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Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2013 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . 
11. 

111. 

IV. 

de begrotingswijzigingen 2̂  kwartaal 2013 vast te stellen; 
voor het project Herewegviaduct een aanvullend plankostenkrediet van 200 duizend euro beschikbaar te 
stellen. Het totaal beschikbaar gestelde plankostenkrediet voor het Herewegviaduct komt daarmee op 
280 duizend euro; 
het aanvullende krediet voor Herewegviaduct te dekken uit de reeds in de gemeentebegroting 2013 
opgenomen post voor inteme plankosten; 
de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. 



(Publieks-)samenvatting 

In het proces van het opstellen van de Voortgangsrapportages hebben de diensten de gelegenheid 
begrotingswijzigingen aan te leveren. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. 
De begrotingswijzigingen vloeien voort uit eerder door uw raad genomen besluiten en kostenoverschrijdingen 
die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten. 

Inleiding 

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het tweede kwartaal 2013. Deze kunnen worden ingedeeld in 
drie categorieen, namelijk: 
a. de eerste categorie betreft wijzigingen binnen een dienst. Het gaat dan om wijzigingen in het kader van 

begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. 
Deze verschuivingen zijn vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het 
begrotingssaldo van de desbetreffende dienst; 

b. de tweede categorie begrotingswijzigingen zijn dienstoverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder 
andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds, taakmutaties tussen diensten en 
begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de bezuinigingsoperatie 2011-2014; 

c. de derde categorie betreft een investeringskrediet van RO/EZ. 

In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch bij elke 
gelegenheid tot een formele begrotingswijziging te moeten besluiten. Daarom worden grote en kleine 
veranderingen 'opgespaard' en op een aantal momenten gebundeld aan uw raad voorgelegd. Dit is ook in 
overeenstemming met de regelgeving die hierover met uw raad is afgesproken. 

Beoogd resultaat 

N.v.t. 

Kader 

N.v.t. 

Argumenten/afwegingen 



Dienstwijzigingen 

OCSW 

1. Bijdrage Europees Integratiefonds voor project FOCUS 

Wij ontvangen uit het Europees Integratiefonds (EIF) een bijdrage voor het project FOCUS. Het doel van het project is 
de ontwikkeling en implementatie van indicatoren en evaluatiemethoden gericht op allochtonen die in onze gemeente 
wonen. Wij stellen voor deze bijdrage conform het aangegeven doel in te zetten. 

Deelprogramma Dienst IIS Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

4.3 Integratie en emancipatie OCSW 67 67 0 

2. Internationalisering 

In de begroting zijn de baten en lasten van het beleidsveld Internationalisering verantwoord onder het deelprogramma 
2.3 'Groningen kennisstad'. Om een juiste aansluiting met de inhoud te realiseren, stellen wij u voor deze baten en 
lasten over te hevelen naar deelprogramma 2.4 'Overige acquisitie'. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

2.3 Groningen Kennisstad OCSW s -265 -8 257 257 
2.4 Overige acquisitie OCSW s 265 8 -257 -257 

Treasury 

3. Leningen Meerstad 

In het besluit Meerstad Vemieuwd, verstandig en met vertrouwen voomit van 25 januari 2012 heeft uw raad besloten 
160 miljoen euro aan leningen over te nemen en tot maximaal 205 miljoen euro bij te lenen. Inmiddels zijn de leningen 
overgenomen en is er voor 115 miljoen euro aan nieuwe leningen verstrekt. Als gevolg van deze leningen aan Meerstad 
gaan zowel de lasten als de baten omhoog in verband met de te betalen en te ontvangen rente. De rentekosten worden 
betaald aan de exteme banken en doorbelast aan de GEMM Meerstad. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

15.1 Algemene inkomsten en post 
onvoorzien 

CT 6.769 6.769 0 

Bestuursdienst 

BCF 

Bij de begroting 2013 hebben we de jaarlijks stmctureel oplopende voeding aan de reserve BCF (400 duizend euro per 
jaar) ingezet ter dekking van de begroting. Dit levert in de begroting een stmctureel tekort op van jaarlijks 1,2 miljoen 
euro (jaarlijks wordt per saldo 1,2 miljoen euro aan de reserve BCF onttrokken). Dit tekort wordt opgelost door de 
jaarlijkse afdrachten vanuit het BCF voor de investeringen in riolering en het Participatiebudget op te nemen in de 
begroting (1,2 miljoen euro). De in de begroting opgenomen onttrekking en storting in de reserve BCF vervallen 
hiermee. 



Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. 
voor res. Res. 

mut. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD 400 1.174 774 -1.790 -2.564 

5. Salarissen personeel 

Met deze begrotingswijziging wordt inhuur van derden en detacheringskosten gedekt door salarisbudgetten over te 
hevelen. Ook worden salaristaakstellingen gerealiseerd, hetzij door vacaturevrijval, hetzij door te verwachten 
opbrengsten door uitleen van personeel. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

12.1 Innovaties BD I -117 117 117 
13.1 College, raad en overig BD I -358 -475 -117 -117 

6. Akkoord van Groningen 

De Akkoordpartners UMCG, RUG en Hanzehogeschool leveren een fmanciele bijdrage aan zowel het werkbudget (3 
maal 10 duizend euro) als aan de Kenniscampagne City of Talent (3 maal 75 duizend euro). Bovendien worden de 
salarislasten van de Akkoord-medewerkers ten laste van het werkbudget gebracht. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

2.3 Groningen Kennisstad BD I 55 255 200 200 
13.1 College, raad en overig BD I 48 -152 -200 -200 

7. Bestuurlij ke dienstverlening 

De geprognosticeerde projectkosten voor de Bestuurlijke dienstverlening zijn voor 2013 260 duizend euro. Hiervan 
wordt 65 duizend euro gedekt uit het overschot 2012. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van 195 duizend euro uit 
de reserve Extra Beleid te halen. Het totale bedrag dat in deze reserve voor Bestuurlijke dienstverlening overblijft, is 
205 duizend euro (400-195). 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. 
voor res. Res. 

mut. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

13.1 College, raad en overig 

8. 

BD 195 -195 195 

Personeel in Balans 

In de primitieve begroting 2013 staat geen werkbudget voor Personeel in Balans in de exploitatie. Door een onttrekking 
uit de reserve Personeel in Balans worden de te verwachten exploitatielasten voor 2013 gedekt. In de oorspronkelijke 
opzet die in de le helft van 2013 is gemaakt is uitgegaan van 821 duizend euro aan kosten. Hierin is 50 duizend euro 
begrepen voor het Groeiprogramma en 150 duizend euro voor het Traineeprogramma. Dit betreft het programma dat is 
ontwikkeld naar aanleiding van de door uw raad aangenomen motie over het binnenhalen van jonge medewerkers. 
Inmiddels is duidelijk dat het Groeiprogramma is gestopt en dat de besluitvorming door uw raad over het 
Traineeprogramma is vertraagd en er pas in 2014 uitgaven worden gedaan. Daardoor kan de eerder gereserveerde 200 
duizend euro weer aan de reserve PiB worden toegevoegd. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD 621 -621 621 



