benodigde middelen bepaaid totaal pakket 
ôor het ondertioud van onze van gebouwen 

1 gebouwen, Jaartijks wordt het en niet op 
1 )lan omgezetin uittevoeren individueel 
ondertioud van dat jaar. Het gebouw. In het 
verschil tussen het budget voor najaar 2015 
reguiier ondertioud en het voeren wij de 
i aartijks onderhoudsplan wordt beoordeling uit 
1 jemuteerd in de voorziening. op basis van de 

actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 
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Ven/olgtabel 
toelichtingen op 
voorzieningen 
Naam 

Doel 
Saldo 
31-12-
2016 

Toeiiehting mutatis 
Beoordeling 
niveau 

Groot onderhoud Harm Het opvangen van toekomstig 1,167 Op basis van het meerjaren De beoordeling 
Buiterplein onderhoud aan het pand aan het onderhoudsplan wordt jaartijks flaidt voor het 

Harm Buiterplen. de benodigde middelen bepaaid totaal pakket 
voor het ondertioud van onze van gebouwen 
gebouwen. Voor dit gebouw •/nn\t:p 
hebben wij een individueel 
onderhoudscontract gesloten met gebouw. In het 
BAM voor een perlode van 20 najaar 2015 
jaar. Op basis van dit contract voeren wij de 
vindt de dotatie plaats. De beoordeling uit 
onttrekking gebeurt op basis van op basis van de 
de werkelijke uitgaven, Dit actuele 
gebouw is kort geleden in gebuik ptpnnins voor 
genomen erzal op korte termijn lie komnde 
dan ook wemig ondertioud jaren. 
noodzakelijkzijn. Op de langere 
termijn zaI de 
ondertioudsbehoefte uiteraard 
toenemen. 

Onderhoud Het opvangen van toekomstig 152 Op basis van het meerjaren De beoordeling 
Muziekschool onderhoud aan de Muziekschool. ondertioudsplan wordt jaariijks geldt voor het 

de benodigde middelen bepaaid totaal pakket 
voor het onderhoud van onze van gebouwen 
gebouwen. Jaartijks wordt het en niet op 
plan omgezetin uit te voeren individueel 
ondertioud van dat jaar. Het gebouw. In het 
verschil tussen het budget voor najaar 2015 
reguiier onderhoud en het vOertnviAide 
jaariijks ondarhoiHisplan wo^ beoordel ng uit 
gemuteerd in de voorziening. op basis van de 

actuele 
planning voor 
de komende 
jaren. 

Ondertioud voormalig Onderhoud dat ten doel heeft de 114 De mutaties van deze specif eke Voldoende 
onderwijs gebouwen voonrolig onderwijsgebouw in gebouwen vindt plaats op basis 

goede staat te houden voor andere van de hert)estemming van de 
bestemmingen voormalig ondero/ijsgebouwen. 
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Vervolgtabel 
toelichtingen op 
voorzieningen 
Naam 

Ambulancedienst 

Reorganisatie 

Doel 
Saklo 
31-12-
2016 

Tô ichting mutaties 
Beoordeling 
niveau 

Opvangen van mogelijke kosten die 
voortvloeien uitde 
saneringsprocedure, die met het 
indienen van een sanerings 
aanvraag in december 2002 is 
ingezet. 

Het gevolg van de vorming van het 
SSC is dat niet iedere medewericer 
kan w orden geplaatst. Voor de 
kosten van boventalligheid is deze 
voorziening ingesteld. 

184 De voorziening dekt in de eerste Voldoende 
plaats de uittredingskosten van 
hetABP.hetVUT-fonds en de 
pensioenschade die het gevolg 
zijn van een eventuele overgang 
van de acteive 
ambulancemedewerkers naar 
Ambulancezorg Groningen. Als 
gevolg van belemmeringen in 
o,m. de pensioenregelgeving 
heeft deze overgang tot op heden 
niet kunnen plaatsvinden. 
Daranaast dekt de voorziening 
kosten in het kader van het FLO-
overgangsrecht af, die niet 
gedeclareerd kunen worden. 
De voorziening is in 2014 Voldoende 
ingesteld met als doel de kosten 
van niet herplaatste medewerkers 
te dekken. Venwacht wordt dat het 
bedrag dat nog in de voorziening 
resteert in 2016 benodigd is om 
de kosten van herplaatsers d e 
niet herplaatst zijn, af te dekken. 

Individueel 
Loopbaanbudget 

In de CAO is afgesproken dat 
ambtenaren met ingang van 2013 
recht krijgen op een Individueel 
Loopbaanbudget (ILB! van 500,-
euro per jaar. Opsparen kan ook, 
met een maximum van 1,5 duizend 
euro in 2015, Het budget is bedoeld 
voor loopbaan gerelateerde 
activiteiten gericht op een nieuwe 
functie. 

Deze voorziening wordt per nvt 
ultimo 2015 opgeheven. In de cao 
is afgesproken dat het ILB tot31-
12-2015 opgenomen kan worden. 

Verzekeringen Afdekken van eigen risico's bij 
schadeuitkertngen 

1,776 In 2016 wordt een reguliere 
toevoeging van 616 duizend euro 
voorzien. Na afwikkeling van 
eventuele claims op het eigen 
risico zaI een surplus boven de 
maximale omvang in het 
betreffende dienstjaarten gunste 
van de explô tat;? vriivallen. 

De omvang van 
de voorziening 
is voldoende 
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1'enolgtjbel 
2 Deel SiUo 

3I-12-201« 
Tselkhtiiigmiitities BtMrddiag 

VtXKzianiiijiiikoB'ra' Deze vowaoiiag n tflgeitdii voor ie 1 OfSitaoiauiiBopimtMateiAacA TkvaaamU4n% 

Bdastkgfisast dat zick ncht op de 

HUE in ha««-erri sporiondercij! vilt ondef 

iwt ipMtkcM voor 4e OgoelMMims. 

Oodat de Gemeeate «r vanait ft gepio dit 

oogil^ tevael tenQmBSl W* aeowii 

eea vooraemng op voor de fiiogelijke 

fiiheflGa; siviiij ve rekemiii hogdea met 

rente eo lBMt«D. UHszngspgnl hieiUj is dat in 

2016 met de fiacDi tot ovcreeBsteimmî  kan 

mrden gAsmn. De tt (Mfads Nppbtie jal 

dan lan de vootzano^ warden Dottrokba. 

Nahfifnci Ipada 

ivarteiijiett 

onderhoud 

Afvaktoffmheffinz 

Vmaf 2011 tieefi de semesnte Gtoninjen 

taUeti in gebnik. Het lAtvk ttiervan IS ̂ Kaal 

belait. Tot no toe ii fli^ geen Watfiaj liierDvcf 

a^^en. hkt & hdMtas&msA i d tea 

a%fiak swien ̂ ma^ oyer 4 Bijze w a»«f 

yajtfflihef fi^ ea afifcsit z ib i gam 

wmdsn. 

175 art Voldoende. 1 

SjJaarixeAsgaj vww 

tnoienialBt 

de^tsteaail^wi 

de graadoiptaibiie i i pUct. 

•ftingai 

De rooizienini i;i bedoeld all ddddni 

het onderhoDd op de tugete tenmjn zoali 

heijlai^ oventortmcren, tnmettng noolsteM, 

isif tageren, ettatera. 

