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Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

 
De raad besluit 

I. de gemeenterekeningen 2018 van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten 
Boer  vast te stellen; 

II. de begrotingsoverschrijdingen zoals toegelicht in de gemeenterekeningen van de 
voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer te autoriseren;  

III. en 2018 voormalige gemeenten Groningen, 
Haren en Ten Boer 8, 
als ook de nieuw in te stellen, en op te heffen reserves, vast te stellen; 

IV. 
de wijzigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.1 van de aanbiedingsbrief bij het 
raadsvoorstel;  

V. de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;  
 
 
 
 
 

 

 

 
Samenvatting     

Bijgaand ontvangt u de Gemeenterekeningen 2018 van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en 
Ten Boer, waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 
2018. Wij vragen u de drie Gemeenterekeningen vast te stellen. De Gemeenterekening 2018 van de 
voormalige gemeente Groningen is ook als website beschikbaar. De gemeenterekeningen 2018 van de 
voormalige gemeenten Haren en Ten boer zijn als pdf beschikbaar via de portal financien.groningen.nl.  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Vaststelling van de gemeenterekening is een verplichting die voortvloeit uit de Gemeentewet. De 
gemeenterekening wordt onder verantwoordelijkheid van het college opgesteld, in dit bijzondere jaar voor 
de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De gemeenterekeningen van de voormalige 
gemeenten kunnen niet meer worden vastgesteld door de gemeenteraad van deze gemeenten. Derhalve 
worden deze aan u als gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen ter vaststelling aangeboden. Met 
deze vaststelling geeft uw raad invulling aan haar controlerende rol ten aanzien van het gevoerde beleid 
2018 en de daarbij behaalde resultaten. In de drie gemeenterekeningen wordt ingegaan op de behaalde 
resultaten ten opzichte van de door de voormalige gemeenteraden vastgestelde begroting. 
 
Door vaststelling van de drie gemeenterekeningen wordt het jaar 2018 afgesloten. Door het besluit over de 
bestemmingsvoorstellen wordt het rekeningsaldo verdeeld.  
 
Openingsbalans 2019 
De eindbalansen 2018 van de drie voormalige gemeenten zijn samengevoegd tot de openingsbalans 2019 
van de nieuwe gemeente Groningen. De eindbalansen van de voormalige gemeenten zijn opgesteld 
conform de voor deze voormalige gemeenten geldende regelgeving. In de openingsbalans is uitgegaan van 
de regelgeving van de nieuwe gemeente Groningen. Hierdoor zijn een aantal harmonisatie effecten 
ontstaan. Wij leggen uw raad tegelijkertijd met het aanbieden van de gemeenterekeningen, de 
openingsbalans ter vaststelling voor in een separaat raadsvoorstel, waarbij ook een toelichting is 
opgenomen op deze harmonisatie effecten en voorstellen tot bestemming hiervan.  
 
Accountantscontrole 2018 
De accountants van de voormalige gemeenten hebben hun controles nagenoeg afgerond. Rond 11 juni 
ontvangen wij de definitieve accountantsverslagen van de drie voormalige gemeenten, samen met de 
controleverklaringen. Deze stukken zullen u tijdig worden toegezonden zodat u deze bij uw besluitvorming 
kunt betrekken.   
 
Het begeleidende raadsvoorstel bestaat uit drie delen: 
1. onze aanbiedingsbrief, waarin we u in hoofdlijnen informeren over de beleidsmatige en financiële 
resultaten van de drie voormalige gemeenten.  
2. een verantwoording en toelichting bij de financiële resultaten en de financiële positie van de drie 
voormalige gemeenten (hoofdstuk 2 tot en met 4); 
3. onze voorstellen voor bestemming van het resultaat van de drie voormalige gemeenten, alsmede enkele 
andere voorstellen die we bij deze gelegenheid aan u voorleggen (hoofdstuk 5).  
 