9. Flankerend beleid 

Wij stellen u voor 125 duizend euro te onttrekken aan de reserve flankerend beleid. Naar schatting zullen er in 2013 
ongeveer 10 herplaatsingskandidaten een aanvraag doen voor ondersteunende faciliteiten. De kosten voor flankerend 
beleid hebben bijvoorbeeld betrekking op scholing, detacheringsconstructies en vertrekregelingen. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD 125 -125 125 

10. Bezuinigingsmaatregel: management van AMT naar GMT 

De organisatieverandering van AMT naar GMT heeft 260 duizend euro opgeleverd door vermindering van management 
en ondersteuning. Deze besparing is opgenomen in het bezuinigingspakket 2011-2014. Eerder is van deze besparing al 
155 duizend euro verwerkt in de begroting. Met deze wijziging wordt het restant van 105 duizend euro ook in de 
begroting verwerkt. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD -105 -105 0 

11. Internationalisering 

In de begroting zijn de baten en lasten van het beleidsveld Intemationalisering verantwoord onder het deelprogramma 
2.3 'Groningen kennisstad'. Om een juiste aansluiting met de inhoud te realiseren, stellen wij u voor deze baten en 
lasten binnen de Bestuursdienst over te hevelen naar deelprogramma 2.4 'Overige acquisitie'. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

2.3 Groningen Kennisstad BD s -70 70 70 
2.4 Overige acquisitie BD s 70 -70 -70 

12. Cadeau 400 jaar RUG 

In verband met het 400-jarig bestaan van de RUG zal een voor deze gelegenheid door Beno Hofman te schrijven boek 
als cadeau worden aangeboden. We stellen voor de kosten ad 16 duizend euro te dekken uit de stelpost 'Onvoorzien'. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. Ontt. Saldo na 
Res. Res. res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD 1 16 -16 -16 
15.1 Algemene inkomsten en post BD 1 -16 16 16 

onvoorzien 

13. GSB-werkbudget 

Jaarlijks leveren OCSW en RO/EZ een bijdrage aan het GSB-werkbudget, waardoor Bureau onderzoek de geplande 
activiteiten kan uitvoeren. Met deze begrotingswijziging wordt het budget ter begroting gebracht. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. 
voor res. Res. 

mut. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

10.1 Veilige woon- en leefomgeving BD 175 175 0 



14. Plaquette overleden raadsleden Tweede Wereldoorlog 

De plaquette voor overleden raadsleden tijdens de Tweede Wereldoorlog kost 10 duizend euro. Voorgesteld wordt dit 
bedrag ten laste te brengen van de stelpost 'Onvoorzien'. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD I 10 -10 -10 
15.1 Algemene inkomsten en post 

onvoorzien 
BD I -10 10 10 

15. Bezuinigingsmaatregel: PIJOFACH 

In het bezuinigingspakket 2011-2014 hebben we een besparing ingeboekt als gevolg van het concentreren en 
uniformeren van ondersteunende afdelingen. hi 2013 wordt deze maatregel deels incidenteel gedekt door het inzetten 
van een positief resultaat op het budget voor organisatieontwikkeling vanuit 2012. Hiervoor wordt 600 duizend euro 
onttrokken aan de reserve nieuw beleid. In de 9̂  voortgangsrapportage bezuinigingen wordt de verdere invulling van 
deze bezuinigingsmaatregel toegelicht. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD -600 -600 600 

RO/EZ 

16. Werken voor derden Zuidelijke Ringweg 

Voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg voert de gemeente Groningen werkzaamheden in opdracht van het 
Projectbureau Zuidelijke Ringweg. De kosten die de gemeente maakt worden vervolgens vergoed door het 
Projectbureau Zuidelijke Ringweg. In onderstaande wijziging begroten we de kosten die we maken als lasten en de te 
ontvangen vergoeding als baten. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. Ontt. Saldo na 
Res. Res. res. mut. 

7.3 Auto RO/EZ 3.000 3.000 0 

17. Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 

Op 30 maart 2011 heeft uw raad besloten tot het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 voor de periode 2011-2014. De kosten 
worden voor de ene helft gedekt door de gemeente en voor de andere helft door woningbouwcorporaties. De exacte 
inzet van budgetten in eenjaar is nog niet bij de primitieve begroting te bepalen. Vandaar dat we de jaarschijf 2013 via 
een wijziging aan uw raad voorleggen. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

8.3 Bestaande woningvoorraad RO/EZ I 3.931 3.931 0 

18. Opdrachten werken voor derden PRO en IGG 

De afdelingen Projectmanagement en het Ingenleursbureau RO/EZ voeren tegen betaling werkzaamheden voor derden 
uit. In September is op basis van de opdrachtenportefeuille de planning voor de rest van het jaar herijkt. Op basis van de 
bijgestelde planning worden de budgetten bijgesteld. Aan de lastenkant betreft het een bijstelling van de te maken uren. 
Aan de batenkant wordt de te ontvangen vergoeding bijgesteld. 



Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

2.1 Ruimte voor bedrij vigheid RO/EZ I 17 17 0 0 
2.2 Binnenstad en toerisme RO/EZ I -8 -8 0 0 
2.5 Overig economie en 

werkgelegenheid 
RO/EZ I -30 -30 0 0 

7.3 Auto RO/EZ I 687 687 0 0 
8.2 Nieuwbouw RO/EZ I 194 194 0 0 
8.3 Bestaande woningvoorraad RO/EZ 1 1 1 0 0 
9.3 Overig onderhoud en beheer 

openbare mimte 
RO/EZ I 15 15 0 0 

12.4 Overig bedrijfsvoering RO/EZ I 88 88 0 0 

19. ISV 

In de primitieve begroting 2013 is het gehele programma ISV-llI 2013 opgenomen. Verder heeft uw raad bij de 
bestemmingsvoorstellen bij de Gemeenterekening 2012 besloten om een aantal overschotten uit 2012 aan de 
exploitatiebegroting 2013 toe te voegen. Op basis van onze actuele prognose blijkt dat onderdelen van het gehele 
programma niet in 2013 uitgevoerd worden. Deze budgetten worden terag geraamd en aan de bestemmingsreserve ISV 
toegevoegd. Hiermee blijven deze middelen beschikbaar voor de komende jaren. Verder worden bepaalde uitgaven die 
we in 2013 wel doen, gedekt uit ISV uit voorgaande jaren die eerder aan de bestemmingsreserve ISV zijn toegevoegd. 
Voor deze dekking doen we nu een onttrekking uit de bestemmingsreserve ISV. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

2.1 Ruimte voor bedrijvigheid RO/EZ I 150 -150 150 0 
6.1 Culturele infrastmctuur RO/EZ 1 -15 15 60 45 0 
8.2 Nieuwbouw RO/EZ I -2.502 2.502 2.502 0 
8.3 Bestaande woningvoorraad RO/EZ I -1.330 1.330 1.593 263 0 
8.4 Cultuurhistorie en archeologie RO/EZ I 500 -500 500 0 
8.5 Overig wonen RO/EZ I -35 35 905 870 0 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving RO/EZ I 70 -70 250 320 0 

12.4 Overig bedrijfsvoering RO/EZ I 3 -3 3 0 

20. Opdrachten werken voor derden GEO-informatie 

De afdeling GEO-informatie voert tegen betaling werkzaamheden voor derden uit. Op basis van de opdrachten
portefeuille per juni is de planning voor de rest van het jaar herijkt. Op basis van de bijgestelde planning worden de 
budgetten bijgesteld. Aan de lastenkant betreft het een bijstelling van de te maken uren. Aan de batenkant wordt de te 
ontvangen vergoeding bijgesteld. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

9.3 Overig onderhoud en beheer 
openbare mimte 

RO/EZ 150 150 0 

21. Milieubeheer programma 2013 

Door de overgang van Milieubeheer van de Milieudienst naar RO/EZ worden bepaalde opdrachten administtatief 
rechtstreeks op projecten geboekt in plaats van via inteme verrekening tussen beide diensten. Om te voorkomen dat 
lasten en baten dubbel in de begroting staan, vindt onderstaande wijzig plaats. 



Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

9.3 Overig onderhoud en beheer 
openbare mimte 

RO/EZ -98 -98 0 

22. Farkeren 

In de begroting 2013 is in het deelprogramma parkeren een toevoeging van 763 duizend euro aan de reserve Parkeren 
geraamd. Conform uw raadsbesluit van 23 juni 2010 over de Grote Markt Oostzijde is hiervan 700 duizend euro voor de 
jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve Forumgarage. De resterende 63 duizend euro betreft de toevoeging 
van het voordelige resultaat dat in de meerjarenprognose parkeerbedrijf (medio 2012) geprognosticeerd werd. Inmiddels 
hebben we onze meerjarenprognose parkeerbedrijf moeten bijstellen. Wij hebben uw raad hierover geinformeerd met de 
collegebrief van 26 april j l . (jaarverslag parkeerbedrijf 2012). Hierin is te lezen dat ten opzichte van de meerjaren
prognose 2012 het verwachte resultaat in 2013 verslechtert. Dit ziet u temg in de prognose in de Voortgangsrapportage 
2013-11. Aangezien er geen voordelig resultaat meer is, ramen we met voorgestelde wijziging de begrote toevoeging van 
63 duizend euro terug. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

7.4 Parkeren RO/EZ 63 -63 -63 

23. Handhaving kinderopvang 

De dienst RO/EZ voert de meldings-, registratie- en de handhavingstaak voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk uit 
ingevolge de wet Kinderopvang. Deze uitgaven worden gedekt uit het gemeentefonds. De taak geldt voor het jaar 2013 
en leidt tot een incidentele verhoging van de reeds structureel ontvangen gelden. Op basis van een evaluatie zal 
bijstelling van de gemaakte afspraken voor dejaren na 2013 plaatsvinden. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

4.2 Preventie en zorg RO/EZ 120 120 0 

24. Jaarlijkse bijdrage gehandicaptenregeling 

De subsidie Gehandicaptenregeling loopt tot en met 2016. De jaarlijks uit te betalen subsidie wordt vanwege de afloop 
van de regeling steeds lager. We verwachten voor 2013 in totaal 40 duizend euro aan subsidie te verstrekken, terwijl we 
in de begroting 2013 nog uitgingen van 140 duizend euro. We ramen nu zowel het subsidiebudget als de te ontvangen 
rijksbijdrage terug. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

8.3 Bestaande woningvoorraad RO/EZ -100 -100 0 

25. Leges ligplaatsvergunningen 

Conform besluitvorming bij de tarievennota 2013 zijn de legesopbrengsten van de ligplaatsvergunningen met 6 duizend 
euro verhoogd. In de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging is dit bedrag abusievelijk op deelprogramma 9.1 
'Kwaliteit van de leefomgeving' verwerkt. Dit moet echter deelprogramma 8.3 'Bestaande woningvoorraad' zijn. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

8.3 Bestaande woningvoorraad RO/EZ S 6 6 6 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving RO/EZ S -6 -6 -6 



26. Reserve Extra Beleid 

Vanuit middelen extra beleid 2011 en 2012 is een co-financieringsfonds van 1 miljoen euro gevormd. Er is voor 742 
duizend euro verplichtingen aangegaan die gefinancierd worden uit het fonds. Hiervan is tot op heden 481 duizend euro 
uitbetaald. De rest zal de komende jaren gefaseerd worden uitbetaald. Naar verwachting zullen in 2013 geen 
uitbetalingen meer plaatsvinden. De nog niet uitbetaalde middelen van 519 duizend euro worden toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve Extta Beleid. Bij de Voorjaarsbrief 2013 hebben wij aangegeven dat wij in 2013 op een aantal 
onderdelen binnen het duurzaamheidsprogramma 677 duizend euro kunnen bezuinigen voor de dekking van de tekorten 
2013. Een deel van het te bezuinigen bedrag is al gereserveerd in de bestemmingsreserve Extra Beleid. Met 
voorgestelde wijziging voegen we de rest van het te bezuinigen bedrag (264 duizend euro) toe aan de 
bestemmingsreserve Extra Beleid. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

2.3 Groningen kennisstad RO/EZ I -519 519 519 0 
8.2 Nieuwbouw RO/EZ I -264 264 264 0 

27. Extra beleid Ruimte voor de Binnenstad 

Op 28 September 2011 stelde uw raad een krediet van 200 duizend euro beschikbaar ten behoeve van de campagne 
Ruimte voor de Biimenstad. Dit krediet is inmiddels afgewikkeld. Voor het vervolg van de campagne Ruimte voor de 
Binnenstad heeft uw raad bij de begroting 2013 150 duizend euro uit middelen extra beleid beschikbaar gesteld. Dit 
vervolg wordt binnen projecten van het stadsdeel Binnenstad verantwoord. Daarom wordt voorgesteld de begrote lasten 
over te hevelen van deelprogramma 2.2 'Binnenstad en toerisme' naar deelprogramma 8.5 'Overig wonen'. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

2.2 Biimenstad en toerisme RO/EZ I -150 150 150 
8.5 Overig wonen RO/EZ I 150 -150 -150 

28. Woningbouwaccelerator startersleningen Meerstad 

Op 30 januari 2013 heeft uw raad besloten om het resterende budget voor stimulering van de woningbouw (de 
woningbouwaccelerator) in te zetten voor startersleningen voor nieuwbouwwoningen in Meerstad. De administratieve 
verwerking van dit besluit is niet goed gebeurd en wordt met deze wijziging gecorrigeerd. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

8.1 Doelgroepen RO/EZ -534 -534 0 

Milieudienst 

29. Kostendekkende exploitatie begraven 

In het raadsbesluit 'Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2012' zijn de baten en lasten bij begraven structureel verlaagd. 
Dit had in 2012 een incidentele wijziging moeten zijn, omdat deze verlaging al was meegenomen in de primitieve 
begroting 2013. In het begrotingskader 2013 zit deze wijziging er nu dubbel in. Met deze begrotingswijziging wordt dit 
gecorrigeerd. 
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Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD 300 300 0 

30. Elimineren interne verrekening veegkosten riolering 

In 2013 zijn de begrotingen van de Milieudienst en Stadsbeheer (RO/EZ) geintegreerd. Voorheen vond er een inteme 
verrekening plaats tussen de Milieudienst en Stadsbeheer (RO/EZ) voor de veegkosten die ten laste van riolering werden 
gebracht. Na de samenvoeging van deze beide dienstonderdelen is deze verrekening niet meer nodig. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD -837 -837 0 

31. Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer 

De begroting van het onderdeel Ten Boer van Stadsbeheer-oud (RO/EZ) is inmiddels overgeheveld naar de nieuwe 
organisatie Stadsbeheer. De dienstverleningsovereenkomst Ten Boer wordt geadministteerd onder deelprogramma 12.3 
'Facilitaire dienstverlening' en niet meer onder de afzonderlijke deelprogramma's. Met deze begrotingswijziging 
worden de lasten en baten die betrekking hebben op de dienstverleningsovereenkomst met Ten Boer overgeheveld naar 
deelprogramma 12.3. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

6.1 Culturele infrastmctuur MD s -1 -1 0 0 
12.3 Facilitaire dienstverlening MD s 1 1 0 0 
6.3 Overig cultuur MD s -4 -4 0 0 

12.3 Facilitaire dienstverlening MD s 4 4 0 0 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD s -89 -89 0 0 

12.3 Facilitaire dienstverlening MD s 89 89 0 0 
9.2 Onderhoud en beheer openbare 

mimte 
MD s -16 -16 0 0 

12.3 Facilitaire dienstverlening MD s 16 16 0 0 

SoZaWe 

32. Correctie uitvoeringskosten 2013 

In de begroting zijn de uitvoeringskosten van coordinatie van het clientenarchief onder de deelprogramma's 
arbeidsmarktbeleid en inkomen en inkomensondersteuning opgenomen. Deze kosten behoren tot de kosten van 
klantmanagement in plaats van facilitaire Zaken. We stellen daarom voor deze te verantwoorden onder de 
deelprogramma's Werk en activering en Integratie en emancipatie. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

1.1 Werk en activering SoZaWe I 14 -14 -14 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe I -2 2 2 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe I -20 20 20 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe I 8 -8 -8 
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33. Verdeling compensatie voor autonome ontwikkeling aantal bijstandsklanten 

We ontvangen in 2013 een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds als gevolg van een hogere ontwikkeling in het 
aantal bijstandsklanten in 2013. Deze bijdrage wordt ingezet voor de hiermee samenhangende hogere uitvoeringskosten. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. Ontt. Saldo na 
Res. Res. res. mut. 

1.1 Werk en activering SoZaWe s -141 141 141 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe s -10 10 10 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe s 171 -171 -171 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe s -20 20 20 

34. Nominale compensatie Bureau Onderzoek en Statistiek 

Door middel van deze wijziging wordt een deel van de nominale compensatie toegerekend aan het Bureau Onderzoek 
en Statistiek. Dit veroorzaakt een verschuiving van kosten in de deelprogramma's. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. Ontt. Saldo na 
Res. Res. res. mut. 

1.1 Werk en activering SoZaWe s 4 4 4 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe s -3 3 3 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe s -1 1 1 

35. Verdeling centraal opleidingsbudget 

Een deel van het centraal opleidingsbudget 2013 van SoZaWe wordt herverdeeld over de afdelingen binnen SoZaWe; 
dit leidt tot onderstaande begrotingswijziging op deelprogrammaniveau. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

1.1 Werk en activering SoZaWe I 87 -87 -87 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe I -7 7 7 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe I -76 76 76 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe I -4 4 4 

36. Correctie budget Vorming en Opleiding 

We stellen voor het opleidingsbudget binnen SoZaWe te herschikken, waardoor een aantal wijzigingen in de 
deelprogramma's plaatsvindt. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

1.1 Werk en activering SoZaWe I 17 -17 -17 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe I 1 -1 -1 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe I -20 20 20 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe I 2 -2 2 
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37. Dekking kosten banenpool en Weerwerk uit participatiebudget 

Wij hebben u op 4 juli 2013 per brief geinformeerd over de afbouw gesubsldleerde arbeid. De financiele gevolgen voor 
2013 worden door middel van deze begrotingswijziging verwerkt. Het besluit om de banenpoolers niet mee te nemen in 
de afbouw gesubsidieerde arbeid leidt tot 266 duizend euro aanvullende kosten. De kosten van medewerkers van de 
Stichting Weerwerk worden in 2013 volledig vergoed en leidt tot aanvullende kosten van 568 duizend euro. We dekken 
de totale kosten van 834 duizend euro uit het Participatiebudget 2014; dit bedrag wordt naar 'voren gehaald'. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

1.1 Werk en activering SoZaWe 834 834 0 

38. Dekking uitvoeringskosten inburgering 

In het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen 1̂  kwartaal 2013' zijn de lasten ten behoeve van de uitvoering van 
inburgering ten onrechte als negatieve baten opgenomen. Wij stellen voor dit door middel van deze begrotingswijziging 
te herstellen. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. 
voor res. Res. 

mut. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe 213 213 0 

39. Dotatie reserve kinderfonds en armoede 

Als onderdeel van Extra Beleid is voor de regeling Armoedebestrijding kinderen (Pc-regeling) in 2013 een bedrag van 
240 duizend euro op begrotingsbasis aan de gelijknamige reserve onttrokken om de verstrekkingen van pc's en 
intemetvergoedingen te kunnen bekostigen. Naar verwachting bedragen de kosten 80 duizend euro. We stellen voor het 
resterende bedrag van 160 duizend euro terag te laten vloeien naar de reserve, omdat de vergoedingen voor het gebruik 
van intemet nog een paar jaar doorlopen. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

1.3 Inkomen en 
inkomensondersteuning 

SoZaWe -160 160 160 

40. Werk in zicht! 

'Werk in Zicht!' is het regionale vervolg van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. Hiervoor is een aanvraag 
ingediend bij de Provincie Groningen in het kader van de Versnellingsagenda (REP-ZZL). Daamaast worden er gelden 
ingezet vanuit een aanvraag in het kader van het Europees Sociaal Fonds. We stellen voor de betreffende baten en lasten 
toe te voegen aan het deelprogramma 'Arbeidsmarktbeleid'. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe 1.487 1.487 0 
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DIA 

41. Bedrijfsvoering 

Enkele wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot verschuivingen in de lastensfeer van de deelprogramma's Inkomen 
en inkomensondersteuning (1.3), Facilitaire dienstverlening (12.3) en College, Raad en overig (13.1). De wijziging is 
budgettair neuttaal van aard. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

Mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

1.3 Inkomen en 
inkomensondersteuning 

DIA I -1 1 1 

12.3 Facilitaire dienstverlening DIA I 7 -7 -7 
13.1 College, raad en overig DIA I -6 6 6 
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Dienstoverstijgend 

1. Veiligheidshuis 

In het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen T kwartaal 2013' is gevolg gegeven aan het besluit om het Veiligheidshuis 
Groningen in de gemeentelijke organisatie onder te brengen. De begrotingswijziging is ten onrechte incidenteel 
opgenomen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd en wordt de begroting alsnog structureel gewijzigd. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. Ontt. Saldo na 
Res. Res. res. mut. 

