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Gemeenterekening 2011 

Concept raadsbesluit 

Bijgaand ontvangt u de Gemeenterekening 2011, waarin wij verantwoording afleggen over het 
gevoerde beleid en de financiele resultaten over 2011. 

Het begeleidende raadsvoorstel bestaat uit drie delen: 
1. onze gebruikelijke aanbiedingsbrief, waarin we u in hoofdiijnen informeren over de 

beleidsmatige en financiele resultaten en over onze keuzes bij de bestemming van het resultaat; 
2. een verantwoording en toelichting bij de financiele resultaten en de financiele positie van onze 

gemeente; 
3. onze voorstellen voor bestemming van het resultaat, alsmede enkele andere voorstellen die we 

bij deze gelegenheid aan u voorleggen. 

Daama treft u een aantal bijiagen aan. We specificeren en lichten onze voorstellen daarin toe en we 
hebben een inhoudelijke selectie uit de beleidsresultaten 2011 gemaakt. 

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I. de Gemeenterekening 2011 vastte stellen; 

de minimale en tevens maximale omvang van de reserve Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (WGA) te bepalen op € 1.000.000,-- en het eventuele overschot toe te 
voegen aan algemene middelen; 
het rekeningresuhaat 2011 bestaande uit het concemresultaat, dienstresultaten en bijzondere 
resultaten, samen met de vrijval van reserves te bestemmen conform voorstel, zoals 
opgenomen in bijlage 1; 
degemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen; 
tot het instellen en opheffen van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in bijlage 3. 
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V. 
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Publiekssamenvatt ing 

Met de vaststelling van de jaarrekening 2011 geeft de raad invulling aan haar controlerende rol ten 
aanzien van het gevoerde beleid 2011 en de daarbij behaalde resultaten. 
In de jaarrekening wordt ingegaan op de behaalde resultaten ten opzichte van de door de raad 
vastgestelde begroting. 

Voorgesteld besluit 

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I. de gemeenterekening 2011 vast te stellen; 
II. de minimale en tevens maximale omvang van de reserve Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten (WGA) te bepalen op € 1.000.000,-- en het eventuele overschot toe te 
voegen aan algemene middelen; 

III. het rekeningresultaat 2011 bestaande uit het concemresultaat, dienstresultaten en bijzondere 
resultaten, samen met de vrijval van reserves te bestemmen conform voorstel, zoals 
opgenomen in bijlage 1; 

IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen; 
V. tot het instellen en opheffen van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in bijlage 3. 

Inleiding 

Vaststelling van de jaarrekening is een verplichting die voortvloeit uit de Gemeentewet. Onder 
verantwoordelijkheid van het college wordt de jaarrekening opgesteld. Zij geeft daarmee invulling 
aan haar controlerende rol ten aanzien van het gevoerde beleid 2011 en de daarbij behaalde 
resultaten. 

Beoogd resultaat 

Door vaststelling van de jaarrekening wordt het jaar 2011 afgesloten. Door het besluit over de 
bestemmingsvoorstellen wordt het rekeningsaldo verdeeld. 

Kader 

Het opstellen van de jaarrekening is wettelijk geregeld in de Gemeentewet. Het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) geeft wettelijke voorschriften waaraan de jaarrekening moet voldoen. 
De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Van deze controle brengt de accountant 
rechtstreeks verslag uit aan de raad. 

Argumenten/afwegingen ^ ^ ^ ^ ^ 

Vaststellen van de jaarrekening is een verplichting vanuit de Gemeentewet. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De jaarrekening is het verantwoordingsdocument, waarmee de gemeente verslag uitbrengt van de 
behaalde beleidsresultaten en financiele resultaten over 2011. 

Financiele consequenties 

De gemeenterekening sluit met een tekort. Het bij dit raadsvoorstel gevoegde bestemmingsvoorstel 
geeft aan op welke wijze het tekort zal worden gedekt. 



Realisering en evaluatie 

Na vaststelling van de jaarrekening zal deze worden aangeboden aan de provincie als 
toezichthouder. Tevens wordt aan het GBS de Informatie voor Derden (IV3) aangeleverd. 