Hit opm^ea van groot: oodsrknd HE. h 

Ootterpaott- StadaduimrhBi. 

Bet opnnngen vm pf̂ adioameliBgeB ia het 

tarief van de afv^fCenbe(Sn;.De Toeduig 

van deze voofzieBis{ iDMBt vjHiit ovctddiiai]; 

van fsm 1 in mig j i i i i m k 

afvahtoffsnhaffiag. 

tiiaidewts 

c^ t i e i 

Zolai^datl 

moet hst 1 

yijveB staan. 

S46 Jiarlijb irordt kj de 1>^otin| de dotatie aan Voldoende 

de wonienini l^ixdd SKt all 

laAwEaanfe dat rajnfam het 

eodtierfdoind ie it^iflf tan de •ooabitea 

l>^kt Uijfi tot is ffiasmaal de Ism-m 

fcgmnpaBiabe. Dauiaat irordt er in 2016 

1,5 tniljoen mo xm iiiv«t«riiis« vitrskand 

metdevooniianing. 

177 demctinaftieaefaiaCWSP 

Ptaniuti;anderfaoDdviilgeBih(t'«i<|Mtdde Voldoeode 

UeecjansOidifbogd! en I 

vandewrkmi!. 

4731 Conform raadAeihiitin>rdtjaarli|ki een deel Voldoende 

van de kosten voor aft'alverwerkini 

vendceod net de vomzieaing om op dio 

miniei de voorzienins temi le brengen naar 

MB acoptM anw. Vov 2016 iltit hit 

«Q ien van 791 is^nd asro 
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Bijlage 8 Opgenomcn (en op te nemen) langlopende leningen 

Omsctiriviflg 
begin vlh 

jaar 

m 

Opte 
netrwn 

m 

Aftossli^ Boekwaarde Rente Rente en 
eincie v/h afSossSng 

jaar (1+2-3} 
(SI 

fiuGELDiSmsa 
Binnenlancfse pensioenfondsen en verzekeraars 

Totaal t̂ ^nomeo Mnnenhndse pf/verzekeraars 

BinnenSamJse banken en ov. financiele insteinnten 
-ABNAMROBankNV 
- Algemene Spaarbank Nedertemd HV (ASN) 
r 
- Baak Kederiarxtee Gemeente (WS) 
r 
-TrkMfes Bank 
r 

•erschaps Bank 
r 
- St. StifTuMngsfonds ViMtuisv^jiig (tod. 
r 

- Nt»s op te nemen ienh^ n ^16 

Totaal bmnenlandse banken en ov. tmniciiile inateHi 

Over^ liiniientandse sectoren 
-ROEZ 
r 

r : 
- Overh e N cord Bratart) 
r 
-Overheid i gemeente (.feer-ssen) 

Toteal ̂ klenii^n btaenlaralse sectoren 

Burtenlandsc insteHmgen 

Totsal buttentaiKtse tnstelngen 

{6} 

99,172 - 3.868 4.373 8.239 

m.m ^ :̂ :̂_ 18.523 643.82B 21.067 39.590 

45.000 - - 45.000 1.062 1062 

301.9W - 24.929 277.029 9.953 34.882 

140 - 112 28 2 114 

- 148,»3 - 148.9S3 4.206 4.206 

40.000 - - 40.000 868 868 

1.14&«t9 148.963 47430 1.250.152 41i31 ^ i l61 

1.200 1.2M 53 53 

1 - • 1 0 0 

60.000 - - M.OW 177 177 

2.500 - - 2.500 63 63 

63.701 - - 63.701 293 293 

Tottf geMenin^ U12J20 148J63 47430 1.313,853 41,824 mJM 

B,WAA!fflOBGSOM 

Toti^ WKrborgsommen 

TOTAAL 1.212.320 1 4 « « 47430 «13J53 41«84 S.254 
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Bijlage 9 Subsidies en inkomensoverdrachten 

Deeiprogram ma 

{1 

Rekening 2014 Begroting ^ 1 5 Begroting 2016 

01.1 Werk en actlvering 4.935 2.057 4550 

01.2 Inkomen en armoedebestrljding 169.968 170.445 166.089 

02,1 Groningien Kennisstad 650 1..575 1,075 

02.2 Bfcwenstad en toemme 1.092 1.636 1.681 

02.3 Rtiirnte voi»r bedravigheid 332 700 700 

02.4 Ovwig voon en werkgeksgenheid 3.387 3.875 4 121 

03.1 Onderwijskansen 0 5.271 4458 

03.2 Voorkofnen schooluitval 0 1.496 1.496 

04.1 Soc samenhang en leefljaarhekJ 32.627 112.206 105.242 

04.2 Preventie en zorg 19.274 24.879 24.484 

04.3 Integratie en emancipatie 1.437 1.320 1 356 

04.4 Jeugd 16.689 1O106 9.624 

04.5 Vernieuwing sociaal domein 0 47.239 46.787 

05.1 Sporbeve infrastructuur 1.SS6 1.754 1,041 

05.2 Deelname aan sport 1.385 1 324 1.334 

C^.1 Cutturele infrastructuur 23.154 22 144 2O410 

06.2 De«tname aan cultuur 3.622 3.433 3 430 

§7.2 Openbaar vervoer 165 159 159 

07 6 Overig verkeer 1.002 1 \ 1 

08.1 Gezinnen 14.505 363 1CW 

0S.2 Jongerentwisvesting 20 0 0 

0S.3 Bestaande woncn en zorg 46 31 

08,4 Kv/aliteit wonhgvoorraad 364 0 0 

08.5 Betaalijaarhekl en beschikbaartieid 52 330 330 

08.6 Cultiiurtiistorie en arctieologie 292 115 115 

08.7 Overig wonen 2.769 72 

W.1 Ondertwud en betreer opentsare ruimte 312 166 152 

09.2 Afvallnzamermg en -verwerking 73 990 1.009 

10 1 Veige woorv- en leeforogevtog 7 0 0 

10.4 Fysieke veBighekl 13.948 14.647 14.862 

11.1 Publieke dienstverlening 1.697 1.567 1.567 

12.1 College en Raad 612 625 625 

14.1 Afgemene onder&teuning 26 3 3 

Hulpkostenplaatsen 1.650 1.588 

TolMi tUbnUtam en inkonienBoverdrachten 316.076 432.194 418.497 
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Bijlage 10 

Cebonw Boehrurde Meojai'aiplaB Voorzienuig iderhsodsMrag OpmefUngen 

ei-oi-jow 01-01-2016 begroting 2016 
KIlLNX ÎCOn) 

0 125 269 
Goiiiantoor A 0 0 
Prefectenhof 11.574 P 971 103 Vooiaeniî BindiaifTfOB ŝiî  
TfOIBfMil^ 2.624 P 0 110 '̂oraaenijgtsijtttairfTrtfflijaffl] 