4.2 Preventie en zorg OCSW I 150 -150 -150 
4.2 Preventie en zorg OCSW s -150 150 150 

10.1 Veilige woon-en leefomgeving BD I 326 -326 -326 
10.1 Veilige woon-en leefomgeving BD s -326 326 326 
10.4 Integriteit en veiligheid BD I -610 -134 476 476 
10.4 Integriteit en veiligheid BD s 610 134 -476 -476 

2. Overheveling areaaluitbreiding 

In de begroting wordt rekening gehouden met extra lasten als gevolg van areaaluitbreiding. Deze extra lasten worden 

primit ief als stelpost geraamd bi j het concem. Met onderstaande wi jz ig ing wordt het restanthedrag areaaluitbreiding 

2013 verrekend met Stadsbeheer. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. Ontt. Saldo na 
Res. Res. res. mut. 

9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD s 44 -44 -44 
13.1 College, raad en overig BD s -44 44 44 

3. Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer Milieubeheer 

De gemeente Groningen voert voor Ten Boer ook taken op het gebied van milieubeheer uit. Voor 2013 is de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) neerwaarts aangepast. Met de overgang van Milieubeheer van de MD naar 
RO/EZ is ook de administtatieve verwerking van werkzaamheden voor Ten Boer aangepast. De bijstelling van de DVO 
was in de begroting van de MD op een aantal deelprogramma's verwerkt. Met onderstaande wijziging wordt de 
bijstelling van budgetten binnen de betteffende deelprogramma's weer gecorrigeerd en wordt het budget op het 
deelprogramma waar de werkzaamheden milieubeheer voor Ten Boer op verantwoord worden, verlaagd. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

9.3 Overig onderhoud en beheer 
openbare mimte 

MD s 11 11 0 0 

8.2 Nieuwbouw MD s 2 2 0 0 
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid MD s 6 6 0 0 

12.3 Facilitaire dienstverlening RO/EZ s -19 -19 0 0 

4. WMO-uitkering 2011,2012 en 2013 

Ten opzichte van de septembercirculaire 2012 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd. Dit leidt 
tot een teragbetaling over 2011 van 61 duizend euro, een terugbetaling over 2012 van 11 duizend euro en een 
terugbetaling over 2013 van 63 duizend euro. Dit wordt verrekend met de sector. 
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Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. Ontt. 
voor res. Res. Res. 

mut. 

Saldo na 
res. mut. 

4.1 Sociale samenhang en 
participatie 

HVD 1 -135 135 135 

15.1 Algemene inkomsten en post 
onvoorzien 

BD I -135 -135 -135 

5. Maatschappelijke opvang 

Ten opzichte van de septembercirculaire 2012 z i jn de maatstaven van het verdeelmodel Maatschappelijke opvang 

geactualiseerd. Di t leidt tot een temgbetaling van 18 duizend euro over 2013 die wordt verrekend met de sector. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. Ontt. 
voor res. Res. Res. 

mut. 

Saldo na 
res. mut. 

4.2 Preventie en zorg OCSW I -18 18 18 
15.1 Algemene inkomsten en post 

onvoorzien 
BD I -18 -18 -18 

6. Centra voor Jeugd en Gezin 

Ten opzichte van de septembercirculaire 2012 zijn de maatstaven van het verdeelmodel voor de Centra voor Jeugd en 
Gezin geactualiseerd. Dit leidt tot een voordeel van 22 duizend euro over 2013. Daamaast leidde de actualisatie van de 
maatstaven bij de septembercirculaire 2012 tot een voordeel van 9 duizend euro over 2013. Beide voordelen worden 
verrekend met de sector. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

3.1 Integraal j eugdbeleid OCSW I 17 -17 -17 
3.1 Integraal j eugdbeleid HVD 1 14 -14 -14 

13.1 College, raad en overig BD I -9 9 9 
15.1 Algemene inkomsten en post 

onvoorzien 
BD I 22 22 22 

7. Invoeringskosten Jeugdzorg 

Voor de invoeringskosten voor de decenttalisatie jeugdzorg is in 2013 landelijk 48 miljoen euro beschikbaar. In de 
septembercirculaire 2012 is de eerste tranche van 24 miljoen euro verdeeld en is aangekondigd dat het nog resterende 
bedrag van 24 miljoen euro in de meicirculaire 2013 wordt verdeeld. Groningen ontvangt in 2013 een extra bedrag van 
155 duizend euro dat wordt verrekend met de sector. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

4.1 Sociale samenhang en 
participatie 

OCSW I 155 -155 -155 

15.1 Algemene inkomsten en post 
onvoorzien 

BD I 155 155 155 

8. Combinatiefuncties 

De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefiincties, inclusief buurtsportcoaches. 
Deze impuls betreft de bestaande Impuls brede scholen, sport en cultuur, een samenwerking van de ministeries van 
OCW en VWS, uitgebreid met de inzet van buurtsportcoaches vanuit het VWS-programma Sport en Bewegen in de 
Buurt. Het Ministerie van VWS heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor 1100 extra buurtsportcoaches. Voor 
Groningen betekent dit een extra structurele bijdrage van 74 duizend euro vanaf 2013 die wordt verrekend met de sector 
(het stmcturele effect wordt meegenomen bij de begroting 2014). 
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Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

5.2 Deelname aan sport OCSW I 74 -74 -74 
15.1 Algemene inkomsten en post 

onvoorzien 
BD I 74 74 74 

9. Bodemsanering 

Het 'Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' wordt in de periode 2010 tot en met 2014 ten 
uitvoer gebracht door het Uitvoeringsprogramma. De stuurgroep van het convenant is overeengekomen dat de 
projectmiddelen binnen het Uitvoeringsprogramma voor dejaren 2013 en 2014 voor 3 miljoen euro perjaar door de 
gemeenten gedragen zullen worden. Dit betekent een verlaging van de uitkering voor Groningen van jaarlijks 99 
duizend euro in dejaren 2013 en 2014. Dit nadeel wordt verrekend met de sector (het effect voor 2014 wordt 
meegenomen bij de begroting 2014). 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

9.3 Overig onderhoud en beheer 
openbare mimte 

RO/EZ 1 -99 99 99 

15.1 Algemene inkomsten en post 
onvoorzien 

BD I -99 -99 -99 

10. Bezuiniging: wijkgewijs werken 

De taakstelling voor 2013 van 150 duizend euro wordt gerealiseerd door het niet invullen van vacatures/formatieruimte, 
waarvan 70 duizend euro Stadsdeelcoordinatie en 80 duizend euro hoofd Wijkteam. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. Ontt. 
voor res. Res. Res. 

mut. 

Saldo na 
res. mut. 

8.5 Overig wonen RO/EZ S -70 70 70 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
OCSW S -80 80 80 

13.1 College, raad en overig BD S -150 -150 -150 

11. Bezuinigingsmaatregel: incidentele dekking I-functie 

Voor de taakstelling 'Bezuiniging 1-functie' wordt een structureel voorstel voorbereid. De incidentele dekking voor 
2013 is gevonden binnen de budgetten van de I&A-func t i e . 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. Ontt. 
voor res. Res. Res. 

mut. 

Saldo na 
res. mut. 

12.3 Facilitaire dienstverlening DIA I -100 100 100 
13.1 College, raad en overig BD I -100 -100 -100 

12. Bezuinigingsmaatregel: efficienter gebruik voorzieningen W S R 

Door met sportverenigingen afspraken te maken over samenwerken b i j het gebmik van de sportvoorzieningen is een 

efficienter gebruik mogelijk. De taakstelling wordt met deze begrotingswijziging gerealiseerd. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. Ontt. 
voor res. Res. Res. 

mut. 

