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Geachte heer, mevrouw,

Uw raad bespreekt op 10 juli 2019 de Gemeenterekeningen 2018 van de
voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Ondanks de
zorgvuldigheid waarmee deze gemeenterekeningen zijn opgesteld, is er toch
een aantal onjuistheden in de boekwerken geslopen. Per voormalige gemeente
is een erratum opgenomen als bijlage. Deze zijn niet van invloed op het
geschetste beeld.
Wij verzoeken u de drie errata te betrekken bij de besluitvorming over de
Gemeenterekeningen in uw raad van 10 juli 2019. Na vaststelling van
Gemeenterekeningen zullen wij de wijzigingen verwerken in de boekwerken
gemeenterekening 2018 en de website. De gewijzigde versies van het
boekwerken zullen ook op onze gemeentelijke website gepubliceerd worden.
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Bijlage 1 Erratum Gemeenterekening 2018 voormalig gemeente
Groningen
Boekwerk bladzijde 96, indicatoren 4.2.2. Specialistische
Zorgvoorziening
In de tabel met de indicatoren op bladzijde 96 stonden nog een aantal op
‘later toevoegen’. Deze zijn inmiddels bekend en voegen we toe aan de tabel.
Daarnaast zijn de aantal die in de rekening van 2017 waren opgenomen,
aangepast aan de manier waarop ze vanaf 2018 worden samengesteld. Dit in
verband met de vergelijkbaarheid.
Indicator(en)*
Aantal geïndiceerde vervoer- en woonvoorzieningen
Aantal geïndiceerde maatwerk voorzieningen individuele
ondersteuning
Aantal geïndiceerde maatwerk voorzieningen groepsgerichte
ondersteuning
Aantal geïndiceerde maatwerk voorzieningen kortdurend
verblijf

Behaald
2017**
14.262 (8.257 pers.)
2.520 (2.345 pers.)

Behaald
2018**
13.806 (8.055 pers.)
2.594 (2.434 pers.)

1.338 (1.023 pers.)

1.279 (984 pers.)

16 (16 pers.)

8 (8 pers.)

* Het betreft hier bij de hieronder genoemde voorzieningen telkens eerst het aantal geïndiceerde voorzieningen en
tussen haakjes het aantal unieke personen met de betreffende geïndiceerde voorziening (personen kunnen meerdere
geïndiceerde voorzieningen hebben; de som van het aantal unieke personen met een voorziening kan daarmee (bij
sommige productgroepen) afwijken van het aantal geïndiceerde voorzieningen per productgroep, de som van het
aantal unieke personen voor de verschillende productgroepen tezamen is daardoor tevens hoger dan het totaal aantal
unieke personen met een voorziening);
** De peildata van de aantallen voorzieningen en personen betreffen respectievelijk 31-12-2017 en 31-12-2018;

