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Inleiding 
 

In deze tweede voortgangsrapportage van de gemeente Groningen informeren wij u over de voortgang van de 

begroting en geven wij een prognose van het resultaat over 2019. De verwachtingen zijn gebaseerd op de 

voortgang over het eerste half jaar van 2019 en de ontwikkelingen tot en met september. 

 

De voortgangsrapportage heeft de functie van (bij)sturingsinstrument en het verstrekken van volledige, juiste 

en actuele informatie over de stand van zaken en voortgang van de begroting. Rapportage vindt in basis plaats 

over afwijkingen in de uitvoering van de beleidsdoelen. 

 

Leeswijzer 

De voortgangsrapportage begint met een samenvatting. In de programma’s worden de verwachte afwijkingen 

per programma weergegeven. Daarna gaan we in op de stand van zaken rondom de paragrafen Integraal 

Gebiedsgericht Werken, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering.  

Tevens geven we de stand van zaken over de aanbevelingen van de rekenkamer, het personeel, eerder gedane 

toezeggingen en de stand van zaken van de bezuinigingen. Ten slotte geven we de rapportage met betrekking 

tot de klachtbehandeling van de ombudsman weer. 

 

De afwijkingen in de uitvoering van beleidsdoelen lichten we toe en geven we aan door kleuren 

(stoplichtenrapportage). Geel betekent dat voor het behalen van de doelstelling bijsturing noodzakelijk is. Rood 

betekent dat het halen van de doelstelling vermoedelijk niet mogelijk is. De gerealiseerde doelstellingen 

worden hier niet gemeld. Daarnaast geven wij een toelichting op de verwachte financiële afwijkingen vanaf 250 

duizend euro en op bestuurlijk relevante afwijkingen. Dit betekent dat niet bij alle programma’s toelichtingen 

zijn opgenomen. 
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Samenvatting 
 

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de financiële prognose 2019 zoals deze in deze VGR 2019-II is 

opgenomen. We gaan daarbij in op de besteedbaarheid van de geprognotiseerde resultaten en het 

onderscheid in incidentele en structurele afwijkingen. We melden een aantal onzekerheden en ontwikkelingen 

ten aanzien van de prognose. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt een overzicht met specificatie op 

onderdelen van de prognose vermeld.   

 

Prognose resultaat bedraagt 5,9 miljoen euro voordelig ten opzichte van de begroting 

 

Dit resultaat is per programma als volgt opgebouwd: 

  

 

De prognose van het resultaat voor bestemming over 2019 bedraagt 5,9 miljoen euro voordelig. Naast deze 

prognose is de besteedbaarheid van belang. Onder het besteedbare resultaat verstaan wij het resultaat dat 

overblijft na aftrek van de bestemmingsvoorstellen. Op basis van het huidige kader voor bestemming bedraagt 

het resultaat na bestemming 2,1 miljoen euro nadelig. 

 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw kader “Eén integraal afwegingsmoment”. In dit 

nieuwe kader stellen wij de raad voor om het automatisme voor het herbestemmen van positieve resultaten  

te beperken en zodoende financieel een positiever jaarrekeningresultaat (na bestemming) te realiseren.  

Volgens dat vernieuwde kader blijft er een besteedbaar resultaat over van 1,0 miljoen euro voordelig. Bij het 

opstellen van de VGR 2019-II gaan we uit van een vernieuwde kader voor bestemmingsvoorstellen bij de 

rekening. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van het nieuwe kader door de raad. 

 

Onze prognose is gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2019 en ontwikkelingen tot en met september 

2019. Ervaringen uit het verleden laten zien dat het jaarrekeningresultaat de afgelopen jaren positiever uitviel 

dan de prognose uit de VGR II. Dit zag er de afgelopen jaren als volgt uit: 

• 2016: VGR-II 7,0 miljoen euro voordelig / rekening 53,6 miljoen euro voordelig 

• 2017: VGR-II -1,5 miljoen euro nadelig / rekening 12,9 miljoen euro voordelig 

• 2018: VGR-II -14,0 miljoen euro nadelig / rekening 39,9 miljoen euro voordelig 
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De voordelige afwijkingen komen enerzijds doordat het lastig is om het resultaat exact te voorspellen en 

anderzijds doordat de organisatie voorzichtig is in het afgeven van prognoses. Ingeschatte meevallers worden 

pas meegenomen indien ze redelijk zeker zijn. In de begroting 2020 wordt rekening gehouden met een 

rekeningresultaat in 2019 van 7 miljoen euro voordelig. Deze inschatting is gebaseerd op het gegeven dat het 

rekeningresultaat de afgelopen jaren positief afwijkt van het resultaat bij de prognose van de 

voortgangsrapportage. Daarnaast worden de nadelen bij BUIG in de begroting en prognose anders 

meegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Inmiddels heeft het college richting de ambtelijke 

organisatie aangegeven strakker te willen sturen op budgetten. 

 

De onderverdeling in het resultaat ziet er als volgt uit: 

Prognose 

(Bedragen x 1.000 euro) 
VGR 2019-I VGR 2019-II Verschil 

Resultaat -5.815 5.932 11.747 

Niet vrij besteedbaar resultaat -1.265 -4.915 -3.650 

Resultaat na correctie 

bestemmingen 
-7.080 1.017 8.097 

 

Toelichting op de prognose 

De grootste afwijkingen in de prognose ten opzichte van de begroting hebben betrekking op: 

 

1. BUIG (N 3,9 miljoen euro) - Programma 1. Werk en inkomen 

De actuele verwachte afwijking van het BUIG-tekort in 2019 ten opzichte van de begroting is 3,9 miljoen euro 

nadelig. Deze is gelijk aan de prognose bij VGR 2019-I. Ten opzichte van VGR 2019-I stijgt het BUIG-budget per 

saldo met 1,3 miljoen euro door ophoging voor nominale stijging van uitkeringen in 2019 en door verlaging in 

verband met een neerwaartse bijstelling van het landelijk verwacht aantal uitkeringen in 2019. 

De verwachte uitgaven zijn 1,2 miljoen euro hoger dan bij VGR 2019-I. Hiervan betreft 0,8 miljoen euro hogere 

uitgaven voor de loonkostensubsidie. Er is sprake van een stijging van het aantal afspraakbanen in het tweede 

kwartaal en bij de instroom van nieuw beschut wordt een inhaalslag gemaakt om het quotum van 96 

plaatsingen eind 2019 te gaan realiseren. Daarnaast is het gemiddelde bedrag aan loonkostensubsidie gestegen 

als gevolg van een stijging van het gemiddeld aantal uren per contract. Verder zijn de verwachte uitgaven 0,4 

miljoen euro dan bij VGR 2019-I doordat blijkt dat het aandeel van het aantal uitkeringen in Groningen in het 

landelijk aantal uitkeringen in 2019 verder stijgt. De prognose bij VGR 2019-I was gebaseerd op het in 2018 

gerealiseerd aandeel in de landelijke uitgaven. Dit uitgavenaandeel zal in 2019 hoger zijn,  doordat het aandeel 

van het aantal uitkeringen in Groningen het landelijk aantal uitkeringen stijgt. De tot en met juli gerealiseerde 

uitgaven bevestigen dit.  

Tot slot wordt door deze wijzigingen de verwachte vangnetuitkering 0,1 miljoen euro lager. Daarmee komt het 

uiteindelijke saldo dat bij VGR 2019-II wordt verwacht uit op 14,6 miljoen euro negatief. 

 

2. Hervormingen (N 3,2 miljoen euro) - Programma's 11. Dienstverlening, 12. College, raad en gebiedsgericht 

werken & 14. Overhead en ondersteuning organisatie 

Wij verwachten voor de maatregelen op de organisatie een nadeel van 3,1 miljoen euro. Dit nadeel is inclusief 

een forse krimpopgave van het Shared Service Center (SSC). De organisatieontwikkeling binnen het SSC is in 

volle gang, met als doel om een efficiëntere en slagvaardigere organisatie te worden. Er lopen diverse trajecten 

zoals: outsourcing ICT, realisatie Business Case DIV, verbeteren financiële- en HRM- managementinformatie, e-

HRM, vernieuwing Communicatie, doorontwikkeling Financiën, vereenvoudiging financiële administratie en e-

facturatie. Aan de organisatieontwikkeling is een bezuiniging gekoppeld die deels is gerealiseerd. Het nog niet 

volledig realiseren van die bezuiniging komt grotendeels doordat de personele krimp meer tijd vraagt. We zien 

taken en formatie afnemen, maar het daadwerkelijk inzetten van minder mensen vraagt nog een grote 
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inspanning. Voor 2019 verwachten wij voor het SSC een nadeel van afgerond 2,0 miljoen euro. De nadelen bij 

de overige directies bedragen opgeteld 1,1 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog overige nadelen op hervorming 

van 0,1 miljoen euro. 

 

3. Gemeentefonds (N 3,4 miljoen euro) - Programma 13. Algemene inkomsten en post onvoorzien 

3.1 Algemene uitkering 2018 (V 2,4 miljoen euro) 

Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat de uitkeringsfactor over 2018 met 1 punt opwaarts wordt bijgesteld. Deze 

stijging wordt veroorzaakt door een groter dan verwachtte daling van het aantal bijstandontvangers. Voor 

Groningen levert dit een voordeel op van 179 duizend euro.  

Daarnaast is in de meicirculaire een decentralisatie uitkering opgenomen voor ‘landelijke 

vreemdelingenvoorzieningen’. Deze kosten waren in 2018 gedekt uit de algemene middelen zodat het bedrag 

van 2,2 miljoen hierdoor kan vrijvallen. 

 

3.2 Landelijke ontwikkelingen 2019 (N 5,0 miljoen euro) 

Uit de meicirculaire 2019 volgt dat de uitkeringsfactor in 2019 structureel met 13 punten daalt ten opzichte van 

primitieve begroting 2019. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere Rijksuitgaven 

(onderuitputting budgetten). De ruimte onder het BCF-plafond blijkt in realisatie lager te zijn wat eveneens 

resulteert in een lagere uitkering. In 2019 levert dit per saldo een nadeel op van 3,4 miljoen euro. 

Ook in de septembercirculaire is het accres neerwaarts bijgesteld. Het accres daalt met 6 punten als gevolg 

onderuitputting bij het Rijk (N 2,8 miljoen euro) en de uitkering van de ruimte onder het BCF-plafond (V 1,2 

miljoen euro). 

 

3.3 Plaatselijke ontwikkelingen 2019 (N 869 duizend euro) 

De plaatselijke ontwikkelingen zijn geactualiseerd ten opzichte van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de 

primitieve begroting 2019. Op basis van actuele informatie vanuit onder andere het CBS, de waarderingskamer 

en de jaarrekening 2018 zijn de standen van een groot aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. Het aantal 

bijstandsontvangers en de verwachte extra groei leerlingen vallen lager uit dan ingeschat bij de begroting 2019. 

De maatstaven klantenpotentieel, aantal vestigingen, lage inkomens en loonkostensubsidie zijn toegenomen. 

De actualisaties leiden per saldo tot een lagere uitkering van zo’n 1,0 miljoen euro in 2019.  

We hebben in 2019 een nabetaling ontvangen voor maatschappelijke opvang. Dit resulteert in een resultaat 

van 178 duizend euro. Per saldo een nadelig resultaat van 869 duizend euro. 

 

4. Onroerende Zaak Belasting (V 2,0 miljoen euro) - Programma 13. Algemene inkomsten en post onvoorzien 

We verwachten een meeropbrengst onroerende zaak belasting van 2 miljoen euro. Dit wordt met name 

verklaard doordat de economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad hoger uit valt dan ten tijde 

van de berekening van de tarieven werd voorzien. Op dat moment waren de taxaties van de woningen en 

bedrijven niet afgerond en voor het niet getaxeerde deel hebben we aannames gedaan. In werkelijkheid vallen 

de taxaties hoger uit. De onzekerheid over deze prognose is groter dan andere jaren, omdat de 

belastingaanslagen door de herindeling pas eind april zijn opgelegd.  

 

5. Zorgkosten Wmo (V 2,8 miljoen euro) - Programma 4. Welzijn gezondheid en zorg 

5.1 Wmo effect meicirculaire (V 1,5 miljoen euro) 

In de meicirculaire van het gemeentefonds is een fors bedrag toegevoegd voor de WMO begeleiding. Met dit 

bedrag was geen rekening gehouden. 

 

5.2 Wmo vrijval ruimte invoering abonnementstarief (V 800 duizend euro) 

Voor de invoering van het abonnementstarief hebben gemeenten extra middelen gekregen in de algemene 

uitkering van het gemeentefonds. In de praktijk zien wij de effecten van de invoering van het 

abonnementstarief in 2018 nog niet terug in een stijging van de zorgkosten (de aanzuigende werking). Het 

hiervoor gereserveerde bedrag kan incidenteel tot een bedrag van 800 duizend euro vrijvallen.   
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5.3 Meerkostenregeling (V 300 duizend euro) 

We zien ten opzichte van 2018 een toename in het gebruik van de meerkostenregeling. Desondanks 

verwachten wij op dit moment een vrijval van 300 duizend euro.  

 

5.4 Wmo (oud) voorzieningen (N 139 duizend euro) 

Per saldo is een stijging te zien van de kosten van de voorzieningen WMO oud. Naast een daling in de prognose 

van woonvoorzieningen en individueel vervoer, zien wij een toename in de kosten van de rolstoelen als gevolg 

van meer leveringen. 

 

5.5 Overig Wmo (V 389 duizend euro) 

Onder deze post zijn diverse effecten meegenomen van de Wmo, de grootste hiervan is de incidentele uitgave 

als gevolg van een afspraak met zorgverzekeraars over de kosten van begeleiding voor jongeren boven de 18. 

 

6. Intensiveringen (V 3,9 miljoen euro) - Diverse programma's 

6.1 Fietsenstalling V&D (V 1,8 miljoen euro) 

In 2019 hebben we incidenteel 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in een fietsenstalling in de 

kelder van de voormalige V&D. We verwachten deze intensiveringsmiddelen niet geheel in 2019 te besteden. 

De verwachte vrijval wordt ingezet als onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen voor de begroting 2020. In 

de begroting 2020 wordt een gewijzigde financieringsvorm voor de fietsenstalling meegenomen. 

 

6.2 Verkeer (V 500 duizend euro) 

In 2019 zijn er intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld om verkeersmaatregelen uit te voeren. Dit betreft 

onder andere Aanpak Ring Zuid, parkeervisie en verkeersveiligheid. De middelen hiervoor worden in 2019 niet 

volledig besteed. Deze vrijvallende middelen zijn wel benodigd om de maatregelen in het volgende jaar te 

realiseren. 

 

6.3 Compensatieregeling Onroerende Zaak Belasting (V 350 duizend euro) 

De harmonisatie van de OZB heeft voor bedrijven in de oude gemeenten Haren en Ten Boer tot een forse 

lastenstijging geleid. Deze bedrijven worden gecompenseerd. Hiervoor is in 2019 1,35 miljoen euro 

beschikbaar. De werkelijke compensatie in 2019 valt 350 duizend euro lager uit. 

 

6.4 Vorming Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (V 250 duizend euro) 

De bijdrage die wij in 2019 ontvangen voor het niet realiseren van de bezuiniging in het kader van de vorming 

GBI kan vrijvallen. Wij verwachten binnen de bedrijfsvoering een voordeel van 350 duizend euro (als gevolg van 

incidentele vacatureruimte), die we hiervoor gaan inzetten.  

 

6.5 Gebiedsgericht werken (V 249 duizend euro) 

De uitvoering van het gebiedsprogramma doen we samen met de burgers en andere belanghebbenden in de 

wijk. Voor een zorgvuldig participatieproces is soms meer tijd nodig dan vooraf is gepland. Hierdoor zal naar 

verwachting in 2019 249 duizend euro nog niet worden besteed. 

 

6.6 Overig (V 780 duizend euro) 

Diverse kleinere voordelen op intensiveringsmiddelen tellen op tot een totaal van 780 duizend euro. 
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Toelichting verschil ten opzichte van de VGR 2019-I 

Bij de VGR 2019-I is een prognose afgegeven van een nadelig resultaat van 5,8 miljoen euro. De huidige 

prognose van de VGR 2019-II wijkt daar met een voordelig resultaat van 11,7 miljoen euro vanaf. 

Inhoudelijk zijn er grotere verschuivingen zichtbaar bij een aantal grote posten: 

• Zorgkosten Wmo (V 2,8 miljoen euro ten opzichte van VGR 2019-I) - Zie voorgaande toelichting. 

• Intensiveringen (V 3,5 miljoen euro ten opzichte van VGR 2019-I) - Zie voorgaande toelichting. 

• Onroerende Zaak Belasting (V 2,0 miljoen euro ten opzichte van VGR 2019-I) - Zie voorgaande toelichting. 

• Regionaal transformatie agenda (V 1,9 miljoen euro ten opzichte van VGR 2019-I) - In de regionale 

transformatieagenda zijn de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren voor de 

jeugdhulpregio Groningen uitgewerkt. Het fonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen. 

Wij zijn de penvoerder voor deze gelden. We verwachten dat een bedrag van 1,9 miljoen euro niet dit jaar 

maar in de komende jaren ingezet zal gaan worden. 