RAADSVOORSTEL REKENING 2011 

INHOUDSOPGAVEN 

1. Aanbiedingsbrief 2 
2 Financiele resultaten en financiele positie 9 

2.1 Inkomsten en uitgaven per programma 9 
2.2.1 Concemresultaat 10 
2.2.2 Dienstresultaten 14 
2.2.3 Bijzonder resultaat 16 

2.3 Afwijking ten opzichte van Voortgangsrapportage 201 l-III 19 
3. Voorstellen 23 

3.1 Voorstel bestemming rekeningresultaat 2011 23 
3.2 Voorstel bestemming reserve Extra beleid 24 
3.3 Voorstel instellen en opheffen van reserves en voorzieningen 25 
3.4 Begrotingswijziging 25 

Bijiagen 26 
1. Overzicht en toelichting voorstellen bestemming rekeningresultaten 26 
2. Overzicht en toelichting voorstellen bestemming reserves Extra Beleid en 
wijzigingen in de reserves 40 
3. Overzicht en toelichting Nieuw in te stellen en op te heffen reserves en 
voorzieningen 45 
4. Selectie uit de beleidsresultaten 48 

Blad 1 (van 56) 



1. Aanbiedingsbrief 

In 2011, het eerste voile jaar van ons huidige college, is verder gewerkt aan een 
aantrekkelijke, duurzame, solidaire, betrokken en efficiente stad. Er zijn goede 
resultaten behaald, maar er was ook tegenwind. We sluiten 2011 af met een negatief 
rekeningresultaat van 22,6 miljoen euro. 

De belangrijkste tegenvallers doen zich voor bij woningbouwprojecten en 
bedrijventerreinen. In de brief over de voorbereiding van de begroting 2013 (BD 
12.2960541) hebben we u hierover geinformeerd. Door de economische recessie 
stagneert de verkoop van woningbouwkavels en bedrijventerreinen. 
Voor de opiossing moeten we samen met de Regio kijken naar een goede verdeling 
van woningbouw en bedrijventerreinen. We hebben hier inmiddels met de regio 
afspraken over gemaakt. 
Voor de bedrijventerreinen hebben we extern onderzoek laten doen naar de 
verwachte vraagontwikkeling. Hieruit blijkt een vraag naar bedrijventerreinen tot 
2030 van zo'n 100 hectare. Dit betekent dat we onze plannen met circa 200 hectare 
naar beneden moeten bijstellen. We hebben hiermee een begin gemaakt door in de 
plannen voor Meerstad circa 30 hectare aan bedrijventerreinen te schrappen. 
Daamaast gaan we er nu vanuit dat Westpoort fase 2 niet meer ontwikkeld zal 
worden. Dit leidt in deze rekening tot een nadeel van 11 miljoen euro. 

Daamaast treffen we een voorziening van 40 miljoen euro voor het risico bij 
woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en projecten met derden. De hoogte van de 
voorziening hebben we vastgesteld op basis van de huidige informatie. Tegelijkertijd 
constateren we dat we te maken hebben met onzekerheden als gevolg van de 
economische crisis. We zullen de ontwikkeling van de woningbouwlocaties, 
bedrijventerreinen en projecten van derden nauwgezet volgen. En waar nodig onze 
inzichten laten toetsen. Bij de begroting 2013 komen we hierop temg. Dan zal blijken 
ofde voorziening van voldoende omvang is, of dat er aanvullende middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld. Hierbij merken we op dat de stresstest die we 
momenteel uitvoeren niet geschikt is om conclusies uit te trekken over de hoogte van 
de voorziening. De stresstest gaat uit van een slechtweer scenario's. Terwiji de 
hoogte van de voorziening wordt bepaald door een reele inschatting van 
(toekomstige) kosten en opbrengsten. 

Zoals gemeld komt het rekeningresultaat uit op een nadeel van 22,6 miljoen euro. 
Daamaast moet er een aantal bestemmingsvoorstellen worden gefinancierd. Het 
grootste deel hiervan is door uw raad al geaccordeerd. We verwijzen hiervoor naar 
hoofdstuk 3 van het raadsvoorstel. Rekening houdend met de 
bestemmingsvoorstellen moeten we een bedrag van 46,3 miljoen euro dekken. We 
komen hier later op terug. 
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Doorlichting reserves 

Twee keer perjaar actualiseren we het gemeentelijk weerstandsvermogen: bij de 
gemeenterekening en bij de gemeentebegroting. Hierbij houden we alle risico's en 
reserves tegen het licht. Bij de doorlichting van de reserves blijkt dat de volgende 
middelen kunnen vrijvallen ten guste van de algemene egalisatiereserve. 

Bestemmingsreserves 

Reserve Voorzieningen Meerstad 

Reserve RSP ZZL (risicoreservering RegioRail / Stationsgebied) 
Reserve Microsoftlicenties 

Reserve herwaardering BNG 

Reserve waterbedrijf Groningen 

Reserve Euroborg 

Opheffen en afromen overige reserves 

Totaal bestemmingsreserves 

5,8 miljoen euro 

6,2 miljoen euro 

1,3 miljoen euro 
0,8 miljoen euro 

2,4 miljoen euro 

8,0 miljoen euro 

0,3 miljoen euro 

24,8 miljoen euro 

Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar de toelichting bij de 
bestemmingsvoorstellen. 
In totaal leidt de doorlichting van de reserves ertoe dat er 24,8 miljoen euro aan de 
algemene egalisatiereserve kan worden toegevoegd. 