1.401 F 0 450 Dssl 532! tsna naar diisctis .MP 
Grixm«Hanzt{>tein 120 ja 645 251 
Dankarkemtraat 3.1C2 i.792 90 
lasveitiai Gothaibarp̂  3.732 J» n 0 
Hsuvsttng Z-A&ep 9.730 ja 839 528 
HranBiiitâ titn 4S,ft55 •P m 2C0 
Totaal ssm 5.086 I M l 

mimmsmovmi 
3.719 831 0 

Ĝ OB̂ Katinntlaan 1.045 ja 0 0 
Totaal 4.7S4 831 0 

MLUTSCEymUK VASTCOED 
Groninger Mimm 1.419 ia 1.144 567 R̂ aliawdeikHiden 
OcHtetpoorbStadxhoBsbŝ  9M3 0 0 
VemteraiMeB 6.429 j> 470 200 
Voormalije jchoolgskoro-en 746 1*4 80 
Qthcm Mazisfashool # j i 152 58 
%wrtaiXDfflswdatia''z<!;esAaden 63331 a 2.670 
Welajnsaejonifliodatis 5.627 desis c 314 
(kbounen natuiir- en teoaniheU (M)E) 6S7 nee 0 J6 

School̂ loowen (emimtA e^dom) IJTiM am , 0 118 
Totaal ' xsm 1,870 4.033 

ONIRIC 
HaKwtiî  peuonsl begraâ laatm 18 0 0 
Wjkpotten 2.424 0 85 

112.6M j» 5S8 675 
Totaal iis.m 188 760 

TOT.yjL 431.477 8,375 6,7S4 
Vei^ekerde wiarde opstalTensekeiiiig per l-jm 1.434,814.143 
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Bijlage 11 Incidentele baten en lasten > 250 duizend euro 
p i o g r a a t B a ( B T . C B O B s c h t i j T i B g l i B c i d c B t c I c b a t c B 2 0 1 6 

• . M M c a r o 
6. Cultuur Pr,: j4,:ten Kunjt op- Straat, bijdrage ISV 235 

12. Collegt tt, Raad Ruil incldcnteeltetructureel 14.400 

12. Collcg.; tr. Raad BUIG diversen 10.000 

12. CJILVJ.; <:r, Raad Onderuitputting Efro/SNN 1.000 

12. College en Raad Mismatiih voordeel 200 

12, College en Raad Vrijval P budget 5.600 

12. College en Raad Etw opbrengst riolering 800 

12. College en Raad Vriival reserves 2.000 

T o t a a l i B c i d c B t c l e b a t c B 2 0 1 6 3 4 . 2 3 5 

p r o f p r a a n a [ B T . C B o M s c b r i j T i B g ] lBcid«Bt«lc last«B 2016 bedrag x 
1.000 c v r o 

1 Werk en Inkomen Restant P-budget 3 550 

1. Werk en Inkomen Extra beleid screening klantenbestand W W b 400 

1. Werk en Inkomen Extra t^eleid financiering Beslult bijstand 280 

4. Welsijn, gecondheid, aorg« jeugd en VSD Uitgaven HUT-rcgeling 2.053 

4. Welsijn, gecondheid, eorg, jeugd en VSD Extra beleid vernieuwing soclaal domein 1.550 

5. Sport en bewcgen Extr^ beleid tekort tarieHnkomfften sport >& rtcre^tie 2T0 

6. Cultuur Projecten Ktins t op Straat 235 

T. Verkeer Straartp^rlwdA 448 

T. Verkeer Extra beleid interne plankoeten 550 

8. Woncn Extra beleid transitiekosten vastgoed Beijum 600 

3. Kwaliteit van de leefomgeving Extra beleid gele stenen binnenstad 1T0 

11. Stadhui; en Stadjer Proces-en gerechtskosten inaake W 0 2 200 

11. Stadhuis en Stadjer Digitaal controleren eigen WOZ-waarde 85 

11. Stadhuis cn Stadjer Extra beleid stt|gtng proceskostenvergoedingen 325 

11. Stadliui; .;n Stadjer Extra beleid besuiniging Klant Contact Centrum 330 

11. Stadhuis en Stadjer Extra beleid digitaal controleren eigen WOZ-waarde 85 

11. Stadhuif en Stadjer Extra beleid Inkomstendervlng publieksEaken 550 

12. College en Raad Extra beleid rljkskorting regionaal 250 
transitiearrangement 

12. College en Raad Extra beleid transiticvcrgoeding bij ontslag SW- 400 
iTi':'dev.'';rl. .in-

12. College en Raad Extra beleid veiligheidsgelden 200 

12. College en Raad Extra beleid verhoging dekkingsgraad 250 
privaatrechtelijke tarieven 

12. College en Raad Extra beleid financierign gebeidsgerlcht werken 500 

12. College en Raad Verhogen reserve Wrao 1.800 

12. College en Raad Geotbermie 1.000 

12. College en Raad Grenscorrectie Mcefstad 150 

12. College en Raad Flexleam ophogen^BORG 150 

12. College en Raad Gebiedsgericht werken 500 

12. College en Raad Aanvulling reserve grondzaken 15.400 

12. College en Raad Aanvulling weerstandsvermogcn 823 

14. Algemene ondersteuning Extra beleid basisa'dministratics 600 

14. Algemene onderstcuning Extra beleid frictiekosten besuinigingen 5.344 

T o t a a l i B c i d c B t c I c lastCB 2 0 1 6 33.052 
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p r o g r u i a i a ^mw. « • O B S c h r i j v i B g ) l B c i d * B t « l c b a t e a 2 0 1 7 b e d r a g s 

6. Cultuur Projcctcft Kunst op Straat, bijdrage ISV 160 

12. College en Raad BUIG divers en 1.000 

IS. CoHege en Ra id Vrijval P budget 5.000 

12. College en Raad Incidentele dekking plankosten 500 

12. College en Raad incidentele dekking autobereikbaarheid 1.000 

12. College en Raad incidentele dekking ondcrwljsackterstandcn 100 

12. College cn Raad Vrijval reserves 2.000 

T o t a a l i B c i d e a t c l e b a t c a 2 0 1 7 
• ' V ....... • • • ... • . . 

9 . 7 8 0 

p r o g r a B M a (B r . c * O M s c k ( i i * i B g ) l a d d c a t e l e l a s t c a 201T r b e d r a g i 

6. Cultuur Projcctcn Kunst op Straat 160 

7. Verkeer Extra beleid interne ptankostcn 200 

9. Kwaliteit van de leefotngcvb^ Extra bclcid g«lc s tcncn binnenstad 170 

12. College en Raad 

12. College cn Raad 

12. Coflcgc cn RaMt 

Extra beleid rljkskorting regionaal 
tr%iksiti«arrang«raeiit 

Extra bck id transitlevcrgoeding bij ontslag SW-
medewerkers 
V«rhogca reserve Wmo 

250 

400 

1350 

12. College cn Raad Gcbicdsgertcht werfcen 1.000 

12. College cn Raad Aanvulling weerstandsvcrmog««i 2.202 

14. Algemene ondcrs tcuning Extra beleid baslsadministrati«s 600 

14. Algemene ondcrsteuning Extra beteid frictiekosten bcEuinigingen 1.316 

T o t a a l i a c i d c a t e l c l a s t c a 2 0 1 7 8 . 2 4 8 

2 0 1 8 

p r o g r a a n a ( a r i tm O M s c h r i j * i B g ) l a c i d c a t c i c b a t « a 2 0 1 8 bcdr^g • 