 

Besteedbaar resultaat 

Het verschil tussen de prognose en de besteedbaarheid wordt verklaard doordat een aantal verwachte 

resultaten conform afspraken met uw raad met reserves verrekend worden, dan wel anders gedekt wordt. In 

de prognose van 5,9 miljoen euro voordeel zijn in ieder geval de volgende verwachte resultaten verwerkt die 

van invloed zijn op de besteedbaarheid daarvan: 

Prognose VGR 2019-II 

(Bedragen x 1,0 miljoen euro) 

 

Prognose resultaat 5,9 

Bonus nieuw beschut -0,3 

Co investeringsfonds Sport -0,2 

Intensiveringen -0,1 

Regionaal transformatie agenda -1,9 

Samenwerkingsverbanden -1,4 

Vergunninghouders -1,0 

Prognose besteedbaar resultaat 1,0 

 

Bovenvermelde bedragen van in totaal 4,9 miljoen euro zijn niet vrij besteedbaar conform het vernieuwd kader 

“Eén integraal afwegingsmoment”. Bij het raadsbesluit over het integrale afwegingsmoment heeft de raad 

besloten in 2019 een evaluatie uit te voeren over de werkwijze met één afwegingsmoment. Bij de evaluatie 

wordt bekeken of de werkwijze structureel kan worden ingevoerd en welke aanpassingen wenselijk zijn. Naar 

aanleiding van deze evaluatie en naar aanleiding van het uitgangspunt1 welke het college geformuleerd heeft 

in het coalitieakkoord, zullen de raad enkele voorstellen tot wijziging van het kader te bestemmen resultaat bij 

de rekening worden voorgelegd. Dit betekent dat er meer resultaat als ‘besteedbaar’ wordt aangemerkt dan 

dat er met het huidige kader het geval is.   

 

  

                                                                 
1 In het coalitieakkoord is bij de financiële uitgangspunten het volgende opgenomen naar aanleiding van de ambtelijke evaluatie: in 2019 

wordt de werkwijze één integraal afwegingsmoment bij de begroting (inclusief een kader voor bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening) 

geëvalueerd. Indien na het overnemen van de in het kader opgenomen bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening een tekort ontstaat en 

er een onttrekking uit het weerstandsvermogen noodzakelijk is, kunnen de bestemmingsvoorstellen worden heroverwogen. 
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Incidentele en structurele resultaten 

Van de gemelde afwijkingen is per saldo 1,2 miljoen euro structureel nadelig resultaat. De structurele 

resultaten zijn: 

• Individuele inkomenstoeslag (N 0,2 miljoen euro) 

• Jeugdhulp (N 1,7 miljoen euro) 

• Beschermd Wonen (N 1,1 miljoen euro) 

• Peuteropvang (V 1,0 miljoen euro) 

• Ontvangen belastingen (V 0,4 miljoen euro) 

• Intensiveringen – compensatie OZB (V 0,3 miljoen euro) 

• Dividend BNG (V 0,1 miljoen euro) 

• Specifieke uitkering stimulering Sport (N 0,3 miljoen euro) 

• Wmo – Meerkostenregeling (V 0,3 miljoen euro) 

De structurele voordelen zijn in het meerjarenbeeld opgenomen. De structurele nadelen zijn aangeleverd als 

knelpunt voor begroting 2020.  

 

Ontwikkelingen en onzekerheden ten aanzien van de prognose 

De prognose is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met juni 2019 en de ontwikkelingen tot en met 

september 2019. Naast de al vermelde financiële afwijkingen is er een aantal ontwikkelingen en onzekerheden 

aan te geven ten aanzien van de prognose. 

 

Digitale dienstverlening 

Met de investeringen voor intensivering digitale dienstverlening heeft het College middelen vrij gemaakt om de 

kwaliteit van de dienstverlening beter aan te laten sluiten op de verwachting van de burger. Hieruit is begin 

2019 het programma Virtueel Groningen 2022 opgezet, met als doel om innovatie en digitale transformatie te 

stimuleren. De verschillende projecten ter verbetering van de dienstverlening richten zich niet alleen op de 

voorkant van onze producten en diensten (balie, website), maar ook op het vernieuwen en optimaliseren van 

onze onderliggende IT-infrastructuur. De looptijd van vele van deze projecten is daarom dusdanig lang dat wij 

verwachten de meeste kosten in latere jaren te maken. 

 

Energie 

In VGR 2019-I is gemeld dat Gresco eind 2018 is gestart met het analyseren van de werkelijke verbruiken per 

aansluiting over de periode 2015-2018. De werkelijke kosten worden afgezet tegen de ontvangen budgetten 

per directie over dezelfde periode. Deze analyse vormt de basis om tot nieuwe budgetafspraken voor 2019 en 

verder te komen. Daarnaast zien we dat met name de energieprijzen sterk zijn gestegen. Afhankelijk van de 

hoeveelheid energie die wordt afgenomen per aansluiting, stijgen de energieprijzen gemiddeld circa 25%. Deze 

sterk gestegen energieprijzen kunnen niet geheel binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.  

 

Toelage Onregelmatige Dienst 

Tot op heden hebben we de uitbetaling van de Toelage Onregelmatige Dienst niet uitgevoerd bij verlofopname, 

maar er ligt een rechterlijke uitspraak (niet specifiek voor gemeente Groningen) die ons dit wel verplicht.  

We onderzoeken nu welke vergoedingen we moeten doen om dit punt voor het betreffende personeel te 

herstellen en willen dit eind 2019 uitbetalen. Deze uitbetaling zal extra lasten met zich mee brengen die niet 

waren begroot. De hoogte hiervan is op dit moment nog niet bekend. 

 

Vervanging sleutelposities SW 

De komende jaren wordt het beschutte bedrijf geconfronteerd met het vervangen van sleutelposities die nu 

nog door SW'ers worden ingevuld. Aangezien binnen de huidige SW'ers en de instroom vanuit nieuw beschut 

mogelijk geen geschikte kandidaten zijn om deze plekken op te vullen is men genoodzaakt deze plekken 
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ambtelijk in te vullen. De extra kosten hiervoor worden t/m 2021 gedekt door de verwachte bonus Nieuw 

Beschut. 

 

Beheer openbare ruimte  

Sommige werkzaamheden binnen het programma onderhoud en beheer openbare ruimte zijn erg lastig te 

voorspellen. Externe omgevingsfactoren als het weer zijn vrijwel niet te voorspellen en hebben wel een impact 

op de kosten die nog gemaakt gaan worden. Wat betreft programmabudgetten: in 2019 worden de 

programma's allemaal in opdrachten uitgezet. Of deze programma's eind 2019 volledig gereed zijn en 

gefactureerd kunnen worden is altijd onzeker. Ook hier zijn afhankelijkheden zoals kapvergunningen bij bomen 

die niet zijn te voorspellen/beïnvloeden.  

 

Grondzaken 

De jaarlijkse herziening van grondexploitaties kan leiden tot een resultaat op grondzaken. Daarnaast kunnen 

aan-/verkoop van gronden leiden tot een resultaateffect. Momenteel is er nog maar een enkel resultaat hieruit 

bekend.  

 

Slot en nacalculaties 

In 2019 staan er een aantal slot en nacalculaties gepland. Momenteel zijn hieruit nog geen resultaten bekend. 

De resultaten uit deze calculaties kunnen het resultaat nog beïnvloeden. 

 

Bijsturing vertaald in begrotingswijzigingen 

Bij de tweede ronde van begrotingswijzigingen (VGR 2019-II) zijn geen bijsturingsmaatregelen voorgesteld.  

 

Overzicht prognoses per programma 

In onderstaande tabel wordt de prognose per programma gepresenteerd. De significante afwijkingen ten 

opzichte van de begroting worden in de navolgende hoofdstukken per programma toegelicht. 

Programma 

Primitieve 

begroting 

2019 

Actuele 

begroting 

2019 

Prognose  

VGR 19-II 

Verwachte 

afwijking 

VGR 2019 

1. Werk en inkomen -93.823 -99.876 -100.415 -539 

2. Economie en werkgelegenheid 21.681 21.757 21.757 0 

3. Onderwijs -24.364 -24.402 -22.305 2.097 

4. Welzijn, gezondheid en zorg -255.799 -277.339 -273.882 3.457 

5. Sport en bewegen -17.692 -18.320 -18.507 -187 

6. Cultuur -37.003 -38.336 -38.023 313 

7. Verkeer -11.642 -14.800 -12.470 2.330 

8. Wonen -10.627 -12.540 -12.090 450 

9. Kwaliteit leefomgeving -33.986 -36.520 -36.095 425 

10. Veiligheid -22.778 -22.706 -22.356 350 

11. Dienstverlening -10.284 -10.127 -10.149 -22 

12. College, raad en gebiedsgericht werken -2.972 15.233 15.192 -41 

13. Algemene inkomsten en post onvoorzien 610.598 630.216 630.673 457 

14. Overhead en ondersteuning organisatie -111.309 -112.240 -115.398 -3.158 

Totaal Gemeente Groningen 0 0 5.932 5.932 
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Specificatie onderdelen prognose 

De belangrijkste afwijkende onderdelen van de prognose zijn: 

Onderdelen 

(Bedragen x 1,0 miljoen euro) 

 

VGR 2019-I  VGR 2019-II 

Bedrijfsvoering 0,4 0,1 

Belastingen (ontvangen) 0,4 0,4 

Beschermd wonen 0,0 -1,1 

Bonus nieuw beschut 0,0 0,3 

BUIG -3,9 -3,9 

Co-investering sport 0,0 0,2 

Dividend 0,6 0,6 

Gemeentefonds -2,5 -3,4 

Grondzaken 0,0 0,5 

Hervormingen -1,8 -3,2 

Individuele inkomenstoeslag -0,2 -0,2 

Intensiveringen 0,4 3,9 

Jeugdhulp -0,9 -1,7 

Kapitaallasten 0,0 0,2 

Meerjarige projecten 0,0 0,2 

Nominale compensatie -0,2 -0,2 

Onderhoud graven 0,0 0,4 

Onderhoud openbare ruimte 0,0 0,3 

Onderwijshuisvesting 0,2 1,1 

Onroerende Zaak Belasting 0,0 2,0 

Overig 0,4 0,0 

Peuteropvang 0,0 1,0 

Regionaal transformatie agenda 0,0 1,9 

Saldo financieringsfunctie 0,3 0,4 

Samenwerkingsverband 0,9 1,4 

Sociale Werkvoorziening 0,0 1,1 

Subsidies 0,0 0,2 

Vergunninghouders 0,0 1,0 

Voorziening begraven (dotatie) 0,0 -0,4 

Wet kinderopvang 0,1 0,1 

WMO 0,0 2,8 

Eindtotaal -5,8 5,9 
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Programma's 
 

 

Programma 1. Werk en inkomen 
 

1.1 Werk en activering 
 

Effect-indicator(en) Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

Aantal bijstandsuitkeringen 9.900  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Regionaal arbeidsmarktbeleid 

 

Prestatie-indicatoren Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

Aantal plaatsingen 700  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Werk 

 

Prestatie-indicatoren Beoogd  

2019 

Prognose  

2019 

Aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk 1.150  

 

  

1 Programma: Werk en Inkomen 

1.1 Naam deelprogramma: Werk en activering 

  

 Aantal 

bijstandsuitkeringen 

 

 De stand op 1 juli was 10.119. In de begroting gingen we uit 

van een daling. Het aantal uitkeringen lijkt echter te 

stabiliseren.  

1 Programma: Werk en Inkomen 

1.1 Naam deelprogramma: Werk en activering 

1.1.1 Beleidsveld: Regionaal arbeidsmarktbeleid 

 Aantal plaatsingen 

 

 Tot en met het tweede kwartaal zijn er 238 plaatsingen 

gerealiseerd. Hiermee lopen we achter op onze doelstelling 

van 700. De mismatch op de arbeidsmarkt blijft de reden dat 

het moeilijker is om het zittende bestand te plaatsen. We 

zetten hier nu extra op in door middel van bijvoorbeeld 

jobhunters.  
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Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Inkomen en armoedeverlichting 
 

 Effectindicator(en) Beoogd  

2019 

Prognose 

2019 

Aantal bijstandsuitkeringen 9.900  

 

Afwijking in uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Armoede- en minimabeleid 

 

Prestatie-indicatoren Beoogd 

2019 

Prognose 

2019 

Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand Stabiel  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Programma: Werk en Inkomen 

1.1 Naam deelprogramma: Werk en activering 

1.1.2 Beleidsveld: Werk 

 Aantal personen dat 

uitstroomt naar 

regulier werk 

 

 

 Tot en met het tweede kwartaal hebben we een uitstroom van 

348 mensen (Vorig jaar lag de uitstroom naar werk na het 

tweede kwartaal op 445 en het eindresultaat was 998). Het is 

de vraag of we de doelstelling van 1.100 dit jaar gaan halen. De 

mismatch op de arbeidsmarkt blijft reden dat het moeilijker is 

om het zittende bestand te plaatsen op werk. Er is nog wel 

sprake van een administratieve achterstand dus de aantallen 

zullen nog stijgen. 

1 Programma: Werk en Inkomen 

1.2 Naam deelprogramma: Inkomen en armoedeverlichting 

  

 Aantal 

bijstandsuitkeringen 

 

 De stand op 1 juli was 10.119. In de begroting gingen we uit 

van een daling. Het aantal uitkeringen lijkt echter te 

stabiliseren.  

1 Programma: Werk en Inkomen 

1.2 Naam deelprogramma: Inkomen en armoedeverlichting 

1.2.2 Beleidsveld: Inkomen en armoedeverlichting 

 Aantal toegekende 

aanvragen bijzondere 

bijstand 

 In het eerste half jaar van 2019 zijn 3.064 aanvragen bijzondere 

bijstand toegekend. Dit is opvallend minder dan de aantallen in 

het eerste half jaar van 2018 (3.580) en 2017 (3.545). 

Waardoor de daling wordt veroorzaakt is niet duidelijk.  
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1.2.4 Schuldhulpverlening 

 

Prestatie-indicatoren Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening 2.000  

Aantal inschrijvingen schuldregeling 475  

Aantal klanten in budgetbeheer 2.900  

Aantal aanvragen sociale kredieten 450  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

1 Programma: Werk en Inkomen 

1.2 Naam deelprogramma Inkomen en armoedeverlichting 

1.2.4 Beleidsveld: Schuldhulpverlening 

 Aantal aanmeldingen 

schuldhulpverlening 

 

 

 Het eerste kwartaal 2019 zijn 684 aanmeldingen schuldhulp 

geweest. In het tweede kwartaal 2019 zijn 639 aanmeldingen 

schuldhulp geweest. Totaal komt het aantal daarmee op 1.323 

halverwege 2019. Het aantal van 2.000 op jaarbasis zal naar 

verwachting worden overschreden. 

 Aantal inschrijvingen 

schuldregeling 

 Het eerste kwartaal 2019 hebben 166 inschrijvingen 

schuldregeling plaatsgevonden. In het tweede kwartaal waren 

dat er 128. Het totaal op 1 juli 2019 komt daarmee op 294. Het 

jaardoel van 475 zal waarschijnlijk worden overschreden. In 

verband met de aanwas van klanten via de WIJ teams en de 

beschermingsbewindvoerders die moeten werken aan 

uitstroom schulden-bewinden is er sprake van een toename.  

De groei wordt opgevangen door de flexibele inzet van 

personeel. 

 Aantal klanten in 

budget beheer 

 Per 1 april 2019 zitten 2.694 klanten in budgetbeheer. Dit 

instrument zetten we onder andere in voor mensen die bij ons 

in beschermingsbewind zitten. Per 1 juli 2019 waren dat er in 

totaal 2.849. Het is nu al duidelijk dat het aantal het jaardoel 

van 2.900 gaat overstijgen. Reden hiervan is de aanwas van 

klanten via de WIJ teams en toename van klanten in 

beschermingsbewind.  

 Aantal aanvragen 

sociale kredieten 

 In de begroting hebben we aangegeven dat we minder sociale 

kredieten verstrekken doordat nieuwkomers niet meer via een 

lening bij de GKB, maar via leenbijstand hun woninginrichting 

vergoed krijgen. Over het eerste kwartaal 2019 zijn 83 

aanvragen sociale kredieten ingediend. In het tweede kwartaal 

waren dat er 97, waarmee het totaal tot per 1 juli 2019 op 180 

komt. Het is twijfelachtig of de 450 aanvragen die we in de 

begroting hebben opgenomen worden gehaald. We komen 

waarschijnlijk lager uit dan verwacht. Wat de reden hiervan is, 

is onduidelijk. Er zijn vooralsnog geen sturingsmaatregelen 

nodig. 
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Financiële toelichting 
Programma 1. Werk en inkomen 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

01.1 Werk en activering 61.149 66.431 66.199 232 

01.2 Inkomen en armoedeverlichting 197.184 198.101 201.672 -3.761 

Totaal lasten 258.333 264.532 267.871 -3.339 

     

Baten     

01.1 Werk en activering 8.821 8.567 11.367 2.800 

01.2 Inkomen en armoedeverlichting 155.689 155.689 155.689 0 

Totaal baten 164.510 164.256 167.056 2.800 

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 0 0 0 0 

Totaal onttrekkingen 0 400 400 0 

     

Totaal Programma 1 -93.823 -99.876 -100.415 -539 

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 
1.1 Werk en activering Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

232 2.800 3.032 

Resultaat Sociale Werkvoorziening (V 1,3 miljoen euro) 

We verwachten per saldo een voordeel op het resultaat SW van 1,3 miljoen euro. Dit resultaat bestaat 

uit een subsidiecomponent en een uitvoeringscomponent.   

