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Bijlage 1: Erratum ontwerpbegroting 2019 

 
Wijzigingen in tabellen zijn geel gearceerd. 

 

Kerngegevens 
(boekwerk pagina 14, website pagina 4) 

 

Ruimtelijke kerngegevens 

 

Oude tabel: 

Ruimtelijke kerngegevens  2016 2017 2018 2019 

Oppervlakte gemeente (in ha) 18.022 19.792 19.793 19.793 

% binnenwater 5,5% 6,1% 6,4% 6,2% 

% Functiemenging    57,4% 57,9%  - - 

Lengte van de wegen (km) 899 899 898 933 

 

 

Nieuwe tabel: 

Ruimtelijke kerngegevens  2016 2017 2018 2019 

Oppervlakte gemeente (in ha) 18.022 19.792 19.793 19.793 

% binnenwater 5,5% 6,1% 6,4% 6,2% 

% Functiemenging    57,4% 57,9%  - - 

Lengte van de wegen (km)* 799 829 829 829 

*In 2017 30 km wegen van Meerstad/Slochteren overgenomen 

 

Woningvoorraad 

 

Oude tabel: 

Woningvoorraad 
 

2016 

 

2017 

 

2018 

2019 

(prognose) 

Aantal woningen 111.178   112.952 112.922 114.202 

% huurwoningen 49% 64% 53% 53% 

% koopwoningen 51% 36% 47% 47% 

Gemiddelde WOZ-waarde 14.641 157.000 183.400 187.252 

 

Nieuwe tabel 

Woningvoorraad 
 

2016 

 

2017 
2018 

2019 

(prognose) 

Aantal woningen 110.879 112.952 112.923 114.733 

huur 64.321 65.809 64.721   

koop 45.681 46.383 47.122   

onbekend 877 760 1.080   

% huurwoningen 58% 58% 57%   

% koopwoningen 41% 41% 42%   

Gemiddelde WOZ-
waarde 

162.600 166.450 177.900   

Bron CBS 
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Programma 9 Kwaliteit van de woonomgeving 
9.2.1.Afval inzamelen en verwerken 

(boekwerk pagina 222, website pagina 172) 

 

Oude tekst 

Hoe staan we ervoor? 

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in 2018 relatief sterk gestegen (-2,8%) ten opzichte van het 

voorgaande jaar 

 

Nieuwe tekst 

Hoe staan we ervoor? 

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in 2018 is gedaald (-2,8%) ten opzichte van het voorgaande 

jaar. 

 

Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien 
Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022 

(boekwerk pagina 284, website pagina 231) 

 

Oude tabel 

13 Algemene inkomsten en post onvoorzien 2019 (i) 2019 (s) 2020 (i) 2020 (s) 2021 (i) 2021 (s) 2022 (i) 2022 (s) 

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien                 

Volumestijging OZB  300    600  900      1.200  

OZB verhoging woningen (10%)   3.250              

OZB niet-woningen (tarief oude gemeente 

Groningen)   700              

Gebruik openbare ruimte (precario en abri's)           150      

Toeristenbelasting       440          

Totaal 13 Algemene inkomsten en post 

onvoorzien 300  3.950  600  440  900  150  0  1.200  

 

Nieuwe tabel 

13 Algemene inkomsten en post onvoorzien 2019 (i) 2019 (s) 2020 (i) 2020 (s) 2021 (i) 2021 (s) 2022 (i) 2022 (s) 

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien                 

Volumestijging OZB  300    600  900      1.200  

OZB verhoging woningen (10%)   3.250              

OZB niet-woningen (tarief oude gemeente 

Groningen)   700              

Gebruik openbare ruimte (reclamebelasting)           150      

Toeristenbelasting       440          

Totaal 13 Algemene inkomsten en post 

onvoorzien 300  3.950  600  440  900  150  0  1.200  
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Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Beschikbaar weerstandsvermogen 

(boekwerk pagina 335, website pagina 266) 

 

Onderstaande overzichten verklaren de verschillen bij de algemene egalisatiereserve en de reserve 

grondzaken/grondbank tussen de daadwerkelijk beschikbare middelen in de reserve in de rekening 

2018 (stand eind 2018) en wat wordt meegenomen in het weerstandsvermogen (stand eind 2019). De 

verschillen bestaan uit claims die op de reserves rusten en begrote mutaties 2019.  

 

Aanvulling details reserve grondzaken, tabel is per abuis niet opgenomen op de website. 