12. CoDcge cn Raad Mismatch voordeel 500 

12. College cn Raad Vrijval P budget 445 

12. College en Raad BUIG divcrsen 0 

T o t a a l i a c l d « B t e l « b a t c a 2 0 1 8 9 4 5 
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p r o g r a » B a ( a r . ea o n s c h r i j v i a g l l a c i d e a t e l c l a s t e a 2 0 1 8 b e d r a g x 
1.0O0 earo 

T. Verkeer Extra beleid interne plankosten 200 

3. Kwaliteit van de leefomgeving Extra beleid geic stenen binnenstad 1T0 

12. CoUcgeennaad Gebicdsgcricht wcrkcn 1.000 

12. Colcge en Raad Aanvulling weerstandsvermogcn 3.058 

14. Aigemena ondersteuning Extra beleid frictiekosten bezuinigingen 1.100 

T o t a a l l ac idea te le l a s t e a 2 0 1 8 5 .528 

2 0 I 3 
p r o g r a n n a (a r . ea oasc l i r i j ¥ iBg] l a c i d e a t e l c ba tea 2 0 1 3 b e d r a g i 

1 .000 c a r o 
6. Cultuur Projecten Kunst op Straat, bijdrage ISV 100 

12. College cn Raad BUIG divcrsen 0 

12. College en Raad Mismatch voordeel 500 

T o t a a l i ac idea te le ba tea 2 0 1 3 6 0 0 

p r o g r a B B i a (a r . ea o a s c b r i j v i B g ] l a c i d e a t e l c l a s t e a 2 0 1 3 b e d r a g x 
1.000 e«ro 

8. Cultuur Projecten Kunst op Straat 100 

12. College en Raad Gebiedsgericht wcrkcn 1.000 

12. College en Raad Aanvulling weerstandsvermogcn 1.848 

T o t a a l i ac idea te le l a s t c a 2 0 1 3 2 . 3 4 8 
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Bijlage 12 Structurele toevoegingen & onttrekkingen aan reserves 
2016 Naam Reserve bedragX 2017 Naam ReserK bedrag 

1JN x 1.000 
euro euro 

OiKierwijshusvesting 23 Onderwĵ iuisvestiig 23 
toes piteferde retetig en 4.303 : tores gesiM eerdeM ingen 4,303 
ISV 310 BV 310 

42 Grondbanl! 42 
551 i>md2aken 551 
434 8odemsra''ir| 434 

SttilefiifsfmclsviAsliiiisyding 142 Sttnuleringsfond; voifeshuis nesting 142 
WarmteSt.ad 1 Warmteaad ŝ,-̂ ' 1 

2 m 2 
Forum garage 700 Forum garage 700 
W3A 30 WGA 30 
tolelenEml 

Persmelinbte 

32 
01! 

AanMKiEŝ  
l i i«i iwi nil W i l l i 

32 
OS 

tolelenEml 

Persmelinbte 
SO 

436 
,MHn|pi".; 38 

436 
Afkoopsoiwiien onderhoud yaven 36 36 

Tcrtaal structurele toenoegingen 201t 7.1i Totaal structurele tomegingen 2017 7.140 

2010 Naam Reserve bedrag X 
1.101 
euro 

ReadiegebiedKardinge 22 
Essert)erg2)14 3 
Accres gesubsidieerde insteingen 4562 
Buuil-en speetuinvererpg Paddepoel 8 
Grondzaken 2,794 
tatensanerhg : 125 
Personeel in balans 436 
Af l(Q(̂sommen mderhwd pwi 36 
KinderfondsArmoede 10 

Totaal structurele onttrekkhpi <l1t 7.1% 

MMiam Reserve bedrag 
X 1.000 
euro 

Recreatê  Kardinge 22 
Esserba'g2014 3 
Accres gesubsidwde instinp 4.303 
Buurt-en spduinveriTO Wtepod 8 
Grondiafeen 2,794 
Bodem-sanering 125 

rHSorcBinoaans 
Afkoopsommen ondertioud pven 36 
KinderfondsArmoede 10 
Parteen 594 

Totaal structurele onttrekkingen 2017 8.331 
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2018 Naam Reserve bedragX 2019 Haam Reserve Dearag 
1.000 X1.000 
euro euro 

Oridervi'jshijisvesting 23 Criderwijshiisvê  23 
Accres gesubsidieerde instellinpn 4.303 Accres gesilisl*erde insteHngm 4.303 
ISV 310 BV 310 
Grondbank 42 : ft'oiiftank 4: 
Grondzaken ' 551 Grondzaken ^ 551 
Bodemsanering 434 Bodemsarfiring 434 
Stimuleringsfonds volkstuisvesting 142 aimuleringsfondsvolkshuisvesSr̂  142 
WarmteStad 1 WarmteStad 1̂ 
BWS 2 BWS 2 
Forum garage 700 Forum garage 700 
W3A 30 WGA 50 
Aandeien Essent 32 Aandeien Essert 32 
Martiniplaia 98 llartinlJlaza 98 
Personeelinbalans 436 Personeelinbalans 436 
Afkoopsommen onderhoud graven 36 Afkoopsommen onderhoud graven 36 

Totaal structurele toevoegingen 2018 7.140 Totari structurele toevoegingen 2019 7.140 

2018 Naam Reserve bedragX 2019 Naam Reserve bedrag 
1.000 X 1.000 
euro euro 

RecreiegebiedKardnge 22 RecreatiegebiedK»*ige 22 
Esserberg2014 3 Esserberg2014 3 
Accres gesubsidieerde instellingen 4.303 Accres gesubskfeerde insteingen 4.303 
Buuit- en speeluinvereniging Paddepoel 8 Buurt-en speeluinvereniging Paddepoel 8 
Grondzaken 2.794 tondzaken 2.794 
Bodemsanering 125 Bodemsanering 125 
Personeelinbalans 436 Personeelinbalans 436 
Afkoopsommen onderhoud graven 36 Afkoopsommen onderhoud graven 36 
KinderfondsArmoede 10 KinderfondsArmoede 
Parkeren 1.102 Parkeren 1.047 

Totaal structurele onttrekkingen 2010 0.839 Totaal structurele onttrekkingen 2019 8.784 
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Bijlage 13 Interbestuurlijk toezicht 
Doelen 2016 gemeente Groningen Interbestuurlijk toezicht 

Toetsingscriteria IBT 
De provincie is in overleg met de gemeenten gekomen tot toetsingscriteria per toezichtterrein voor de beoordeling van de 
uitvoering. Gemeenten kunnen daarbij goad, matig of slecht scoren. 
De beoordeling 'goad' betekent dat da gemeente op (vrijwal) alia puntan voldoet aan de beoordelingscriteria. Er zijn gean 
of slechts kleine verbetermogelijkheden. In het volgende jaar zal er voor deze categorie behoudens bijzondere 
omstandigheden gean sprake zijn van provinciale toezichtbemoeienis. De term 'matig' houdt in dat de gemeente op een 
of meer puntan niet (geheel) voldoet aan de beoordelingscriteria of er is onvoldoende inzicht in de uitvoering op die 
punten. Er is daarmee ruimte voor varbatering. Zo nodig worden daarvoor herstalmaatragalan aangegeven. De provincie 
kan daarover in overleg tradan met de gemeente. Hierbij moet gezegd worden dat voor de toezichTtarrainan waarbij de 
gemeente matig scoort, we vinden dat wa het zeker niet slecht doen; de verbeterpunten betreffen in veel gevallen 
procedurela pimten. De lat is dan ook hoog gelagd voor het oordeel 'goed', omdat aan vrijwel alle puntan moet worden 
voldaan. Dit betekent dat vrij snel sprake is van het oordeel 'matig', als aan een (procedureel) punt niet wordt voldaan. 
De term slecht betekent dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke vereisten. 