Daamaast stellen we voor de dienstegalisatiereserves van samen 2,1 miljoen euro toe 
te voegen aan de algemene egalisatiereserve. We hebben hierover al eerder met uw 
raad gesproken. Dit betekent wel dat de noodzakelijke omvang van de algemene 
egalisatiereserve moet worden verhoogd. We komen hier bij de begroting nader op 
temg. 

In totaal leidt de doorlichting van de reserves ertoe dat er 26,9 miljoen euro aan de 
algemene egalisatiereserve kan worden toegevoegd. 

Met het toevoegen van de hierboven genoemde middelen en rekening houdend met 
begrote onttrekkingen in 2012 is 47,7 miljoen euro beschikbaar in de algemene 
egalisatiereserve om het tekort over 2011 te dekken. 

Dekking tekort 2011 

Zoals gemeld bedraagt het tekort na bestemming 46,3 miljoen euro. We stellen voor 
dit tekort te dekken door middel van een onttrekking aan de algemene 
egalisatiereserve. De voorgestelde onttrekking is verwerkt in het 
weerstandsvermogen in de gemeenterekening 2011. 
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Weerstandsvermogen 

Zoals gezegd actualiseren we twee keer perjaar het gemeentelijk 
weerstandsvermogen. In het collegeprogramma hebben we opgenomen dat we voor 
de korte termijn streven naar een ratio van 0,8 en voor de langere termijn naar een 
ratio van 1,0. 
Uit de actualisatie blijkt dat het weerstandsvermogen lager wordt. Het 
weerstandsvermogen in de gemeenterekening 2011 komt uit op 0,44. Dit is ruim 
onvoldoende. Ter vergeiijking, bij de begroting 2012 kwam de ratio van het 
weerstandsvermogen nog uit op 0,84. 

De verslechtering van het weerstandsvermogen ontstaat vooral doordat de toename 
van het risico bij Meerstad naar 93 miljoen euro is verwerkt en het nadelige resultaat 
na bestemming ten laste van het weerstandsvermogen is gebracht. 

Het is noodzakelijk het weerstandsvermogen weer aan te vullen. Om een ratio van 
0,8 te realiseren is een aanvulling van mim 70 miljoen euro nodig. Voor een ratio van 
1,0 is een aanvulling van 109 miljoen euro nodig. We betrekken de benodigde 
aanvulling van de reserves bij de voorbereiding van de begroting 2013. 
Daarbij onderzoeken we ook een oplossingsrichting waarbij gerealiseerde 
investeringen in lopende projecten geactiveerd worden. 

Geactualiseerd overzicht tekorten en effect weerstandsvermogen 

We hebben u in de brief van 24 februari 2012 geinformeerd over de voorbereiding 
van de begroting 2013 (BD 12.2960541) over een aantal grote tekorten en het effect 
van de toename van risico's op het weerstandsvermogen. Veel van de in die brief 
genoemde tekorten en effecten op het weerstandsvermogen zijn verwerkt in de 
gemeenterekening 2011. 

De benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen overlapt daarmee de in de 
brief van 24 februari 2012 genoemde tekorten en effecten op het 
weerstandsvermogen. Op de volgende bladzijde presenteren we u een actueel 
overzicht van de tekorten en effecten op het weerstandsvermogen. 
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Geactualiseerd overzicht tekorten en effect weerstandsvermogen 

1. Lager besteedbaar resultaat 2011 
2. 02G2 
3. Groninger Museum 
4. Meerstad 
5. Europapark / Station Europapark 
6. OV-Bureau 
7. Uitvoering wet BUIG 
8. WMO 
9. Risico bezuinigingen 
10. TCN/SIG 
11. Tekort meerjarenbeeld 
12. Nominale compensatie 2012 
13. Damsterdiep 
14A.Bedrijventerreinen 
14B Westpoort fase 2 
15. Woningbouwlocaties 
16. Stoppen projecten derden 
17. Gesubsidieerde arbeid - Banenpool 
18. Tekort iederz 
Benodigde aanvulling 
weerstandsvermogen rekening 2011 

f Totaal 

Tekorten 

Actueel 

* 

** 
** 

* 

-4.500*** 

-2.000*** 
-2.600*** 

* 

Pm 

-9.100 

Effect 
weerstandsvermogen | 

24febmari Actueel 

-3.900 
-2.900 
-2.100 

-6.000 

-2.200 

-2.300 
-2.600 

-11.000 

pm 

** 

-
** 

-
-

** 

-
-
-
-
-

** 
* 

* 
* 

** 

70 235 
/ \J , £ ^ J ^ 

.33;0()0r 70.235 

24 febmari 

3.000 

52.500 

-2.500 

1.000 
13.900 

5.400 
2.700 

500 

Tg^Qoj 
* verwerkt in rekeningresultaat in gemeenterekening 2011 
** verwerkt in het weerstandsvermogen in gemeenterekening 2011 
*** Voor meerjarenbeeld 2013-2016 (bij voorjaarsbrief) wordt nieuwe 
inschatting gemaakt van deze tekorten en overige nieuwe knelpunten 

