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1. Inleiding 
Hierbij ontvangt u voor de vorming van een nieuw college een handreiking voor de collegeonderhandelingen 

voor de raadsperiode 2014-2018. Deze handreiking wordt aangeboden aan de voorzitters van de fracties die 

gekozen zijn in de raad. In de handreiking geven we een aantal belangrijke feiten en ontwikkelingen weer die u 

kunnen helpen bij de voorbereiding op de komende bestuursperiode.  

U vindt in deze handreiking informatie over hoe de Stad ervoor staat, de financiële kaders (hoofdstuk 2) en de 

opgaven waar de Stad (en ook de regio) voor wordt gesteld (hoofdstuk 3). Er is nadrukkelijk voor gekozen een 

handreiking op hoofdlijnen te maken en er geen aanvullende adviezen of richtingen in mee te geven. De 

informatie in deze handreiking is dan ook zo feitelijk mogelijk van aard.  

 

Voordat wij u meenemen in de financiële en inhoudelijke opgaven waar de Stad voor staat, schetsen wij 

hieronder op hoofdlijnen de Stand van de Stad.  

 

Stand van de Stad – Kort samengevat 

Het onderhandelingsdossier willen we beginnen met de ontwikkelingen en trends van de laatste jaren die hun 

schaduw vooruit zullen werpen op het te voeren beleid van de gemeente Groningen. In bijlage 1 worden deze 

nader toegelicht. Hier beperken we ons tot de conclusies van bevindingen uit onder meer de Stadsmonitor, de 

Leefbaarheidsmonitor, het Statistisch Jaarboek en de Wijkkompassen. 

 

 De Groningse topvoorzieningen en kennisinstellingen als het stationsgebied, het Europapark en Zernike 

Science Park zijn zogeheten dynamo’s. Zij dragen de stedelijke en regionale economie en bieden 

kwaliteiten en kansen in (inter)nationaal perspectief. Zij zorgen voor vernieuwing en werk. De relatieve 

oververtegenwoordiging van de semi-publieke sector kan echter ook zorgen voor een ’naijleffect’ van de 

crisis, die daardoor langer aanhoudt. De werkloosheid en het aantal bijstandsaanvragen zullen daardoor 

naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen. 

 Groningen is een stad met twee gezichten: de Stadjers zijn gelukkig en bijzonder tevreden over hun woon- 

en leefklimaat. Het cultuur- en voorzieningenaanbod is hoog. Tegelijkertijd is Stad de banenmotor van het 

Noorden, maar dit vertaalt zich niet in sociaal-economische welstand. Eén op de vijf kinderen groeit op in 

armoede. Het aandeel lage inkomens is landelijk gezien zeer hoog. 

 Hetzelfde geldt voor de demografie van Stad in relatie tot de regio: Groningen kent  tot 2025 een stevige 

groeiprognose en een relatief jonge bevolking binnen een verdunnend en vergrijzend achterland.De 

voortschrijdende regionalisering en de groeiende samenhang tussen Stad en regio rond wonen, werken en 

leven (het zogeheten daily urban system), daarbij extra benadrukt door de herindelingsdiscussie, versterkt 

de noodzaak van een goede regionale samenwerking. 

 Deze groeiprognose krijgt vooralsnog niet zijn weerslag in de komende jaarlijkse nieuwbouwproducties. Er 

zal sprake zijn van latente woningbehoefte, oplopend tot mogelijk 5 procent. 

 Hoewel problemen kleinschaliger zijn geworden, is er vaak sprake van een stapeling van problemen: in de 

(noordelijke) buitenwijken vaak gezinsproblematiek, in de oude wijken (financieel)  kwetsbare 

eenoudergezinnen. 

De sociaal-economische positie beïnvloedt de gezondheid. Een ongezonde leefstijl en overgewicht op al 

jonge leeftijd komt in een aantal specifieke wijken veel voor.  

 In 2013 maakten 4.280 kinderen en volwassenen
1
 gebruik van de Jeugdzorg en 4.270 mensen van de 

AWBZ-zorg. Groningen scoort relatief hoog in een landelijke vergelijking over het jeugdzorggebruik. Het 

beroep op de jeugdzorg in dus relatief groot. Overigens is het gebruik in de regio nog groter. 

 De problematiek vindt meer geconcentreerd plaats; een opeenstapeling van sociaal-economische en 

gezondheidsproblemen zijn mede relevant in relatie tot de nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeente 

en de opgaven in het sociaal domein.  

                                                                 
1
 Naast ouders worden onder de doelgroep ook andere volwassenen gerekend die een opvoedkundige rol hebben richting 

jeugdigen zoals familie, buurtbewoners en pedagogische medewerkers. 
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 De werkloosheid in Groningen is relatief hoog en doet zich vooral voor onder de lager opgeleiden. 

 Onder de groep minimahuishoudens zijn de eenoudergezinnen sterk oververtegenwoordigd. 

 Op de landelijke Leefbaarometer staat Groningen er goed op. De wijken in de stad hebben in de periode 

1998-2010/2012 een grote sprong voorwaarts gemaakt in de beoordeling van de leefbaarheid en het 

voorzieningenniveau. De problematiek heeft zich als het ware verdund: de omvang van problemen zijn 

kleiner geworden. Vooral gerichte, selectieve ingrepen lijken voortaan de maat te worden. De 

Wijkkompassen, analyses per wijk over de leefbaarheid, leren ook dat de opgaven meer wijkspecifiek (naar 

thema) zijn geworden. Tegelijkertijd laten deze Wijkkompassen zien dat er sprake is van een wankel 

evenwicht: de Groningse wijken blijven zeer kwetsbaar. Enkele wijken dreigen weer weg te zakken. 

 De veiligheid is constant te noemen. De inbraakcijfers en het aantal geweldsmisdrijven laten een lichte 

stijging zien en we staan qua criminaliteit in de top tien. Tussen de wijken zijn stevige verschillen. 

2. Financieel Meerjarenbeeld 2015-2018 
Dit hoofdstuk bevat informatie waarmee u inzicht krijgt in de financiële positie van de Stad. Er wordt eerst kort 
ingegaan op de gemeentebegroting 2014. Daarna gaan we in op het financieel perspectief 2014 en het 
geactualiseerd perspectief 2015. Vervolgens lichten we de onontkoombare knelpunten toe en gaan we in op 
een aantal overige ontwikkelingen dat van invloed is op het meerjarenbeeld. 

2.1 Gemeentebegroting 2014 

De omvang van de begroting van de gemeente Groningen bedraagt in 2014 circa 820 miljoen euro. Voor een 
groot deel (zo’n 278 miljoen euro) komt dit geld uit een algemene uitkering vanuit het Rijk. Deze middelen 
mogen we naar eigen inzicht inzetten en zijn bedoeld om de gemeentelijke basisvoorzieningen op peil te 
kunnen houden. Daarnaast ontvangt de gemeente een aantal uitkeringen van het Rijk die we voor specifieke 
onderdelen moeten inzetten, bijvoorbeeld voor bijstandsuitgaven. We beschikken ook over gemeentelijke 
belastingen. De opbrengst wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Tegenover de opbrengst aan rechten 
en heffingen staat een evenredig bedrag aan lasten. Daarbij streeft de gemeente naar 100 procent 
kostendekkendheid. Tenslotte beschikken we over renteopbrengsten en overige inkomsten als huur- en 
pachtopbrengsten en werken voor derden (bijvoorbeeld voor andere gemeenten). In onderstaande grafiek 
staan de verschillende inkomstenbronnen weergegeven: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Financieel perspectief 2014 

In november 2013 is bij de gemeentebegroting 2014 onderstaand financieel perspectief gepresenteerd: 
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Hieronder wordt de tabel toegelicht aan de hand van de verschillende posten.  
 
Financieel meerjarenbeeld 
In het financieel perspectief geven we aan wat de verwachte financiële ontwikkelingen zijn in de komende 
jaren. We presenteren een financieel meerjarenbeeld bij de Voorjaarsbrief en een geactualiseerde versie in de 
gemeentebegroting. Voor deze handreiking is een eerste actualisatie gemaakt van het financieel 
meerjarenbeeld. Het meerjarenbeeld wordt bepaald door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon- en 
prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige mee- en 
tegenvallers. Dit zijn allemaal autonome ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. Het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV), dat is de regelgeving voor de gemeentebegroting en gemeenterekening 
van het Rijk, verplicht om meerjarig sluitende begroting te hebben. Het eerste en laatste jaar moeten dus 
sluitend zijn.  
 
Het meerjarenbeeld begint met het jaar 2014. Dat levert een positief saldo kent van 5,5 miljoen euro. Bij de 
begroting 2014 is conform de afspraken bij de Voorjaarsbrief 2014 besloten de helft van dit positieve saldo (2,7 
miljoen euro) in te zetten om het cofinancieringsfonds te voeden. De andere helft (2,7 miljoen euro) is 
gereserveerd voor het verwachte tekort in 2015. Voor het resterende tekort in 2015 (2,8 miljoen euro) en het 
tekort in 2016 (2,1 miljoen euro) zijn aanvullende taakstellingen opgenomen die worden meegenomen bij de 
voorbereiding van de begroting 2015. Deze taakstellingen zijn nog niet ingevuld met maatregelen.  
 
