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Geachte heer, mevrouw. 

In de aanloop naar het Voorsjaarsdebat op woensdag 19 juni a.s. hebben wij u 
op 7 juni 2013 aanvullende informatie toegezonden bij de Voorjaarsbrief 
2013 (BD13.3722113). In de nu voorliggende brief informeren wij u nader 
over de uitkomsten van de Meicirculaire 2013 en de gevolgen voor het 
meerjarenbeeld van de gemeente Groningen. Vervolgens lichten wij een 
aanvuUing toe op de informatie over de generieke korting op subsidies, zoals 
opgenomen in de brief van 7 juni 2013. En tot slot gaan we in op de vragen 
uit de open brief van de raadsfracties van GroenLinks, Stadspartij, 
ChristenUnie, Student & Stad en Partij voor de Dieren. 

Meicirculaire 2013 
Vrijdag 31 mei jl. is de Meicirculaire 2013 verschenen. In deze circulaire 
geeft het rijk informatie over de hoogte van de uitkering uit het 
gemeentefonds voor de jaren 2012 tot en met 2018. Hieronder gaan we in op 
de consequenties voor Groningen voor de jaren 2012-2017 ten opzichte van 
de reeds in de begroting opgenomen effecten. 

2012 
Het accres voor 2012 valt landelijk 192 miljoen euro lager uit. Bij de 
jaarrekening 2012 hebben we al rekening gehouden met een nadeel van 106 
miljoen euro. Dit betekent een extra nadeel van 86 miljoen euro. Voor 
Groningen betekent dit een extra structured nadeel van 1,2 miljoen euro. 

2013 
In de Voorjaarsbrief 2013 hebben we een verwacht voordeel op het 
gemeentefonds opgenomen van 1,6 miljoen euro in 2013. Na verwerking van 
de meicirculaire 2013 slaat dit voordeel om naar een nadeel van 1,2 miljoen 
euro in 2013 (per saldo dus een verslechtering van 2,8 miljoen euro). Deze 
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verslechtering wordt grotendeels verklaard door een lager accres in 2013 (-2,1 
miljoen euro) en de stracturele doorwerking van het nadeel vanuit 2012. 

2014 en verder 
In 2014 is er sprake van een stijging van het accres. Deze stijging in 2014 
wordt vrij wel geheel ongedaan gemaakt door het stmcturele effect van de 
daling van het accres in 2013. Per saldo resteert er voor Groningen in 2014 
een voordeel van ongeveer 0,2 miljoen euro. 
Vanaf 2015 dalen de accressen. Daamaast is bij de meicirculaire 2013 een 
maatregel vanuit het regeerakkoord nader uitgewerkt, namelijk de door het 
rijk ingeboekte besparing bij gemeenten als gevolg van de opschaling van 
gemeenten. Deze verdeelt het rijk vooralsnog generiek over alle gemeenten. 
Dit betekent voor Groningen een stmctureel cumulatief oplopende korting 
van ongeveer 0,8 miljoen per jaar vanaf 2015. 

In onderstaande label staan de concemeffecten van de meicirculaire 2013 
weergegeven (bedragen x 1 miljoen euro): 

Bedragen 

Meerjarenbeeld Voorjaarsbrief 

Concerneffect meicirculaire 2013 

Meerjarenbeeld incl. meicirculaire 2013 

2013 

1,6 

-2,8 

-1,2 

2014 

15,8 

0,2 

15,6 

2015 

8,3 

-0,5 

7,8 

2016 

5,9 

-0,8 

5,1 

2017 

3,6 

-3,5 

0,1 

Accres 2014 
In 2014 is sprake van een fors accres (landelijk bijna I miljard euro). Dit hoge 
accres wordt voomamelijk veroorzaakt door pieken in infrastmcturele 
projecten bij het rijk in 2014. Op basis van eerdere gemeentefondscirculaires 
hebben we dit accres al verwerkt in de gemeentelijke begroting. Het rijk geeft 
overigens aan dat de accresraming voor 2014 met onzekerheden is omgeven 
en dat het risico bestaat dat het accres voor 2014 lager uitvalt. 

Vervolg 
De effecten van de Meicirculaire 2013 nemen wij mee bij de voorbereiding 
van de begroting 2014. 