 

Het subsidieresultaat op de SW lonen laat een voordeel zien van 938 duizend euro: 

In de meicirculaire 2019 is meer budget WSW beschikbaar gekomen. Doordat onze uitstroom in 2018 

lager lag dan de landelijke uitstroom, is ons aandeel in de landelijke uitgaven toegenomen tot 1,53%. 

Hierdoor is na aftrek van de loonprijscompensatie 563 duizend euro meer beschikbaar. Op basis van 

de prognose van de loonkosten SW verwachten we daarnaast dat deze 156 duizend euro lager 

uitvallen dan begroot. In de begroting is gerekend met gemiddelde lonen voor uitstroom terwijl de 

werkelijke lonen van de uitstroom vaak hoger liggen. Van de uit te keren transitievergoeding in 2019 

verwachten we 150 duizend euro te kunnen claimen bij het UWV. Tot slot verwachten we dat de 

kosten van begeleid werken afnemen met 69 duizend euro. Dit is het gevolg van de terugloop van het 

aantal personen dat hieraan deelneemt omdat de toegang tot de SW is afgesloten. Per saldo levert dit 

een totaal subsidievoordeel op van 938 duizend euro.  

 

Naast het voordeel op het subsidieresultaat laat het uitvoeringsresultaat een voordeel zien van 391 

duizend euro: 

We verwachten een hogere omzet van 230 duizend euro. De stijging zit zowel bij het beschutte bedrijf 

als bij de detacheringen SW. De doorgevoerde tariefstijging aan klanten ligt grotendeels hieraan ten 

grondslag, ondanks dat er sprake is van een stijging van het ziekteverzuim en verlaging van het aantal 

te factureren uren door het seniorenverlof. Beide zijn het gevolg van een veroudering van de 

doelgroep. Tenslotte vallen de overige SW gerelateerde kosten voor bedrijfsvoering 161 duizend euro 

lager uit als gevolg van een teruglopend aantal SW'ers. 
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Bonusuitkering gecontinueerde- en gerealiseerde werkplekken nieuw beschut (V 288 duizend euro) 

We verwachten op basis van het aantal gecontinueerde- en gerealiseerde werkplekken nieuw beschut 

net als over 2018 over 2019 een bonus te ontvangen. Op dit moment gaan we er vanuit dat we een 

bedrag van 288 duizend euro ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op een totaal van 96 plekken 

waarover de bonus wordt berekend en zal in 2020 worden uitgekeerd. Aangezien we de bonus 2018 

nagenoeg volledig in zetten in 2019 is de verwachting dat we bonus nieuw beschut 2019 in het 

lopende jaar niet nodig zijn. Dit voordeel van 2019 ingezet voor het tekort op SW in 2020. 

 

Werk inzicht (V 1,4 miljoen euro) 

Werk in Zicht (WIZ) is een regionaal samenwerkingsverband voor de arbeidsmarktregio Groningen. 

Gemeente Groningen is centrumgemeente voor de regionale samenwerking en voor de subregio 

Centraal. Binnen dit samenwerkingsverband worden diverse projecten uitgevoerd. Op een aantal 

projecten verwachten we de beschikbare middelen in 2019 niet volledig uit te geven. Het gaat hier om 

de volgende projecten: Versterking lokale werkgelegenheid (uitvoering 1000 banenplan, V 886 

duizend euro), Sluitende aanpak werkzoekende jongeren (V 23 duizend euro), Versterken regionale 

samenwerking voor kwetsbare werkzoekenden (V 500 duizend euro) en Professionalisering 

Werkgeversdienstverlening (V 17 duizend euro). 

 

Overige afwijkingen (V 63 duizend euro) 

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 63 duizend euro.  

 

1.2 Inkomen en 

armoedeverlichting 

Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

-3.571 0 -3.571 

BUIG (N 3,9 miljoen euro) 

De actuele verwachte afwijking van het BUIG-tekort in 2019 ten opzichte van de begroting is 3,9 

miljoen euro nadelig. Deze is gelijk aan de prognose bij VGR 2019-I. Ten opzichte van VGR 2019-I stijgt 

het BUIG-budget per saldo met 1,3 miljoen euro door ophoging voor nominale stijging van uitkeringen 

in 2019 en door verlaging in verband met een neerwaartse bijstelling van het landelijk verwacht aantal 

uitkeringen in 2019. 

De verwachte uitgaven zijn 1,2 miljoen euro hoger dan bij VGR 2019-I. Hiervan betreft 0,8 miljoen 

euro hogere uitgaven voor de loonkostensubsidie. Er is sprake van een stijging van het aantal 

afspraakbanen in het tweede kwartaal en bij de instroom van nieuw beschut wordt een inhaalslag 

gemaakt om het quotum van 96 plaatsingen eind 2019 te gaan realiseren. Daarnaast is het 

gemiddelde bedrag aan loonkostensubsidie gestegen als gevolg van een stijging van het gemiddeld 

aantal uren per contract. Verder zijn de verwachte uitgaven 0,4 miljoen euro dan bij VGR 2019-I 

doordat blijkt dat het aandeel van het aantal uitkeringen in Groningen in het landelijk aantal 

uitkeringen in 2019 verder stijgt. De prognose bij VGR 2019-I was gebaseerd op het in 2018 

gerealiseerd aandeel in de landelijke uitgaven. Dit uitgavenaandeel zal in 2019 hoger zijn,  doordat het 

aandeel van het aantal uitkeringen in Groningen het landelijk aantal uitkeringen stijgt. De tot en met 

juli gerealiseerde uitgaven bevestigen dit.  

Tot slot wordt door deze wijzigingen de verwachte vangnetuitkering 0,1 miljoen euro lager. Daarmee 

komt het uiteindelijke saldo dat bij VGR 2019-II wordt verwacht uit op 14,6 miljoen euro negatief. 

 

Individuele inkomenstoeslag (N 211 duizend euro) 

Voor de individuele inkomenstoeslag verwachten we een overschrijding van 211 duizend euro. In 

2018 was er sprake van een overschrijding van 0,4 miljoen euro. In de begroting 2019 is extra budget 

beschikbaar gesteld (270 duizend euro). Het tekort wordt vooral veroorzaakt door het groeiende 

aantal deelnemers aan de regeling. Sinds 2018 wordt de uitkering grotendeels ambtshalve verstrekt 
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en voor een klein deel op basis van een aanvraag. Dit leidt tot extra verstrekkingen. 

 

Vorming GBI (V 250 duizend euro) 

De bijdrage die wij in 2019 ontvangen voor het niet realiseren van de bezuiniging in het kader van de 

vorming GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen) kan vrijvallen. Wij verwachten binnen de 

bedrijfsvoering een voordeel van 350 duizend euro (als gevolg van incidentele vacatureruimte), die we 

hiervoor gaan inzetten.  

 

Wet Kinderopvang (V 130 duizend euro) 

In 2018 hebben we voor de Wet Kinderopvang 100 duizend euro minder uitgegeven aan vergoedingen 

dan begroot. Omdat het beleid ten opzichte van 2018 minimaal gewijzigd is, verwachten we ook in 

2019 een positieve afwijking. Dit levert een voordeel op van 130 duizend euro. 

 

Overige afwijkingen (V 160 duizend euro) 

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 160 duizend euro.  
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Programma 2. Economie en werkgelegenheid 
 

 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.  

 

 

Financiële toelichting 
Programma 2. Economie en werkgelegenheid 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2 

Verwachte 

afwijking VGR 

2019

Lasten     

02.1 Groningen kennisstad 1.990 2.550 2.550 0

02.2 Aantrekkelijke stad 3.233 3.351 3.351 0

02.3 Bedrijvige stad 1.185 1.186 1.186 0

02.4 Overig economie en werkgelegenheid 22.243 22.409 22.409 0

Totaal lasten 28.651 29.496 29.496 0

     

Baten     

02.1 Groningen kennisstad 500 625 625 0

02.2 Aantrekkelijke stad 1.079 1.080 1.080 0

02.3 Bedrijvige stad 24 24 24 0

02.4 Overig economie en werkgelegenheid 4.916 5.677 5.677 0

Totaal baten 6.519 7.406 7.406 0

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 48 405 405 0

Totaal onttrekkingen 43.861 44.252 44.252 0

     

Totaal Programma 2 21.681 21.757 21.757 0

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

 

Wij verwachten geen financiële afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma. 
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Programma 3. Onderwijs 
 

 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma.  

 

 

Financiële toelichting 
Programma 3. Onderwijs 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2 

Verwachte 

afwijking VGR 

2019

Lasten     

03.1 Onderwijskansen 29.108 30.165 28.663 1.502

03.2 Voorkomen schooluitval 3.441 3.435 3.435 0

Totaal lasten 32.549 33.600 32.098 1.502

     

Baten     

03.1 Onderwijskansen 7.535 7.860 8.455 595

03.2 Voorkomen schooluitval 989 989 989 0

Totaal baten 8.524 8.849 9.444 595

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 3.400 3.411 3.411 0

Totaal onttrekkingen 3.061 3.760 3.760 0

     

Totaal Programma 3 -24.364 -24.402 -22.305 2.097

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2018 en de prognose 2018 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

 

3.1 Onderwijskansen 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

Lasten 

1.502 

Baten 

595 

Saldo 

2.097 

 
   

Uitbreiding Voorschoolse peuteropvang (V 1,0 miljoen euro) 

De uitbreiding van de voorschoolse peuteropvang is achter gebleven bij onze verwachting. Dit heeft te 

maken met de aanloopperiode en het feit dat de bekendheid nog moet groeien. Daarnaast hebben we 

een deel van de lasten vanuit de rijksmiddelen kunnen financieren. 

 

Kapitaallasten (V 350 duizend euro) 

De lagere kapitaalslasten worden verklaard door latere activering van projecten en 

restwaardevoordeel op investeringskredieten als gevolg van de wijzigingen in de Financiële 

verordening in 2018. 

 

Verkoop pand (V 345 duizend euro) 

De verkoop van de Bakkerweg 2 te Onnen heeft een incidenteel voordeel van 345 duizend euro 

opgeleverd. De raad van de voormalige gemeente Haren heeft in 2018 besloten tot verkoop, deze is in 

2019 gerealiseerd. Omdat de verkoop niet was begroot levert dit een incidenteel voordeel op.  
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Programma onderwijshuisvesting (V 212 duizend euro) 

We hebben de wettelijke taak om huisvesting te verzorgen voor scholen in het primair en secundair 

onderwijs. In dit kader worden aan scholen beschikkingen afgegeven om werkzaamheden uit te 

voeren aan de schoolgebouwen. Omdat beschikkingen aan de scholen ook gedurende het jaar 

afgegeven worden, zijn de werkzaamheden voor het programma 2019 nog niet volledig uitgevoerd. 

We verwachten hierdoor een voordeel van 212 duizend euro.  

 

Huuropbrengsten (V 250 duizend euro) 

De hogere baten worden verklaard, doordat voor een aantal panden een te lage huuropbrengst is 

begroot. Dit is bij opmaak van de begroting 2020 geconstateerd naar aanleiding van de analyse van de 

huuropbrengsten van voorgaande jaren. Voor 2019 betekent dit een voordeel van 250 duizend euro. 

 

Asbest Heesterpoort (N 100 duizend euro) 

Bij de renovatie van de voormalige Simon van Hasseltschool aan de Heesterpoort 1 bleek de vervuiling 

met asbest groter dan eerder ingeschat. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de geraamde 

saneringskosten met 250 duizend euro. Binnen het renovatie projectbudget kunnen deze extra kosten 

voor een bedrag van 150 duizend euro binnen de post onvoorzien worden opgevangen. Hierdoor 

resteert een nadeel van 100 duizend euro. 

 

Overige (V 40 duizend euro) 

Overige kleine afwijkingen tellen op tot een voordeel van 40 duizend euro. 
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Programma 4. Welzijn gezondheid en zorg 
 

 

4.2 Passende ondersteuning en zorg 
 

4.2.2 Specialistische zorgvoorzieningen 

 

Indicatoren Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

Aantal geïndiceerde vervoer- en woonvoorzieningen Kengetal  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Interventies veilig opgroeien 

 

Prestatie-indicatoren Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

Aantal op de wachtlijst Veilig Thuis  < 10  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Programma: Welzijn, gezondheid en zorg 

4.2 Naam deelprogramma: Passende ondersteuning en zorg 

4.2.2 Beleidsveld: Specialistische zorgvoorzieningen 

 Aantal geïndiceerde 

vervoer- en 

woonvoorzieningen 

 We zien sinds dit jaar een toename in scootmobielen, 

onroerende woonvoorzieningen (dit zijn bouwkundige 

aanpassingen) en rolstoelen. We verwachten dat het 

abonnementstarief Wmo hier de oorzaak van is. Hoewel voor 

rolstoelen nooit een eigen bijdrage in rekening werd gebracht, 

bestaat het vermoeden dat mensen hier niet van op de hoogte 

waren en ook hier het abonnementstarief een rol speelt. 

Daarnaast speelt vergrijzing en extramuralisering een rol. 

4 Programma: Welzijn, gezondheid en zorg 

4.2 Naam deelprogramma: Passende ondersteuning en zorg 

4.2.3 Beleidsveld: Interventies veilig opgroeien 

 Wachtlijst Veilig Thuis  De wachtlijst bij Veilig Thuis is in het tweede kwartaal enorm 

gestegen. Eind juni bedroeg de wachtlijst op onderzoeken 61. 

Tevens is een nieuwe wachtlijst ontstaan bij de 

triage/veiligheidsbeoordeling. Deze bedroeg eind juni 165 

zaken. 

Oorzaak: forse stijging van het aantal adviezen en meldingen 

Bijsturing: extra inzet van capaciteit en efficiency-maatregelen 

in werkprocessen. 



- 21 - 

 

4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld 

 

Prestatie-indicatoren 
Beoogd 

2019 

Prognose

2019 

Aantal unieke personen met een voorziening Beschermd wonen **  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Programma: Welzijn, gezondheid en zorg 

4.2 Naam deelprogramma: Passende ondersteuning en zorg 

4.2.4 Beleidsveld: Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld 

 Aantal unieke 

personen met een 

voorziening Beschermd 

wonen  

 Na een aantal jaren van redelijke stabiliteit in aantallen 

indicaties Beschermd Wonen zien we dit jaar een flinke stijging. 

We werken nog aan een volledig beeld van de oorzaken van de 

stijging.  Een aantal maatregelen die we nu al inzetten om vat te 

houden op de kosten zijn kortere indicaties uiteraard alleen 

indien passend bij de hulpvraag; in al onze gemeenten 

voldoende geschikte woningen tijdig beschikbaar voor mensen 

die uitstromen; meer begeleiding thuis in plaats van in een 

instelling; terugdringen van instroom jongeren in BW via de 

Transformatie-agenda jeugd en strenge toepassing van het 

beleid rond landelijke toegankelijkheid. 
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Financiële toelichting 
Programma 4. Welzijn, gezondheid en zorg 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

04.1 Sociaal klimaat 48.568 50.049 49.749 300

04.2 Passende ondersteuning en zorg 238.084 256.874 253.917 2.957

Totaal lasten 286.652 306.923 303.666 2.657

     

Baten     

04.1 Sociaal klimaat 24.300 24.213 24.413 200

04.2 Passende ondersteuning en zorg 8.043 6.875 6.875 0

Totaal baten 32.343 31.088 31.288 200

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 3.509 3.523 3.523 0

Totaal onttrekkingen 2.019 2.019 2.019 0

     

Totaal Programma 4 -255.799 -277.339 -273.882 3.457 

 

  

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

 

4.1. Sociaal klimaat Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 euro) 300  200 500 

Afwikkeling subsidies (V 200 duizend euro) 

Binnen het sociale domein hebben we, in het kader van Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse 

(MKBA) evenals in 2018, strakker op de verantwoording van subsidies gestuurd. Dit leidt tot een 

verwachte incidentele bate van 200 duizend euro. Dit voordeel komt bovenop de realisatie van de 

bezuiniging MKBA. 

 

Gezondheidsbeleid (V 200 duizend euro) 

Op gezondheidsbeleid verwachten wij per saldo een incidenteel voordeel van 200 duizend euro. Het 

grootse deel hiervan wordt veroorzaakt door 'gebiedsgericht werken', dit zit nog in de opbouwfase en 

daarom worden de beschikbare budgetten nog niet volledig benut. Daarbij is de besteding deels 

afhankelijk van externe factoren, zoals initiatieven uit de wijken.  

 

Innovatiebudget jeugdhulp (V 100 duizend euro) 

We verwachten op het totale budget voor positief opgroeien en het innovatiebudget jeugd van 3,7 

miljoen euro een bedrag van 100 duizend euro over te houden. De uitgaven op het gebied van 

participatie en preventieve ondersteuning zijn iets lager uitgevallen dan we hadden begroot. 

 

4.2. Passende ondersteuning en zorg Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 euro) 2.957  0 2.957 

Statushouders (V 984 duizend euro) 

Er is in de meicirculaire van 2019 267 duizend euro beschikbaar gekomen voor de verhoging van het 

taalniveau van statushouders. Deze middelen kunnen dit jaar beperkt worden ingezet.  