Saldo na 
res. mut. 

5.1 Sportieve infrastmctuur OCSW S -50 50 50 
13.1 College, raad en overig BD S -50 -50 -50 
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13. Bezuinigingsmaatregel: inkoop strategisch vastgoed 

Als onderdeel van de taakstelling op inkoop wordt 55 duizend euro op het sttategische vastgoed bezuinigd: 30 duizend 
euro in 2013 en 25 duizend euro in 2014. De taakstelling wordt gerealiseerd binnen de exploitatie van de binnen-
bezittingen. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. 
voor res. Res. 

mut. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

2.5 Overig economie en 
werkgelegenheid 

RO/EZ s -30 30 30 

13.1 College, raad en overig BD s -30 -30 -30 

14. Bezuinigingsmaatregel: gei'ntegreerde aanpak maatschappelijke ontwikkelingen 

De taakstelling van 1,7 miljoen euro uit het bezuinigingspakket 2011-2014 wordt in 2013 incidenteel gedekt. Er is al 
besloten om 500 duizend euro te dekken uit de incidentele besparing op Onder Dak. Voor het resterende bedrag wordt in 
2013 incidenteel 342 duizend euro bezuinigd binnen het programma Jeugd en Onderwijs, 275 duizend euro op Maat
schappelijke Opvang en 344 duizend euro op het budget individuele WMO-voorzieningen. De resterende 239 duizend 
euro wordt gevonden binnen het programma Welzijn Gezondheid en Zorg: 4.1 "Sociale samenhang en participatie" en 
4.3 "Integratie en emancipatie". Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de 9''̂  Voortgangsrapportage 
bezuinigingen. De taakstelling is vanaf 2014 volledig opgenomen in het financieel meerjarenperspectief 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

4.1 Sociale samenhang en 
participatie 

HVD I -344 344 344 

3.1 Integraal j eugdbeleid OCSW I -342 342 342 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
OCSW I -234 234 234 

4.2 Preventie en zorg OCSW I -275 275 275 
4.3 Integratie en emancipatie OCSW I -5 5 5 

13.1 College, raad en overig BD I -1.200 -1.200 -1.200 

15. Bezuinigingsmaatregel: incidentele dekking 2013 vacaturestop op niet-gebruikte formatieruimte 

In de 8ste Voortgangsrapportage Bezuinigingen is de incidentele dekking vastgesteld voor maatregel I (incidentele 
dekking 2013 vacaturestop op niet-gebraikte formatieraimte). De niet-gebraikte vacatureraimte op de PIJOFACH-
functies leidt tot een opbrengst van 400 duizend euro. Het weglekeffect is 113 duizend euro en wordt in het 
bezuinigingspakket opgevangen. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

13.1 College, raad en overig DIA I -17 133 150 150 
3.1 Integraal j eugdbeleid HVD I - I 1 1 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
HVD I -15 15 15 

4.2 Preventie en zorg HVD I -1 1 1 
1.4 Iederz Iederz I -40 40 40 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD I -4 4 4 
3.1 Integraal j eugdbeleid OCSW I -4 4 4 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
OCSW I -4 4 4 

5.1 Sportieve infrastmctuur OCSW I -3 3 3 
6,1 Culturele infrastmctuur OCSW I -4 4 4 

12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ I -40 40 40 
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l . I Werk en activering SoZaWe I -5 5 5 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe I -1 1 1 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe I -14 14 14 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe I -1 1 1 
13.1 College, raad en overig BD I -287 -287 -287 

16. Bezuinigingsmaatregel: uitstroom jong voor oud door verlaging nominale compensatie 

Maatregel 6.1 (uitstroom jong voor oud door verlaging nominale compensatie) wordt voor 259 duizend euro vervangen 
door de verlaging van de factor incidenteel in de nominale looncompensatie over de loonsom aan de dienstonderdelen. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. Ontt. Saldo na 
voor res. Res. Res. res. mut. 

mut. 
15.1 Algemene inkomsten en post 

onvoorzien 
CT s -1 1 1 

13.1 College, raad en overig DIA s -11 11 11 
3.1 Integraal j eugdbeleid HVD s -1 1 1 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
HVD s -14 14 14 

4.2 Preventie en zorg HVD s -1 1 1 
10.5 Fysieke veiligheid HVD I -14 14 14 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD s -5 5 5 
3.1 Integraal j eugdbeleid OCSW s -25 25 25 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
OCSW s -24 24 24 

5.1 Sportieve infrasfructuur OCSW s -24 24 24 
6.1 Culturele infrastmctuur OCSW s -24 24 24 

12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ s -61 61 61 
1.1 Werk en activering SoZaWe s -10 10 10 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe s -1 1 1 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe s -26 26 26 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe s -1 1 1 
13.1 College, raad en overig BD s -16 16 16 
13.1 College, raad en overig BD s -259 -259 -259 

17. Bezuinigingsmaatregel: incidentele dekking 2013 voordeel Randstad mantelcontract 

Als invulling van de inkooptaakstelling categorie HRM worden de voordelen van het mantelcontract Randstad tweemaal 
perjaar geincasseerd op realisatiebasis. Het weglekeffect is 13 duizend euro en wordt gecompenseerd binnen het 
bezuinigingspakket. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo Toev. Ontt. Saldo na 
voor res. Res. Res. res. mut. 

mut. 
13.1 College, raad en overig BD I -6 6 6 
13.1 College, raad en overig DIA I -12 12 12 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
HVD 

^ 
-1 I 1 

1.4 Iederz Iederz I -11 11 11 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD I -5 5 5 
5.1 Sportieve infrastructuur OCSW I -16 16 16 
6.1 Culturele infrastmctuur OCSW I -16 16 16 

12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ I -4 4 4 
1.1 Werk en activering SoZaWe I -3 3 3 
1.3 Inkomen en SoZaWe I -8 8 8 

inkomensondersteuning 
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BD I -82 -82 -82 

18. Bezuinigingsmaatregel: organisatieontwikkeling, ontvlechting HVD 

Een deel van de taken van de HVD gaat op in de regionale brandweer organisatie. De overige stadstaken krijgen een 
plek in de 'nieuwe' gemeentelijke organisatie. Aan deze ontwikkeling is een taakstelling verbonden van 150 duizend 
euro, waarvan 45 duizend euro in 2013. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

4.1 Sociale samenhang en 
participatie 

HVD S -45 45 45 

13.1 College, raad en overig BD s -45 -45 -45 

19. Verdeling nominale compensatie 

De nominale ontwikkelingen over 2013 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2013 wordt een 
nominale compensatie verwacht van 1,38%. Dat is 0,42% hoger dan in de primitieve begroting 2013 was voorzien. De 
loonkostenmutatie stijgt met 0,28%). De verhoging wordt ten eerste veroorzaakt doordat de verandering van de sociale 
lasten ten opzichte van 2012 is bijgesteld. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een stijging van de 
sociale lasten met 0,5%o. Nu blijkt een stijging van de sociale lasten ten opzichte van 2012 van 0,78%). Het verschil is 
derhalve + 0,28%. De verhoging wordt met name veroorzaakt door de stijging van de ABP-premie met 1,29%) en de 
ziektekostenpremie met 0,65%. Rekening houdend met het premievrije deel van het salaris voor de ABP-premie en de 
maximum heffingsgrondslag voor de ziektekostenpremie heeft de stijging van de premies een effect op de loonsom van 
0,78%. De CAO liep tot 1 januari 2013. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Wij houden rekening met een 
verhoging van de lonen met 0% vanaf 1 januari 2013. De prijsmutatie van de materiele overheidsconsumptie is ten 
opzichte van de primitieve begroting verhoogd van 1,75%) naar 2,75% (CEP 2013, CPB 1 3 maart 2013). Kortom, we 
verwachten een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van in totaal 1,085 miljoen euro. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