Over de uitvoering van de taken binnan de toezichtterreinen in 2014 habban wij in da rapportage IBT 2014 (bijlage bij da 
jaarrekening 2014) de volgende kwalificatias gagaven: huisvesting statushouders (goed), fmancien (matig), archief 
(matig), Wabo (goed), ruimtelijke ordening (matig) en monumenten en archeologie (goed). 
Hieronder zijn per toezichtterrein de verbeterpunten aangegeven en is aangegeven op welke wijze invuUing wordt 
gegeven aan verbetering. 

1 Huisvesting statushouders 
Als gemeente hebben we ean wettelijke taak, op basis van de Huisvestingswet, om vergurminghouders ta huisvasten. Dit 
zijn mansen uit het buitenland die in Nederland asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben varkragen. 
Door het rijk wordt elk half jaar een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Het COA 
heeft de verantwoordelijkheid om deze taakstelling uit te voeren, in samenwerking met de gemeenten. De hal^aarlijkse 
taakstelling wordt gebaseerd op de instroom van vergunninghouders en prognoses die daaromtrant worden opgesteld. Een 
vergunninghouder moet binnen 14 waken na aanmelding een passenda woning aangaboden krijgen, met daaraan 
gekoppeld een traject om uitkering, onderwijs en inburgering te organiseran. De gemeente voert de regie op dit traject. 
Huisvesting gebeurt door de woningcorporatias, begeleiding van de individuele vergunninghouders gebeurt in onze 
gemeente door vrijwilligars van Humanitas. Door de politieke instabiliteit in een aantal landen (zoals Syrie, Somalie, 
Libie) is de halfjaarlijksa taakstelling de afgelopen paar jaar toegenomen. Op moment van schrijven is de taakstelling 
voor 2016 nog niet bekend. De samenwerking met de betrokken partijen in onze gemeente is goed, maar we merken dat 
het door de oplopende taakstelling wel steeds wat lastiger wordt om deze te behalen. We blijven dit goed monitoren en 
zullen ook actief deelnemen aan initiatieven om da procedures te stroomlijnen, te kijken of wa het huisvestingsaanbod 
kunnen vergroten en of we met andere gemeenten in de regio nog beter kunnen samenwerkan. Wa sluiten hierbij aan bij 
de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) an hat programma Blijvend Thuis van het rijk. 

Waaraan moet de gemeente voldoen? 

Voldoen aan de kwantitatieve taakstelling die per halfjaar wordt opgelegd. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
Op zich loopt het proces met de diverse partijen goed, maar gezien de verhoogde taakstelling sluiten we aan bij diverse 
initiatieven om de procedure nadere te stroomlijnen. 
2 Financien 
Het financiele toezicht valt niet onder de Wet revitalisering generiek toezicht. Wel is het de bedoeling van zowel de 
provincie als de gemeente om de invulling van het toezicht zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de geest van de wet 
(vertrouwen en vereenvoudiging). 
Voor het begrotmgsjaar 2015, stonden wij onder repressief toezicht. Dit repressieve toezicht zal ook gelden voor het 
begrotingsjaar 2016. 

Waaraan moet de gemeente voldoen? 
1. De begroting is structured en reeel in evenwicht en 
2. Uit meerjarenraming is aaimemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd an 
3. Er is voor zover bekend geen sprake van bestuurlijke relevante onderwerpen die de financiele positie substantieel 
nadelig kunnen beinvloedan. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
Onze begroting is structureel en reeel in evenwicht. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat dit evenwicht wordt 
gecontinueerd. In de begroting 2016 stellen we voor 17,7 miljoen euro toe te voegen aan onze reserves. De ratio van hel 
weerstandsvermogen komt rekening houdend met de dotatie van 17,7 miljoen euro aan de reserves op 0,87. 
Door de in de meerjarenbegroting gereserveerde middelen voor aanvulling van het weerstandsvermogen en een verlaging 
van de totale risico's zal de ratio toenemen tot 0,91 in 2019. 
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Voor de lange termijn streeft de gemeente naar een ratio van 1. Op dat moment is het beschikbare weerstandsvermogen 
gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen. 
Naar aanleiding van de vernieuwing van de verslaggevingsregels van de gemeenten nemen we voor het eerst de 
verplichta basisset van vijf financiele kengatallen op in de paragraaf weerstandsvermogen. We verwijzen naar de 
paragraaf voor de kengatallen en de beoordeling van de financiele positie door ons college. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
De overall conclusie van ons college is dat op basis van da kangetallen 2016 in relatie met een verwachta stijging van ons 
wearstandsratio naar 0,91 in 2019 de financiele positie voldoende is. Wel is de boekwaarde van onze grondexploitaties 
ten opzichte van de totale baten hoog. Het risico dat we hiervoor hebben opgenomen in het weerstandsvermogen is 80% 
van ons totaal benodigd weerstandsvermogen. 
We houden da ontwikkelingen in onze grondexploitaties nauwlettand in de gaten. Waar mogelijk proberan we eventuele 
knelpunten binnen de grondexploitaties op te vangen door kosten die we kunnen beinvloedan te verlagen. Wa informeren 
de raad periodiek over de sleutelrapportages. 

3 Archief 
Waaraan moet de gemeente voldoen? 
1. Er is een werkend kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden. 
2. De archiefbescheiden worden in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht. 
3. De archiefbescheiden worden tijdig vemietigd of overgabracht/openbaar gemaakt. 
4. Er is een duurzame en adequate beheer- en bewaaromgeving. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
In het kader van de verantwoording van de zorg op en het beheer van het archief van de gemeente Groningen 2014 heeft 
de gemeenteiijk archiefmspecteur het verslag archief Kritische Prestatie Indicatoren (KPl's) opgesteld. Hij concludeert op 
basis van een ingevulde vragenlijst behorende bij de KPI's van de VNG dat de gemeente op hoofdlijnen in voldoende 
mate voldoet aan de wettelijke eisen. Wel zijn er aandachtspunten die om verbetering en actie vragen. Naar aanleiding 
hiervan zijn de volgende verbeterpunten geformuleerd: 

1. actualiseren Verordening- an Besluit Informatiebeheer; 
2. ontwikkelen an implementeren archief wettelijk voorgeschreven kwaliteitssysteem; 
3. actualiseren en integreren van ean actueel, compleet en logisch samenhangend archiefoverzicht; 
4. opstellen digitale bewaarstrategie waarmee de duurzame toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden gewaarborgd 
wordt; 
5. formuleren strategia hoe om te gaan met achterstanden en vemietiging; 
6. opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan voor de archiefruimten. 