Daarnaast is in de meicirculaire van 2019 436 duizend euro beschikbaar gekomen voor de 

maatschappelijke begeleiding van statushouders waarvan de kosten in 2017 en 2018 zijn gemaakt. 
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Samen met enkele kleinere meevallers leidt dit per saldo tot een voordeel van 984 duizend euro. 

 

Jeugdhulp (N 1,7 miljoen euro) 

Op de zorgkosten jeugdhulp verwachten we een nadeel van 1,7 miljoen euro. Dit is 0,8 miljoen meer 

dan in VGR 2019-I. Bij de begroting van de kosten voor specialistische jeugdhulp is geen rekening 

gehouden met volumegroei, omdat op dat moment de volumeontwikkeling 2018 nog erg onzeker 

was. Inmiddels is er goed zicht op de volumegroei 2018 en het effect daarvan op de realisatie 2019. 

Ten opzichte van de begroting stijgen de kosten van specialistische jeugdhulp inclusief PGB’s met 7,1 

miljoen euro. Hiervan heeft 1,7 miljoen euro betrekking op loon/prijscompensatie voor 

zorgaanbieders, exclusief loon/prijscompensatie bedraagt de kostenstijging 5,5 miljoen. Dit is 1,0 

miljoen meer dan gemeld in VGR 2019-I. De realisatie over de eerste helft van 2019 is hoger dan ten 

tijde van VGR 2019-I werd ingeschat.  

 

Het kabinet heeft besloten om voor 2019 400 miljoen aan extra middelen toe te voegen aan het 

jeugdhulpbudget ten behoeve van de volumegroei naar aanleiding van de onderzoeken naar de 

tekorten op jeugdhulp. Ons aandeel hierin bedraagt 5,24 miljoen euro. Daarnaast is bij de 

meicirculaire budget toegevoegd in verband met loon/prijscompensatie, de verhoging van de 

leeftijdsgrenzen gezinshuizen en het restant van de compensatieregeling Voogdij/18+.  

 

De prognose van de zorgkosten blijft omgeven met een aantal onzekerheden ten aanzien van de groei 

van het aantal indicaties en bijbehorende indicatiewaarde en het verzilveringspercentage. Daarom 

moet bij deze prognose rekening gehouden worden met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen 

euro (4%).  

 

Als gevolg van de herindeling zijn de begrotingen van Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd. 

Hieruit is een nadeel van 1,2 miljoen euro naar voren gekomen. Daarnaast is er sprake van 

nagekomen lasten 2018 voor een bedrag van 569 duizend euro. Hierdoor komt het saldo voor 

jeugdhulp uit op 1,7 miljoen euro nadelig. 

 

Regionaal transformatie agenda (V 1,9 miljoen euro) 

In de regionale transformatieagenda zijn de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren 

voor de jeugdhulpregio Groningen uitgewerkt. Het fonds is bedoeld om de transformatiebeweging te 

bevorderen. Wij zijn de penvoerder voor deze gelden. We verwachten dat een bedrag van 1,9 miljoen 

euro niet dit jaar maar in de komende jaren ingezet zal gaan worden. 

 

Zorgkosten Wmo (V 2,8 miljoen euro) 

Per saldo verwachten we een voordeel van 2,8 miljoen euro op de Wmo. Dit voordeel is als volgt 

opgebouwd: 

 

Wmo effect meicirculaire (V 1,5 miljoen euro) 

In de meicirculaire van het gemeentefonds is een fors bedrag toegevoegd voor de WMO begeleiding. 

Met dit bedrag was geen rekening gehouden. 

 

Wmo vrijval ruimte invoering abonnementstarief (V 800 duizend euro) 

Voor de invoering van het abonnementstarief hebben gemeenten extra middelen gekregen in de 

algemene uitkering van het gemeentefonds. In de praktijk zien wij de effecten van de invoering van 

het abonnementstarief nog niet terug in een stijging van de zorgkosten (de aanzuigende werking). Het 

hiervoor gereserveerde bedrag kan incidenteel tot een bedrag van 800 duizend euro vrijvallen.   
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Meerkostenregeling (V 300 duizend euro) 

We zien ten opzichte van 2018 een toename in het gebruik van de meerkostenregeling. Desondanks 

verwachten wij op dit moment een vrijval van 300 duizend euro.  

 

Wmo (oud) voorzieningen (N 139 duizend euro) 

Per saldo is een stijging te zien van de kosten van de voorzieningen WMO oud. Naast een daling in de 

prognose van woonvoorzieningen en individueel vervoer, zien wij een toename in de kosten van de 

rolstoelen als gevolg van meer leveringen. 

 

Overig Wmo (V 389 duizend euro) 

Onder deze post zijn diverse effecten meegenomen van de Wmo, de grootste hiervan is de incidentele 

uitgave als gevolg van een afspraak met zorgverzekeraars over de kosten van begeleiding voor 

jongeren boven de 18. 

 

Beschermd wonen (N 1,1 miljoen) 

Bij de VGR 2019-I gingen wij nog uit van een nadeel van 250 duizend euro voor beschermd wonen. Wij 

hebben sindsdien de indicaties die nog administratief verwerkt moeten worden beter in beeld 

gebracht. Hieruit blijkt een behoorlijke stijging van de aantallen, met name voor de Zorg In Natura. Als 

we de groei voor de rest van het jaar doortrekken, dan verwachten we aan het eind van het jaar voor 

de provincie een resultaat van 4,4 miljoen euro. Voor de gemeente Groningen betekent dit een vrijval 

van 1,7 miljoen euro. Doordat wij in de Gemeentebegroting reeds geanticipeerd hebben op een vrijval 

van 2,8 miljoen euro resteert hierdoor voor 2019 een nadeel van 1,1 miljoen euro. Hierbij is rekening 

gehouden met de effecten van de septembercirculaire waarbij er gelden vanuit het 

hoofdlijnenakkoord GGZ worden toegekend aan ambulantisering van de zorg. 

 

Overige (V 83 duizend euro) 

De overige kleine afwijkingen tellen op tot een voordeel van 83 duizend euro. 
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Programma 5. Sport en bewegen 
 
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

 

 

Financiële toelichting 
Programma 5. Sport 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2 

Verwachte 

afwijking VGR 

2019

Lasten     

05.1 Sportieve infrastructuur 24.938 25.161 25.348 -187

05.2 Jeugd in beweging 1.970 2.360 2.360 0

Totaal lasten 26.908 27.521 27.708 -187

     

Baten     

05.1 Sportieve infrastructuur 9.260 9.246 9.246 0

05.2 Jeugd in beweging 38 38 38 0

Totaal baten 9.298 9.284 9.284 0

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 347 349 349 0

Totaal onttrekkingen 265 266 266 0

     

Totaal Programma 5 -17.692 -18.320 -18.507 -187

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

 

5.1 Sportieve infrastructuur Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 euro) -187  0 -187 

Specifieke uitkering stimulering Sport (SPUK) (N 324 duizend euro) 

Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de 

btw die aan hen in rekening werd gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 

januari 2019 vervallen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de 

aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten daarom jaarlijks een uitkering 

aanvragen ter compensatie van het btw-nadeel.  

Inmiddels is bekend dat de aanvragen voor 2019 samen 228 miljoen euro bedragen ten opzichte van 

een budget van 185 miljoen euro. Gemeenten krijgen hierdoor in 2019 een voorschot van 82% van de 

aanvraag uitgekeerd. Voor de Gemeente Groningen is er op basis van de huidige verhouding 

(aanvragen versus budget) een nadeel van circa 0,5 miljoen euro (onze aanvraag was circa 3 miljoen 

euro). Een deel van dit nadeel leidt tot hogere investeringslasten (circa 40%), het resterende deel leidt 

tot een nadeel in de gemeentelijke begroting van 324 duizend euro. 

 

Overige (V 137 duizend euro) 

De overige kleine afwijkingen tellen op tot een voordeel van 137 duizend euro. 
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Programma 6. Cultuur 
 

6.1 Culturele infrastructuur 
 

6.1.5 Evenementen 

 

Prestatie indicatoren Beoogd 

2019 

Prognose 

2019 

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen (totaal) 235  

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Suikerfabriekterrein 45  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

6 Programma: Cultuur 

6.1 Naam deelprogramma: Culturele infrastructuur 

6.1.5 Beleidsveld: Evenementen 

 Meer meldingen 

geluidsoverlast 

evenementen 

Suikerfabriekterrein 

 De gemeente kreeg meer klachten tijdens het Paradigm festival 

dan in voorgaande edities.  

Oorzaak: Door een stevige wind die ongunstig richting de 

binnenstad waaide droeg het geluid tijdens het 3daagse festival 

Paradigm verder dan normaal. Hierdoor ontvingen we 

beduidend meer geluidsklachten. Metingen wezen uit dat het 

festivalgeluid wel binnen de gestelde normen bleef.  

Bijsturing: Gesprek met organisatoren wordt gepland om te 

evalueren en om te bekijken hoe we hier in komende edities 

mee omgaan.  

 Meer meldingen 

geluidsoverlast 

evenementen (totaal) 

 De gemeente heeft meer meldingen ontvangen dan beoogd.  

Oorzaak: voor een deel is dit te verklaren door een uitschieter 

van het aantal meldingen tijdens Paradigm. Voor de algemene 

stijging gaan we onderzoeken of dit toe te wijzen is aan 

evenementen. We vermoeden dat de meldingen van 

geluidsoverlast deels afkomstig zijn van illegale feesten en bij 

sportkantines.   

Bijsturing: Gesprek met organisator van Paradigm en onderzoek 

naar de herkomst van klachten en of dit geluidsoverlast aan 

vergunde evenementen is toe te rekenen.  
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Financiële toelichting 
Programma 6. Cultuur 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

06.1 Culturele infrastructuur 32.342 33.134 32.821 313

06.2 Deelname aan cultuur 16.440 16.440 16.440 0

Totaal lasten 48.782 49.574 49.261 313

     

Baten     

06.1 Culturele infrastructuur 11.712 11.274 11.274 0

06.2 Deelname aan cultuur 0 0 0 0

Totaal baten 11.712 11.274 11.274 0

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 2.940 2.963 2.963 0

Totaal onttrekkingen 3.007 2.927 2.927 0

     

Totaal Programma 6 -37.003 -38.336 -38.023 313 

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

6.1 Culturele infrastructuur Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

313 0 313 

Kapitaallasten Oosterpoort (V 313 duizend euro) 

In 2018 hebben een aantal wijzigingen in de Financiële verordening plaatsgevonden. Eén van deze 

wijzigingen heeft betrekking op het moment van aanvang van afschrijven. In de Financiële 

verordening 2018 is opgenomen, dat op activa pas wordt afgeschreven in het jaar na gereedkomen 

en ingebruikname. Omdat de overkapping van de binnentuin van de Oosterpoort naar verwachting in 

2019 opgeleverd wordt, starten we pas met afschrijven na 2019. Dit geeft in 2019 een voordeel van 

155 duizend euro. Daarnaast verwachten we door bovengenoemde wijziging in de verordening een 

voordeel van 158 duizend euro op de kapitaallasten van de bedrijfsmiddelen. 
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Programma 7. Verkeer 
 

 

7.2 Openbaar vervoer 
 

Effectindicator(en) Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

% doorstroming openbaar vervoer  ≥60%  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer 

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 Programma: verkeer 

7.2 Naam deelprogramma: Openbaar vervoer 

  

 % doorstroming 

openbaar vervoer 

 Het doel om 60% van de vertrekkende bussen binnen 0 en 3 

minuten na gepland vertrek te laten vertrekken wordt mogelijk 

niet gehaald. In 2018 vertrok 55,6% van de bussen binnen 0 en 

3 minuten na gepland vertrek.  

Oorzaak: Toenemende drukte op de weg en werkzaamheden 

aan de weg en spoor.  

Bijsturing: O.a. in de OV-visie willen wij richting geven aan dit 

vraagstuk. 

7 Programma: verkeer 

7.2 Naam deelprogramma: Openbaar vervoer 

7.2.2 Beleidsveld: Stedelijk bereikbaarheid openbaar vervoer 

 Stationstunnel Haren  Tijdens de realisatie is vertraging ontstaan. Planning is dat de 

werkzaamheden rond de bouwvak 2019 worden afgerond. 

Mogelijk ontstaan er meerkosten voor de begeleiding van het 

werk door ProRail 

Bijsturing: Met de aannemer is een nieuwe planning 

afgesproken. Met ProRail zijn we in gesprek over de mogelijke 

extra kosten. 
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7.3 Auto 
 

7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto 

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.5 Verkeersveiligheid 
 

7.5.1 Verkeersveiligheid 

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

7 Programma: verkeer 

7.3 Naam deelprogramma: auto 

7.3.2 Beleidsveld: Stedelijke bereikbaarheid auto's 

 Vervanging Gerrit 

Krolbrug 

 De oplevering van de nieuwe brug eind 2021 is niet meer 

realistisch. De verwachting is nu dat de nieuwe Gerrit Krolbrug 

en de omliggende wegen en fietspaden in 2023 worden 

opgeleverd. 

Oorzaak: Het ontwerp bleek niet maakbaar. Er moet een nieuw 

ontwerp worden gemaakt. Dit kost extra tijd. Daarna moet de 

planologische procedures doorlopen worden.  

Bijsturing: Rijkswaterstaat maakt samen met de gemeente een 

nieuw ontwerp voor de Gerrit Krolbrug en de omliggende 

infrastructuur.  

7 Programma: verkeer 

7.5 Naam deelprogramma: Verkeersveiligheid 

7.5.1 Beleidsveld: Verkeersveiligheid 

 Aanpak knelpunten 

verkeersveiligheid 

 Het aanpakken van knelpunten neemt meer tijd in beslag dan 

verwacht. Dit heeft onder meer te maken met 

afwijkende/hogere uitvoeringskosten van sommige maatregelen 

dan vooraf geschat en langere doorlooptijden bijvoorbeeld 

vanwege participatie.  

Bijsturing: In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 

2020 - 2023 wordt de stand van zaken van de aanpak 

verkeersveiligheid opgenomen. 
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Financiële toelichting 
Programma 7. Verkeer 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

07.1 Fiets 4.606 4.804 3.004 1.800

07.2 Openbaar vervoer 1.635 1.635 1.635 0

07.3 Auto 265 311 211 100

07.4 Parkeren 13.720 14.097 13.997 100

07.5 Verkeersveiligheid 64 325 25 300

07.6 Overig verkeer 9.612 12.141 12.072 69

Totaal lasten 29.902 33.313 30.944 2.369

     

Baten     

07.1 Fiets 0 0 0 0

07.2 Openbaar vervoer 0 0 0 0

07.3 Auto 0 0 0 0

07.4 Parkeren 20.105 20.230 20.230 0

07.5 Verkeersveiligheid 0 0 0 0

07.6 Overig verkeer 1.196 1.196 1.157 -39

Totaal baten 21.301 21.426 21.387 -39

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 3.041 2.913 2.913 0

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0

     

Totaal Programma 7 -11.642 -14.800 -12.470 2.330 

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

7.1 Fiets 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

Lasten 

1.800 

Baten 

0 

Saldo 

1.800 

 
   

Fietsenstalling V&D (V 1,8 miljoen euro) 

In 2019 hebben we incidenteel 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in een 

fietsenstalling in de kelder van de voormalige V&D. We verwachten deze intensiveringsmiddelen niet 

geheel in 2019 te besteden. De verwachte vrijval wordt ingezet als onderdeel van de 

bezuinigingsmaatregelen voor de begroting 2020. In de begroting 2020 wordt een gewijzigde 

financieringsvorm voor de fietsenstalling meegenomen. 

 

7.3 Auto 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

Lasten 

100 

Baten 

0 

Saldo 

100 

 
   

Intensiveringsmiddelen Verkeer (V 100 duizend euro) 

In 2019 hebben we middelen gereserveerd voor tijdelijke extra verkeersmaatregelen als gevolg van de 

Aanpak Ring Zuid (ARZ). Deze middelen zijn tot nu toe niet nodig gebleken. Gezien de langere looptijd 

en risico’s van het project ARZ blijven deze middelen wel benodigd voor dit bestedingsdoel. 
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7.4 Parkeren 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

Lasten 

100 

Baten 

0 

Saldo 

100 

 
   

Intensiveringsmiddelen Verkeer (V 100 duizend euro) 

Als onderdeel van het herwinnen van de openbare ruimte voeren we onze parkeervisie uit. De 

middelen hiervoor worden in 2019 niet volledig besteed. Deze vrijvallende middelen zijn wel benodigd 

om de maatregelen in het volgende jaar te realiseren. 