15.1 Algemene inkomsten en post 
onvoorzien 

CT s 3 -3 -3 

1.3 Inkomen en 
inkomensondersteuning 

DIA s 1 -1 -1 

11.3 Publieke dienstverlening DIA s 45 -45 -45 
11.4 Overig stadhuis en stadjer DIA s 1 -1 -1 
12.3 Facilitaire dienstverlening DIA s 17 -17 -17 
13.1 College, raad en overig DIA s 17 -17 -17 
3.1. Integraal j eugdbeleid HVD s 9 -9 -9 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
HVD s 45 -45 -45 

4.2 Preventie en zorg HVD s 10 -10 -10 
10.5 Fysieke veiligheid HVD s 56 -56 -56 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD s 17 -17 -17 
3.1 Integraal jeugdbeleid OCSW s 34 -34 24 -58 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
OCSW s 22 -22 84 -106 

4.2 Preventie en zorg OCSW s 10 -10 -10 
4.3 Integratie en emancipatie OCSW s 7 -7 -7 
5.1 Sportieve infrasfructuur OCSW s 53 -53 -53 
5.2 Deelname aan sport OCSW s 5 -5 8 -13 
6.1 Culturele infrastmctuur OCSW s 62 -62 93 -155 
6,2 Deelname aan cultuur OCSW s 1 -1 -1 
6.3 Overig cultuur OCSW s 1 -1 -1 

12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ s 231 -231 -231 
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13.1 College, raad en overig BD S 81 -81 -81 
1.1 Werk en activering SoZaWe S 39 -39 -39 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe S 3 -3 -3 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe s 101 -101 -101 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe s 5 -5 -5 
13.1 College, raad en overig BD s -1.085 1.085 1.085 

20. Bezuinigingsmaatregel: inkoop facilitair 

De inkooptaakstelling is verdeeld naar categorieen. In de categorie Facilitair wordt 130 duizend euro bezuinigd als 
invulling van de taakstellingen 2012 en 2013. Het weglekeffect is 39 duizend en wordt gecompenseerd binnen het 
bezuinigingspakket. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD s -8 8 8 
13.1 College, raad en overig DIA s -18 18 18 
3.1 Integraal jeugdbeleid HVD s -1 1 1 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
HVD s -7 7 7 

1.4 Iederz Iederz s -3 3 3 
12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ s -10 10 10 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving M D s -10 10 10 
1.1 Werk en activering SoZaWe s -4 4 4 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe s -10 10 10 

3.1 Integraal jeugdbeleid OCSW s -6 6 6 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
OCSW s -5 5 5 

5.1 Sportieve infrastmctuur OCSW s -5 5 5 
6.1 Culturele infrastmctuur OCSW s -5 5 5 

13.1 College, raad en overig BD s -92 -92 -92 

21. Bezuinigingsmaatregel: inkooptaakstelling categorie Afval en Vervoer 

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 wordt de inkooptaakstelling op de categorie Afval en Vervoer via deze 
begrotingswijziging geeffectueerd. Een bedrag van 10 duizend euro betteft een bezuiniging op 
vertrouwelijk/archiefpapier die wordt gehaald bij diverse diensten. Het weglekeffect is 39 duizend euro en wordt binnen 
het pakket gecompenseerd. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

4.1 Sociale samenhang en 
participatie 

HVD s -1 1 1 

10.5 Fysieke veiligheid HVD s -1 -1 0 0 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD s -86 86 86 
9.2 Afvalinzameling en -

verwerking 
M D s -7 7 7 

3.1 Integraal jeugdbeleid OCSW s -1 1 1 
12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ s - I I 1 

1.1 Werk en activering SoZaWe s -1 1 1 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe s -1 1 1 

13.1 College, raad en overig DIA s -2 2 2 
13.1 College, raad en overig BD s -1 1 1 
13.1 College, raad en overig BD s -101 -101 -101 
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22. Bezuinigingsmaatregel: inkoop communicatie 

De inkooptaakstelling op Communicatie wordt voor 26 duizend euro gerealiseerd door de retourcommissie op 
ingekochte advertenties 2012 in te zetten. Het restant wordt in mindering gebracht op de drakwerkbudgetten bij de 
diensten. De weglek bedraagt 6 duizend euro en wordt binnen het bezuinigingspakket gecompenseerd. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. Ontt. 
Res. Res. 

Saldo na 
res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD I 26 26 26 
13.1 College, raad en overig BD S -2 2 2 
13.1 College, raad en overig DIA S -22 22 22 
3.1 Integraal jeugdbeleid OCSW s -4 4 4 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving M D s -7 7 7 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe s -2 2 2 

12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ s -1 1 1 
13.1 College, raad en overig BD s -64 -64 -64 

23. Werken voor derden (Ten Boer) 

Door meer effectieve sturing is een reductie van 27 duizend euro (20%) mogelijk op de coordinatiekosten met 

betrekking tot het werken voor derden (Ten Boer). 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. Ontt. 
Res. Res. 

Saldo na 
res. mut. 

12.3 Facilitaire dienstverlening RO/EZ s -3 3 3 
12.3 Facilitaire dienstverlening DIA s -7 7 7 

1.1 Werk en activering SoZaWe s -1 1 1 
1.3 Inkomen en inkomensonder

steuning 
SoZaWe s -2 2 2 

3.1 Integraal jeugdbeleid OCSW s -3 3 3 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
HVD s -3 3 3 

12.3 Facilitaire dienstverlening M D s -8 8 8 
13.1 College, raad en overig BD s -27 -27 -27 

24. Innovatie- en besparingsonderzoek 

In het Prinsenhofakkoord is aangegeven dat de gemeentelijke organisatie zich moet voorbereiden op een toekomst 
waarin efficienter gewerkt wordt door uitvoerende taken met anderen te delen, door uit te besteden of af te stolen. Om 
deze keuzes in relatie tot het maatschappelijk belang ervan goed te kunnen beoordelen wordt een organisatiebrede 
doorlichting uitgevoerd. De kosten van dit onderzoek worden geraamd op 300 duizend euro. Met deze 
begrotingswijziging wordt dit bedrag vanuit het Bedrijfsvoering- en Organisatieontwikkelingsbudget beschikbaar 
gesteld aan het uitvoerende organisatieonderdeel. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. 
Res. 

Saldo na 
res. mut. 