De eerste drie verbeterpunten zijn in uitvoering en worden in 2015 gerealiseerd. Hiermee wordt eind 2015 voldaan aan de 
belangrijkste wettelijke kaders. 

De andere verbeterpunten moeten nog opgepakt worden. Daarmee zijn de doelen voor 2016: 

Doel2016__ 
Opstellen digitale bewaarstrategie 

.J[?.*™.'l'.'.9S..., 
Om de duurzame toegankelijkheid van digitale 
archiefdocumenten ta borgan dient een digitale 
bewaarstrategie opgesteld te worden. O.a. het vastleggen 
van fiinctionala eisen van digitale archiefbescheiden die 
specifiek gedrag vertonen maakt hier onderdeel van uit. 

Formuleren strategic hoe om te gaan met achterstanden 
en vemietiging 

In 2015 is een start gemaakt met de inventarisatie van de 
soorten achterstanden en de omvang. In 2016 moet 
vervolgens een strategic geformuleerd worden hoe we hier 
mee om moeten gaan. 

Opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan voor 
archiefruimten 

Een calamiteiten-en ontruimingsplan voor archiefruimten 
is niet aanwezig en/of dient geactualiseerd te worden. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
De doelen voor 2016 moeten gepland en geprioriteerd worden in het jaarplan DIV voor 2016. Een goede bawaking van 
de planning en sturing op de te behalen resultaten is hiervoor noodzakelijk. 
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4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Waaraan moet de gemeente voldoen? 
Gemeente voldoet voor wat betreft. risicovoUe vth-taken in voldoende mate aan de beoordelingscriteria: 
Beleid, probleem- /risicoanalyse 
1. Actueel beleid (minimaal vergunningen- en handhaving-beleid inclusief brandveiligheid, protocol bouwplantoetsing, 
bodembeleid) en probleem- en risicoanalyse (<4 jaar) is besehikbaar voor GS. 
2. Beleid bevat doelen en prioriteiten, ambitieniveau is in lijn met capaciteit. 
3. Beleid en probleem- en risicoanalyse besteedt aandacht aan de onderkende Wabo-risico's (asbest, verontreinigde 
grond, brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, constructieve veiligheid en brandveiligheid) en is duidelijk 
over wat de specifieke gemeentelijke risico's zijn. Tevens wordt in kader toezicht en handhaving aandacht besteed aan: 
veiligheid/ gezondheid, landschap, natuur en cultuurhistorie. 

Jaarprogramma 
4. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vth-taken vastgesteld door B&W en besehikbaar voor GS. Het programma 
wordt bij da begroting aangeboden aan de raad. 
5. Het uitvoeringsprogramma heeft duidelijke relatie met risico's, doelen, prioriteiten en evaluatie vorig programma. 
Beschikbare middelen toereikend voor uitvoering. 
6. In het uitvoeringsprogramma zijn v.w.b. vergunningverlening in ieder geval de systematiek en werkzaamheden voor 
het actueel houden van vergunningen voor risicovoUe activiteiten beschreven. 

Jaarverslag 
7. Bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening wordt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma en rapportage (art. 
7.7 Bor) aangeboden aan de raad en is hat besehikbaar voor GS. 
8. Jaarverslag bevat duidelijke conclusies over mate van uitvoering uitvoeringsprogramma, de bijdrage aan beleidsdoelen, 
de beheersing van risico's en of beleid, prioriteiten en/of programma bijgasteld dienen te worden. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
Da beoordeling vindt plaats vanuit het besehikbaar hebben van een actueel beleid, een jaarprogramma en vervolgens een 
evaluatie over het uitgevoerda programma. Daarnaast wordt beoordeeld of de raad en GS van de provincie (tijdig) zijn 
geinformeerd over bovenstaande onderdelen. Op basis van deze criteria komen wij tot de conclusie dat wij goed scoren, 
met uitzondering van het tijdig opleveren van het jaarverslag aan de raad en GS. We hebben ons beleid en de uitvoering 
van onze risicothema's op orde. Dit zal ook voor 2016 gelden. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
We zullen de termijnen voor het leveren van het jaarverslag goed bewaken en een ruimere tijd reserveren voor de 
bestuurlijke beoordeling en vaststelling van de verslaglegging. 

5 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
Waaraan moet de gemeente voldoen? 
Het interbestuurlijk toezicht (IBT) op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening richt zich in eerste instantie op de 
actualiteit van beheersverordeningen en bestemmingsplannen. Het toezicht op het op tijd vaststellen van het 
uitvoeringsprogramma en jaarverslag vindt plaats in het kader van de Wabo. 
Het interbestuurlijk toezicht op het terrein van de ruimtelijke ordening gaat nadrukkelijk niet over het toezicht op de 
naleving van de provinciale belangen zoals deze zijn verwoord in het Provinciaal omgevingsplan en Provinciale 
omgevingsverordening (POP en POV). Voor zover sprake is van provinciale belangen worden de mogelijkheden van de 
Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening ingezet en niet het middel van interbestuurlijk toezicht. 

Bestemmingsplan an beheersverordening: 
1. Voor het gehele gemeentelijke grondgebied gelden actuele, aan de regels van rijk en provincie aangepaste, 
bestemmingsplannen/beheersverordeningen. 
2. Over de uitvoering van de Wro-taken in het voorafgaande jaar is verslag gedaan aan de gemeenteraad. Dit jaarverslag 
is bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening aan de gemeenteraad aangeboden en is tevens besehikbaar voor GS. 

Bestuursrechtelijke handhaving: 
1. Het beleid voor da bestuursrechtelijke handhaving in hat kader van de Wro is uitgewerkt in aan uitvoeringsprogramma 
voor het komende jaar. Dit uitvoeringsprogramma is bij de begroting aan de raad aangeboden en is besehikbaar voor GS. 
2. Over de bestuursrechtelijke handhaving in het kader van de Wro in het voorafgaande jaar is verslag gedaan aan da 
gemeenteraad. Dit jaarverslag is bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening aan de gemeenteraad aangeboden en is 
tevens besehikbaar gesteld aan GS 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
De gemeente beschikt voor het gehele grondgebied over bestemmingsplannen alsmede een beheersverordening. Het 
overgrote deel daarvan is actueel (minder dan 10 jaar oud); van de andere bestemmingsplannen zijn de meeste op basis 
van artikel 3.1, derde lid, Wro verlengd. De geactualiseerde en verlengde bestemmingsplannen dekken de risico's af Bij 
de gebieden die nog niet belegd zijn met een (actueel) bestemmingsplan doen de risico's zich niet voor. Voor deze 
gebieden bestaat een operationeel herzieningsprogramma. 

Volgens de normen van de provincie voldoet de gemeente matig aan de wettelijke verplichtingen uit de Wro. Dit komt 
omdat de provincie de lat heel hoog legt voor het oordeel "goed'. Daarvoor moet namelijk echt volladig aan alle eisen 
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voldaan zijn: het gehele gemeentelijke grondgebied moet belegd zijn met actuele bestemmingplannen en 
beheersverordeningen waarin alle risico's voor gezondheid (geurhinder, geluidhinder, luchtkwaliteit), (exteme) veiligheid 
en cultuurhistorie/archeologie afgadakt zijn. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
De verbeteractie om uiteindelijk da status 'goed' te verwerven bestaat uit het afronden van het actualiseringsprogramma 
zoals afgesproken met de gemeenteraad. Daarnaast voorziet het actualiseringsprogramma in het tijdig vernieuwen van 
bestemmingsplannen: dus voordat de leeftijd van 10 jaar bereikt is. Daarmee wordt voorkomen dat opnieuw een 
achterstand wordt opgelopen. 