Financiële knelpunten  
Bij de begroting 2014 zijn knelpunten geïnventariseerd waarvan het toenmalige college en de raad vonden dat 
dat er extra geld voor moest komen. Het waren knelpunten die niet binnen bestaande budgetten konden 
worden opgelost of waar dit onwenselijke consequenties had. De knelpunten zijn te vinden op bladzijde 383 
van de gemeentebegroting 2014.  
Eén van de knelpunten was het verhogen van het weerstandsvermogen naar ratio 0,8. Een gemeente loopt tal 
van risico’s. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door specifieke maatregelen zoals verzekeringen of 
interne controle. Er zijn echter ook risico’s die de gemeente niet wil of kan afdekken, bijvoorbeeld omdat 
verzekeren te duur is. Om de financiële effecten van deze risico’s op te kunnen vangen, is het noodzakelijk over 
voldoende weerstandscapaciteit te beschikken. Financiële tegenvallers kunnen dan worden opgevangen 
zonder schadelijke gevolgen voor andere projecten en taken. Het weerstandsvermogen geeft de mate aan 
waarin de gemeentelijke organisatie in staat is geld vrij te maken (weerstandscapaciteit) om onverwachte 
financiële tegenvallers op te vangen.  
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Een ratio boven de 2 is uitstekend. Een ratio boven de 
1,4 is ruim voldoende. Een ratio boven de 1 is voldoende. Bij de begroting 2014 is het weerstandsvermogen op 
een ratio van 0,8 gebracht. Dat is een matig weerstandsvermogen. Het betekent dat de omvang van de 
beschikbare middelen 80 procent is van alle mogelijke financiële tegenvallers. Mochten die zich allemaal 
tegelijk voordoen, dan beschikt de gemeente over te weinig geld om deze tegenvallers op te vangen. Dan 
moeten er beleidswijzigingen komen.  
 
Bezuinigingen  
In het financieel perspectief bij de begroting 2014 zijn bezuinigingen opgenomen die in totaal in 2014 54,893 
miljoen euro moeten opleveren; 23,233 miljoen euro in 2015, vervolgens 24,923 miljoen in 2016 en ten slotte 

Financieel perspectief

2014 2015 2016 2017

Financieel meerjarenbeeld 12.726 3.929 108 -3.755

Financiële knelpunten -62.162 -32.729 -27.157 -23.864

Bezuinigingen 54.893 23.233 24.923 28.323

Totaal 5.456 -5.568 -2.127 704

50% inzet co financiering -2.728

50% tekort 2015 -2.728 2.728

Aanvullende taakstelling 2.840 2.127

Totaal 0 0 0 704
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28,323 miljoen in 2017. De lijst met bezuinigingen is te vinden op bladzijde 392 van de gemeentebegroting 
2014. Toelichtingen zijn te vinden in het raadsvoorstel bij de begroting 2014.  
Onderdeel van deze bezuinigingen is de nog niet ingevulde bezuiniging van 2 miljoen euro in 2015, 7 miljoen in 
2016 en 10 miljoen in 2017 op de gemeentelijke organisatie. Ook de aanvullende taakstellingen voor 2015 en 
2016 moeten nog ingevuld worden.  
Van het bezuinigingspakket 2011-2014 (45,1 miljoen euro) moet nog een bedrag van circa 9,4 miljoen euro 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hiervoor zijn maatregelen geïnventariseerd. 
 
Het financiële perspectief van de begroting 2014 van november vorig jaar is het vertrekpunt voor het hieronder 
geactualiseerde perspectief.  

2.3 Geactualiseerd financieel perspectief 2015 

Zoals gezegd vormt de stand van de begroting 2014 het uitgangspunt voor het actualiseren van het financieel 
perspectief. Hierboven is kort uitgelegd hoe deze tot stand is gekomen. Een aantal gegevens dat nodig is voor 
een volledige actualisatie (zoals de Meicirculaire 2014 van het Rijk) is nog niet beschikbaar. Dit is daarom nog 
geen definitieve actualisatie maar een eerste versie.  
 
De enige actualisering betreft de aanpassing van het meerjarenbeeld als gevolg van de Begrotingsafspraken 
2014 van het Rijk. Deze aanpassing is een wijziging in de inkomsten die wij krijgen vanuit de algemene 
uitkering.  
 
De raming van de inkomsten vanuit de algemene uitkering in de gemeentebegroting 2014 is gebaseerd op de 
Miljoenennota 2014 van het Rijk. In deze Miljoenennota zijn, ten opzichte van het Regeerakkoord van het 
kabinet-Rutte II, aanvullende maatregelen getroffen van 6 miljard euro. Dit pakket aan maatregelen kon niet op 
voldoende steun rekenen in de Eerste Kamer, waardoor naderhand in overleg met drie oppositie partijen een 
andere onderverdeling van deze 6 miljard tot stand is gekomen. Dat is gebeurd in de Begrotingsafspraken 
2014. Deze Begrotingsafspraken 2014 hebben een positief effect op het financieel perspectief zoals dat is 
gepresenteerd in de gemeentebegroting 2014. De positieve effecten in 2015 en 2016 worden verrekend met 
de aanvullende taakstellingen in 2015 en 2016. Daarom zijn deze bedragen lager dan in de tabel van het 
financieel perspectief gemeentebegroting 2014. 
 
Het financieel perspectief 2015 – 2018 voor de handreiking 2014 ziet er als volgt uit, waarbij we houden met de 
onontkoombare knelpunten die vervolgens worden toegelicht): 
 

 

Let op: in bovenstaand financieel perspectief zijn taakstellingen en bezuinigingen (uitleg staat onder meer op 
bladzijde 6) verwerkt, die nog ingevuld moeten worden.  

2.4 Toelichting onontkoombare knelpunten 

Zoals altijd bij de voorbereiding van het actualiseren van het financieel perspectief zijn de zogeheten 
onontkoombare knelpunten geïnventariseerd. We hebben de onontkoombare knelpunten strikt gedefinieerd 
als knelpunten waarbij echt geen keuze bestaat deze op te lossen. Bijsturing is niet meer mogelijk om het 
knelpunt te ondervangen. Er moeten extra beleidsmiddelen beschikbaar worden gesteld. De onontkoombare 
knelpunten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Naast deze onontkoombare knelpunten zijn er nog vele 
knelpunten die belangrijke beleidsterreinen bestrijken waar geen geld meer voor beschikbaar is. Zo loopt het 
Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV)  af en moeten er bij de Vernieuwing Sociaal Domein 

Financieel meerjarenbeeld 2015 2016 2017 2018

Financieel perspectief begroting 2014 -5.568        -2.127        704            2.107        

50% tekort 2015 2.728         

Aanpassing a.g.v. begrotingsafspraken 2014 1.700         1.900         2.280        2.450        

Aanvullende taakstelling 1.140         227             

Stand maart 2014 0 0 2.984        4.557        

Onontkoombare knelpunten 2015-2018 -1.666        -1.154        -1.119       -5.341       

Financieel perspectief 2015-2018 -1.666 -1.154 1.865        -784          
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fundamentele keuzes worden gemaakt en zijn er projecten die plankosten nodig hebben. Verder is er bijna 
geen geld beschikbaar voor economische programma’s en het Akkoord van Groningen en vraagt het 
onderhoud van Martiniplaza financiële aandacht, net als de verhoging van het weerstandsvermogen naar 1,0, 
waarover meer in paragraaf 2.5.  
 
 

 
 
 
Groot onderhoud en vervangingen 
De komende jaren zijn diverse voorzieningen in de openbare ruimte aan vervanging toe. Of omdat de kosten 
voor onderhoud in de eindfase te hoog worden, of omdat de voorziening echt ‘op’ is. De onderhoudsbudgetten 
zijn ontoereikend om deze vervangingsinvesteringen te kunnen plegen. Voor de periode 2015-2017 is geld 
gereserveerd in de meerjarenbegroting. De benodigde middelen voor 2018 bedragen 337 duizend euro 
structureel.  
 
Basisadministraties 
Het gebruik van de BAG (Basis Administratie Gebouwen) is een wettelijke verplichting. De BAG wordt gebruikt 
voor interne gemeentelijke afnemers als Belastingen en Onderzoek & Statistiek Groningen en externe 
gemeentelijke afnemers als het Kadaster, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel). De gemeente heeft 
te maken met veranderende en strengere landelijke wetgeving op het gebied van de uitvoer van de taken in 
het kader de BAG. In combinatie met het verder geautomatiseerd laten verlopen van koppelingen tussen 
systemen leidt dat tot een situatie waarin de gemeente Groningen een aanzienlijke inspanning moet leveren 
om de gegevens in de BAG op het juiste niveau te krijgen en te houden en op de juiste interactieve manier ter 
beschikking te stellen. Voor het kunnen voldoen aan de wettelijke taken is in de periode 2015-2017 jaarlijks 
600 duizend euro extra benodigd.  
 
Stijging proceskostenvergoedingen 
Door activiteiten van ‘no cure no pay’-bureaus stijgen de proceskostenvergoedingen. Het doel van deze 
bureaus is het innen van een zo hoog mogelijke proceskostenvergoeding. Hiervoor wordt het aantal 
proceshandelingen zoals een bezwaarschrift, deskundigenrapport en hoorzitting zo hoog mogelijk opgevoerd. 
Dit leidt in 2015 tot een knelpunt. Het Rijk bekijkt of de proceskostenvergoeding naar een redelijker niveau 
kunnen. Wanneer dit eventueel gaat gebeuren is nog niet bekend. In afwachting van mogelijke maatregelen 
nemen we de kosten voor 2015 op in het meerjarenbeeld.  
 
Inkomstenderving leges Publiekszaken/Burgerzaken 
Dit knelpunt ontstaat door inkomstenderving door onder meer het vervallen van de vermissingsleges en het 
landelijk maximumtarief voor rijbewijzen. Voor 2015 kan de werkwijze van Publiekszaken/Burgerzaken niet 
aangepast worden. Voor de jaren daarna moet bekeken worden of de werkwijze efficiënter kan worden 
ingericht of andere leges omhoog moeten.  
 
Wettelijke taken cultuurhistorie 
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is 
jaarlijks een structureel bedrag nodig van 300 duizend euro. In het verleden werden deze werkzaamheden 
gedekt uit Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing Met het wegvallen van deze ISV-middelen vervalt de 
financiële dekking van deze werkzaamheden. 
 