Boekwerk bladzijde 101, indicator Beschermd Wonen
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening was de indicator Aantal
unieke voorzieningen Beschermd wonen nog niet bekend. Inmiddels zijn deze
aantallen beken. Onderstaande aantallen nemen we op in de tabel met
prestatie-indicatoren op bladzijde 101:
Aantal unieke voorzieningen (personen) Beschermd Wonen
Behaald 2017: 1.398 (1.393)
Behaald 2018: 1.462 (1.453)
Boekwerk bladzijde 355, verbonden partij Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst
In de paragraaf Verbonden partijen is bij de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Groningen de jaarcijfers 2018 aangepast naar de meest
recente (door de verbonden partij vastgestelde) jaarcijfers.
Tabel was:
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Vermogen
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 16
miljoen euro en op 31 december 16 miljoen euro.
Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is nul euro
en op 31 december nul euro.
Financieel resultaat
Het resultaat over 2018 bedraagt nul euro.
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Tabel wordt:
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Vermogen
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 1,738
miljoen euro en op 31 december 2018 2,931 miljoen
euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018
bedroeg 4,595 miljoen euro en op 31 december
2,596 miljoen euro.
Financieel resultaat
Het voordelige resultaat over 2018 bedroeg 1,065
miljoen euro.
Boekwerk bladzijde 363, verbonden partij Noordelijk Belastingkantoor
In de paragraaf Verbonden partijen zijn bij de gemeenschappelijke regeling
Noordelijk Belastingkantoor de jaarcijfers 2018 aangepast naar de meest
recente jaarcijfers. Daarnaast stond er in het kopje Vermogen dat dit niet van
toepassing is, dat is aangepast.
Tabel was:
Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor
Financieel belang
De deelnemersbijdrage voor Groningen in 2018 was begroot op
4,9 miljoen euro (inclusief compensabele btw) (42%). Het
aandeel van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s
en Wetterskip Fryslân bedraagt in totaal 58%.
Vermogen
Niet van toepassing.
Financieel resultaat
Het resultaat van het Noordelijk Belastingkantoor sluit met een
negatief verschil ten opzichte van de begroting van 1,1 miljoen
euro (inclusief compensabele btw). Voor Groningen betekent
dit een extra netto bijdrage van 179 duizend euro. Deze extra
bijdrage kan worden opgevangen binnen de bestaande middelen
die bestemd zijn voor het Noordelijk Belasting- kantoor.
Tabel wordt:

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor
Financieel belang
De deelnemersbijdrage voor Groningen in boekjaar 2017/2018
(verlengd boekjaar dat liep van 1 juli 2017 tot en met 31
december 2018) bedroeg 5,358 miljoen euro (inclusief
compensabele btw) (42,8 %). Het aandeel van de
waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip
Fryslân bedroeg in totaal 57,2 %.
Vermogen
Het eigen vermogen per 1 juli 2017 bedroeg 0 euro. Per 31
december 2018 was er eveneens sprake van een eigen
vermogen van 0 euro. Het vreemd vermogen per 1 juli 2017
bedroeg 0 euro. Per 31 december 2018 was sprake van een
vreemd vermogen 6,852 miljoen euro.
Financieel resultaat
Het resultaat van het Noordelijk Belastingkantoor bedroeg 0
euro. Ten opzichte van de begroting was sprake van een
negatief verschil van 1,1 miljoen euro (inclusief compensabele
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btw). Voor Groningen betekent dit een extra netto bijdrage van
67 duizend euro. Deze extra bijdrage kon worden opgevangen
binnen de bestaande middelen die bestemd zijn voor het
Noordelijk Belasting- kantoor.
Boekwerk bladzijde 371, verbonden partij GEMM CV en BV
Bij de verbonden partij GEMM CV en BV was het financieel resultaat nog
niet opgenomen. Het resultaat over 2018 is nog niet bekend. Het begroot
resultaat 2019 bedraagt 0,6 duizend euro, dit nemen wij op in de betreffende
tabel.
Boekwerk bladzijde 374, verbonden partij Stichting Weerwerk
In de tabel van de verbonden partij Stichting Weerwerk was het vermogen en
het financieel resultaat nog niet ingevuld. De laatst beschikbare cijfers hebben
betrekking op 2016. Het eigen vermogen per 1 januari 2016 was 296 duizend
euro en bedroeg op 31 december 2016 40 duizend euro. Het vreemd
vermogen was op 1 januari 2016 144 duizend euro en op 31 december 2016
259 duizend euro. Het nadelige resultaat over 2016 bedroeg 256 duizend
euro. Wij passen de tabel hierop aan.
Boekwerk bladzijde 474, tabel materiele vaste activa
Een aantal correcties die we naar aanleiding van bevindingen van de
accountant hebben doorgevoerd, zijn helaas niet helemaal juist in de tabellen
opgenomen. Het gaat alleen om de regel Totaal overige materiële vaste
activa, het bedrag in de kolom bijdrage van derden moet 8.571 miljoen euro
zijn in plaats van 7.624 miljoen euro.
Tabel was:

(Bedragen x 1.000)
Totaal overige materiële
vaste activa

Boekwaarde 3112-2017

Verschuiv
ing
gedurend
e het jaar

Investeringen

382.462

-1.130

25.844

Afwaar
deringe
n

Desinvesteringen

Bijdragen
van
derden

Afschrijving
2018

Boekwaard
e 31-122018

17

7.624

14.475

384.113

Bijdragen
van Afschrijving
derden
2018

Afwaar- Boekwaarde
deringen 31-12-2018

Tabel wordt:

(Bedragen x 1.000)
Totaal overige materiële
vaste activa

Boekwaarde
31-12-2017

Verschuivi
ng
gedurende
het jaar

382.462

-1.130

Investe- Desinvesteringen
ringen
25.844

17

8.571

14.475

Boekwerk bladzijde 486, niet uit de balans blijkende verplichtingen
In de categorie niet uit de balans blijkende verplichtingen worden de
meerjarige inkoopcontracten met een resterende contractwaarde van 1
miljoen of hoger opgenomen. Bij een aantal meerjarige contracten was per
abuis niet de resterende contractwaarde, maar de contractwaarde van de
gehele looptijd opgenomen.

384.113
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De tabel was:
MEERJARIGE RAAM CONTRACTEN
(bedragen x 1.000 euro)
Omschrijving Domein

Resterende contract
waarde

einde
contract

Ruimtelijk

9.551

2019

Ruimtelijk

11.401

2020

Ruimtelijk

2.400

2021

Ruimtelijk

4.567

2022

Bedrijfsvoering en overig

3.567

2020

Bedrijfsvoering en overig

2.400

2021

Bedrijfsvoering en overig

31.369

2024

Resterende contract
waarde

einde
contract

Ruimtelijk

3.051

2019

Ruimtelijk

6.700

2020

Ruimtelijk

2.400

2021

Ruimtelijk

4.567

2022

Bedrijfsvoering en overig

2.067

2020

Bedrijfsvoering en overig

31.108

2024

De tabel wordt:
MEERJARIGE RAAM CONTRACTEN > € 1.000.000
(bedragen € x 1.000)
Omschrijving Domein

Boekwerk bladzijde 487, tabel gewaarborgde geldleningen
Vanuit het NHG (Nationale Hypotheek Garanties) hebben wij op 13 juni een
actualisatie gekregen van de standen van de afgegeven garanties. Deze
actualisatie konden wij niet meer tijdig in het boekwerk verwerken.
Tabel was:
Hoofdsom
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)
Garantie sociale woningbouw (WSW)

1.583.431

Garantie aankoop eigen woning (WEW)

Nieuwe Totaal van de
Restant
gewone en
gewaarborgde buitengewone
31-12-2017
31-12-2018
geldleningen
aflossing
1.494.947
61.900
133.734 1.423.113
Restant

-

127.000

1.076.000

-

Garantie Startersfonds Triodos

180

152

80

79

153

100%

Garantie Sportverenigingen

127

123

100

16

207

50%

1.583.738

2.571.222

62.080

260.829

2.499.473

Totaal van de
gewone en
buitengewone
aflossing
133.734

Restant

1.423.113

-

26.000

1.050.000

-

Totaal gewaarborgde geldleningen

1.076.000

Dekking

Tabel wordt:
Restant
Omschrijving (bedragen x 1.000
euro)
Garantie sociale woningbouw (WSW)
Garantie aankoop eigen woning
(WEW)
Garantie Startersfonds Triodos
Garantie Sportverenigingen
Totaal gewaarborgde geldleningen