AanvuUing generieke korting subsidies 
In de brief van 7 juni jl. (BD13.3722113) hebben wij toegelicht dat er een 
voorbehoud moet worden geplaatst bij de generieke korting op de subsidies 
van de maatschappelijke opvang. Hiermee is een bedrag van 1,154 miljoen 
euro stmctureel gemoeid. De reden hiervoor is dat de gemeente Groningen als 
centrumgemeente middelen van het rijk ontvangt, om samen met de regio een 
taak uit te voeren. De gemeente Groningen beslist dus niet alleen over de 
subsidie-inzet van deze middelen. Om dezelfde reden moet een voorbehoud 
worden geplaatst bij de middelen voor vrouwenopvang/huiselijk geweld. 
Hierbij gaat het om een voorgestelde bezuiniging van 374 duizend euro 
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stmctureel. Dit bedrag betrekken we bij het aangekondigde onderzoek naar de 
mogelijkheden om de oorspronkelijke taakstelling in te vuUen. 

Open brief 
De raadsfracties van GroenLinks, Stadspartij, ChristenUnie, Student & Stad 
en Partij voor de Dieren hebben ons op 7 juni jl. een open brief gestuurd over 
de informatievoorziening voor het Voorjaarsdebat. De kem van deze brief is 
dat er wegens een gebrek aan informatie geen goede afweging door de raad 
kan worden gemaakt van de voorstellen die ons college u bij de 
Voorjaarsbrief heeft voorgelegd. Wij hechten zeer aan een goede 
voorbereiding van uw raad op het komende Voorjaarsdebat. Onze intentie 
was dan ook om uw raad voor het Voorjaarsdebat van zoveel mogelijk 
informatie te voorzien, eerder en uitgebreider dan in voorgaande jaren. Het 
toch al omvangrijke pakket aan informatie hebben we, zoals eerder 
aangekondigd, recent aangevuld met informatie over de budgetten per cluster, 
de indicatieve omvang van de niet gekozen dekkingsmogelijkheden en een 
overzicht van de instellingen die worden geraakt door de voorgestelde 
generieke korting van 10% (BD13.3722113). 

Naast de aanvullende informatie over de dekkingsmogelijkheden die ons 
college niet heeft overgenomen, resteren er in de open brief nog twee vragen. 
Deze beantwoorden we als volgt: 

- De ratio voor het weerstandsvermogen wordt bepaald door de 
benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit. In de rekening 
2012 is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op 192,6 miljoen 
euro. Uitgaande van een ratio van 0,8 is de benodigde 
weerstandscapaciteit 154 miljoen euro. In de rekening 2012 is 
toegelicht dat de beschikbare weerstandscapaciteit 115,7 miljoen euro 
is. Dat is gelijk aan een ratio 0,6. De benodigde aanvuUing naar de 
ratio 0,8 is ruim 38 miljoen euro en is meegenomen in de opgaven in 
het financieel perspectief. Een stijging of daling van 0,1 in de ratio 
staat gelijk aan een bedrag van 19,3 miljoen euro; 

- Een verhoging van de OZB met 1% stmctureel leidt tot een extra 
stmcturele opbrengst in 2014 van 560 duizend euro (220 duizend euro 
uit woningen en 340 duizend euro uit niet-woningen). Een OZB-
stijging van 2,5% levert een extra opbrengst op van 1,4 miljoen euro. 
Het bijbehorende investeringsbedrag is afhankelijk van de 
afschrijvingstermijn van de beoogde investering. In de 
dekkingsmogelijkheden stellen we u voor om de daling van de 
afvalstoffenheffing en de rioolrechten te compenseren door een OZB-
verhoging (nr. 28). Deze verhoging levert een opbrengst op van 552 
duizend euro stmctureel in 2014, oplopend naar 725 duizend euro 
stmctureel vanaf 2015 en geldt alleen voor woningen. Voor 
woningbezitters betekent dit in 2014 een OZB-verhoging van circa 
2,5%. Daamaast rekenen we met een nominale compensatie van 1,4% 
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als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Voor de voUedigheid, de door 
het Rijk vastgestelde macronorm voor de OZB-stijging is voor 2014 
2,45%. 

We hopen u met het voorgaande voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