Onontkoombare knelpunten 2015-2018 2015 2016 2017 2018

Groot onderhoud en vervangingen -337          

Basisadministraties -600          -600          -600          

Stijging proceskostenvergoedingen in procedures over de WOZ-waarde -325          

Inkomstenderving leges Publiekszaken / Burgerzaken -550          

Wettelijke taken Cultuurhistorie (monumentenzorg en archeologie) -300          -300          -300          -300          

Meerjarenbeeld SW Subsidietekort -4.255       

Regionalisering brandweer 109           -254          -219          -449          

Reservering overgangsrecht sociaal domein pm

Subtotaal onontkoombare knelpunten -1.666       -1.154       -1.119       -5.341       
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Meerjarenbeeld SW-subsidietekort 
De oorzaak van het tekort op de sociale werkvoorziening (SW) is tweeledig. Het grootste deel wordt 
veroorzaakt door de loonkosten. Er is structureel een verschil tussen de jaarlijkse rijkssubsidie en de werkelijke 
loonkosten. De loonkosten zijn nauwelijks beïnvloedbaar vanwege cao-afspraken en omdat onder de nieuwe 
Participatiewet de bestaande mensen in dienst blijven. Dit leidt tot een subsidietekort van naar verwachting 
6,7 miljoen euro in 2015. Daarnaast is er sprake van een uitvoeringstekort van naar verwachting 2,1 miljoen 
euro in 2015). In de Houtskoolschets Werk en Participatie staan maatregelen beschreven die ertoe moeten 
leiden dat het uitvoeringstekort binnen drie jaar wordt teruggedrongen.  
Het subsidietekort is onontkoombaar, het uitvoeringstekort niet. Voor de jaren 2015-2017 is voldoende geld 
gereserveerd om het verwachte subsidietekort te kunnen opvangen. Voor 2018 zijn nog geen aanvullende 
middelen gereserveerd om het verwachte subsidietekort te kunnen opvangen. Het verwachte tekort bedraagt 
in 2018 daarom 4,255 miljoen euro.  
 
Regionalisering brandweer 
De regionalisering van de brandweer heeft (structurele) financiële consequenties voor de gemeente Groningen. 
Deze consequenties volgen uit de begroting 2014 van de Veiligheidsregio. In 2015 heeft onze gemeente nog 
een voordeel door met name een lagere overhead. Maar door de geleidelijke invoering van de nieuwe 
verdeelsleutel is er vanaf 2016 een nadeel ten opzichte van het jaar 2013. 
 
Reservering overgangsrecht sociaal domein 
Per 1 januari 2015 gaat een groot aantal taken over van gemeenten via drie wetten: de Jeugdwet, de Nieuwe 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Naast een beleidsmatige opgave is er ook sprake 
van een financiële opgave. De nieuwe verantwoordelijkheden komen over met fors minder budget. Jeugdzorg 
wordt gekort met 15%, op de taken die overkomen uit de AWBZ zit een korting van 25% en het budget voor 
hulp bij het huishouden wordt gekort met 40%. Daarnaast is er in 2015 sprake van een overgangsrecht voor 
bestaande cliënten. De wetgever heeft bepaald dat cliënten die op 31 december 2014 jeugdzorg of AWBZ-zorg 
ontvangen nog maximaal een jaar dit recht op zorg behouden. Een groot deel van het overkomende budget zal 
hier in 2015 aan op gaan. Op dit moment valt nog niet aan te geven of de overkomende middelen in 2015 
voldoende zijn om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.  
 

2.5 Overige ontwikkelingen van invloed op financieel perspectief 

In dit gedeelte gaan we in op een aantal overige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het financieel 
perspectief. 
 
Herijking gemeentefonds 
Een ontwikkeling die mogelijk op korte termijn nog van invloed kan zijn op bovenstaand gepresenteerd 
financieel perspectief is de herijking van het gemeentefonds vanaf 2015. Het Rijk heeft aangegeven de 
uitkomsten van de eerste fase van de herijking eind maart 2014 te willen presenteren. De herijking kan op 
individueel gemeentelijk niveau tot financiële herverdeeleffecten leiden. Het is gebruikelijk dat er een 
overgangsregeling wordt getroffen bij onderhoud en herijking van het fonds. Hiervoor geldt de bestuurlijke 
afspraak van een maximaal cumulatief effect van 15 euro per inwoner per jaar. We gaan ervan uit dat deze 
afspraak ook geldt voor deze herijkingsoperatie. Dit betekent dat het cumulatieve financiële effect voor 
Groningen maximaal 3 miljoen euro per jaar bedraagt (zowel positief als negatief). Op dit moment is nog geen 
informatie bekend op basis waarvan de effecten voor Groningen bepaald kunnen worden.  
 
Indicatief rekeningresultaat 
Naast de herijking van het gemeentefonds is er nog een ontwikkeling die meespeelt bij het bepalen van de 
financiële stand van de gemeente Groningen. Dit betreft het indicatief rekeningresultaat. De gemeentelijke 
organisatie maakt momenteel de gemeenterekening 2013 op. De gemeenterekening is de verantwoording in 
financiële en inhoudelijke zin. De financiële verantwoording leidt tot een totaal resultaat voor de gehele 
gemeente dat negatief, neutraal of positief kan zijn. Tijdens het opmaken van de rekening kunnen we al een 
voorspelling doen wat dit resultaat ongeveer kan zijn. Dit is nadrukkelijk nog een voorspelling omdat 
verschillende factoren nog van invloed kunnen zijn. Zo moeten de aangeleverde gegevens nog worden 
geanalyseerd en voert de accountant zijn controles nog uit. Een andere belangrijke onzekerheid betreft de 
actualisatie van de marktanalyse bedrijventerreinen die STEC op dit moment uitvoert. Mocht de uitkomst van 



 

 
9 

deze actualisatie een financiële consequentie hebben, zal die gezien eerdere ervaringen omvangrijk kunnen zijn 
en de besteedbaarheid van het rekeningresultaat significant beïnvloeden. 
 
Het effect van het indicatieve resultaat op het besteedbaar resultaat 2013 is op dit moment, met de informatie 
die we nu hebben, lastig te geven. We hebben namelijk nog geen zicht op de bestemmingsvoorstellen die nog 
worden aangeleverd. Desalniettemin zijn er wel uitspraken ten aanzien van de besteedbaarheid te doen. Ervan 
uitgaande dat: 

 nadelen met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves verrekend worden; 

 een aantal besluiten is genomen om bedragen ten laste van het resultaat 2013 te brengen; 

 de raad een aantal besluiten heeft genomen over besteding van overschotten; 
resteert er een besteedbaar bedrag van tussen de 6 en 12 miljoen euro.  
 
Hieronder lichten we in financiële zin nog een aantal ontwikkelingen toe die een rol spelen bij de financiële 
stand van de Stad.  
 
(Rijks)kortingen sociaal domein 
In het volgende hoofdstuk worden de ontwikkelingen binnen het sociaal domein beschreven en uitgelegd. Met 
de overgang van deze verantwoordelijkheden naar gemeenten komen ook de budgetten bestemd voor de 
uitvoering over vanuit het Rijk en provincies. Deze budgetten komen over met door het Rijk ingeboekte 
kortingen. De gezamenlijke korting op deze onderdelen bedraagt voor Groningen in 2015 18,2 miljoen euro 
oplopend tot 22,1  miljoen euro vanaf 2017.  
 
Wegvallende middelen in het fysieke domein 
In het fysieke domein is er sprake van wegvallende middelen vanaf 2015. De belangrijkste ontwikkeling betreft 
het vervallen van de rijksmiddelen van het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) vanaf 2015 (jaarlijks 
gemiddeld tussen de 8  en 10 miljoen euro). Vanuit het ISV werden vooral wijkontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Daarnaast blijven de grondexploitaties de aandacht vragen.  
 
Wegvallende middelen in het economische domein 
Ook in het economische domein is er sprake van minder aanvullende beleidsmiddelen. Voor G-kracht was 
bijvoorbeeld jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar. Bij de begroting 2014is  dit aanvullende budget teruggebracht 
tot 425 duizend euro. Voor het Akkoord van Groningen was jaarlijks 500 duizend euro beschikbaar, bij de 
begroting 2014 is dit  teruggebracht tot 300 duizend euro. Daarnaast is ook voor het evenementenprogramma 
geen geld meer beschikbaar. Daar was in de begroting 2014 nog 300 duizend euro voor beschikbaar. 
 
Taakstellingen Bedrijfsvoering 
In het eerder genoemde financiële perspectief bij de begroting 2014 is een aantal taakstellingen opgenomen 
op het gebied van de bedrijfsvoering die nog voorzien moeten worden van een concrete invulling. De grootste 
taakstelling betreft de bezuiniging op de eigen organisatie van 2 miljoen euro in 2015, oplopend tot structureel 
10 miljoen euro vanaf 2017. Deze taakstelling moet worden gerealiseerd vanuit de doorlichting van de 
gemeentelijke organisatie en de ontwikkeling van de gemeente als nieuwe overheid. Naast deze bezuiniging is 
er ook nog een taakstelling opgenomen binnen het programma Werk & Participatie. Deze taakstelling bedraagt 
323 duizend euro in 2015. En die loopt op tot 1,223 miljoen euro vanaf 2016.  
Vanuit het bezuinigingspakket 2011-2014 zijn ook taakstellingen opgenomen in de begroting op het gebied van 
bedrijfsvoering. Er zijn besparingen ingeboekt op onder meer financiën, de juridische functie, communicatie, de 
documentaire informatievoorziening (DIV) en het Klant Contact Centrum. In totaal is in het bezuinigingspakket 
2011-2014 een bezuiniging op de eigen organisatie ingeboekt van circa 19,5 miljoen euro.  
De uitkomsten van de kerntakendiscussie , in de zin van uitplaatsen van activiteiten, lijkt op basis van 
ervaringen, geen bedrag aan bezuinigingen tot 2018 te kunnen opleveren. 
 
Weerstandsvermogen 
Bij de begroting 2014 is het weerstandsvermogen op een ratio van 0,8 gebracht. Een ratio van het 
weerstandsvermogen van 0,8 geldt als matig. In de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement is 
opgenomen dat de gemeente Groningen op de lange termijn streeft naar een ratio van 1,0. Dat wordt 
gekwalificeerd als voldoende. Om het weerstandsvermogen op te hogen naar een ratio van 1,0 is een 
aanvulling benodigd van circa 37 miljoen euro.  
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Overige ontwikkelingen 
Naast de eerder vermelde onontkoombare knelpunten en ontwikkelingen zijn er ook afweegbare knelpunten. 
Bij deze knelpunten heeft u een keuze hoe om te gaan met dit knelpunt.  