Hoofdsom
1.583.431

Nieuwe

gewaarborgde
31-12-2017
geldleningen
1.494.947

61.900

1.076.000

31-12- Dekking
2018

180

152

80

79

153

100%

127

123

100

16

207

50%

1.583.738

2.571.222

62.080

159.829

2.473.473
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Boekwerk bladzijde 521, Sisa bijlage
Uit de controle door PwC van de Sisa bijlage is naar voren gekomen dat er
twee indicatoren nog niet gevuld waren. Het betreft indicator G2/11, deze
moet als ‘o’ worden opgenomen. Hier was per abuis niets ingevuld. Daarnaast
moet bij indicatornummer G2/12 ‘Ja’ komen te staan, ook deze indicator was
nog niet gevuld.
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Bijlage 2 Erratum Gemeenterekening 2018 voormalige gemeente Ten
Boer
Boekwerk bladzijde 129, verbonden partij Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst
In de paragraaf Verbonden partijen is bij de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Groningen de jaarcijfers 2018 aangepast naar de meest
recente (door de verbonden partij vastgestelde) jaarcijfers.
Tabel was:
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Vermogen
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 16 miljoen euro en
op 31 december 16 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1
januari 2018 is nul euro en op 31 december nul euro.
Financieel resultaat
Het resultaat over 2018 bedraagt nul euro.

Tabel wordt:
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Vermogen
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 1,738 miljoen euro
en op 31 december 2018 2,931 miljoen euro. Het vreemd
vermogen op 1 januari 2018 bedroeg 4,595 miljoen euro en op
31 december 2,596 miljoen euro.
Financieel resultaat
Het voordelige resultaat over 2018 bedroeg 1,065 miljoen euro.

Boekwerk bladzijde 130, verbonden partij Vereniging van Groninger
Gemeenten (VGG)
Bij de verbonden partij Vereniging van Groninger Gemeenten zijn per abuis
het eigen vermogen per 1-1-2018 en het vreemd vermogen per 1-1-2018 en
31-12-2018 niet opgenomen. Deze bedragen nemen we op in de betreffende
tabel en zijn als volgt:
Eigen vermogen per 1-1-2018:
€ 148.100,00
Vreemd vermogen per 1-1-2018:
€ 353.840,00
Vreemd vermogen per 31-12-2018 :€ 262.976,00
Boekwerk bladzijde 135, tabel Baten en Lasten
In de tabel baten en lasten is per abuis de regel ‘waarvan overhead’ niet
opgenomen onder de regel Programma Openbaar Bestuur. Overhead moet in
het overzicht Baten en Lasten apart gepresenteerd worden conform het BBV.
Deze regel voegen we als volgt toe:
Realisatie 2018

Baten

Lasten

Begroting 2018

Saldo

Primitief

Na wijziging

Saldo

Saldo

Programma Openbaar
Bestuur

713.250

3.865.300

-3.152.050

-2.831.983

-3.524.963

Waarvan Overhead

346.660

2.107.491

-1.760.831

-1.482.104

-1.677.084
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De rest van de tabel wijzigt niet.
Bijlage 3 Erratum gemeenterekening 2018 voormalige gemeente Haren
Boekwerk bladzijde 58, Verbonden partij Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst
In de paragraaf Verbonden partijen is bij de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Groningen de jaarcijfers 2018 aangepast naar de meest
recente (door de verbonden partij vastgestelde) jaarcijfers. Dit wordt in alle
drie boekwerken aangepast.
Tabel was:
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Vermogen
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 16 miljoen euro en
op 31 december 16 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1
januari 2018 is nul euro en op 31 december nul euro.
Financieel resultaat
Het resultaat over 2018 bedraagt nul euro.

Tabel wordt:
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Vermogen
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 1,738 miljoen euro
en op 31 december 2018 2,931 miljoen euro. Het vreemd
vermogen op 1 januari 2018 bedroeg 4,595 miljoen euro en op
31 december 2,596 miljoen euro.
Financieel resultaat
Het voordelige resultaat over 2018 bedroeg 1,065 miljoen euro.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Diana Starmans

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