 

7.5 Verkeersveiligheid 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

Lasten 

300 

Baten 

0 

Saldo 

300 

 
   

Intensiveringsmiddelen Verkeer (V 300 duizend euro) 

De voorbereidingen voor de uitvoering van maatregelen verkeersveiligheid nemen meer tijd dan 

gepland, waardoor we de hiervoor gereserveerde middelen in 2019 niet geheel besteden. Deze 

vrijvallende middelen zijn wel benodigd om deze uitvoering van maatregelen in het volgende jaar te 

realiseren. 
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Programma 8. Wonen 
 

 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

 

 

Financiële toelichting 
Programma 8. Wonen 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

08.1 Gezinnen 3.155 2.842 2.842 0

08.2 Jongerenhuisvesting 888 1.614 1.614 0

08.3 Wonen en zorg 31 31 31 0

08.4 Kwaliteit woningvoorraad 7.168 8.834 8.834 0

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid 0 0 0 0

08.6 Cultuurhistorie en archeologie 993 1.163 1.163 0

08.7 Overig wonen 17.128 16.578 16.578 0

Totaal lasten 29.363 31.062 31.062 0

     

Baten     

08.1 Gezinnen 500 350 800 450

08.2 Jongerenhuisvesting 68 68 68 0

08.3 Wonen en zorg 31 31 31 0

08.4 Kwaliteit woningvoorraad 286 286 286 0

08.6 Cultuurhistorie en archeologie 0 0 0 0

08.7 Overig wonen 10.486 10.476 10.476 0

Totaal baten 11.372 11.212 11.662 450

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 548 2.174 2.174 0

Totaal onttrekkingen 7.912 9.484 9.484 0

     

Totaal Programma 8 -10.627 -12.540 -12.090 450 

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

8.1 Gezinnen 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

Lasten 

0 

Baten 

450 

Saldo 

450 

 
   

Grondexploitatie GEM Haren Noord (V 450 duizend euro) 

In 2019 vindt de economische levering door de gemeente Groningen aan GEM Haren Noord C.V. 

plaats van de gronden in deelgebied 1. Dit betreft het laatste met woningen te bebouwen deelgebied 

in Haren Noord. Voor de gemeente Groningen leidt dit tot een boekwinst op de inbreng van eigen 

gronden van 450 duizend euro. 
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Programma 9. Kwaliteit van de leefomgeving 
 

9.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 
 

9.1.2 Riolering en water 

 

Prestatie-indicatoren Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

Aantal meters riool dat is vernieuwd 9.065  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.5 Bodem, geluid en lucht 

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 Programma: Kwaliteit van de leefomgeving 

9.1 Naam deelprogramma: Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

9.1.2 Beleidsveld: Riolering en water 

 Aantal meters riool dat is 

vernieuwd 

 Toelichting: De voortgang van een aantal 

rioleringsprojecten en baggerwerkzaamheden is 

momenteel niet zeker.  

Oorzaak: De reden is de nieuwe wetgeving inzake 

PFAS stofgroep die per oktober in werking treedt. 

9 Programma: Kwaliteit van de leefomgeving 

9.1 Naam deelprogramma: Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

9.1.5 Beleidsveld: Bodem, geluid en lucht 

 Uitvoeren programma 

bodem en ondergrond 2015-

2020. 

 Het uitvoeringsprogramma kent een groot aantal 

projecten. Een aantal projecten die betrekking hebben 

op de visie op de ondergrond zijn inmiddels opgestart. 

De overige projecten worden naar verwachting binnen 

de looptijd van het programma uitgevoerd.  
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Financiële toelichting 
Programma 9. Kwaliteit leefomgeving 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte 66.003 75.698 75.087 611 

09.2 Afvalinzameling en -verwerking 35.304 35.376 34.605 771 

Totaal lasten 101.307 111.074 109.692 1.382 

     

Baten     

09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte 25.384 29.374 29.063 -311 

09.2 Afvalinzameling en -verwerking 41.862 41.850 41.204 -646 

Totaal baten 67.246 71.224 70.267 -957 

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 125 125 125 0 

Totaal onttrekkingen 200 3.455 3.455 0 

     

Totaal Programma 9 -33.986 -36.520 -36.095 425 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

9.1 Onderhoud en beheer 

openbare ruimte 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

Lasten 

611 

Baten 

-311 

Saldo 

300 

Programmabudgetten Groot Onderhoud (V 200 duizend euro) 

Op de programmabudgetten Groot Onderhoud verwachten we in totaal 200 duizend euro minder te 

besteden. Dit resultaat is opgebouwd uit een aantal verwachte tekorten en enkele positieve 

resultaten. We verwachten tekorten op het onderhoud van wegen (259 duizend euro) en op het 

onderhoud van groen (444 duizend euro). Daarnaast verwachten we ook enkele positieve resultaten, 

namelijk vrijval van kapitaallasten gerelateerd aan investeringen groot onderhoud (741 duizend euro) 

en we besteden minder aan het onderhoud van verkeersvoorzieningen (162 duizend euro). 

 

Essentaksterfte (V 468) duizend euro 

Sinds 2010 worden we geconfronteerd met essentaksterfte. Voor het kappen, snoeien en inspecteren 

van de essen hebben we middelen opgenomen in het financieel meerjarenbeeld 2019-2022, voor de 

jaarschijf 2019 gaat dit om 957 duizend euro. Hiervan verwachten we dit jaar bijna 500 duizend euro 

te besteden. Het aantal zieke essen ligt volgens de laatste schattingen lager waardoor naar 

verwachting 348 duizend euro vrij kan vallen. Daarnaast hebben we van de 957 duizend euro 

beschikbaar in 2019, 120 duizend euro nodig om werkzaamheden gepland voor 2019 uit te voeren in 

de eerste maanden van 2020. 

 

Vervanging gele stenen (V 128 duizend euro) 

In de begroting 2019 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van het knelpunt 

kapitaallasten behorende bij het investeringsproject vervanging gele stenen binnenstad. Dit gaat om 

een bedrag van 148 duizend euro. Eind 2019 verwachten we van deze begrote middelen voornamelijk 

rentelasten te realiseren. We verwachten dat het resterende deel ad 128 duizend euro vrijvalt. De 

belangrijkste oorzaak van deze vrijval is dat de besteding van het investeringskrediet van in totaal 2,3 

miljoen euro pas in 2019 goed op gang is gekomen. 
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Storting voorziening onderhoud graven (N 377 duizend euro) 

In het verwachte resultaat hebben we ook het effect opgenomen van de toevoeging in 2019 ad 377 

duizend euro aan de voorziening afkoop onderhoud graven. Deze is noodzakelijk om de voorziening 

op peil te houden. Deze toevoeging hadden we niet verwerkt in de begroting en leidt derhalve tot een 

nadelig resultaat.  

 

Afgekocht onderhoud graven (V 381 duizend euro) 

Vanaf 2018 komen de kosten van het onderhoud van graven niet meer ten laste van de exploitatie 

maar ten laste van de ingestelde voorziening. Er waren nog wel lasten opgenomen in de begroting 

2019. Dit leidt tot een voordelig effect van 381 duizend euro. 

 

Leges Begraafrechten (N 218 duizend) 

We verwachten minder opbrengsten (296 duizend euro) als gevolg van de trend dat er minder 

begraven wordt. Daarnaast is er een voordeel van 78 duizend euro door lager verwachte inzet van 

mens en middelen op dit onderdeel.  

 

Commerciële straatreiniging (N 236 duizend euro) 

Voor het product Commerciële straatreiniging verwachten we minder opbrengsten doordat de 

hoeveelheid contracten is afgenomen.  We sturen erop om de totale commerciële dienstverlening bij 

het beheer van de openbare ruimte 100% kostendekkend te krijgen1). 

 

Overige (N 46 duizend euro) 

Overige kleine afwijkingen tellen op tot een nadeel van 46 duizend euro. 

 

9.2 Afvalinzameling en -

verwerking 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

Lasten 

771 

Baten 

-646 

Saldo 

125  

 
   

Afvalstoffenheffing (geen afwijking) 

In 2019 verwachten we 588 duizend euro hogere opbrengsten. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de 

toename van het aantal aansluitingen. Uit de opgelegde heffingen verwachten we een voordelig 

resultaat van 495 duizend euro. Overige opbrengsten zijn 93 duizend euro hoger. Daartegenover 

staan hogere kwijtscheldingslasten 141 duizend euro. Overige hogere lasten bedragen naar 

verwachting 107 duizend euro. Per saldo een verwacht resultaat van 340 duizend euro. Het verwachte 

resultaat wordt aan het einde van het jaar aanvullend aan de voorziening afvalstoffenheffing 

toegevoegd. In de begroting is een geprognosticeerde onttrekking verwerkt van 700 duizend euro. Per 

saldo is de verwachting dat de onttrekking aan de voorziening voor 2019 dus 360 duizend bedraagt. 

Eind 2019 leidt dit tot een verwacht saldo van de voorziening afvalstoffenheffing van 2,5 miljoen euro. 

 

Inzameling bedrijfsafval (V 125 duizend euro) 

We verwachten lagere lasten bij de inzameling van bedrijfsafval doordat de verbrandingsbelasting 

lager is uitgevallen dan begroot. Omdat de verwachting is dat er minder kuub afval wordt ingezameld, 

is de prognose dat de verbrandingsbelasting ook lager uitvalt. Als gevolg van de lagere inzameling 

bedrijfsafval zijn ook de opbrengsten lager. We sturen erop om de totale commerciële dienstverlening 

bij het beheer van de openbare ruimte 100% kostendekkend te krijgen.  

 

1) Voor Stadsbeheer werden voorheen voor de vijf privaatrechtelijke heffingen afzonderlijke kostendekkendheidspercentages berekend.  

Deze vijf privaatrechtelijke heffingen hebben we vanaf heden onder één noemer, namelijk Zakelijke dienstverlening Stadsbeheer, 

geschaard. 
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Programma 10. Veiligheid 
 

10.2 Jeugd en veiligheid 
 

 Effectindicatoren Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

Aantal problematische jeugdgroepen 2  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 Problematische jeugdgroepen 

 

Prestatie-indicatoren Beoogd 

 2019 

Prognose 

2019 

Aantal opgestarte begeleidingstrajecten voor jongeren door het 

Veiligheidshuis 

100  

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

10 Programma: Veiligheid 

10.2 Naam deelprogramma: Jeugd en veiligheid  

 In het eerste half 

jaar van 2019 tellen 

we 4 jeugdgroepen 

met een speciale 

aanpak.  

 

 Toelichting: naast de 2 bestaande problematische 

jeugdgroepen, zijn er dit voorjaar 2 opgeschaald.   

Oorzaak: overlast-gevend gedrag van jongeren.  

Bijsturing: Onlangs hebben wij als gemeente 3 extra jeugd-

BOA’s aangesteld om structureel toezicht op de jeugdgroepen 

in Groningen te kunnen garanderen. Indien het aantal 

jeugdgroepen blijft stijgen en de problematiek zich blijft 

verharden, kan het zijn dat er ook extra capaciteit nodig is bij 

onze ketenpartners om de aanpak te kunnen continueren. Een 

eventueel capaciteitsprobleem adresseren wij in eerste 

instantie in de stedelijke regiegroep met de Lokale Vierhoek in 

de rol van opdrachtgever als opschaalmogelijkheid. 

10 Programma: Veiligheid 

10.2 Naam deelprogramma: Jeugd en veiligheid 

10.2.2 Beleidsveld: Problematische jeugdgroepen 

 Aantal opgestarte 

begeleidingstrajecten 

voor jongeren door 

het veiligheidshuis. 

 Toelichting: doordat er meer problematische jeugdgroepen 

zijn, zijn er ook meer individuele begeleidingstrajecten voor 

jongeren door het veiligheidshuis 

Oorzaak: toename van het aantal problematische 

jeugdgroepen 

Bijsturing: niet nodig, de aanpak blijft noodzakelijk 
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Financiële toelichting 
Programma 10. Veiligheid 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

10.1 Veilige woon- en leefomgeving 5.304 5.351 5.201 150 

10.2 Jeugd en veiligheid 595 595 595 0 

10.3 Integriteit en veiligheid 1.233 1.235 1.235 0 

10.4 Fysieke veiligheid 18.399 18.470 18.470 0 

Totaal lasten 25.531 25.651 25.501 150 

     

Baten     

10.1 Veilige woon- en leefomgeving 2.052 2.184 2.384 200 

10.2 Jeugd en veiligheid 0 0 0 0 

10.3 Integriteit en veiligheid 522 512 512 0 

10.4 Fysieke veiligheid 179 249 249 0 

Totaal baten 2.753 2.945 3.145 200 

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 0 0 0 0 

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

     

Totaal Programma 10 -22.778 -22.706 -22.356 350 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 
10.1 Veilige woon- en 

leefomgeving 

Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

150 200 350 

Extra capaciteit Toezicht en Handhaving (V 150 duizend euro)  

De structurele middelen voor extra capaciteit voor Toezicht en Handhaving in verband met de 

herindeling en vanuit het coalitieakkoord 2019 - 2022 zijn gedurende het jaar beschikbaar gesteld. Het 

is daarom niet mogelijk deze middelen volledig in 2019 in te zetten. Hierdoor ontstaat er incidentele 

vrijval van 150 duizend euro in 2019.  

 

Reclamedragend straatmeubilair (V 200 duizend euro) 

Wij verwachten naar aanleiding van het nieuwe contract voor reclamedragend straatmeubilair 

incidenteel meer inkomsten te realiseren van 200 duizend euro. Dit bedrag is bovenop de 

taakstellende verhoging van 200 duizend euro voor 2019 die hiermee ook is behaald.  
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Programma 11. Dienstverlening 
 

11.1 Publieke dienstverlening 
 

11.1.1 Regie dienstverlening 

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Met de investeringen voor intensivering digitale dienstverlening heeft het College middelen vrij gemaakt om de 

kwaliteit van de dienstverlening beter aan te laten sluiten op de verwachting van de burger. Hieruit is begin 

2019 het programma Virtueel Groningen 2022 opgezet, met als doel om innovatie en digitale transformatie te 

stimuleren. De verschillende projecten ter verbetering van de dienstverlening richten zich niet alleen op de 

voorkant van onze producten en diensten (balie, website), maar ook op het vernieuwen en optimaliseren van 

onze onderliggende IT-infrastructuur. De looptijd van vele van deze projecten is daarom dusdanig lang dat wij 

verwachten de meeste kosten in latere jaren te maken. 

 

11.1.2 Klantcontact centrum (KCC) 

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

De invoering van het Open Vraag Spraak Herkenningssyteem en de vervanging van de kennisbank hebben door 

extra ICT vraagstukken vertraging opgelopen. We verwachten beide systemen nog wel dit jaar te 

implementeren. 

 

 

11.1.4 Belastingen 

 

Afwijkingen in de uitvoering van beleid 

De particuliere woningeigenaren krijgen in het najaar weer de mogelijkheid om vooraf zelf de voorlopige WOZ-

waarde 2020 te controleren (interactieve WOZ). Voor de inwoners van de oude gemeenten Haren en Ten Boer 

is dit nieuw. Zij worden via een mailing geattendeerd op deze mogelijkheid. Met deze interactieve Waardering 

Onroerende Zaken maken we een betere dienstverlening en een vorm van selfservice mogelijk. 

 

Het Noordelijk Belastingkantoor kampt vanaf de oprichting met problemen in de bedrijfsvoering. Hierdoor zijn 

achterstanden ontstaan. Op basis van rapportages van Berenschot en de interim directeur heeft het bestuur 

maatregelen genomen die ertoe moeten leiden dat het Noordelijk Belastingkantoor weer in control komt en de 

oorspronkelijke resultaten van de businesscase uit 2016 gerealiseerd worden. De uitvoering van de 

maatregelen vergt een extra financiële inspanning van de eigenaren. 

https://groningen.raadsinformatie.nl/document/7944181/1/Noordelijk%20Belastingkantoor%20zienswijze%20

ontwerp%20begroting 

       

Verder zullen we in 2019 voorstellen doen om de belastingtarieven van de heringedeelde gemeenten 

Groningen, Haren en Ten Boer zoveel mogelijk te harmoniseren. 
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Financiële toelichting 
Programma 11. Dienstverlening 

 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2 

Verwachte 

afwijking VGR 

2019

Lasten     

11.1 Publieke dienstverlening 14.662 14.878 14.853 25

11.2 Communicatie met de burger 88 88 88 0

Totaal lasten 14.750 14.966 14.941 25

     

Baten     

11.1 Publieke dienstverlening 4.466 4.839 4.792 -47

11.2 Communicatie met de burger 0 0 0 0

Totaal baten 4.466 4.839 4.792 -47

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0

     

Totaal Programma 11 -10.284 -10.127 -10.149 -22

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

 

11.1 Publieke 

dienstverlening 

Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

25 -47 -22 

Huwelijken (N 47 duizend euro) 

Het aantal huwelijksvoltrekkingen (lees ook: de inclusief geregistreerde partnerschappen) in de 

gemeente Groningen is de laatste jaren stabiel: gemiddeld 650 per jaar. We constateren wel dat 

burgers steeds vaker kiezen voor het gratis huwelijk of het goedkope baliehuwelijk. De duurdere 

huwelijken met volledige ceremonie op de aangewezen en de vrije locaties nemen af. Dit is een 

landelijke trend. De keuze voor de goedkopere huwelijken heeft als financieel effect dat de hoogte 

van de legesopbrengsten al enkele jaren achterblijft bij de verwachtingen en wij verwachten hierdoor 

47 duizend euro minder baten. 

 

Wijkservicecentra (N 80 duizend euro) 

Voor 2019 en volgende jaren is een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de sluiting van de 

wijkservicecentra Hoogkerk en Lewenborg van 80 duizend euro. Voor 2019 wordt de 

bezuinigingstaakstelling niet gehaald.  

 

Digitale dienstverlening (V 200 duizend euro) 

Het project digitale dienstverlening is later van start gegaan dan gepland en hierdoor valt er 200 

duizend vrij in 2019. 