12.1 Innovaties BD I -300 300 300 
12.3 Facilitaire dienstverlening DIA I 300 -300 -300 
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25. Centralisatie V«&0-budget 

Uit de notitie 'herallocatie V&O-budgetten' blijkt dat er dit jaar naar schatting ruim 600 duizend euro resteert van de 
opleidingsbudgetten bij de diensten. Het GMT heeft besloten hiervan 400 duizend euro in te zetten voor het 
concemontwikkeltraject. Met deze begrotingswijziging worden de bedragen van de diensten overgeheveld naar het 
centrale budget bij Organisatieontwikkeling. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

l . l Werk en activering SoZaWe 1 -25 25 25 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe I -2 2 2 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe I -67 67 67 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe I -3 3 3 
1.4 Iederz Iederz I -11 11 11 
3.1 Integraal j eugdbeleid OCSW I -11 11 11 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
HVD I -4 4 4 

10.5 Fysieke veiligheid HVD I -4 4 4 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD I 40 -40 -40 

12.3 Facilitaire dienstverlening DIA I -89 89 89 
13.1 College, raad en overig DIA I -43 43 43 
12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ I -105 105 105 
13.1 College, raad en overig BD I 324 -324 -324 

26. Bezuiniging categoriemanagement vastgoed 

In het categorieplan vastgoed is een taakstellende bezuiniging opgenomen met daarbij een verdeling per dienst. Voor 
OCSW gaat het om 132 duizend euro. Daamaast was de verwachting dat schadeopvolging 50 duizend euro en 
Onderhoud Gebouwgebonden Installaties (OGGI) 25 duizend euro met een inkooptraject zouden kunnen opbrengen. 
Het OGGl-traject biedt daarvoor voor 2013 onvoldoende zekerheid. In het programma onderwijshuisvesting zijn voor 
de uitvoering van het visiedocument en het vormgeven van het masterplan 'op naar schoolgebouwen van de toekomst' 
in 2013 de nodige middelen in de begroting meegenomen. Het gaat dan met name om de middelen die voor 
onderhoud/renovatie waren gereserveerd. De planvorming is in verband met de wetswijziging door decenttalisatie 
onderhoud PO doorgeschoven. Op basis daarvan vindt in de loop van 2013 een herijking van het geformuleerde beleid 
op dit punt plaats. De (incidentele) vrijval die hierdoor ontstaat, biedt voldoende raimte om de taakstelling 2013 ad 185 
duizend euro (inclusief schades en OGGI) te realiseren. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

3.1 Integraal j eugdbeleid OCSW 1 -185 185 185 
13.1 College, raad en overig BD I -185 -185 -185 

27, Terugdraaien toevoeging voorbereidingskrediet aan AER 

Op 28 maart 2012 heeft uw raad besloten de dekking van de voorbereidingskosten Bereikbaarheid Stad voor te 
financieren uit de bedrijfsvoeringsreserve RO/EZ en deze voorfinanciering op termijn in te lossen. Deze inlossing is 
twee keer gedaan (zowel in 2012 als in 2013). De inlossing in 2013 is vanwege de opheffing van de 
dienstegalisatiereserves ten gunste van de Algemene egalisatiereserve (AER) gebeurd. Met onderstaande wijziging 
wordt de toevoeging aan de AER ongedaan gemaakt. 
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Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

7.3 Auto RO/EZ I -100 -100 -100 
13.1 College, raad en overig BD I 0 -100 100 

28. Bezuiniging KCC: kanaalmanagement 

De vorming van het klantcontactcentrum (KCC) heeft een taakstelling voor 2013 meegekregen van 250 duizend euro. 
Daamaast is 2 fte a 160 duizend euro aangesteld conform het raadsbesluit. De taakstellingen zijn netto, waarbij de 
diensten het weglekeffect zelf opvangen. De bijdrage van de DIA wordt gecorrigeerd met 160 duizend euro ter dekking 
van de aangestelde 2 fte. 

Deelprogramma Dienst I/S Lasten Baten Saldo 
voor res. 

mut. 

Toev. 
Res. 

Ontt. Saldo na 
Res. res. mut. 

13.1 College, raad en overig BD I -29 29 29 
11.3 Publieke dienstverlening DIA I -93 -160 -67 -67 
4.1 Sociale samenhang en 

participatie 
HVD I -35 35 35 

3.1 Integraal jeugdbeleid OCSW I -18 18 18 
12.4 Overige bedrijfsvoering RO/EZ I -92 92 92 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving M D 1 -43 43 43 
1.1 Werk en activering SoZaWe I -26 26 26 
1.2 Arbeidsmarktbeleid SoZaWe I -2 2 2 
1.3 Inkomen en 

inkomensondersteuning 
SoZaWe I -69 69 69 

4.3 Integratie en emancipatie SoZaWe I -3 3 3 
13.1 College, raad en overig BD I -250 -250 -250 
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Investeringskredieten 

1. Aanvullend krediet Herewegviaduct 

Uw raad heeft bij de begroting 2013 een budget beschikbaar gesteld van 1,090 miljoen euro ter dekking van inteme 
plankosten voor de Zuidelijke Ringweg en spoorse projecten. Dit budget is verdeeld over verschillende projecten. Voor 
een aantal van deze projecten was in het verleden al een plankostenkrediet beschikbaar gesteld. Deze budgetten zouden 
dus toegevoegd moeten worden aan deze kredieten. Bij de begrotingswijzigingen le kwartaal 2013 heeft dit 
plaatsgevonden voor de projecten: Overwegen spoor, Stationsgebied/Knoop Groningen en Zuidelijke Ringweg. 

Voor de plankosten Herewegviaduct heeft uw raad in 2011 een plankostenkrediet beschikbaar gesteld van 80 duizend 
euro. Voor het vervolg is een aanvullend budget noodzakelijk van 200 duizend euro. Voorgesteld wordt de aanvullende 
plankosten te dekken uit de resterende middelen Extra Beleid 2013 Zuidelijke Ringweg en Spoorse projecten (totaal 
1,090 miljoen) en het budget toe te voegen aan het krediet. 

De totale investeringskosten voor de vervanging van de Herewegviaduct zijn geraamd op 25-30 miljoen euro. In de 
risicobuffer grote projecten is op dit moment een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd voor de vervanging 
(2014/2015). De plankosten worden in 2014/2015 verrekend met deze middelen. Het gaat dus om voorfinanciering. 

Deelprogramma Dienst Uitg. Ink. Saldo 
7.2 Openbaar vervoer RO/EZ 200 200 0 

2. Herziene begroting Helpermaar 

In het raadsvoorstel herziene begroting Helpermaar (GR13.3908290 d.d.l8 September 2013) die aan uw raad is 
gestuurd, wordt voorgesteld om het beschikbare uitvoeringskrediet van 14,612 miljoen euro met 7,553 miljoen euro te 
verlagen tot 7,059 miljoen euro en de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. In dit raadsvoorstel is 
abusievelijk geen begrotingswijziging opgenomen. Daarom wordt deze wijziging alsnog opgenomen bij de 
begrotingswijzigingen 2̂  kwartaal 2013. 

Deelprogramma Dienst MilS! Ink. Saldo 
8.2 Nieuwbouw " RO/EZ -7.553 -7.553 0 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 

N.v.t. 

Financiele consequenties 

N.v.t. 

Realisering en evaluatie 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. (M; 