2.6 Conclusie 

Voor de jaarschijf 2015 wordt op dit moment een tekort verwacht van 1,7 miljoen euro. Dit tekort zal bij de 
voorbereiding van de komende begroting opgelost moeten worden door aanvullende bezuinigingen in 2015. 
Daarnaast zijn in de jaarschijf 2015 taakstellingen tot een bedrag van 3,1 miljoen euro opgenomen die nog van 
een concrete invulling moeten worden voorzien.  
In totaal zullen dus minimaal besparingen gevonden moeten worden tot een bedrag van 4,8 miljoen euro in 
2015. Indien het nieuwe college daarnaast ook ruimte wil voor nieuw beleid zijn extra bezuinigingen 
noodzakelijk. 
 
Zoals eerder aangegeven schrijft het BBV voor dat we een sluitend meerjarenbeeld moeten hebben. Dit 
betekent dat de jaarschijven 2015 en 2018 sluitend dienen te zijn.  
Om dit bereiken zijn aanvullende bezuinigingen nodig in deze jaren. Zoals hiervoor aangegeven moet in 2015 
4,8 miljoen worden bezuinigd (rekening houdende met openstaande taakstellingen in 2015). In 2018 sluit het 
meerjarenbeeld op -0,8 miljoen euro negatief. Dit betekent dat in 2018 minimaal 0,8 miljoen moet worden 
bezuinigd. Naast een negatief saldo van het meerjarenbeeld in 2018 dient ook nog de taakstelling op de eigen 
organisatie van 10 miljoen euro vanaf 2017 structureel ingevuld te worden. Hiermee rekening houdend moet in 
2018 dus 10,8 miljoen euro worden bezuinigd om de huidige taakstellingen en het tekort in het 
meerjarenbeeld 2018 in te vullen.  

 

3. Ontwikkelingen in Stad 
In dit hoofdstuk gaan we in op de beleidsmatige ontwikkelingen die de komende raadsperiode spelen.  

3.1 Context veranderende samenleving  

De samenleving verandert. Burgers hebben behoefte aan gemeenschappelijkheid, aan ruimte voor eigen 

initiatief en mogelijkheden om verantwoordelijkheid te nemen voor taken die nu nog bij professionals of de 

overheid liggen. Het inspiratiefestival Let’s Gro van november 2013 toont aan dat individuele en 

georganiseerde burgers, instellingen en bedrijven ook een bijdrage kunnen en willen leveren. 

Ook het gemeentelijke takenpakket gaat ingrijpend veranderen, vooral in het sociale domein. De gemeente 

Groningen wordt van oudsher gezien als een overheid die relatief veel taken met de eigen organisatie uitvoert 

en ‘meestuurt’ in de wijze van uitvoering. Een eventuele verandering van dit profiel is primair een bestuurlijke 

vraag. Bijlage 2 geeft een handreiking voor discussie over de toekomst van de gemeente Groningen, met een 

denkmodel, een referentiekader en drie profielen voor de rol van de gemeente: sturen, regisseren en co-

creëren. 

3.2 Belangrijke ontwikkelingen 

 

Vernieuwing Sociaal Domein 

Per 1 januari 2015 gaat een aantal taken over naar gemeenten via de Jeugdwet, de nieuwe Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Met de Jeugdwet gaan alle vormen van 

jeugdzorg onder de gemeente vallen. Dit betekent dat gemeenten naast de bestaande taken
2
 ook 

verantwoordelijk worden voor de gesloten jeugdzorg, de huidige provinciale jeugdzorg, de geestelijke 

gezondheidszorg voor jeugd (ook in het kader van jeugdstrafrecht), de zorg voor verstandelijke gehandicapte 

jongeren, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De invoering van de Jeugdwet gaat gepaard met een 

korting op het budget voor deze taken van 15 procent.  

 

                                                                 
2
 Jeugdgezondheidszorg (Wet Publieke Gezondheid), preventief jeugdbeleid (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) 
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Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt 

aangepast. Dagbesteding, begeleiding in de thuissituatie en kort verblijf zijn drie functies die nu binnen de 

AWBZ vallen, maar die vanaf 2015 zijn ondergebracht in de nieuwe Wmo. Gemeenten worden met de nieuwe 

Wmo verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van ondersteuning en begeleiding. Persoonlijke 

verzorging wordt de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De invoering van deze wet gaat gepaard 

met forse bezuinigingen. Het budget voor begeleiding dat overkomt uit de AWBZ wordt gekort met 25 procent. 

De voorziening ‘hulp bij huishouden’ wordt beperkt tot mensen die deze hulp echt nodig hebben en die het 

niet zelf kunnen betalen. Het budget dat gemeenten altijd kregen voor huishoudelijk hulp wordt gekort met 40 

procent. 

Met de invoering van de Participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitkeringsverstrekking 

en re-integratie van niet volledig en langdurig arbeidsongeschikte jonggehandicapten. Bovendien moeten ze 

voor beschut werk zorgen voor wie geen regulier werk kan verrichten. Gemeenten zijn op dit moment al 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bijstand en de sociale werkvoorziening. Met ingang van volgend 

jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken, maar niet in staat is het wettelijk 

minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu zijn deze mensen nog verspreid over drie regelingen: de 

WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong (Wet werk en 

arbeidsondersteuning jonggehandicapten). De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun 

arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening 

houden hun bestaande rechten en plichten. De invoering van deze wet gaat ook gepaard met forse 

bezuinigingen. 

Bij deze vernieuwing van het sociaal domein staat de gemeente voor een beleidsmatige en een financiële 

opgave. Beleidsmatig komt de eigen kracht van de samenleving en de burger voortaan centraal te staan. Dit 

betekent veranderingen voor veel Stadjers. Het perspectief is dat mensen met hulpvragen zoveel mogelijk zelf 

regie voeren over hun eigen leven. Op het moment dat mensen vragen of problemen hebben, zoeken zij in 

eerste instantie zelf en met elkaar naar oplossingen. Voor mensen die hulp niet zelf kunnen organiseren en/of 

betalen, is er ondersteuning. Dit geldt ook voor situaties waarbij de veiligheid van inwoners in het geding is. Dit 

staat in de door de raad vastgestelde visie Groningen voor elkaar.  

In de beleidsnota Met elkaar voor Elkaar is beschreven hoe de toekomstige ondersteuning georganiseerd 

wordt: gebiedsgericht, dichtbij en op maat. Dit wordt de gebiedsgebonden aanpak (GBA) genoemd. In het 

kader van de GBA worden partijen en de hierbij behorende netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden 

ondergebracht in nieuwe ondersteuningsverbanden. Deze verandering heeft consequenties voor de 

instellingen en de organisaties die nu al diensten verlenen in de Stad, maar ook voor de samenwerking met 

zorgverzekeraars en huisartsen. De komende raadsperiode staat in het teken van het, samen met burgers en 

deze partijen, verder vormgeven van deze gebiedsgebonden aanpak. 

De vernieuwing van het sociaal domein kent ook een financiële opgave. De nieuwe verantwoordelijkheden 

komen over met minder geld. Een groot deel van de overkomende budgetten gaat in 2015 op aan het 

overgangsrecht van de bestaande cliënten. De wetgever heeft bepaald dat cliënten die op 31 december 2014 

jeugdzorg of AWBZ-zorg ontvangen nog maximaal een jaar dit recht op zorg behouden. De vernieuwing van het 

sociaal domein kent ook een financiële opgave. De nieuwe verantwoordelijkheden komen over met minder 

geld. Een groot deel van de overkomende budgetten gaat in 2015 op aan het overgangsrecht van de bestaande 

cliënten. De wetgever heeft bepaald dat cliënten die op 31 december 2014 jeugdzorg of AWBZ-zorg ontvangen 

nog maximaal een jaar dit recht op zorg behouden.  

In het Beleidsplan Vernieuwing sociaal domein (februari 2014) is vastgesteld hoe de rijksbezuinigingen moeten 

worden opvangen. Dit wordt omschreven als de ‘verzilveringsstrategie’.  Door meer gebruik te maken van de 

eigen kracht van burgers en de sociale omgeving in de wijken wordt aan de basis het oplossend vermogen 

vergroot. Naar verwachting zal daardoor het gebruik van de duurdere specialistische voorzieningen afnemen.  

Zorgaanbieders moeten meer investeren aan de voorkant via de toegang in de wijk. De opgave voor de 
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gemeente is om te investeren in de versterking van de basisvoorzieningen, preventie, de beweging naar eigen 

kracht en zelfredzaamheid. Maatschappelijke ondersteuning moet meer vanuit de basisvoorzieningen en de 

algemene voorzieningen komen. Deze voorzieningen moeten dan ook sterk en breed genoeg toegankelijk zijn 

om deze maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden. In bijlage 3 is opgenomen welke besluitvorming er 

in 2014 moet plaatsvinden op het gebied van de vernieuwing van het sociaal domein. 

Regionale samenwerking 

De tweede belangrijke ontwikkeling is de samenwerking met de regio. De interactie tussen Stad en omgeving 

neemt in omvang toe en verandert in aard. De provincie gaat er de komende jaren anders uitzien. Het advies 

van de commissie-Jansen in de rapporten Grenzenloos Gunnen I en II leidt tot opgeschaalde gemeenten (6 à 7 

stuks), met een ander speelveld en andere randvoorwaarden. Ook de gemeente Groningen gaat er op termijn 

anders uitzien. De vorige raad heeft zich uitgesproken voor een mogelijke samenvoeging met Haren en Ten 

Boer. Deze samenvoeging verandert het karakter; de nieuwe setting wordt gevarieerder, met naast compacte 

stedelijkheid suburbane en dorpse gebieden. Van burgerparticipatie tot dienstverlening moet hiermee 

rekening worden gehouden.  

