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steiier F.P. Hiemstra 

Gemeente 

yjroningen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 76 98 Bijlageln) 1 

Datum 0 4 - 1 1 - 2 0 1 4 Uwbriefvan -

Ons kenmerk 4 6 9 9 0 9 2 

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Uw raad bespreekt op 5 en 12 november 2014 de ontwerpbegroting 2015. 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de ontwerpbegroting 2015 is opgesteld, 
zijn er toch enkele fouten in het boekwerk geslopen. De fouten staan in 
bijgaand erratum. De fouten zijn niet van invloed op het geschetste beeld. 

Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de besluitvorming over de 
Gemeentebegroting 2015 in uw raad van 12 november 2014. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

ĝemeester, 
(Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 



BIJLAGE 
Erratum ontwerp gemeentebegroting 2015 

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de ontwerp gemeentebegroting 2015 is opgesteld, zijn er toch 
enkele fouten in het boekwerk geslopen. De fouten staan in bijgaand erratum. De fouten zijn niet van 
invloed op het geschetste beeld. 

1. Pag 28 Laatste alinea vierde zin. 
Er staat 

Een plaatsing leidt daarmee per definitie tot uitstroom uit de bijstand. 

Dit moet zijn: 
Een plaatsing leidt daarmee niet per definitie tot uitstroom uit de bijstand. 

2. Pagina 41 Laatste zin tabel Meetbaar resultaat 
Er staat 

Afgewezen uitkeringsaanvragen 70% 63% Daling 

Dit moet zijn: 
Toegekende uitkeringen 70% 63% Daling 

3. Pagina 195 Eerste alinea derde zin. 
Er staat: 

Ook in 2015 gaat het Bouwoffensief door en zijn er voor 1,55 miljoen euro aan middelen gereserveerd. 

E r staat: 
Ook in 2015 gaat het Bouwoffensief door en zijn er voor 2,0 miljoen euro aan middelen gereserveerd. 

4. Pagina 297 Wat gaat het kosten deelprogramma 13.1 
In de financiele toelichting op deelprogramma 13.1 bij het onderdeel Financieringsfunctie zijn 
verkeerde bedragen weergegeven. Daamaast zijn twee toelichtingen aan dit deelprogramma 
toegevoegd om het totale verschil te verklaren. 

Er staat: 
Financieringsfunctie (N 500 duizend euro) 
Het saldo verschil op de rente-effecten tussen de begroting van 2014 en de begroting voor 2015 
bedraagt 0,087 miljoen euro nadelig en wordt veroorzaakt door: 

• een lagere omvang kapitaalverstrekkingen/investeringen V 0,7 miljoen euro. 
• een lagere vergoeding aan reserves en voorzieningen V 0,4 miljoen euro. 
• een hogere omvang aan langlopende leningen N 0,8 miljoen euro. 
• Overige V 0,2 miljoen euro. 

Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 200 duizend euro. 

Dit moet zijn: 
Financieringsfunctie (V 1,5 miljoen euro) 
Het saldoverschil op de rente-effecten tussen de begroting van 2014 en de begroting voor 2015 
bedraagt 1,5 miljoen euro voordeel en wordt veroorzaakt door: 

• een hogere benutting van het mismatchvoordeel V 1,0 miljoen euro. 
• een hogere omvang kapitaalverstrekkingen/investeringen V 0,7 miljoen euro. 
• een lagere vergoeding aan reserves en voorzieningen V 0,4 miljoen euro 
• een hogere omvang aan langlopende leningen N 0,8 miljoen euro. 
• overige V 0,2 miljoen euro. 

Rente reserves (N 1,1 miljoen euro) 
Door een lagere omvang van reserves daalt de rente opbrengst over de reserves. Dit levert ten opzichte 
van de begroting 2014 een nadeel op van 1,1 miljoen euro. 

Overig (N 0,5 miljoen euro) 
Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 500 duizend euro. 



5. Pagina 414 Bijlage 1 Aanvullende extra beleidsmiddelen deelprogramma 11.3 en 14.1 
In de tabel Aanvullende extra beleidsmiddelen staat de post basisadministraties verantwoord op het 
verkeerde deelprogramma 14.1 dit zou verantwoord moeten worden op deelprogramma 11.3. 

Er staat: 
11 Stadhuis en stadjer 
11.3 Publieke dienstverlening 

Stijging proceskostenvergoedingen in procedures 
overde WOZ-waarde 325 325 
Inkomstenderving leges pubtiekszaken 550 
KCC bezulniging 160 

Totaal 11 Stadhuis en stadjer 1.035 325 - - -

14 Algemene ondersteuning 
74.7 Algemene ondersteuning 
Basisadministraties 600 600 600 
Opvangen tekorten binnen SSC begroting 500 
Frictiekosten 500 4.700 3.200 1.100 

Totaal 14 Algemene ondersteuning 1.600 5 300 3.800 yr: 1.100 
Totaal Aanvullende beleidsmiddelen 2015 16.674 11.782 12.879 ""4.057 ~~~8T989 1.750 1.919 5.437 

Dit moet zi jn: 
11 Stadhuis en stadjer 
77.3 Publieke dienstverlening 

Stijging proceskostenvergoedingen in procedures 
over de WOZ-waarde 325 325 
Inkomstenderving leges publiekszaken 550 
KCC bezuiniging 160 
Basisadministraties 600 600 600 

Totaal 11 Stadhuis en stadjer 1.635 925 600 -

14 Algemene ondersteuning 
74.7 Algemene ondersteuning 

Opvangen tekorten binnen SSC begroting 500 
Frictiekosten 500 4.700 3.200 1.100 

Totaal 14 Algemene ondersteuning 1.000 4.700 3.200 1.100 
Totaal Aanvullende beleidsmiddelen 2015 16.674 11.782 12.879 4.057 8.989 1.750 1.919 5.437 

6. Pagina 431 verloopoverzicht voorzieningen 2015 
In de tabel verloopoverzicht voorzieningen 2015 staan de verkeerde bedragen weergegeven voor de 
voorziening nadelig saldo Zodiak. 

Er staat: 

OMSCHRIJVING 
SALDO 31-

DEC-2014 
Toevoeging 

2015 
Onttrekking 

2015 
Vrijval 2015 

Saldo 31-12-
2015 

Nadelig saldo Zodiak 145 145 

Dit moet zijn: 

OMSCHRIJVING 
SALOO 31-

C3EC-2014 
Toevoeging 

2015 
Onttrekking 

2015 
Vrijval 2015 

Saldo 31-12-
2015 

Nadelig saldo Zodiak ' 72 55 17 0 

7. Pagina 437 Toelichting voorzieningen 
In de tabel Toelichting voorzieningen 2015 staan de verkeerde bedragen weergegeven voor de 
voorziening nadelig saldo Zodiak. 

Er staat: 
NaamVoorziening Doel Maximale 

omvang 
Stand 
ultima 
2015 

Toelichting van de onderbouwing 

Nadelig saWo Zodiak Compensatle voor financiele rislco's 

vffit staf persottê  Zodal^ts^ 

145 Volgens onderllggende berekenlngen is de voorziening van 
voldoenjde omvang. 



Dit moet zijn: 
NaamVoorziening Doel Maximale 

omvang 
Stand 
ultimo 
2015 

Toelichting van de onderbouwing 

Nadelig saldo Zodiak Compensatie voor financiele rislco's 
verbonden aan overname 
van staf personeel Zodiakgroep. 

0 De voorziening Is eind 2015 niet meer benodigd en w ordt 
opgeheven. 