 

Reserve grondzaken     

Boekhoudkundig saldo 31/12/2018  32.585 

Claims   

- Reservering voor kapitaallasten bovenwijkse   

   voorzieningen Meerstad 2019 -3.517  

- Reservering voor kapitaallasten bovenwijkse   

   voorzieningen Meerstad 2020-2022 -6.063  

Totaal claim  -9.580 

   

Begrote mutaties 2019   

- Jaarlijkse onttrekking grondzaken -2.500  

- Dekking Outsoursing ICT -9.800  

- Resultaat grondzaken 2018 8.437  

- Begrote toevoeging 2019 108  

- Inzet weerstandsvermogen coalitieakkoord 2019 -15.250  

- Inzet weerstandsvermogen coalitieakkoord 2020-2022 -7.220  

Totaal begrote mutaties 2019  -26.225 

   

Reserve grondzaken eind 2019  -3.220 

(=stand 2019 voor weerstandsvermogen)   

   

 

 

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
Beheerplan openbare ruimte 

(boekwerk pagina 367, website pagina 273) 

 

Oude tabel 

Kerncijfers 

Onderdeel Groningen 
oud Haren Ten Boer Groningen  

nieuw 

Wegen         
- Lengte in km 642 130 69 841 
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Nieuwe tabel 

Kerncijfers 

Onderdeel 
Groningen 

oud 
Haren Ten Boer 

Groningen  
nieuw 

Wegen         
- Lengte in km 643 113 73 829 
 

 

Paragraaf lokale heffingen 
Groningen, opbrengstontwikkeling lokale heffingen, belastingen 

(boekwerk pagina 420, website pagina 324) 

 

Oude tekst 

Precariobelasting 

De precariobelasting is een belasting voor het gebruik van gemeentegrond en is een algemeen 

dekkingsmiddel. In Groningen hebben we echter een relatie gelegd tussen de opbrengst van de 

precariobelasting en de kosten. Inzet is dat de kosten van handhaving in de openbare ruimte volledig 

gedekt worden uit de opbrengst precariobelasting. Op begrotingsbasis nemen de baten 

precariobelasting ten opzichte van de actuele begroting 2018 toe met 53 duizend euro in verband met 

de toenemende drukte, dat leidt eveneens tot meer inzet. Ter dekking van de kostenstijgingen zijn de 

tarieven met 2,5% verhoogd. De kostendekkendheid op begrotingsbasis na tariefsverlaging bedraagt 

100%. De lasten en baten in 2019 worden dan 706 duizend euro. 

 

Nieuwe tekst 

Precariobelasting 

De precariobelasting is een belasting voor het gebruik van gemeentegrond en is een algemeen 

dekkingsmiddel. In Groningen hebben we echter een relatie gelegd tussen de opbrengst van de 

precariobelasting en de kosten. Inzet is dat de kosten van handhaving in de openbare ruimte volledig 

gedekt worden uit de opbrengst precariobelasting. Op begrotingsbasis nemen de baten 

precariobelasting ten opzichte van de actuele begroting 2018 toe met 53 duizend euro in verband met 

de toenemende drukte, dat leidt eveneens tot meer inzet. Ter dekking van de kostenstijgingen zijn de 

tarieven met 2,5% verhoogd. De kostendekkendheid op begrotingsbasis na tariefsverhoging bedraagt 

100%. De lasten en baten in 2019 worden dan 706 duizend euro. 

 

 

Financiële Positie 
Financiële knelpunten en ambities 2019  

(boekwerk pagina 482, website pagina 350) 

 

Oude tekst 

36. Subsidies en bijdragen instellingen 

We stellen 40 duizend euro beschikbaar voor een dotatie aan de voorziening KOS. Daarnaast stellen 

we in 2019 108 duizend euro beschikbaar en in 2020 94 duizend euro voor ophogen van het budget 

Urban House, Noordpool Orkest, structurele subsidie Prime en de tijdelijke subsidie Music & Fun. 

 

Nieuwe tekst 

36. Subsidies en bijdragen instellingen 

We stellen in 2019 108 duizend euro beschikbaar en in 2020 94 duizend euro voor ophogen van het 

budget Urban House, Noordpool Orkest, structurele subsidie Prime en de tijdelijke subsidie Music & 

Fun. 
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Financiële Positie 
Incidentele baten en lasten 

(boekwerk pagina 525, website pagina 370) 

 

Oude tabel 
Incidentele baten Bedrag  

2019 

Bedrag  

2020 

Bedrag 

2021 

Bedrag  

2022 

Toelichting 

Inzet rekeningresultaat 2018 4.413       Een deel van het resultaat bij de jaarrekening 

2018 zetten we in als dekkingsbron voor 

de begroting. We houden rekening met 

een vrij besteedbaar resultaat van 4,473 

miljoen euro dat we inzetten voor de 

begroting 2019. 

 

Nieuwe tabel 
Incidentele baten Bedrag  

2019 

Bedrag  

2020 

Bedrag 

2021 

Bedrag  

2022 

Toelichting 

Inze rekeningresultaat 2018 4.413       Een deel van het resultaat bij de jaarrekening 

2018 zetten we in als dekkingsbron voor 

de begroting. We houden rekening met 

een vrij besteedbaar resultaat van 4,413 

miljoen euro dat we inzetten voor de 

begroting 2019. 

 