 

Op steeds meer manieren werken lokale overheden samen. Dit varieert van samenwerking binnen de regio op 

ruimtelijk en economisch terrein, bij publieke dienstverlening tot samenwerking in het kader van de 

vernieuwing van het sociaal domein. Overweging daarbij is dat gezamenlijke taakuitvoering kosten bespaart, de 

dienstverlening verbetert en de concurrentiepositie minder kwetsbaarheid maakt of zelfs versterkt. Ook in het 

kader van de vernieuwing van het sociaal domein is regionale samenwerking belangrijk, omdat het wettelijk 

verplicht is (bijvoorbeeld jeugdbescherming, jeugdreclassering), de regio beleidsmatig het uitgangspunt is 

(arbeidsmarktregio’s, werkvoorzieningen), het huidige aanbod sterk regionaal georganiseerd is en het vanuit 

inhoud nodig is (schaarse specialismen, continue bereikbaarheid en beschikbaarheid). 

 

In regioverband speelt uiteraard ook de problematiek van de aardbevingen. Het recente winningsbesluit van 

minister Kamp en de discussies hierover hebben duidelijk gemaakt dat de regio en ook de Stad meer te maken 

krijgen met aardbevingen en de gevolgen hiervan. Binnen het vorige college is afgesproken om aangehaakt te 

blijven bij de ontwikkelingen rondom de gaswinning uit het Groningen-veld. Groningen wil nadrukkelijk de 

samenwerking zoeken met betrokken bestuurders in de regio. Vanuit het oogpunt van de veiligheid is besloten 

dat de burgemeester het onderwerp ‘gaswinning en aardbevingen’ in zijn portefeuille heeft.  

 

Werk en inkomen 

Met de beoogde invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 (zie de eerdere passages over de 

Vernieuwing Sociaal Domein) wordt gemeentelijke samenwerking binnen de arbeidsmarktregio belangrijker. In 

het sociaal akkoord tussen overheid, bonden en werkgevers is afgesproken dat sociale partners en gemeenten 

35 werkbedrijven gaan vormen om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere 

werkgevers of via beschut werk. Werkgevers hebben toegezegd dat zij op regionaal niveau betrokken willen 

zijn bij de financiering van deze werkbedrijven. Gemeenten hebben de lead bij de vorming van de 

werkbedrijven en werken daarbij nauw samen met sociale partners en UWV.  

Economie 

De gemeente Groningen streeft naar een arbeidsmarkt waar bedrijven beschikken over de juiste medewerkers. 

Het streven is ook dat zoveel mogelijk mensen een betaalde baan hebben. Door de economische situatie staat 

dit onder druk. De werkgelegenheid is gedaald tot het niveau van 2010. De regionale perspectieven voor de 

werkgelegenheid blijven voorlopig somber.  

In 2013 is begonnen met voorbereidingen voor een nieuw programma Economie. Dat bestaat onder meer uit 

het economisch programma G-kracht 2.0 en het Akkoord van Groningen 3.0 waarin de gemeente samenwerkt 

met de kennisinstellingen in de Stad. Dit programma staat financieel onder druk. Op dit moment wordt 
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gewerkt aan een ondernemersakkoord met een gezamenlijk uit te voeren en te financieren economische 

agenda. 

 

Binnenstad 

De binnenstad heeft ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen en trekt jaarlijks 26 à 27 miljoen bezoekers. Een 

toekomstbestendige binnenstad heeft een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod, een 

evenementenprogrammering voor een breed publiek, aantrekkelijke woonmilieus (ook voor ouderen) en een 

goed ingerichte openbare ruimte en is bovendien goed bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer en de 

fiets. De opgave is om deze kwaliteiten op peil te houden en conflicten tussen de verkeersdeelnemers te 

beperken. De gemeente is, in dialoog met betrokkenen, verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare 

ruimte en de bereikbaarheid van de binnenstad.  

De ontwikkeling van oostzijde van de Grote Markt en de toevoeging van nieuwe functies zoals het Forum 

moeten als katalysator fungeren voor nieuwe investeringen vanuit de markt. Die moeten zorgen voor 

versterking van de aantrekkingskracht van de binnenstad en groei van het aantal bezoekers. In januari 2014 is 

de geactualiseerde Bouw- en Grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Forum door de raad vastgesteld. 

Rondom de invulling ligt er echter nog een tekort.  

Marktpartijen zijn geïnteresseerd in (her)ontwikkeling van de Noordwand Grote Markt. De mogelijkheden voor 

de functionele invulling zullen worden bepaald, nadat er volledige duidelijkheid is over de invulling van de 

Oostwand. 

Bereikbaarheid UMCG 

Uit de Bereikbaarheidsstudie UMCG is gebleken dat de geplande uitbreiding en intensivering van activiteiten 

aan de noordzijde van het UMCG tot forse toename leidt van de verkeersdruk in het omliggende gebied en bij 

de zuidelijke ontsluiting via de Petrus Campersingel-Europaweg. Conclusie van de studie is dat alleen een 

directe autoverbinding vanaf de oostelijke ringweg via de Oosterhamrikzone zorgt voor een robuuste 

bereikbaarheid van het UMCG en de noordoostelijke binnenstad op langere termijn. Begin 2014 hebben Rijk, 

provincie en gemeente afgesproken om de Oosterhamrikzone te betrekken bij de Planstudie naar vervanging 

van de versleten Gerrit Krol-brug. Dit jaar worden mogelijke varianten verkend.  

Ontwikkeling Stationsgebied 

De verdere ontwikkeling van het Stationsgebied is in een stroomversnelling gekomen door de in 2013 

vastgestelde HOV-Visie. In 2020 moet het lopende Regiospecifiek Pakket-spoorprogramma zijn afgerond, met 

frequentieverhoging op de bestaande spoorverbindingen en doortrekking van regionale lijnen. De 

aanpassingen aan de zogenaamde spoorconfiguratie, de nieuwe traverse tussen noord en zuid, de bustunnel 

en verplaatsing van het opstelterrein worden gefinancierd vanuit deze RSP-gelden. 

Voor de opgaven aan de voor- en achterzijde van het Hoofdstation is de gemeente primair verantwoordelijk. 

Het gaat aan de voorzijde om aanpak van het voorplein met een koppeling aan de andere verkeers- en 

vervoervoorzieningen (een vloeiende overstap) en aan de binnenstad. De ontwikkeling aan de zuidzijde betreft 

eventueel een nieuw plein, zo mogelijk in combinatie met een verplaatsing van het busstation, een invulling 

van het leegkomende opstelterrein en de ontsluiting via het Parkweg-viaduct. Voor deze ontwikkeling en 

inrichting zijn geen middelen gereserveerd.  

Deze paragraaf schetst een beeld van de overige ontwikkelingen die spelen op onder meer sociaal, economisch 

en ruimtelijk gebied en de gemeentelijke organisatie. 
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Wijkontwikkeling 

De Rijksbezuinigingen op de gedecentraliseerde taken (Vernieuwing Sociaal Domein), het wegvallen van ISV-

gelden en de beperkte investeringsmogelijkheden van partners zoals de corporaties (geen NLA-middelen meer) 

vragen om keuzes met betrekking tot de werkwijze en financiering van wijkontwikkeling. Opgave zou kunnen 

zijn om meer inhoudelijke en financiële samenhang aan te brengen tussen de GBA en de specifieke wijkaanpak. 

De Wijkkompassen leren dat een aantal wijken kwetsbaar blijft en andere weer dreigen weg te zakken. De 

opgaven verschillen sterk per wijk en zelfs binnen de wijk. De Wijkkompassen maken tevens nieuwe 

wijkspecifieke (thematische) opgaven zichtbaar. De Wijkkompassen laten tien aandachtswijken in de Stad zien. 

Sport 

Sport speelt bij de ontwikkelingen in het sociaal domein een verbindende rol. Stadjers met verschillende 

achtergronden sporten met elkaar of werken samen als vrijwilliger bij de sportvereniging. Met de nota Sport op 

Orde uit 2008 zijn de achterstanden in onderhoud van sportaccommodaties weggewerkt. De middelen voor 

onderhoud en vervanging staan nu onder druk. Het onderhoudsniveau van de sportaccommodaties krijgt op dit 

moment nog een 6+. Een ander aandachtspunt is de toenemende vraag naar sportaccommodaties (Mulier-

onderzoek 2012). Met het besluit over de ‘Sportcarrousel’ (19-2-2014) wordt hier een oplossing geboden.  

Cultuur 

De cultuursector moet in de cultuurnotaperiode 2013-2016 Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in de 

omslag maken naar een minder subsidieafhankelijke sector. De omslag moet worden gemaakt tijdens 

economisch lastige tijden. In 2013 en 2014 is een incidenteel bedrag van 1 miljoen euro opgenomen om een 

aantal instellingen te faciliteren in de omslag naar een efficiënter business model en meer maatschappelijk 

draagvlak te maken. Daarnaast is in 2014 generiek 10 procent op culturele organisaties gekort. Momenteel 

toetst de Kunstraad hoe instellingen het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan de doelen van de cultuurnota 

zoals Groningen in de top 5 en een groter bereik en aandacht voor talentontwikkeling. Het eerste concept 

hiervoor is eind maart klaar. 

 

Bereikbaarheid 

Tot 2020 investeren de gezamenlijke overheden fors in een betere bereikbaarheid van de Stad. De grote 

projecten zijn de Aanpak Ring Zuid en het Stationsgebied waardoor Stad en regio nog beter aansluiten op het 

(inter)nationale netwerk, reistijden worden verkort en de concurrentiepositie van Groningen verbetert. 

Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in de regionale en stedelijke bereikbaarheid volgens het Meerjaren 

Investeringsprogramma (MIP) van de Regio. Samen met de provincie heeft de Stad daar een Hoogwaardig OV-

pakket aan toegevoegd van 95 miljoen euro. Belangrijke opgave is de stad de komende jaren tijdens de 

werkzaamheden rond deze grote infrastructuurprojecten bereikbaar te houden. Daarom is in 2012 de regionale 

samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar opgericht. Ook gaat de komende jaren veel aandacht naar 

duurzame gedragsverandering rond mobiliteit en het, uit oogpunt van leefbaarheid in de wijk en veiligheid op 

straat, beter benutten van de bestaande infrastructuur. Opgaven zijn verder de uitbouw van het succesvolle 

fietsbeleid en het financieel gezond maken van het parkeerbedrijf.  