 

Deelnemersbijdrage Noordelijk Belastingkantoor (N 95 duizend euro) 

Het Noordelijk Belastingkantoor haalt de doelstellingen uit het bedrijfsplan niet. Er hebben meerdere 

onderzoeken plaatsgevonden naar de oorzaken. Om de geïdentificeerde problemen op te lossen zijn 

incidenteel extra financiële middelen nodig. Voor 2019 resulteert dit in een tekort van 95 duizend 

euro. 
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Programma 12. College, raad en gebiedsgericht werken 
 
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

 

 

Financiële toelichting 
Programma 12. College, raad en gebiedsgericht 

werken 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

12.1 College en Raad 11.751 10.868 11.158 -290 

12.2 Gebiedsgericht werken 5.614 5.594 5.345 249 

Totaal lasten 17.365 16.462 16.503 -41 

     

Baten     

12.1 College en Raad 1.178 1.178 1.178 0 

12.2 Gebiedsgericht werken 165 165 165 0 

Totaal baten 1.343 1.343 1.343 0 

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 8.283 9.504 9.504 0 

Totaal onttrekkingen 21.333 39.856 39.856 0 

     

Totaal Programma 12 -2.972 15.233 15.192 -41 

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

12.1 College en Raad Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

-290 0 -290 

Nominale compensatie (N 244 duizend euro) 

De in de begroting 2019 verwerkte loon- en prijsontwikkelingen over 2018 en 2019 moet worden 

aangepast. Voor 2018 is sprake van een gestegen prijspeil, voor 2019 houden wij rekening met hogere 

sociale premies. Dat leidt tot een toename van de lasten op diverse programma’s. Per saldo is sprake 

van een nadelig resultaat van 244 duizend euro. 

 

In de begroting 2019 hebben wij rekening gehouden met een CAO-ontwikkeling van 2,0 procent per 1 

januari 2019. De voorgestelde CAO gaat voor 2019 uit van een structurele verhoging van 3,25 procent 

per 1 oktober 2019 en incidentele uitkering van 750 euro per medewerker. Voor 2019 komt de 

structurele verhoging daarmee uit op 0,81 procent. Uit de resterende ruimte van 1,19 procent dekken 

wij de eenmalige uitkering van 750 euro en de verruiming van de tegemoetkoming in de ziektekosten. 

De prognose is dat dit budgettaire neutraal is. 

 

Bezuinigingen op de organisatie (N 183 duizend euro) 

In de begroting is een bezuinigingsopgave voor onze organisatie opgenomen. Op dit deelprogramma 

noteren wij een incidenteel nadeel van 183 duizend euro. In het hoofdstuk over de bezuinigingen 

worden de totale resultaten gepresenteerd, dus inclusief de afwijkingen op de overige programma’s. 
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Aanbestedingsvoordeel inleen (N 330 duizend euro) 

De bezuiniging op de organisatie vullen wij voor een deel in door een aanbestedingsvoordeel op 

inleenkrachten van Randstad. Het nieuwe contract is op 1 september 2017 ingegaan. De besparing 

geldt alleen voor nieuwe inleen-overeenkomsten van Randstad vanaf die datum. Veel oude 

overeenkomsten lopen nog door en daarvoor geldt het voordeel niet. Daarom verwachten wij dit jaar 

nog een nadeel op deze taakstelling van 330 duizend euro.  

 

Overig (V 147 duizend euro) 

Aan overige afwijkingen verwachten wij een voordeel van 147 duizend euro. Dit voordeel bestaat uit 

overdekking op andere maatregelen ad 42 duizend euro, incidentele vrijval projectkosten ad 100 

duizend euro en incidentele vrijval op het weglekbudget voor bezuinigingen van 5 duizend euro. 

 

Overig (V 137 duizend euro) 

Overige resultaten tellen op tot 137 duizend euro voordelig. 

 

12.2 Gebiedsgericht werken Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

249 0 249 

Gebiedsgericht werken (V 249 duizend euro) 

De uitvoering van het gebiedsprogramma doen we samen met bewoners en andere partijen in de 

wijk. Voor een zorgvuldig participatieproces is soms meer tijd nodig dan vooraf is gepland. Hierdoor 

zal naar verwachting in 2019 249 duizend euro nog niet worden besteed. 
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Programma 13. Algemene inkomsten en post onvoorzien 
 
Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

 

Financiële toelichting 
Programma 13. Algemene inkomsten en post 

onvoorzien 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

13.1 Algemene inkomsten& post onvoorzien 43.024 42.994 41.798 1.196

Totaal lasten 43.024 42.994 41.798 1.196

     

Baten     

13.1 Algemene inkomsten & post onvoorzien 653.622 673.210 672.471 -739

Totaal baten 653.622 673.210 672.471 -739

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0

     

Totaal Programma 13 610.598 630.216 630.673 457 

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

13.1 Alg. inkomsten en post 

onvoorzien) 

Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 euro) 1.196 -739 457 

Gemeentefonds (N 3,4 miljoen euro)  

Algemene uitkering 2018 (V 2,4 miljoen euro) 

Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat de uitkeringsfactor over 2018 met 1 punt opwaarts wordt 

bijgesteld. Deze stijging wordt veroorzaakt door een groter dan verwachtte daling van het aantal 

bijstandontvangers. Voor Groningen levert dit een voordeel op van 179 duizend euro.  

Daarnaast is in de meicirculaire is een decentralisatie uitkering opgenomen voor ‘landelijke 

vreemdelingenvoorzieningen’. Deze kosten zijn in 2018 gedekt uit de algemene middelen zodat het 

bedrag van 2,2 miljoen hierdoor kan vrijvallen. 

 

Landelijke ontwikkelingen 2019 (N 5,0 miljoen euro) 

Uit de meicirculaire 2019 volgt dat de uitkeringsfactor in 2019 structureel met 13 punten daalt ten 

opzichte van primitieve begroting 2019. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere 

Rijksuitgaven (onderuitputting budgetten). De ruimte onder het BCF-plafond blijkt in realisatie lager te 

zijn wat eveneens resulteert in een lagere uitkering. In 2019 levert dit per saldo een nadeel op van 3,4 

miljoen euro. 

Ook in de septembercirculaire is het accres neerwaarts bijgesteld. Het accres daalt met 6 punten als 

gevolg onderuitputting bij het Rijk (N 2,8 miljoen euro) en de uitkering van de ruimte onder het BCF-

plafond (V 1,2 miljoen euro). 

 

Plaatselijke ontwikkelingen 2019 (N 869 duizend euro) 

De plaatselijke ontwikkelingen zijn geactualiseerd ten opzichte van de ramingen zoals die zijn 
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opgenomen in de primitieve begroting 2019. Op basis van actuele informatie vanuit onder andere het 

CBS, de waarderingskamer en de jaarrekening 2018 zijn de standen van een groot aantal 

verdeelmaatstaven geactualiseerd. Het aantal bijstandsontvangers en de verwachte extra groei 

leerlingen vallen lager uit dan ingeschat bij de begroting 2019. De maatstaven klantenpotentieel, 

aantal vestigingen, lage inkomens en loonkostensubsidie zijn toegenomen. De actualisaties leiden per 

saldo tot een lagere uitkering van zo’n 1,0 miljoen euro in 2019.  

We hebben in 2019 een nabetaling ontvangen voor maatschappelijke opvang. Dit resulteert in een 

resultaat van 178 duizend euro. Per saldo een nadelig resultaat van 869 duizend euro. 

 

Onroerende Zaakbelasting (V 2,0 miljoen euro) 

We verwachten een meeropbrengst onroerende zaak belasting van 2 miljoen euro. Dit wordt met 

name verklaard doordat de economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad hoger uit 

valt dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien. Op dat moment waren de taxaties 

van de woningen en bedrijven niet afgerond en voor het niet getaxeerde deel hebben we aannames 

gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit. De onzekerheid over deze prognose is groter dan 

andere jaren, omdat de belastingaanslagen door de herindeling pas eind april zijn opgelegd.  

 

Compensatieregeling OZB Haren en Ten Boer (V 350 duizend euro) 

De harmonisatie van de OZB heeft voor bedrijven in de oude gemeenten Haren en Ten Boer tot een 

forse lastenstijging geleid. Deze bedrijven worden gecompenseerd. Hiervoor is in 2019 1,35 miljoen 

euro beschikbaar. De werkelijke compensatie in 2019 valt 350 duizend euro lager uit. 

 

Logiesbelasting (V 350 duizend euro) 

In 2019 zijn de aanslagen 2018 opgelegd. In 2018 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot. 

Hierdoor vertoont de logiesbelasting een meeropbrengst van 350 duizend euro. 

 

Hondenbelasting (V 100 duizend euro) 

Uit een extra controle blijkt dat het aantal honden in de gemeente is toegenomen. Dit resulteert in 

een meeropbrengst van 100 duizend euro. 

 

Fonds Ondernemend Groningen (V 125 duizend euro) 

In 2019 wordt op alle niet-woningen een opslag van 6 % op de OZB geheven ten behoeve van het 

Fonds ondernemend Groningen (F.O.G.) De afdracht aan het F.O.G. valt lager uit doordat de opslag 

van 6 % op gemeentelijk objecten niet wordt uitgekeerd aan het F.O.G. 

 

Dividend (V 567 duizend euro) 

Door een hogere netto winst verwachten we van Enexis 251 duizend euro meer dividenduitkering te 

ontvangen. De dividenduitkering van de BNG levert 316 duizend euro voordeel op. Dit komt met 

name doordat de BNG het uitkeringspercentage van 35 naar 50 procent heeft verhoogd. 

 

Saldo financieringsfunctie (V 430 duizend euro) 

Rente kapitaalverstrekking (N 1,2 miljoen euro) 

Doordat enkele grote investeringsprojecten later gereed komen, kunnen wij minder rente toerekenen 

dan geraamd.  

 

Korte mismatchfinanciering (V 205 duizend euro) 

De lange financieringsbehoefte bedraagt naar verwachting gemiddeld 90 miljoen euro. Hiervan wordt 

naar verwachting 23 miljoen euro gefinancierd met consolidatieleningen. Daarnaast verwachten wij 

67 miljoen euro met kort beschikbaar vermogen te financieren. Het verwachte rentevoordeel hiervan 
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bedraagt 955 duizend euro. Hiervan is reeds 750 duizend euro begroot als rentevoordeel. Het netto 

voordeel bedraagt 205 duizend euro. 

 

 

Rente kort vermogen (V 590 duizend euro) 

De korte rente zit nog steeds onder de nul procent. We verwachten dit jaar kasgeldleningen aan te 

trekken met een gemiddelde omvang van 91 miljoen euro. De verwachte rentebaten zijn 590 duizend 

euro. 

 

Overig Treasury (V 878 duizend euro) 

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 878 duizend euro. Hiervan is 518 duizend euro 

te ontvangen boeterente, vanwege de vervroegde aflossingen van een aantal leningen aan 

woningbouw corporatie Lefier. 

 

Post onvoorzien 

Van het beschikbare budget ad 166 duizend euro is dit jaar 155 duizend euro besteed: 125 duizend 

euro voor 75 jaar bevrijding en 30 duizend euro voor de vertrouwenscommissie nieuwe 

burgemeester.  

 

  



- 45 - 

 

Programma 14. Overhead en ondersteuning organisatie 
 

 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

 

Financiële toelichting 
Programma 14. Overhead en ondersteuning 

organisatie 

Deelprogramma 

Primitieve 

begroting 2019 

Actuele begroting 

2019

Prognose 

VGR 19-2

Verwachte 

afwijking VGR 

2019 

Lasten     

14.1 Overhead en onderst organisatie 128.017 129.657 133.633 -3.976 

Totaal lasten 128.017 129.657 133.633 -3.976 

     

Baten     

14.1 Overhead en onderst organisatie. 16.766 17.854 18.672 818 

Totaal baten 16.766 17.854 18.672 818 

     

Reserve mutaties     

Totaal toevoegingen 184 563 563 0 

Totaal onttrekkingen 126 126 126 0 

     

Totaal Programma 14 -111.309 -112.240 -115.398 -3.158 

 

 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2019 en de prognose 2019 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 
14.1 Overhead en 

ondersteuning organisatie 

Lasten Baten Saldo 

Afwijking (bedragen x 1.000 

euro) 

-3.976 818 -3.158 

Hervormingen eigen organisatie (N 2,9 miljoen euro) 

Wij verwachten voor de maatregelen op de organisatie een nadeel van 2,9 miljoen euro. Dit nadeel is 

inclusief een forse krimpopgave van het Shared Service Center (SSC). De organisatieontwikkeling 

binnen het SSC is in volle gang, met als doel om een efficiëntere en slagvaardigere organisatie te 

worden. Er lopen diverse trajecten zoals: outsourcing ICT, realisatie Business Case DIV, verbeteren 

financiële- en HRM- managementinformatie, e-HRM, vernieuwing Communicatie, doorontwikkeling 

Financiën, vereenvoudiging financiële administratie en e-facturatie. Aan de organisatieontwikkeling is 

een bezuiniging gekoppeld die deels is gerealiseerd. Het nog niet volledig realiseren van die 

bezuiniging komt grotendeels doordat de personele krimp meer tijd vraagt. We zien taken en formatie 

afnemen, maar het daadwerkelijk inzetten van minder mensen vraagt nog een grote inspanning. Voor 

2019 verwachten wij voor het SSC een nadeel van afgerond 2,0 miljoen euro. De nadelen bij de 

overige directies bedragen opgeteld 0,9 miljoen euro.  

 

IBurgerzaken (N 221 duizend euro) 

In 2017 is besloten over te gaan op de applicatie iBurgerzaken. Daarbij was het uitgangspunt dat de 

voorloper van iBurgerzaken, Cipers, uitgefaseerd wordt. Het landelijk project, dat Cipers overbodig 

zou maken, is echter afgeblazen. Dit heeft tot gevolg dat zowel Cipers als iBurgerzaken gedurende een 

aantal jaren beide noodzakelijk zijn. Door de dubbele kosten voor de instandhouding van Cipers 

verwachten wij een nadeel in 2019. 
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Overige afwijkingen (N 73 duizend euro) 

De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 73 duizend euro.  
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Paragrafen 
 

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken 
 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid  

 

 

Paragraaf 2: Duurzaamheid 
 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid  

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen deze paragraaf.  

 

 

Paragraaf 9: Bedrijfsvoering 
 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid  

Ziekteverzuim 

Het verzuimcijfer over het eerste half jaar van 2019 is 6,1%. Dit is een afwijking ten opzichte van de begroting 

2019 (5,4%). Het is echter wel een lichte daling t.o.v. het eerste kwartaal, het verzuimcijfer bedroeg toen 6,9%.  

De meldingsfrequentie is zoals beoogd. Het verzuim korter dan 1 jaar bedroeg 5,5%, het langdurig verzuim was 

0,6%. Op kort frequent verzuim wordt niet gerapporteerd i.v.m. de AVG. 

 

We zijn een organisatie in beweging. Een van de oorzaken van het verzuim is de onrust die hieruit ontstaat. 

Reorganisaties duren soms lang en leiden tot nieuwe taken, functies en leidinggevenden. Dit leidt tot 

onzekerheid. Gelet op de leeftijdsopbouw ontstaan meer leeftijdsgebonden klachten. Oudere werknemers 

hebben meer kans op medische uitval. Dit speelt vooral bij werkzaamheden met een sterk fysiek karakter. Deze 

oorzaken worden ook genoemd in het jaarverslag 2018 van Zorg van de Zaak. De verwachting is dat, ondanks 

de dalende tendens in het tweede kwartaal, het verzuimpercentage voor dit jaar hoger zal uitkomen dan 5,4 %.  

 

In het kader van de in het eerste kwartaal vastgestelde visie op verzuim “Voorkomen is beter” zal de focus 

komen te liggen op een omslag in denken over verzuim naar denken in (positieve) gezondheid. Ziek zijn leidt 

niet automatisch tot verzuim en arbeidsongeschiktheid. We leggen meer nadruk om ‘verzuim’ op de agenda te 

krijgen en het belang van goede en tijdige verzuimbegeleiding onder de aandacht te brengen bij 

leidinggevende. We hebben specifieke maatregelen in gang gezet zoals inspiratiesessies rondom het thema 

‘positieve gezondheid’, het organiseren van een ‘toolbox’ vitaliteit en verruiming van het trainingsaanbod. We 

werken toe naar een concreet pakket aan maatregelen welke aansluit op de nieuwe verzuimvisie. 

 

1 Paragraaf: Integraal gebiedsgericht werken 

 Naam onderdeel: Algemeen 

 Onderwerp: budget IGW 

 Budget gebiedsgericht 

werken 

 

 De uitvoering van het gebiedsprogramma doen we samen met 

de bewoners en andere partijen in de wijk. Voor een zorgvuldig 

participatieproces is soms meer tijd nodig dan vooraf is gepland. 

Hierdoor zal naar verwachting in 2019 249 duizend euro nog 

niet worden besteed. In de zeven gebieden zijn geen grote 

projecten aan te wijzen die zorgen voor een substantieel deel 

van deze onderbesteding.  
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Externe inhuur    

In de 2019 komt de externe inhuur lager uit dan de beoogde 14,9%. We schrijven dit toe aan: 

• In de organisatie is grotere bewustwording bij de keuze voor externe inhuur. Externe inhuur is een vast 

onderdeel van de directieplannen en onderwerp van de resultaatgesprekken in het kader van de planning 

en controlcyclus.  

• Bij de directie I&S een daling van externe inhuur omdat de eerste fase van de outsourcing ICT is afgerond. 

In deze fase is extern ingehuurd om aan de benodigde deskundigheid en capaciteit om deze fase te 

kunnen realiseren te kunnen voldoen.  