6. Monumenten en archeologie 
Waaraan moet de gemeente voldoen? 
Indicatoren beleid: 
1. De vastgestelde of in procedure zijnde bestemmingsplannen (binnen de wettelijke termijnen) zijn voor het hele 
gemeentelijke grondgebied Maltaproof en alle (rijks) beschermde stads- en dorpsgezichten zijn erin opgenomen. 
2. Da gemeente heeft voor de gebouwde rijksmonumenten een monumentencommissie die voldoet aan artikel 15 van de 
Monumentenwet. 

Indicatoren Vergunningen en adviezen 
3. Er is voor de gebouwde rijksmonumenten een openbaar en compleet register van verleende omgevingsvergunningen 
(als bedoeld in art. 20 Monumentenwet) en er wordt voldaan aan de termijnen waarbinnen verleende vergunningen in het 
register moeten zijn opgenomen. 
4. In alle wettelijk verplichte gevallen voor gebouwde rijksmonumenten wordt advies gevraagd aan de 
monumentencommissie. 

Indicatoren Toezicht en handhaving 
5. Op alle incidenten is passende actie ondemomen. 

Wat zijn onze verbeterpunten? 
M.b.t. incidenten (meldingen van voorvallen die kunnen leiden tot het vaststellen van een overtreding van de 
Monumentenwet) is niet in alle gevallen passende actie ondemomen. De handhaving behoeft daarmee verbetering. 

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? 
Wa hebben onze werkprocessen voor toezicht verder verbeterd. We hebben een handhavingsbeleidsplan en we gaan 
werken met verbeterde uitvoeringsprogramma's voor toezicht en handhaving. Daarmee willen we de kwaliteit en 
intensiteit van de handhaving beter borgen. 
We hebben een registratiesysteem, inclusief een uitgebreide workflow voor de vergunningverlening en handhaving. 
Mede hierdoor zijn we in staat om een kwalitatief goede vergunningverlening te borgen en onder andere een jaarlijks 
overzicht van de verleende vergunningen te geven. 
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Bijlage 14 Berekening EMU-saldo 
Gemeenten moeten in hun begroting een berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo, an wel voor drie jaren: 
een raming voor het begrotingsjaar zelf (2016), een prognose voor het vorig begrotingsjaar (2015) en een raming voor het 
jaar volgend op hat begrotingsjaar (2017). 

[a] Centraal Bureau voor de StaOstiek 
^ Sector Overlieidsfiiancieit en consumentenpnjzen, toir B2-081 
Hi Afitwoordnummer 2S000,2490 XA Den Hug 

Vragenlijst 

Gen '" 

Jaar: 

Bestandsnaam: 

IGronii^n 
| M 1 4 
p 1 6 

»15 

mm 
Volgens (ealisate 
tot en met sepi 
2015. aangewjid 

met raming 
ende penode 

m begroting 2016 

1 Exploit^iesalda voor toevoegiflg aan c.q. onttrekking uit resen/es -85 6 3 0 B 18.8871̂  3.76<1 
{zie BBV. artikel 17c) 

2 Afechrijwngen ten teste van de exploitSie bl] 32.503jB| 35 482 35 000 

3 Bfuto dMatles aan de post voorzieningen ten laste v»i de 2 802 2.800 
exf^oi t^ 

iS'MII 
4 investeringen in (im)mMerlele vaste activa Ae op de bdans worden af 44 000 44 000 

geactiveerd 

5 Baten uit tiijtfragen vai andere overheden, de Europese Unie en bij 68 000 -13 000 
ovetigen, die niet op de exptoit^ie zijn verantwoord en niet at in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

6 DesinvBsteringen in (imjmaeriele vaste activa: 
Baten uft desinvestermgen In {im)m£erie)e vaste activa (tegen bi| 
verkoopprijs), voor zover niet op exploHatie verantwoord 

7 Aankoop van ^ond en de uitgavKi aan bouw-, wooniijp maken e.d. 3S 20.112BI 23 900 52.4521 
(aileen tr^sacties derden iRe niet op de exploits staan) i i i l i • 

3 B^en bouwgrondexploit^e: 
B^en voorzover transs:ttes niet op exploibtie verantwoord 21 454 13 280 

9 Lasten op bal»ispost Voorzieningen voorzover deze transacties 0 3.974 4.186 
met derden betreffen 

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 m W •' 
gerK>emde exptoit^te topen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reseives (inclusief ftmdsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder een van bovenstaande posten 

11 Verkoop van effecten: 
a Gaat u eiecten verkopen? (ja/nee) 
b Zo ja is tnj verkoop de venwachte boekwinst op de exploit^ie? 

Ola QtKe Q}^ Qnee 11 Verkoop van effecten: 
a Gaat u eiecten verkopen? (ja/nee) 
b Zo ja is tnj verkoop de venwachte boekwinst op de exploit^ie? K 

Berekend EMU-saldo J 3J.i 31 -45 .6 :»J -43.722 

Toeiiehting: 
Als gevolg van Europese regelgeving mogan EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% 
van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid 
en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwal op een andere manier dan het baten-
lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen 
bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende 
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begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor Groningen voor 2016 
komt uit op -45,6 miljoen euro. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 45,6 miljoen euro groter zijn de inkomsten. 
Om hun EMU-saldo te kurmen monitoren worden voor gemeenten en provincies jaarlijks individuele EMU-
referentiewaarden gepubliceerd. De minister van Financien is nog in overleg met de provincies, da gemeenten en de 
waterschappen over de EMU-norm voor 2016 en 2017. Op dit moment zijn de individuele EMU-referentiewaarden 
daardoor nog niet bekend. Het rijk is verder met de decentrale overheden overeengekomen dat gedurende deze 
kabinetsperiode bij overschrijding van de -0,5 procent BBP geen sancties zullen worden toegepast. 
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Bijlage 15 FinaHcicle begrippen en afkortingen bij de begroting 
A 