Wonen  

Er is door allerlei omstandigheden weinig dynamiek op de woningmarkt. In Groningen is sprake van een 

uitgestelde woningvraag. Veel Stadjers willen wel verhuizen, maar doen dat nog maar even niet. Het betreft 

vooral starters, bewoners op zoek naar een grotere woning, gezinnen met kinderen in de oude wijken en rond 

het centrum. Ook bestaat er interesse van middelbare en oudere singles en stellen voor het centrumgebied. 

Deze uitgestelde woningvraag kan leiden tot een woningtekort dat kan oplopen tot 5 procent. Met het 

bouwoffensief en startersleningen wordt ingespeeld op de latente woonbehoefte om daarmee de 

nieuwbouwproductie, waaronder in Meerstad, weer op gang te brengen. Daarnaast ligt er een opgave om de 

bestaande woningvoorraad te verbeteren, met name door investeringen te koppelen aan voorgenomen 
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verduurzaming. Door deze verduurzaming nemen woonlasten af en worden woningen voor meer 

bevolkingsgroepen betaalbaar.  

 

Vastgoed/Accommodatiebeleid 

De vastgoedportefeuille vraagt de komende tijd aandacht. Voor leegstaande en komende gebouwen ligt er 

deels een herontwikkelingsopgave. Voor een deel kunnen ze met een andere functie op sociaal-

maatschappelijk terrein mede in relatie tot de gebiedsgebonden aanpak worden ingevuld. Andere inhoudelijke 

opgaven zijn de gebiedsgerichte samenwerking tussen accommodatiebesturen en de noodzakelijke 

onderhouds- en (duurzame) vervangingsinvesteringen van Martiniplaza. Ook aan de orde zijn de huisvesting 

van culturele organisaties die een bijdrage krijgen uit landelijke fondsen en waarvoor de gemeente zorg draagt 

of een inspanningsverplichting heeft en de vraag of gemeenten financieel verantwoordelijk worden voor de 

renovatie van schoolgebouwen. De komende periode worden de mogelijkheden voor een verdere centralisatie 

van kern-, maatschappelijk en strategisch vastgoed verder verkend. Er worden meerdere organisatiemodellen 

uitgewerkt. 

Onderwijs 

De oprichting van O2G2 heeft de relatie met het openbaar onderwijsveld veranderd. De gemeente heeft 

minder zeggenschap. Desondanks speelt er op onderwijsgebied een aantal ontwikkelingen. De afschaffing van 

de drempelloze (diplomaloze) instroom voor MBO-niveau 2 en de invoering van entreeopleiding voor het MBO 

betekent dat een grotere groep jongeren bij de gemeente zal aankloppen. Deze groep bestaat uit 

ongediplomeerde VMBO-leerlingen, jongeren uit praktijkonderwijs en speciaal onderwijs en de Wajong-

populatie. 

Het kabinet heeft het voornemen per 2016 de financiering van het peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 

werkende ouders voor haar rekening te nemen via de kinderopvangtoeslag. Gemeenten blijven 

verantwoordelijk voor de financiering van het peuterspeelzaalwerk voor kinderen van niet werkende ouders. 

Het budget hiervoor wordt overgeheveld uit het gemeentefonds naar het rijk. Voor Groningen gaat het om 

255.000 euro. 

 

Duurzaamheid en energie 

Energie biedt kansen voor Groningen. De ambitie is om in 2035 energieneutraal te zijn. Hiervoor is structureel 1 

miljoen per jaar ter beschikking gesteld. Het huidige programma lijkt die doelstelling nog niet te gaan halen. 

Duurzaamheidsbeleid is niet alleen de kenniseconomie. Het omvat ook de economie van de feitelijke uitvoering 

(bouwbedrijven, installatiebranche, energieparken, afvalverwerking, biobased economy, energieopwekking). 

De voorwaarden in Stad en regio voor de gewenste transitie naar een biobased economy lijken gunstig 

vanwege de aanwezige kennis, de landbouw en de chemie.  

 

Onderhoud en beheer 

In de begroting 2014 is besloten om het beheer- en onderhoudsniveau in alle delen van de stad omlaag te 

brengen, met uitzondering van de binnenstad en het Noorderplantsoen. De betrokkenheid van Stadjers bij het 

beheer kan worden versterkt; de mogelijkheden van zelfbeheer worden onderzocht. Het oplossend vermogen 

voor knelpunten en de gevolgen voor iederz en Stadsbeheer komen dan in beeld, evenals de financiële 

consequenties. Het (groot) onderhoud is tot en met 2017 vastgelegd. Dan moeten nieuwe besluiten over het 

investeringsniveau worden genomen. Ook bij Stadsbeheer speelt de regionalisering. Afwegingen hierbij kunnen 

zijn de bedrijfseconomische schaal in relatie tot de efficiency en effectiviteit van de inzet. Bij invoering van 

vennootschapsbelasting zullen verder keuzes worden voorgelegd over het voortbestaan van commerciële 

diensten die momenteel worden gebruikt voor de dekking van structurele kosten voor beheer en onderhoud.  

Transformatie en bezuinigingen gemeentelijke organisatie 

Jarenlang heeft Groningen gewerkt met een dienstenstructuur. Deze structuur werkte belemmerend. 

Daarnaast waren de te realiseren bezuinigingen fors. In de periode 2011-2014 moest 19,7 miljoen euro (van de 
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totale opgave van 45, 1 miljoen euro) bezuinigd worden op de organisatie. Op bijna alle niveaus worden 

daarom organisatieveranderingen doorgevoerd en is gestart met een andere manier van werken. De ambtelijke 

organisatie transformeert hierdoor in een rap tempo van acht decentrale diensten naar een efficiënte en 

burger- en bedrijfsgerichte organisatie (zie ook hoofdstuk 2).  
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Bijlage 1. De stand van de stad nader toegelicht. 
Deze bijlage geeft een overzicht van de ontwikkelingen die in Groningen de afgelopen jaren hebben 

plaatsgevonden. We gaan in vogelvlucht in op de stedelijke ontwikkeling die Groningen door heeft gemaakt en 

de lijnen die daaruit voor de toekomst van belang kunnen zijn. We geven hier een beeld op hoofdlijnen, we 

tippen de ontwikkeling dus slechts aan. Hierdoor zijn we wel in staat om meer een ‘totaalbeeld’ van de Stad te 

schetsen. De Stadsmonitor, het Statistisch Jaarboek en de ‘monitor leefbaarheid en veiligheid’ geven een meer 

gedetailleerde inzicht in de gegevens over de Stad.  

 

We geven eerst een beeld van de trends en ontwikkelingen in de Stad. Vervolgens komen we op de trends met 

betrekking tot de bestuurlijke organisatie en inrichting. 

  

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen 

Stad met twee gezichten 

Groningen lijkt een stad met twee gezichten. Enerzijds: Groningen kent een hoog woon-en leefklimaat. Dat 

maakt onze Stad één van de ‘gelukkigste’ steden van Europa. Anderzijds: Groningen is weliswaar de 

banenmotor in het Noorden, maar dit vertaalt zich niet in een hoge sociaal-economische welstand. Groningen 

kent van de Nederlandse steden na Rotterdam en Amsterdam het hoogste aandeel lage inkomens. Eén op de 

vijf kinderen groeit in armoede op. Op deze twee gezichten gaan wij verder in. 

 

Stad blijft trekken 
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Stevige groeiprognose  

(In het Noorden is Groningen de enige gemeente met een groeiverwachting > 10%) 

 
 

Op zich past dit in een verdergaande trend tot verstedelijking zoals in de hele wereld valt te herkennen. In 

Nederland groeien vooral de attractieve steden met een levendig cultureel klimaat en een mooie, historische 

binnenstad. Steden als Amsterdam en Utrecht lopen daarin voorop. Maar dit geldt ook voor Groningen. Eén 

van de doorslaggevende factoren hierin is het aantal studenten. Dit aantal is, ondanks voortdurende 

inschattingen dat het gaat dalen, nog steeds stijgende. Het is opvallend dat Groningen als één van de weinige 

universiteitssteden in staat is om een stevig aandeel (zo’n 30 procent) van de afgestudeerden voor de Stad en 

ook regio te behouden. 

 

Wonen: uitgestelde vraag 

De nog steeds toenemende groei heeft zijn weerslag in de vraag naar woningen. Onderstaand staatje laat 

weliswaar zien dat er als gevolg van de crisis een dip is in het aantal nieuwe woningen. Maar we zien voor 2013 

ook een zeker herstel. Er lijkt geen sprake te zijn van een afgenomen behoefte, maar vooral van een uitgestelde 

woningvraag. Dit leidt tot een stuwmeer van ‘verhuisgeneigde’ huishoudens. Dit zal op termijn waarschijnlijk 

leiden tot een woningtekort dat op kan lopen tot bijna 5 procent. 

 

 
 

Uitstekend woon- en leefklimaat 

In een onderzoek van de Europese Unie naar levenskwaliteit in de Europese steden zijn de burgers van divers 

steden ondervraagd naar hun tevreden over hun eigen stad. Hieronder de bevraging naar de ‘algehele 

tevredenheid’ over de eigen stad. Groningen staat daarin op nummer 3. 
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Dit staatje is min of meer representatief voor meerdere uitslagen uit dit onderzoek. Er valt in deze Europese 

survey overigens een tweedeling waar te nemen tussen Noordwest Europa en Zuidoost Europa. Des te 

noordwestelijker de ligging van de stad des te hoger de scores op een hoog publiek voorzieningenniveau, een 

uitstekend woon- en leefklimaat en minder sociale spanningen. Groningen scoort hiermee prominent in het 

rijtje van ‘aanverwante’ Noordwest-Europese steden als Aalborg, Hamburg en Kopenhagen. 