 

We kunnen echter nooit helemaal zónder externe inhuur. Door externe inhuur kan: 

• Piekbelasting efficiënter worden opgevangen; 

• Tijdelijk gespecialiseerde inzet bij projecten worden georganiseerd; 

• Moeilijk in te vullen vacatureruimte worden opgevuld; 

• Geanticipeerd worden op voorziene reorganisaties door vacatures niet vast in te vullen maar in te huren. 

 

Wettelijke indicatoren 

In de jaarrekening moet de gemeente verplicht over een aantal bedrijfsvoering indicatoren 

rapporteren conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de bepaling van de resultaten 

van deze indicatoren voor de jaarrekening 2018 en de opvoer van Vensters voor Bedrijfsvoering 

(VVB) is een aantal verbeterpunten en afwijkingen geconstateerd. De verbeterpunten en afwijkingen 

hebben betrekking op manier waarop cijfers afgelopen jaren zijn berekend. In onderstaande tabel is 

in de eerste drie kolommen de bepaling volgende huidige definitie weergegeven.  

In de kolom ‘conform definities VVB 2018’ is de waarde van 2018 volgens de aangepaste definitie 

bepaald. Voor de indicatoren in de jaarrekening 2019 en volgende jaren hanteren we de definitie 

conform de VVB. 

Wettelijke indicator(en) 2016 2017 2018 

Conform 

definities VVB 

2018 

Landelijk 

gemiddelde 2018 

conform VVB 

Apparaatskosten (kosten 

per inwoner) 
872 917 987 967 789 

Formatie (fte per 1.000 

inwoners) 
11,2 11,9 11,3 12,9 8,4 

Bezetting (fte per 1.000 

inwoners) 
10,8 11,3 10,9 11,9 8 

Overhead (% van de totale 

lasten) 
10,3% 10,8% 11,3% 11,3% 12,1% 

Externe inhuur (kosten als 

% van totale loonsom + 

totale kosten externen) 

15,2% 16,6% 15,4% 16,7% 17,4% 

niet wettelijk           

Overhead (% van de totale 

formatie) 
28,8% 27,9% 27,5 28,6 29,2% 
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Slot en nacalculaties 
 

In 2019 worden de volgende slotcalculaties opgesteld: 

Slotcalculaties  

4e kwartaal Ten Boer sanering riolering krediet 2015 

4e kwartaal Ten Boer sanering riolering krediet 2016 

4e kwartaal Ten Boer Wegen investeringsprogramma 2015  

4e kwartaal Ten Boer Wegen investeringsprogramma 2016 

4e kwartaal Ten Boer Wegen investeringsprogramma 2017 

4e kwartaal Ten Boer Programma openbare verlichting 2014 -2017 

4e kwartaal Ten Boer Programma kunstwerken 

 

In 2019 worden de volgende nacalculaties opgesteld: 

Nacalculaties  

Oktober Meerjarig project E-HRM 

November Renovatie Papiermolen 

December P+R Kwaliteitsimpuls 

December Fietspad Helperzoom 

December Verbeteren en doortrekken Slimme routes naar het Hoofdstation 

December Herbouw clubaccommodaties sportpark Het Noorden 

 

 

Geconstateerde onrechtmatigheden en voortgang IC-plan 
 

Voortgang controleplan en geconstateerde onrechtmatigheden 

Het controleplan 2019 en de concernbrede risico-analyse zijn opgesteld. Het College heeft het controleplan 

2019 op 2 juli 2019 vastgesteld en de raad hierover geïnformeerd. Vooruitlopend op de formele vaststelling zijn 

wij gestart met de uitvoering van de verbijzonderde interne controles, conform het afgesproken controleproces 

en de afgesproken formats. Ook hebben we de inrichting van de controledossiers gestandaardiseerd. Het 

controle-instrumentarium wordt ter instemming aan de externe accountant voorgelegd. De wijze waarop wij 

de steekproeven trekken wordt met de externe accountant afgestemd. 

 

Een risico bij de uitvoering van het controleplan 2019 is de beschikbare capaciteit. De afdeling moet bezuinigen 

en dit betekent een reductie in de formatie. Conform concernbeleid hebben wij de externe inhuur afgebouwd. 

Per 1 september 2019 start een junior-auditor en per 1 oktober 2019 een senior-auditor. Hiermee zijn onze 

vacatures vervuld.  

 

Per peildatum 30 juni 2019 hebben wij rubriceringsfouten geconstateerd. Deze fouten worden gecorrigeerd en 

leiden daarom niet tot rechtmatigheidsfouten.  

 

Ontwikkelingstraject audit (Visie COS610) 

De komende twee jaar moet audit binnen de organisatie kunnen doorgroeien naar een professionele afdeling. 

In 2020 is COS610 2a gereed. 

Op individueel niveau vindt coaching, scholing en training on the job plaats. In 2019 volgt de afdeling een 

inhoudelijke en vaardigheidstraining bij onze accountant. Deze training moet leiden tot een 

kwaliteitsverbetering en een betere aansluiting van de opzet en uitvoering van de verbijzonderde interne 

controles aan de eisen van de accountant.  

 



- 50 - 

 

 

Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid 
 

Zorg 

De voorbereiding voor de uitvoering van dit onderzoek is in gang gezet. We verwachten in het begin van 2020 

de eerste resultaten te kunnen presenteren.  
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Overige aandachtspunten 
 

Aanbevelingen rekenkamercommissie 
Burgerbetrokkenheid 

De rekenkamer stelde vast dat Groningen sterk is op de volgende punten: 

• Gebiedsgericht werken is het voertuig voor vernieuwende Participatie; 

• Vooruitstrevende aanpak, experimenteren; 

• Inzet op gelijkwaardige dialoog en maatwerk; 

• Geen modieuze benadering van ‘doe-democratie en overheidsparticipatie’;  

• Er is ruimte voor inwoners die op verschillende wijzen en in verschillende intensiteit betrokken willen zijn; 

• Flexibel in ‘handelingsrepertoire’ en instrumentarium; 

• Realistisch besef van plek gemeente in de netwerksamenleving: soms als gelijkwaardige partner, soms als 

hoeder van het algemeen of ‘zwakste’ belang. 

 

De rekenkamer gaf de volgende adviezen met betrekking tot burgerbetrokkenheid: 

• Leren in de hele organisatie; 

• Meer aandacht voor betrokkenheid burgers bij stedelijke thema’s; 

• Beter vastleggen beleid met betrekking tot burgerbetrokkenheid; 

• Aandacht voor rol raad en positiekeuze. 

 

In 2019 werken we aan: 

 

Het goede gesprek in de stad, wijken en dorpen en over thema’s: 

• We formuleren samen de waarden en uitgangspunten voor het samenspel in de stad en de dorpen: ‘zo 

doen we dat in Groningen!’; 

• We vernieuwen en ontwikkelen de methodieken en het samenspel, onder andere door de organisatie van 

een Bewonersconferentie en de evaluatie van de experimenten; 

• We ontwikkelen de 5 experimenten Democratische Vernieuwing door naar een Gronings model, per wijk 

een vorm; 

• We hebben aandacht voor democratisering in andere domeinen; 

• We organiseren een Noordelijke Dag van de Democratie  

 

Methoden en processen in de organisatie en in de stad: 

• We bezien onze planprocessen door het bij-de-tijd brengen van de inspraakverordening en het convenant 

met bewonersorganisaties, we willen toe naar meer betrokkenheid en zeggenschap van bewoners aan de 

voorkant van processen;  

• We beschikken najaar 2019 over een toolbox c.q. werkboek Participatie met instrumentarium dat onze 

proceskwaliteit helpt te verbeteren. We werken aan de zogenaamde ‘Factor D’: procesbegeleiding voor 

medewerkers en initiatiefnemers om de democratische kwaliteit van processen te verbeteren; 

• We investeren in Digitale Democratie door vanaf najaar 2019 over een online participatie-platform te 

beschikken en medewerkers te leren dat te gebruiken;  

• We ontwikkelen het gebiedsgericht werken verder door; 

• We hebben specifiek rond de invoering van de Omgevingswet oog voor participatie bij stedelijke thema’s 

en ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Organisatieontwikkeling: 

• We geven een extra impuls aan de ontwikkeling van onze organisatie, onder andere door het investeren 

in de gebiedsteams. Er is aandacht voor burgerbetrokkenheid in de opleidingsweek, in wijksafari’s, in 

College Tours/Summerschool en andere momenten in de organisatie. 

 

De commissie Werkwijze Raad komt in de tweede helft van 2019 met een voorstel over de ontwikkeling van de 

werkwijze van de nieuwe raad. De raad heeft eerder uitgesproken dat de inwoners van de gemeente een 

grotere rol zouden moeten krijgen bij het maken van politieke keuzes. In de nieuwe werkwijze is hier 

nadrukkelijk aandacht voor. Het zogenaamde ‘politieke markt’-model wat wordt voorgesteld geeft meer 

flexibiliteit en mogelijkheden aan burgers om in gesprek te komen met de raadsleden, mee te praten en 

wensen of bezwaren naar voren te brengen.   

Hiermee geven we invulling aan de adviezen van de rekenkamer. Een aantal processen leiden tot een concrete 

opbrengst in 2019. Tegelijkertijd werken we aan een permanente beweging. 

 

 

Subsidiebeleid 

1. Verstevigen van het Toezicht 

We zijn zeer tevreden over de uitwerking van het in 2018 vastgestelde Sanctiebeleid. Daarmee wordt stevig 

gestuurd op de verantwoording, tijdigheid en volledigheid van stukken. 

 

2. Ondersteunen bij tijdig aanleveren 

(Kleinere)instellingen worden actief benaderd met betrekking tot wijzigingen in de processen, de wijze van en 

het moment van aanleveren. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden van E-herkenning, dat een en ander 

nog verder zou kunnen vereenvoudigen. We zijn voornemens om E-herkenning voor een beperkt aantal 

instellingen te gebruiken bij de aanvragen voor 2020. Dat betreft dan met name kleine subsidies. 

 

3. Vinger aan de pols als de subsidieontvanger niet de uitvoerder van de activiteiten is 

Dit is in beeld, het komt echter maar heel sporadisch voor. 

 

4. Steekproefsgewijs boekenonderzoek 

Op dit moment wordt dit voorbereid. De verwachting was hiermee vanaf september te kunnen gaan werken. 

Dit heeft wat vertraging opgelopen en starten we in 2020. 

 

 

WMO 

1. Focus de verantwoording vooral op het doelbereik en de maatschappelijke effecten en voorzie deze van 

meerjarige trendinformatie en uiteraard verklaringen en duiding. 

Wij oriënteren ons op een aanpassing van de structuur van de volledige programmabegroting en kijken 

hiervoor onder andere naar voorbeelden bij andere gemeenten. Onderdeel van deze beoogde aanpassing is 

het invoeren van een doelenboom waarbij de focus meer komt te liggen op effect-indicatoren en minder op 

prestatie-indicatoren en operationele (stuur)informatie. Hiermee willen we de raad in staat stellen om meer te 

sturen op het “wat” en minder op het “hoe”.  Wij streven ernaar deze aanpassingen aan te brengen aan de 

programmabegroting 2021.  

 

2. Kom tot een beperktere set van indicatoren waarop de raad elk jaar WMO-breed wordt geïnformeerd over de 

bereikte effecten en doelen. De huidige ingezette koers van monitoring met 68 voor de WMO relevante 

indicatoren is voor de operationele aansturing door het college begrijpelijk, maar voor de raad naar 

verwachting niet inzichtelijk. 
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Wij hebben hiertoe in de programmabegroting 2020 specifiek voor programma 4 al een aantal beperkte 

aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben betrekking op het terugbrengen van het aantal 

indicatoren voor onder andere de WMO. Dit betreft vooral indicatoren die operationeel van aard zijn.  

 

3. Voeg aan de verantwoordingsinformatie een besluit of bespreekvoorstel toe zodat de raad ook in positie 

wordt gebracht om de controlerende taak uit te voeren en waar nodig veranderingen in de kaders aan te 

brengen. 

Wij besteden bij het presenteren van verantwoordingsinformatie doorlopend aandacht aan de vraag hoe we de 

raad zo goed mogelijk in positie kunnen brengen, en brengen hierin daar waar nodig verbeteringen aan. De 

beoogde aanpassing van de programmabegroting zal daarnaast ook bijdragen aan een betere positionering van 

en sturing door de raad.  

 

 

Aanbevelingen van de accountant 
In het rapport van bevindingen bij de jaarrekeningcontrole 2018 heeft PwC een aantal belangrijke bevindingen 

gedaan. In onze brief aan de raad  

(https://groningen.raadsinformatie.nl/document/7735876/1/Reactie%20op%20accountantsverslagen%202018

%20Groningen%2C%20Haren%20en%20Ten%20Boer) is hier door de organisatie op gereageerd. In deze brief 

zijn wij per domein ingegaan op de belangrijkste bevindingen. Bij deze tweede voortgangsrapportage geven wij 

een toelichting per domein hoe de stand van zaken is per september 2019.  

 

Ruimtelijk domein 

De doorontwikkeling grondbedrijf is zichtbaar in de uitwerking van de processen binnen het grondbedrijf en 

het structureren van de diverse rollen binnen het grondbedrijf. Daarnaast wordt voor het beheer van de 

grondexploitaties een nieuw systeem ingevoerd. Het proces van administratieve verwerking van de inkomende 

subsidies is nader aangescherpt en zal nadrukkelijk worden gemonitord bij het opstellen van de jaarrekening 

2019. 

 

Sociaal Domein 

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor betere beheersing van de financiële stromen WMO en Jeugd. 

Hierin krijgt ook het aantonen van de prestatielevering een plek. Het project is inmiddels gestart. Er vindt 

vroegtijdige afstemming plaats met de accountant over de inhoud van de controle en de aan te leveren 

controledocumenten zodat er ook meer spreiding van de uit te voeren controlewerkzaamheden kan 

plaatsvinden. 

 

Bedrijfsvoering/ algemeen 

Voor 2019 staat de vaststelling en implementatie van de Visie op Control nadrukkelijk op de agenda. Hierin 

wordt het principe van de drie verdedigingslinies van Control nader uitgewerkt. 

 

Het inkoopbeleid wordt herijkt in samenwerking met het primaire proces. De accountant heeft de aanbeveling 

gedaan dat de interne beheersing op aanbestedingen in 2019 verder moet worden aangescherpt. Dit punt 

wordt actief. Zo wordt de controle op de volledigheid en juistheid van de aanbestedingsdossiers in 2019 

uitgevoerd door de afdeling inkoop in afstemming met de afdeling Auditing en het primair proces.  
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Personeel 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de begrote formatie en het bijbehorende 

begrotingsbedrag, afgezet tegen de geprognosticeerde gemiddelde bezetting en de verwachte personele lasten 

voor 2019. De prognose voor 2019 is gebaseerd op de realisatie tot en met 30 juni 2019. Het betreft hier 

uitsluitend het ambtelijk personeel dat in vaste of tijdelijke dienst is, inclusief de begroting en verwachte 

realisatie van het programma “Van werk naar werk” en exclusief het bestuur, de raad, externe inhuur en WSW-

personeel. 

 

(Bedragen x 1.000 

Euro) 

Actuele 

begroting 2019 

Prognose 2019 

 

Verschil 

actuele begroting en 

prognose 2019 

 fte Euro fte Euro fte Euro 

Personeel vast en 

tijdelijk 

2.985 211.265 2.942 208.999 

 

43 2.266 

 

Verschil actuele begroting en prognose 2019 

In de actuele begroting en in de prognose 2019 zijn alle op dit moment bekende effecten op de salarissen en 

sociale lasten verwerkt. Te denken valt aan aanpassingen in de pensioenpremies per 1 januari 2019. Verder is 

er rekening gehouden met incidentele en structurele vergoedingen die in 2019 zullen worden uitbetaald. Het 

verschil tussen de actuele begroting en de prognose 2019 bestaat uit de vacatureruimte van 2,3 miljoen euro 

die gebruikt wordt ter dekking van een deel van de externe inhuur.  

 

Leeftijdsopbouw 

   Leeftijd M V Total 

  Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE 

<25 21 20,51 18 16,16 39 36,67 

>=25 < 35 132 125,82 241 200,31 373 326,13 

>=35 < 45 317 303,71 358 285,96 675 589,67 

>=45 < 55 483 461,02 551 441,52 1.034 902,54 

>=55 708 650,39 567 436,62 1.275 1.087,01 

Total 1.661 1.561,45 1.735 1.380,58 3.396 2.942,03 

 

In, door en uitstroom  

In het eerste half jaar van 2019 zijn er 187 vacatures opengesteld. Hiervan zijn er 171 vervuld in het eerste half 

jaar. Er zijn daarbij 56 interne kandidaten geplaatst en de instroom van buiten bedroeg 115. 

De uitstroom bedroeg in het eerste half jaar van 2019 129 medewerkers. 

 

Verzuim 

Het verzuimcijfer over het eerste half jaar van 2019 is 6,1%. Dit is een afwijking ten opzichte van de begroting 

voor 2019 (5,4%). Het is echter wel een forse daling vergeleken met VGR 2019-I, het verzuimcijfer bedroeg toen 

6,9%. De meldingsfrequentie, zoals vastgesteld in de begroting van 2019 is 1,0. De gerealiseerde 

meldingsfrequentie in het eerste half jaar komt ook uit op 1,0. Het verzuim korter dan 1 jaar bedroeg 5,5%, het 

langdurig verzuim was 0,6%.  