ACG Astmnatiaerinsscmtisra G n n t o ^ 

ACL Activitaten Centflan Jjemet&ixg 

A S l Algemene ^alkatietraerve 

AOIC Afaiiustmtieve Otgaoisiti^ Istafue Ontnile 

APPA Al§smsnePeam>eaamt Politieke Attiltteturen 

APV" . Afeametla Pbatsdijfcs Veroffiteiiit® 

ARCG Aft^lvarrajJeriiigRigio Centraal ( k ^ m i f ^ 

ARC Amljt enaran Raglemeat Gaming 

ASHG Ajviai - m Stamfmat Hmselijk seweU 

AVA Algemene Veisaieriflg van AandaettioBderi 

AWBZ - " ^ ^ ^ ^ "̂ '̂ ^ BijzDnaa-s Zisktakoslen 

B 

B&V Beheer en Verkeer 

BAG Bssisr^istiatia Adr«»en en Gebimren 

BBL Bero îdbtseleideiaie leeiwi^ 

BBV Beslntt Begrotmg en VntBtKootSag 

BBZ Beiliiit Ujttandsverlaiuig ze^&tao^^n 

BCP BTW Con^wimtia Fonds 

BDU Bfe& Doel Uitkering 

BE\1 Beslmt IxteiBe VeiligtHBiliiriditin^ 

BIBOB Wet teforiaring iflt«sriteitAe«ofWingm door bet openkuffl^^ 

BIMA. BionenstadKbiugaftient 

BIZ BgremfeiiB^bots 

BNG BankNedeil^idieGemae&tan 

BOL BenM^ofilHfeafeLeaw^ 

BOP BagaOntwTricritTiggerMteRiieaMinaTOorki^et^ 

BORG Behea Opaiaat S u n ^ GniaaigeB 

BRP B^isre^ittatiePetsoaea 

BSO ^liimssiiaoh&opfisss 

BTW BalastmgTc^evoegieWaanie 

BUIG BmAliBg van mtlraringai tntaMnensroorzietting aan fameantaa 

BV Beslotai VannoottcS^ 

BWS Besbit Woninsgebooden MaiiSta 

BZK BinnenlamiK Zaken ea Koanktijkrelatia 

C 

CAO Cotteciieve Arlsdtevereeikonnt 

CSK Centrum Bed^et^ Kumit 

CBS Centraal Bitmn Statistiek 

CCC Creative City Challange 

CER Compennite Eigen Rinco 

CIZ Cmtrsm Mic2tiMt.dlkig Zorg 

ao C^tra voor an Gei i 

COELO Centrum voor onderzoek \̂ 2n (fe economii ! van !fe l^ers over,hafen 

CPB Centraal Ptan Bureas 

OK) CoUectief Particulier Oixiraditsevetscli^ 

C\' Coaim3n£taife vennoot$cli^ 

CVAH Centrale Veren^ing voor AmMante Hamiel 

CV\'K Cdtiajf Waarden Kaart 
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DUO 

i 
ECB 

EEV 

Uttvoermg Onder^js 

Earoiiese Centrak Bank 

^"^•^q^rl Enrifoagientjlly Fliendly VdiicJe 

fmplnrinir Mmiipniniil bfermatioo Syiteot 
F 

F&V 

Fnx) 
FLO 

FPU 

Fte 

FUWA 

Financien en VetlizhaisS 

Financiering Decentrale 0%'erheden 

Fnoctioneel Î eefti)daoottb(g 

F I I K M Pcoaoea ea Uittreden 

•.me ^uivalant 

Functiestaaniering 

C 

Oi ~ Netrak van 37 (middel>erote steden 

G.AZ Groningen Airport Eelde 

GOC CKKuagen City CluSi 

GQ Groningen Confrcins InttitRit 

GEKAI Gronl&^isloitatieM^scih^^jMeefst;^ 

GF Geiiieante FonA 

GGD Gemeenschappelijfcs GezDn<̂ .ei<Bdian3l 

GGZ Geeitelijke Gezondbeiiizoig 

GHOR G«. ' 'efteoin^ofgmisatis in de R^io 

GKB Groningar KfSiJtel Bank 

GMT Groningen iCanagamant Team 

G 8 E K X ) tinmlmgm^ ITaAty* Smmrm P ^ n j i y y i ^ a 

GViTC Groninget Woonkwaliteit 

H 

HANNN 

HLZ 

HKM 

Ha^kjr AtMos Netweric Nootd Nederland 

Ebrvamuic L I I I | A B ^ Zots 

Ebstan Saaeardi MatBoement 

I 

I&A 

ICT 

IWjaan 

IHP 

m 
lOAW 

lOAZ 

IRC 

J5V 

IWCN 

rtiiatie en Automatisartng 

IfffiKinatie- en comrarajicatietaclmologia 

lostrocm en Doofitnxmi 

Integcaal Hmsrosting^klan 

Intarpro-.-inciaal Os-erlag 

Wet JfAivmmiminMm îm^ Osdere en gedeeltelqk AxbeiAocgeacliikte Werkkize icierknemer 

Wet Inkonreoivoorzieaiflg Oadm «o gidMttelyk AideidKmgeieiukte fe«iQen Zeltondige 

latema Rekenir^ Conrant 

Xnvateringsbcdgit Stsdetijka Vemiaijising 

laterr, 

J 

JGZ 

K 

¥i\% 

KVO 

L 

Kamer -van I 

T >ii||itiiiijihtii<titniiitin[ 
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S S sio g i s 8 

OS 

5̂  



s 
SENSE 

SES Stadelijfce Ecolonsdia Stnsctisiar 

SISA 

mc 
Sir;-: ,:igle A r f t 

Stichttng Kt^eropvang Stad Gcooin^si 

SLOK Stuiralering Lofcale Klimaatinitiatieven 

ssn Sociaa! Medtsiha IniHcatia 

SMT Scc:::. Tsams 

SNN Samenwerfctngsvetfand Noori Naslerland ' 
SO Sp^̂ iaal Qnderwiji 

.SOA 

SOOG 

Sekrae^ Overdraâ baca Aandoening 

SteddijkOvertagOciSerankKtSeiiGroniaian . . 

SPT Salward, p^depoal en Tranisijk 

SSC Shared Service Centre' 

STIP Stem- en Informatiepnnt 

SVn MnadefUcrfoDdi VnOalinaivaitiag NedelaDdae Gemeenten 

T 

TOS 

U 

UG Uitgezett̂  :i|an 

UMOJ Univaratair Ms&tth Ontnan Groningen 
XJWV 

V 

VGF. 

\ W VoU: 

\mo V:oc: m Bero^»onden»ijs 

•vNG Va-eo^ii^ Neferlamfce Gemeenten 

vm Vendavinaszorg Noterd Nefarland 

VwHeheiihresio 
VSD VernieiKsing Sodaal Domem 

\-so Vocr»f.:*s S.peciaal Ondanrijs 

vsv Voc: rolverlaten 

Verenigtng van Ei^nafBi -

WE-programma Voor- ea. Vsas, • : iiatie 

VTVS lAoiitene vanV'^^"u\J\wiA Wrizijn MSport 

w 
W&I Werk en InfcoBWin 

WABO Wel A%anj«ie B^jata^an C- i.cht 

Wajong Wet werk an aAeidKMi: :.!,;apten 

WAO Wet op de »t<»«i"i<«nm««ftHlrtti»iitm»ra»1r«.r<n; 

WEW WaaAorg:c . :, a Woning 

WGA WerkbervattinE Ailiei^^eaclukten 
UTA Wat Werk en inkomen naar 'atfcaidiveimof en 

Wet KioJaropyang 

mio Wet MaatschappeUike Ondarsteuning 

WNT Wat Hormarii^ Topinkomens 

woz WaarderingOnf. .'•ran 

WSNP Ws: ."atiairlijkB Peraonan 
WSR Weffcniaa-: port anlecraatie 
WSW Wat Sociale Werkvoomaning 

WtC! Wet tageffloetknming chroniMii aafcen an gehanjicapten . 
WW WarklooAatds Wet 

Wet W»rk an Bij it and 

Z 

Zojg In Natwa 
Zwderzeelijn' 
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