 

Het bruisend leefklimaat in Groningen valt ook af te lezen aan de diverse ranglijsten per thema van de steden 

onderling (zie onder). Onderzoeker Gerard Marlet concludeert in zijn rapport Het belang van cultuurstad 

Groningen (2012) dat Groningen met zijn cultuuraanbod de tweede plaats in Nederland bezet, meteen na 

Amsterdam. 

 

 
Positie op nationale ranglijst per thema. 

 

Veiligheid: op constant niveau 

Aantrekkelijke steden zijn ook veilige steden. Hoewel de criminaliteitscijfers schommelingen vertonen, zijn de 

cijfers behoorlijk gedaald. Een voorbeeld: eind jaren negentig lag het aantal aangiften van inbraak rond de 30 

op de 1000 woonruimten. Dit cijfer bevindt zich dit nu vrij stabiel rond de 10 op de 1000 woonruimten. 
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Ook het aantal geweldsmisdrijven is vrij constant te noemen: 

 

 
 

Dit resulteert overigens niet in een constante beleefd gevoel van (on)veiligheid in de gehele Stad (zie 

onderstaand kaartbeeld). 
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Banenmotor Stad hapert 

De effecten van de economische crisis vinden we ook terug in de werkgelegenheidscijfers. 

 

 
Het aantal banen daalt door de crisis. Maar het lijkt erop dat het aantal banen toch op een hoger niveau blijft 

zitten dan tien jaar geleden. De Groningse topvoorzieningen en locaties zijn de binnenstad, het Stationsgebied, 

het UMCG, Europapark/Kempkensberg, het Martiniziekenhuis en omgeving en Zernike. Gezamenlijk dragen zij 

de stedelijke en regionale economie. Ze bieden kwaliteit en kansen in nationaal en internationaal perspectief. 

Dit zijn de gebieden die potentie en ontwikkelruimte hebben. Ze zijn de aanjagers voor nieuwe ontwikkelingen, 

vaak met internationaal en interregionaal bereik. Deze dynamo’s draaien vooral op de rijkelijk aanwezige 

kennis, de instellingen en studenten. Zij moeten zorgen voor technologische vernieuwing en creativiteit. Samen 

met de dienstensector vormen ze de nieuwe banenmotor. Kennis is de basis voor het starten van een nieuw 

bedrijf en zorgt voor veel indirecte werkgelegenheid. Elke nieuwe kennisbaan leidt uiteindelijk tot in totaal 2,3 

nieuwe arbeidsplaatsen. 

 

Maar door bezuinigingen in vooral de (semi-)publieke sector kan dit gevaar lopen. Als we naar de aard van de 

banen in de stad kijken, dan valt vooral de relatieve oververtegenwoordiging van de (semi-)publieke sector op. 

Met werkgevers als UMCG, Rijksuniversiteit, Martiniziekenhuis, Hanzehogeschool en DUO kunnen 

bezuinigingen in de (semi-)publieke sector behoorlijk effecten hebben op de werkgelegenheid in de Stad.  

 
Naast een oververtegenwoordiging van de (semi-)publieke sector kent Groningen ook een meer dan gemiddeld 

aandeel handel, horeca en zakelijke dienstverlening.  

Wat verder opvalt, is dat in de periode 2008-2012 er een enorme groei is geweest van het aantal 

eenmanszaken. Dit is overigens een landelijke trend, deels veroorzaakt door een flexibilisering van de 

arbeidsmarkt. Starters richten vaker een eenmanszaak op. Deels wordt dit ook veroorzaakt door de crisis; 

mensen die ontslag hebben gekregen beginnen voor zichzelf. 
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Relatief veel lage inkomens en armoede 

Het zijn van een banenmotor in het Noorden vertaalt zich echter niet in florissante sociaal-economische cijfers. 

De werkloosheid is relatief hoog en het aandeel lage inkomens is met 14 procent na Amsterdam en Rotterdam 

het hoogst. 

  

 
 

 

Daar waar in de eerdere economische crisis van de jaren tachtig het beeld was dat vooral (ex-)studenten in de 

Stad werkloos waren, zit de stijging van de werkloosheid nu vooral bij de lager opgeleiden boven de 

zeventwintig jaar. 
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Wanneer we kijken naar de armoede in de Stad valt op dat 13 procent van de Stadjers tot de zogenoemde 

groep minima behoort en dus een inkomen op of onder het minimumloon ontvangt. Het percentage kinderen 

dat in een minimagezin opgroeit, is 20 procent.  
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Wanneer we de groep minimahuishoudens naast de huishoudens van de Stad als totaal leggen, valt op dat in 

de minimagroep de eenouder gezinnen behoorlijk oververtegenwoordigd zijn. 

 

Wijken: algehele vooruitgang, verscherping sociale problematiek 

De ontwikkeling van de Stad als totaal, de beide gezichten, zien we terug in de ontwikkeling van de 

leefbaarheid in de wijken van Groningen. Op de landelijke Leefbaarometer zien we dat de zeer positieve lijn 

van 1998-2010 zich in de periode 2010-2012 nog verder heeft voortgezet. En dan vooral in gedeelten waarin de 

leefbaarheid eerder nog als matig werd gewaardeerd. Dit zit vooral in de grote mate van tevredenheid over het 

voorzieningenniveau en de kwaliteit van de publieke ruimte. Gemiddeld genomen is Groningen er in alle wijken 

en buurten op vooruit gegaan. De sociaal-economische problematiek die er is, heeft zich als het ware verdund. 

De verschillen tussen wijken en buurten zijn kleiner geworden. 

 

Onderstaand de toename in de beleefde verbetering van de buurt. De plussen overheersen. 

 



 

 
25 

 

Dit zien we ook terug in de beleving van de sociale samenhang in wijk en buurt: 

 

In de periode 2008-2012 is het beleefde toekomstperspectief van bewoners over de eigen wijk en buurt er 

echter niet op vooruit gegaan: 

 

 

We zien alleen in de Oosterparkwijk en de meest zuidelijke stadswijken het optimisme overheersen. 

Binnen de wijken is de sociale problematiek kleinschaliger en meer versplinterd geworden. Wel is er vaak een 

opeenstapeling van problemen (multiproblem) binnen gezinnen. In de (noordelijke) buitenwijken van de Stad 

gaat het vaak om gezinsproblematiek, in de oude wijken (rond de binnenstad) is sprake van kwetsbare 

eenoudergezinnen. 

  

De sociaal-economische positie beïnvloedt ook de gezondheid. Groningers leven gemiddeld zes maanden 

korter dan de gemiddelde Nederlander. Binnen Groningen leeft de Stadjer in de wijken boven de binnenstad 3 

jaar korter dan de Stadjer beneden de binnenstad. Een kwart van de Stadjers tussen de 19 en 65 jaar rookt. En 

bijna twintig procent valt te kenschetsen als een zware drinker. Verder heeft 1 op de 7 kinderen van 5/6 jaar al 

overgewicht. Bij de 10/11-jarigen is dat gemiddeld 1 op de 4. In sommige wijken is dat zelfs 1 op 3. 

 

Die cumulatie van sociaal-economische en gezondheidsproblemen is een belangrijk gegeven bij bijvoorbeeld de 

decentralisaties in het sociaal domein. 
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Bijlage 2. Naar een andere overheid….? Gemeentelijke kerntaken 

 

In het raadsdebat op 29 januari 2014 is gesproken over de uitkomsten van het inspiratiefestival Let’s Gro, over 

gemeentelijke kerntaken en bedrijfsdoorlichtingen. Het debat heeft niet geleid tot een gemeenschappelijke 

visie. In veel van de woordvoeringen werd overigens gepleit voor een meer open houding van de gemeente 

naar initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. 

 

Bezinning op het gemeentelijke takenpakket? 

Het gemeentelijk takenpakket verandert de komende jaren ingrijpend, vooral in het sociaal domein. Door 

decentralisaties komen er meer taken voor verantwoordelijkheid van de gemeente, maar met minder geld. De 

economie vertoont tekenen van herstel, maar de verwachting is dat de werkloosheid nog toeneemt. Het aantal 

inwoners dat afhankelijk is van een uitkering groeit waarschijnlijk. Het herstel op de vastgoedmarkt is aarzelend 

en de prijzen herstellen zich nog niet. De gemeentelijke herindeling zorgt voor ‘meer dorp bij de Stad’ en dat 

vraagt om een positiebepaling in de regio.  

 

De samenleving verandert ook. Er is een jarenlange trend om op allerlei gebieden taken steeds verder te 

professionaliseren en eigenlijk, in een soort verzekeringsmodel, bij burgers weg te houden. Er is in die trend 

een duidelijke kentering waarneembaar: burgers hebben meer behoefte aan gemeenschappelijkheid, aan meer 

ruimte voor eigen initiatief nemen en mogelijkheden om samen met anderen verantwoordelijkheid te nemen 

voor taken die nu nog de verantwoordelijkheid zijn van professionals of de overheid. In allerlei 

beleidsdocumenten wordt die trend omarmd. Niet alleen conceptueel, maar zeker ook omdat het sociaal 

arrangement op langere termijn financieel niet meer houdbaar is. Burgers zullen meer en ook financiële 

verantwoordelijkheid moeten dragen. Er is voor de komende jaren ook nog een bezuinigingsopgave. 

Deze ontwikkelingen bepalen de komende raadsperiode de agenda en vormen misschien de aanleiding voor 

een herbezinning op het huidig gemeentelijk takenpakket.  

 

Denkmodel 

Maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd door burgers, bedrijven en de overheid. In een expertmeeting 

voor de gemeenteraad is door het Instituut Publieke Waarden (IPW) een denkmodel aangereikt waarmee voor 

maatschappelijke activiteiten kan worden bezien waar en door wie het best publieke waarden kunnen worden 

gerealiseerd. Die publieke waarden zijn: legitimiteit, efficiëntie en betrokkenheid. De gemeentelijke overheid 

kan die publieke waarden inhoud geven door publieke doelen te formuleren, zoals het beschermen van 

maatschappelijk kwetsbaren, het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting (‘Iedereen doet mee’), het 

streven naar een duurzame ontwikkeling en het beschermen van natuur en ecologie.  