Een van de duidelijke oorzaken voor het hogere verzuim is de onrust die ontstaat bij reorganisaties die lang 

duren en die leiden tot nieuwe taken, functies en ook nieuwe leidinggevenden. Dit leidt bij medewerkers tot 

onzekerheid, zij vragen zich of ze wel capabel genoeg zijn om alle taken te doen. Hierbij speelt niet alleen het 

veranderende werk een rol, er zijn gelet op de totale leeftijdsopbouw, ook steeds meer leeftijdsgebonden 

klachten. Oudere werknemers hebben meer kans op medische uitval. Vergrijzing zorgt dus per definitie voor 

verzuim. Dit speelt des te meer bij werkzaamheden met een sterk fysiek karakter. Medewerkers met fysieke 
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klachten die mogelijk niet of niet volledig terug kunnen keren in het eigen werk blijven langdurig verzuimen, 

omdat er weinig andere mogelijkheden voor deze medewerkers zijn binnen de gemeente. De verwachting is 

dat, ondanks de dalende tendens in het tweede kwartaal, het verzuimpercentage voor dit jaar hoger zal 

uitkomen dan 5,4 %.  

In het kader van de in het eerste kwartaal vastgestelde visie op verzuim “Voorkomen is beter” zal de focus 

komen te liggen op een omslag in denken over verzuim naar denken in (positieve) gezondheid. Ziek zijn leidt 

niet automatisch tot verzuim en arbeidsongeschiktheid. Er zal steeds meer nadruk worden gelegd om ‘verzuim’ 

op de agenda te krijgen en het belang van goede en tijdige verzuimbegeleiding onder de aandacht te brengen. 

Daarbij valt te denken aan verruiming van het trainingsaanbod, het aanbieden van een ‘toolbox’ vitaliteit en 

het organiseren van inspiratiesessies rondom het thema ‘positieve gezondheid’. 

 

Externe inhuur     

De externe inhuur bedroeg in het eerste half jaar 15,4 miljoen euro. Dat is iets lager dan in dezelfde periode in 

2018. De totale externe inhuur bedroeg in 2018 36,2 miljoen euro. Trendmatig zou het totaalbedrag over 2019 

aan externe inhuur uitkomen op 35 miljoen euro. De verwachting is echter dat het lager gaat uitkomen omdat 

de externe inhuur bij met name Informatie & Services (I&S) sterk af neemt nu de eerste fase van de 

outsourcing is afgerond. Tevens is bij I&S het reorganisatieplan DIV per 1 juli 2019 vastgesteld en de uitwerking 

daarvan zal ook leiden tot een lagere behoefte aan externe inhuur.  

De externe inhuur bij I&S en Stadsontwikkeling vormen het eerste half jaar met respectievelijk 3,3 en 3,5 

miljoen euro een groot deel van de totale inhuur. De prognose voor I&S voor geheel 2019 komt uit 5,3 miljoen 

euro. Over het jaar 2018 bedroeg de externe inhuur bij I&S in zijn totaliteit 10,5 miljoen euro. De dalende trend 

hierbij is begonnen in mei. 

Bij Stadsontwikkeling wordt ondanks de aantrekkende economie ook een licht lager resultaat verwacht omdat 

een deel van de inhuur capaciteit omgezet wordt naar (tijdelijke) ambtelijke aanstellingen. De dekking uit 

projectgelden voor 2019 bedraag voor stadsontwikkeling 2,9 miljoen euro. Niettemin zal het resultaat mede 

blijven afhangen van het al dan niet doorgaan van investeringsprojecten.  

De keuze voor externe inhuur levert ook voordelen op. Men kan piekbelasting beter opvangen, bij projecten 

heeft men tijdelijk (gespecialiseerd) personeel nodig en bij toekomstige reorganisaties voorkomen we hiermee 

dat we meer vast personeel hebben, waar na de reorganisatie geen plek meer voor is. 

De totale prognose voor 2019, mede gebaseerd op de uitvraag bij de directies hierover, is dat de externe 

inhuur uitkomt op 33,5 miljoen 

 

De nota Regulering externe inhuur die begin april 2018 in het GMT is vastgesteld heeft geleid tot een grotere 

bewustwording bij de keuze voor externe inhuur en meer sturing op de ontwikkeling per directie. Externe 

inhuur is een vast onderdeel van de directieplannen en onderwerp van de resultaatgesprekken in het kader van 

de planning en control cyclus. 
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Eerder gedane toezeggingen 
 

Treasury 

De lange financieringsbehoefte is voor 2019 begroot op 10 miljoen euro. We verwachten in deze VGR een 

financieringsbehoefte van gemiddeld 90 miljoen euro. Hiervan financieren we naar verwachting 23 miljoen 

euro met nieuwe langlopende leningen en 67 miljoen euro met kort geld (korte mismatch benutting).  Het 

volgende overzicht geeft inzicht in de gemiddelde omvang van de lange vermogenspositie: 

 

(Bedragen x 1,0 miljoen euro) BGR 2019 VGR 2019-2 

Financieringsbehoefte lang   

Investeringen voorgaande jaren 1.425 1.353 

Investeringen 2019 
 

21 

Te financieren (1) 1.425 1.374 

   

Financieringsmiddelen lang   

Portefeuille langlopende leningen 1.152 1.050 

Reserves en voorzieningen 263 234 

Beschikbare financiering (2) 1.415 1.284 

   

Saldo financiering lang (1-2) 10 90 

Nieuwe langlopende leningen - 23 

Korte mismatchfinanciering 10 67 

 

De lange financieringsbehoefte bedraagt naar verwachting gemiddeld 90 miljoen euro. Dit is 4 miljoen euro 

lager ten opzichte van VGR 2019-I. De investeringen blijven nog achter (met name de riolering Stadsbeheer).  

 

Door het achterblijven van de investeringen is het rentenadeel op het taakveld Treasury ten opzichte van VGR 

2019-I opgelopen met 316 duizend euro. Daarnaast is er dit jaar een rentevoordeel, als gevolg van de 

vervroegde aflossing van een aantal leningen van woningbouwcorporatie Lefier. De boeterente levert in 2019 

een incidenteel voordeel op van 518 duizend euro. 

 

We verwachten gemiddeld 67 miljoen euro met kort geld te financieren. De korte rente zit nog steeds onder de 

nul procent. De rentebaten op kasgeldleningen bedragen in 2019 naar verwachting 590 duizend euro. 

 

Begin juni is een nieuwe langlopende lening van 40 miljoen euro afgesloten, met een looptijd van 13 maanden. 

We verwachten dat we de rest van het jaar geen nieuwe langlopende leningen meer hoeven aan te trekken om 

binnen de geldende limieten te blijven. Gemiddeld zal er daardoor gedurende 2019 23 miljoen euro van de 

financieringsbehoefte worden afgedekt met nieuwe langlopende leningen. 
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Bezuinigingen 
In deze voortgangsrapportage beperken wij ons tot de openstaande opgave voor 2019, aangevuld met 

hervormingen en taakstellingen die nog niet structureel zijn ingevuld. Wij maken daarbij onderscheid in 

hervormingen organisatie, hervormingen coalitieakkoord en overige hervormingen en taakstellingen. 

 

Afwijkingen hervormingen 2019 Opgave 

2019 

Realisatie 

2019 

Afwijking 

Resterende hervormingen organisatie                     6.001              2.874           -3.127  

Hervormingen coalitieakkoord                   47.226           47.226                   0  

Overige hervormingen en taakstellingen                     4.319              4.282                  -37  

Totaal                   57.546           54.382           -3.164  

 

Wij verwachten voor de maatregelen op de organisatie een nadeel van 3,1 miljoen euro. Dit nadeel is inclusief 

een forse krimpopgave van het Shared Service Center (SSC). De organisatieontwikkeling binnen het SSC is in 

volle gang, met als doel om een efficiëntere en slagvaardigere organisatie te worden. Er lopen diverse trajecten 

zoals: outsourcing ICT, realisatie Business Case DIV, verbeteren financiële- en HRM- managementinformatie, e-

HRM, vernieuwing Communicatie, doorontwikkeling Financiën, vereenvoudiging financiële administratie en e-

facturatie. Aan de organisatieontwikkeling is een bezuiniging gekoppeld die deels is gerealiseerd. Het nog niet 

volledig realiseren van die bezuiniging komt grotendeels doordat de personele krimp meer tijd vraagt. We zien 

taken en formatie afnemen, maar het daadwerkelijk inzetten van minder mensen vraagt nog een grote 

inspanning. Voor 2019 verwachten wij voor het SSC een nadeel van afgerond 2,0 miljoen euro. De nadelen bij 

de overige directies bedragen opgeteld 1,1 miljoen euro. 

 

De hervormingen uit het coalitieakkoord bedragen 47,2 miljoen euro. Deze worden in 2019 gerealiseerd. De 

belangrijkste posten daarbinnen zijn:  

• Verhogen OZB van 4,3 miljoen; 

• Dekking uit weerstandsvermogen van 27,4 miljoen; 

• Inzet rekeningresultaat 2018 van 4,4 miljoen; 

• Ruilmiddelen (incidenteel voor structureel) van 9,9 miljoen. 

Het grootste deel van de hervormingen zijn technisch en daarmee in de begroting al gerealiseerd. 

 

De prognose van 3,2 miljoen euro nadeel is 1,4 miljoen nadeliger dan gepresenteerd bij VGR 2019-I (nadeel 1,8 

miljoen euro). De belangrijkste afwijkingen zijn: 

• Bij de SSC-directies is het tekort in 2019 incidenteel 495 duizend euro hoger. Bij VGR 2019-I is per abuis 

voor 2019 uitgegaan van een onjuiste verwerking van de taakstellingen. Voor 2020 en daarna heeft dit 

geen effect; 

• Stadsontwikkeling presenteert een eenmalig nadeel op de bedrijfsvoering van 500 duizend euro. Dit 

nadeel is incidenteel voor 2019 en is voor 2020 opgelost. Bij VGR 2019-I is dit tekort niet als taakstelling 

op de organisatie meegenomen; 

• In de begroting hebben wij een taakstelling op inleenkrachten opgenomen van 800 duizend euro. Op basis 

van VGR 2019-II komen wij dit jaar daarop 330 duizend euro tekort. Het voordeel ontstaat pas bij 

overeenkomsten na 1 september 2017. Veel externe inleen is nog gebaseerd op overeenkomsten van 

voor die tijd. Daarnaast is een dalende trend in de externe inleen zichtbaar. 
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Het nadeel komt bij de volgende programma’s tot uitdrukking. 

Programma  Lasten   Baten   Totaal  

11 Dienstverlening                         -80  -47               -127  

12 College, raad en gebiedsgericht werken                       -173                -173  

14 Overhead en ondersteuning organisatie                    -3.682                 818           -2.864  

Totaal                    -3.935                 771           -3.164  

 

Wij verwachten voor 2020 uit te komen op een tekort van 2,1 miljoen euro. Dit bedrag is opgevoerd als te 

dekken opgave voor de begroting 2020. We gaan er van uit dat we ten opzichte van 2019 een besparing van 1 

miljoen euro kunnen realiseren. Deze besparing is als volgt opgebouwd: 

• Besparingen op de organisatie van 1,2 miljoen euro. 

• Nadeel op restwaarde maatschappelijk vastgoed van 0,1 miljoen euro. Eerder hebben wij uw raad gemeld 

dat deze taakstelling structurele is gerealiseerd. Op basis van recente berekeningen komen wij structureel 

0,1 miljoen euro lager uit. 

• Overige effecten 0,1 miljoen euro nadelig. 
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Interne klachtbehandeling en ombudsmanzaken 
 

Op verzoek van de raadscommissie Financiën & Veiligheid vormen de halfjaarcijfers van de klachtbehandeling 

integraal onderdeel van deze rapportage.  

De cijfers betreffen de periode januari tot en met juni 2019. U treft dezelfde informatierubrieken aan als in het 

gemeentelijke Jaarverslag Klachten, zodat het mogelijk is de recente ontwikkelingen met die van de afgelopen 

jaren te vergelijken: https://gemeente.groningen.nl/jaarverslag-klachten/ 

Wijze van 

afhandeling 

Ontvangen 

Jan-jun 2018 

Ontvangen  

Jan-jun 2019 

Afgehandeld 2019 Formeel 2019 

(Jan-jun 2018) 

Informeel 2019 

(Jan-jun 2018) 

WIMP 72 88 88  31 (22)  57 (46) 

Maatschappelijke  

Ontwikkeling 

17   11  11                6 (5) 5 (9) 

Stadsontwikkeling 45 - - - (4) (31) 

Stadsbeheer 58 116 93 1 (2) 92 (53) 

Stadstoezicht 10 26 26  2(1) 24 (4) 

Publieke 

dienstverlening 

28 - - - (13) -(14) 

Concernstaf 11 - - - (1) - (8) 

SSC 7 - - - (6) - (0) 

 

Toelichting:  

• We streven ernaar klachten informeel af te handelen. Door uitleg, meer informatie en het bieden van 

praktische oplossingen voelt de klager zich vaak al gehoord en geholpen. 

• Vanwege ziekte van medewerkers en daarmee samenhangend inwerken van vervangers zijn van de 

directies Stadsontwikkeling, Concernstaf, SSC en Publieke dienstverlening op het moment van verschijnen 

van deze rapportage nog geen halfjaar cijfers bekend. De ontbrekende informatie komt met het verschijnen 

van het Jaarverslag Klachten 2019 beschikbaar.  

• Er is sprake van een verdubbeling van het aantal klachten bij de directie Stadsbeheer. Een deel van de 

toename is te verklaren uit het nu grotere werkgebied (gemeentelijke herindeling). Daarnaast zijn 

opmerkelijk veel klachten ontvangen over de gladheidsbestrijding in januari; met name over het fietspad 

Helperzoom, dat overigens ook met regen glad zou zijn.  

 

Soort klachten Afgehandeld 

Jan-jun 2019  

(Jan-jun 2018) 

Onjuiste informatie 

(Jan-jun 2018) 

Onheuse 

Bejegening (jan-jun 

2018) 

Incorrecte 

Afhandeling (jan-

jun 2018) 

Overig  

(Jan-jun 2018) 

WIMP  88 (68) 4 (5) 9 (16)  27(18) 48 (29) 

Maatschappelijke  

Ontwikkeling 

11 (14) 0 (5) 1 (1)  6 (5)  4 (3)  

Stadsontwikkeling - (35) -(1) - (1) - (32) - (1) 

Stadsbeheer 93 (55) 0 (0)   13 (7)  80 (48) (0) 

Stadstoezicht 26 (5)  5(1)  1(4)  0(0) 20 (0) 

Publieke 

dienstverlening 

- (27) - (16) - (4) - (4) - (3) 

Concernstaf - (9) - (0) - (0) - (9) - (0) 

SSC - (6) - (0) - (0) - (6) - (0) 
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Toelichting: 

• Onjuiste informatie: De klager verwijst naar niet-correcte informatie op bijvoorbeeld het internet, in 

brieven, folders en dergelijke. Kan ook onjuiste informatie van een medewerker zijn.  

• Onheuse bejegening: De klager ervaart het optreden van een medewerker als beledigend, onbehoorlijk of 

onredelijk.  

• Incorrecte afhandeling: De klager vindt dat de gemeente iets verkeerd doet, bijvoorbeeld te laat reageert, 

of dat een procedure niet goed is verlopen.  

• Overig: Klachten die niet duidelijk in een van de bovengenoemde soorten thuishoren. 

 

Oordeel Formeel 

afgehandeld 

Jan-jun 2019 

(Jan-jun 2018) 

Gegrond Deels gegrond Ongegrond Geen oordeel 

WIMP  31(22)  9(5)  6 (2)  12 (0)  4(15) 

Maatschappelijke  

Ontwikkeling 

6 (5) 1(2) 0 (0) 5 (3) 0 (0) 

Stadsontwikkeling - (4) - (1) - (1) - (1) - (1) 

Stadsbeheer 1 (2) 0 (0) 0 (2) 1(0)  0(0) 

Stadstoezicht 2 (1)  1(1) - (0) -(0) 1(0) 

Publieke 

dienstverlening 

-(13) -(6) -(2)  -(5)  -(0) 

Concernstaf - (1) -(1)  -(0)  -(0) -(0) 

SSC -(6) -(6) -(0)  -(0) -(0) 

 

Toelichting: 

Over klachten die we op formele wijze afhandelen moeten we oordelen. Voor de burger is het van belang dat 

we hem of haar horen in zijn of haar klacht en waar nodig een passende oplossing bieden.  

 

Afhandelingstermijn Totaal  

Jan-jun 2019 

(Jan-jun 2018) 

<6 weken 6-10 weken >10 weken 

WIMP  88 (68)  85 (59)  3(9)  0 (0) 

Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

11 (14) 10 (13) 1(1) 0 (0) 

Stadsontwikkeling - (35) -(31) - (3) - (1) 

Stadsbeheer 93 (55) 85 (54) 8 (1) 0 (0) 

Stadstoezicht 26 (5) 26 (5) 0 (0) 0 (0) 

Publieke 

dienstverlening 

- (27) - (27) - (0) - (0) 

Concernstaf - (9) - (7) - (2) - (0) 

SSC - (6) - (4) - (1) - (1) 

 

Toelichting: We streven naar een zorgvuldige klachtbehandeling binnen de termijn van 6 weken.  

 