Bij hoofdstuk 5 van het raadsvoorstel treft u een aantal bijlagen aan. In bijlage 1 specificeren we de 
bestemmingsvoorstellen en lichten we ze toe. Bijlage 2 bevat de voorstellen die betrekking hebben op 
reserve Extra Beleid en wijzigingen in de reserves. Bijlage 3 geeft een overzicht van de nieuw in te stellen of 
op te heffen reserves en voorzieningen. In bijlage 4 ten slotte is een overzicht opgenomen van de 
begrotingswijzigingen.  
Uw raad wordt gevraagd om de voorstellen in bijlage 1 t/m 4 vast te stellen.   

Kader     

Het kader waarbinnen de gemeenterekening tot stand komt, is wettelijk geregeld in de Gemeentewet en in 
de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar 
verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het 
jaarverslag (artikel 197 Gemeentewet). De raad stelt de gemeenterekening, bestaande uit de jaarrekening en 
het jaarverslag, vast (artikel 198 gemeentewet). Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden 
ontlast de vaststelling van de gemeenterekening de leden van het college ten aanzien van het daarin 
verantwoorde financieel beheer (artikel 199 Gemeentewet). 
 
Naast de externe regelgeving gelden de door uw raad vastgestelde kaders zoals deze zijn vastgelegd in 
verordeningen en raadsbesluiten. De drie voormalige gemeenten hebben hun jaarrekening opgesteld 
conform de voor hun geldende regelgeving. 
 
In oktober 2018 is de kadernota rechtmatigheid door de commissie BBV geactualiseerd. Daarin is de stellige 
uitspraak opgenomen dat begrotingsafwijkingen expliciet door uw raad moeten worden geautoriseerd. Dit 
is in besluitpunt II van dit raadsvoorstel opgenomen. Het gaat hierbij om overschrijdingen die passen 
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binnen het beleid en/of elders in de begroting gedekt worden, en daarmee niet als onrechtmatig meetellen 
in het oordeel van de accountant. De toelichtingen op deze afwijkingen zijn opgenomen in de jaarrekening 
van de voormalige gemeenten.  
 
Argumenten en afwegingen     

Vaststellen van de gemeenterekening is een verplichting vanuit de Gemeentewet.      
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De gemeenterekening is het verantwoordingsdocument, waarmee de gemeente verslag uitbrengt van de 
behaalde beleids- en financiële resultaten over 2018.      
 
Financiële consequenties     

Het rekeningresultaat voor bestemming van de drie gemeenterekeningen te samen over 2018 bedraagt 39,2 
miljoen euro positief. Groningen sloot haar laatste jaar af met een voordelig resultaat van 39,950 miljoen 
euro. Haren sloot af met een nadelig resultaat van 2,219 miljoen euro en Ten Boer had een voordelig 
resultaat van 1,444 miljoen euro.  Het bij dit raadsvoorstel gevoegde bestemmingsvoorstel geeft aan op 
welke wijze het overschot wordt bestemd.  
 
Weerstandsvermogen  
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen gaan we uit van de reserveposities per 31 december, 
gecorrigeerd voor toekomstige mutaties die al in de lopende begroting van het jaar opvolgend aan het 
verslagjaar zijn vastgesteld of in de pijplijn zitten. Dit heeft als gevolg dat dat we voor de paragraaf 
weerstandsvermogen in de jaarrekeningen van de drie voormalige gemeenten, uitgaan van het beschikbare 
weerstandsvermogen en benodigde weerstandsvermogen van de nieuwe Gemeente Groningen. 
 
Op basis van de actuele berekening van het weerstandsvermogen komt de ratio voor 2019 uit op 106%. In 
de jaren daarna neemt de ratio iets af naar 97% in 2021 en 98% 2022. In 2019 kan 36% van het benodigd 
weerstandsvermogen worden opgevangen met reserves. In de jaren daarna neemt dit naar verwachting toe 
tot 38% in 2022 
 
 
Overige consequenties     

Nvt 
 
Vervolg     

Na vaststelling van de drie definitieve gemeenterekeningen zullen deze worden aangeboden aan de 
provincie als toezichthouder. Tevens wordt bij het CBS de verantwoording over specifieke uitkeringen 
(SISA) en de Informatie voor Derden (IV3) aangeleverd.  
 
Lange Termijn Agenda     

      
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 