De opbrengst van de organisatie van het inspiratiefestival Let’s Gro toont dat individuele en georganiseerde 

burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven absoluut een bijdrage kunnen leveren aan het formuleren 

van die publieke doelen. En dat burgers, instellingen en bedrijven een rol willen en kunnen spelen bij de 

uitvoering van publieke taken. Voor het huidige gemeentelijk takenpakket en voor nieuwe taken kan zo, met 

behulp van het denkmodel van IPW, worden beoordeeld welke partijen (burgers, bedrijven of de overheid) er 

het best in slagen die publieke waarden en publieke doelen te realiseren. Zo’n beoordeling is natuurlijk in het 

verleden ook gemaakt. De gemeente heeft geen eigen accountantsdienst meer en het waterbedrijf, 

energiebedrijf en vervoerbedrijf zijn geprivatiseerd. Een denkmodel kan helpen die afweging meer 

systematisch en expliciet te maken. 

Recent heeft de gemeenteraad de nota Met elkaar voor elkaar. Naar een gebiedsgebonden aanpak van het 

sociaal domein vastgesteld. In die nota staat: “Als gemeente gaan wij ons minder met de uitvoering van het 

werk bemoeien. We zullen de mensen die er verstand van hebben zoveel mogelijk ruimte bieden om hun werk 

goed te doen. In samenspraak met de mensen in de wijk, want het is in hun belang dat de werkzaamheden van 

het sociale wijkteam goed worden uitgevoerd. Als gemeente houden wij wel goed in de gaten of het werk van 

goede kwaliteit is en of er verantwoord met de schaarse budgetten om wordt gegaan.” 
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Op verschillende domeinen verschuiven taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente, burgers en 

bedrijven/instellingen. 

 

 
Het model van IPW is bruikbaar voor de afzonderlijke weging van gemeentelijke taken, maar levert niet als 

vanzelf een visie op het volledige gemeentelijk takenpakket. 

 

Referentiekader 

De gemeente Groningen wordt gezien als een overheid die zich profileert met een brede taakopvatting, een 

gemeente die relatief veel taken met de eigen organisatie uitvoert en die ‘mee’-stuurt in de wijze van 

uitvoering als de uitvoering aan anderen is opgedragen. Kortom: de gemeente Groningen is een sturende 

(dirigerende) gemeente. Het is de vraag of die waarneming klopt voor het hele gemeentelijk takenpakket. Hoe 

dan ook: het profiel van de gemeente Groningen is het resultaat van historie en bestuurlijke keuzen door de 

jaren heen. Het is mogelijk dat ‘profiel’ van de gemeente te veranderen. Of dat wenselijk is, is primair een 

bestuurlijke vraag.  

 

In deze handreiking geven we een aantal handreikingen voor het voeren van die discussie. Het onderstaande 

schema is daarvoor goed bruikbaar. 
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In het kwadrantenstelsel zijn twee assen getekend. Op de 1

e
 as zijn de uitersten ‘zelf doen’ of ‘loslaten’, waarbij 

loslaten betekent dat de uitvoering geheel aan marktpartijen of aan burgers wordt overgelaten. Er is geen 

enkele gemeentelijke bemoeienis, ook niet via subsidies of regelgeving. Op de 2
e
 as is de tegenstelling 

‘sturende overheid’ ten opzichte van ‘mensen maken stad’. In andere woorden: op de uitersten is sprake van 

volledige gemeentelijke verantwoordelijkheid (kerntaak) respectievelijk een verantwoordelijkheid van burgers 

en bedrijven. Het denkmodel van IPW kan behulpzaam zijn bij de vraag waar op dat ‘assen’-stelsel het best 

publieke waarden kunnen worden gerealiseerd en door wie. 

 

Een gemeentelijke kerntaak is een taak waarvoor op grond van de wet of politiek-bestuurlijke keuze een 

specifieke verantwoordelijkheid geldt. Een gemeentelijke kerntaak hoeft niet per se door de gemeentelijke 

organisatie te worden uitgevoerd.  

 

In het schema worden vier rollen getoond: 

- Dirigeren: de gemeente is zowel opdrachtgever als uitvoerder van een bepaalde taak. 

- Regisseren: de uitvoering van de publieke taak is in private handen ondergebracht maar de gemeente 

is opdrachtgever of inkoper. De gemeente houdt toezicht op uitvoering en realiseren van doelen.  

- Co-creëren: er is sprake van een gedeeld opdrachtgeverschap en uitvoering van burgers, bedrijven en 

gemeente. Een deel van de verantwoordelijkheid kan aan burgers, vakkrachten of bedrijven worden 

overgelaten.  

- Faciliteren: de gemeente ondersteunt maar er is geen sprake van gemeentelijk opdrachtgeverschap of 

uitvoering. Wel kan de gemeente reguleren of als ‘marktmeester’ optreden.  

 

Op basis van deze vier rollen zijn de volgende drie profielen voor de gemeente Groningen mogelijk:  

 

Profiel 1: De sturende gemeente 

Het takenpakket en de organisatie van de gemeente Groningen zijn het resultaat van historie en bestuurlijke 

keuzes. Dat is allemaal niet toevallig. Het huidige takenpakket en organisatie, inclusief de veranderagenda, 

weerspiegelen heel goed de gemeentelijke visie. De gemeente is belangrijk én noodzakelijk om publieke 

waarden en publieke doelen te realiseren. Uitvoeringskracht is belangrijk om zaken tot stand te brengen. Dat 

betekent een keuze voor een relatief grote en sturende rol voor de gemeente Groningen. Juist bij de grote 

veranderingen in het sociaal domein worden verantwoordelijkheden naar de gemeente overgeheveld. Die 

verantwoordelijkheden raken in de uitvoering individuele burgers en daarom is een sterke sturing door de 
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gemeente noodzakelijk. Het is niet noodzakelijk een discussie te voeren over een overkoepelende strategische 

visie over de rol van de gemeentelijke overheid. Er zijn voldoende ‘natuurlijke’ momenten (bezuinigingen, 

veranderingen in takenpakket) om besluiten te nemen over de gemeentelijke taken. De ‘andere overheid’ 

wordt vooral zichtbaar in de wijze waarop we de dialoog voeren met burgers, instellingen en bedrijven. De 

focus ligt de komende jaren op het implementeren van in gang gezette organisatieveranderingen.  

 

Profiel 2: De regisserende of faciliterende gemeente 

De gemeente moet zo klein en efficiënt mogelijk zijn. In beginsel worden zoveel mogelijk taken door ‘anderen’ 

(privaat of in publieke samenwerking) uitgevoerd. De gemeente behoudt voor een beperkt aantal kerntaken de 

regie en ziet toe op een goede uitvoering. 

In dit profiel worden alle gemeentelijke taken beoordeeld op de vraag: Is een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid noodzakelijk? Als er een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, kan de uitvoering dan 

worden opgedragen aan bedrijven of instellingen dan wel worden overgelaten aan (georganiseerde) burgers? 

Efficiëntie en effectiviteit zijn dominante criteria bij die beslissing om iets een kerntaak te noemen of de 

uitvoering te organiseren. Klantgerichtheid staat centraal. Bij alle uitvoerende taken kiest de gemeente 

systematisch voor ‘buy’ en niet voor ‘make’. Om dat zo te kunnen organiseren is het essentieel dat beleid en 

uitvoering strikt worden gescheiden. De gemeente stuurt bij de uitvoering vooral op het ‘wat’ en in beginsel 

niet op het ‘hoe’. Dat vraagt een verdere professionalisering van inkoop, opdrachtgeverschap en toezicht. Dat 

vraagt ook dat we aan partners die voor de gemeente de uitvoering doen, vragen om burgers, instellingen en 

bedrijven van aanvang te betrekken bij de uitvoering. 

 

Profiel 3: De verbindende, co-creërende, gemeente 

Een keuze voor een ‘andere overheid’ die zich open opstelt naar burgers, instellingen en bedrijven. Een 

overheid die de dialoog gebruikt om te zoeken naar de beste manieren om publieke waarden te creëren. Bij 

zo’n dialoog past niet vooraf een krachtige opvatting te formuleren over wat wel of niet gemeentelijke 

kerntaken zijn. Bij dit profiel hoort een organische verandering. Geen blauwdruk.  

Het is in de dialoog met burgers en instellingen en bedrijven steeds de vraag hoe en door welke partij publieke 

waarden het best kunnen worden gecreëerd. Zo’n bescheiden opstelling is misschien ook realistisch, omdat de 

gemeente op veel terreinen niet meer alleen bepalend kan zijn. Dat betekent dat de keuze voor een wel of niet 

sturende rol en een wel of niet uitvoerende rol tot stand komt in dialoog met burgers en bedrijven. De ’andere 

overheid’ wint aan legitimiteit door haar verbindende kracht zowel richting markt als gemeenschap.  

 

Bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie 

Worden er publieke waarden gerealiseerd met taken die het functioneren van de gemeentelijke organisatie 

betreffen (bijvoorbeeld salarisadministratie, gebouwenbeheer, informatiesystemen, kantoorautomatisering en 

gegevensbeheer)? Als het antwoord op die vraag ‘nee’ is, dan hoeven die taken ook niet in de eigen organisatie 

te worden uitgevoerd. Dan gaat het er vooral om dat die taken zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en dan 

kunnen die taken worden ingekocht bij of uitbesteed aan marktpartijen. Vanzelfsprekend onder nader politiek-

bestuurlijk te bepalen voorwaarden zoals een duurzame uitvoering, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden voor medewerkers van de leveranciers, integriteit van gegevensbestanden en 

waarborgen over bescherming van de privacy. Verder moet worden voorkomen dat de gemeente door 

afhankelijkheid van externen kwetsbaar wordt in de uitvoering van publieke taken.  
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Bijlage 3. Schematische weergave besluitvorming Vernieuwing Sociaal Domein 

 

 

 

 

 

 