In onze brief van 24 februari 2012 was het tekort 33 miljoen euro en de benodigde 
aanvulling van het weerstandsvermogen 76,5 miljoen euro. Het totale knelpunt telde 
daarmee op tot 109,5 miljoen euro. 
Een aantal tekorten is verwerkt in het rekeningresultaat 2011 en zijn gedekt met een 
onttrekking aan de reserves. Deze tekorten komen niet meer afzonderlijk temg, maar 
hebben een effect op het weerstandsvermogen. 
De resterende tekorten zijn 9,1 miljoen euro. Bij het opstellen van het meerjarenbeeld 
voor de voorjaarsbrief actualiseren we deze tekorten. 
Uit actualisatie van het weerstandsvermogen in de rekening 2011 blijkt een 
benodigde aanvulling van 70,2 miljoen euro. Het totale tekort komt daarmee op 79,3 
miljoen euro en is daarmee circa 30 miljoen euro lager dan we in onze brief van 24 
febmari 2012 hebben gemeld. Deze verlaging komt omdat we voor de dekking van 
het nadelige rekeningresultaat deels een beroep doen op reserves die niet meer 
hoeven te worden aangevuld en die geen onderdeel van het weerstandsvermogen 
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waren. Dit zijn de reserve voorzieningen Meerstad (5,8 miljoen euro), Essent 
middelen in de reserve RSP ZZL (6,2 miljoen euro), reserve Waterbedrijf (2,4 
miljoen euro) en reserve herwaardering BNG (0,8 miljoen euro). In totaal wordt 
hiermee 15,2 miljoen euro opgeiost. 
Daamaast blijkt uit de doorlichting van de reserves dat we circa 10 miljoen euro 
meer van de reserves tot het weerstandsvermogen kunnen rekenen. 
Tot slot blijkt uit de actualisatie van het weerstandsvermogen dat de risico's en de 
overige reserves in het weerstandsvermogen iets lager zijn dan bij de begroting 2012. 
Dit verlaagt de benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen met circa 5 
miljoen euro. 
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Beleidsresultaten 

Ondanks de economische tegenwind valt op dat de stad Groningen het, zeker in 
vergeiijking met andere steden, in 2011 goed heeft gedaan. De werkgelegenheid in 
Groningen nam toe tot boven de 135.000 arbeidsplaatsen. En ondanks de stijging van 
het aantal uitkeringsgerechtigden slaagden we erin bijna duizend mensen uit de 
bijstand te laten uitstromen naar werk. De woningmarkt in Groningen is vitaler dan 
elders, we bouwden mim 950 nieuwe woningen. Ook zetten we stappen voomit in de 
organisatie en uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning van jongeren, 
gezinnen, ouderen en andere doelgroepen, mede met het oog op de aanstaande 
decentralisatie van de Awbz-begeleiding, Jeugdzorg en de Wet werken naar 
vermogen, waarin we als gemeente de eerste verantwoordelijkheid krijgen. 

Juist in deze tijden van economische recessie is het van belang dat we blijven 
investeren in een aantrekkelijke en bereikbare stad. In 2011 hebben we voomitgang 
geboekt bij de structuurversterkende projecten. De werkzaamheden aan de nieuwe 
Oostwand zijn begonnen, voor de tram konden we de aanbestedingsfase starten en 
voor de Zuidelijke ringweg presenteerden we in 2011 samen met Rijkswaterstaat en 
provincie een creatief en goed doordacht plan. 
In tijden van bezuiniging is er altijd het gevaar dat de gevolgen ervan onevenredig bij 
zwakkere groepen terecht komen. Daar zijn we alert op; het is ons gelukt Groningen 
sociaal te houden. 
Meer informatie over wat we in 2011 deden en bereikten, vindt u in de Selectie uit de 
beleidsresultaten (bijlage 4). 

Tot slot 

Ons college houdt vast aan een sluitende meerjarenbegroting. Tekorten moeten we 
oplossen. Daarbovenop verwachten we extra rijksbezuinigingen en (naar 
verwachting) oplopende uitgaven aan bijstandsuitkeringen. De onzekerheid over de 
rijksbegroting voor 2013, vanwege de val van het Kabinet-Rutte, heeft ook gevolgen 
voor ons meerjarenperspectief. Een eerste financiele beoordeling van de 
consequenties van de hoofdpunten uit het "Catshuisakkoord" betrekken we bij de 
voorbereiding van het voorjaarsdebat. Als college zullen we in de komende maanden 
keuzes moeten maken en voorleggen aan uw raad. Gezien de omvang van de te 
treffen maatregelen kan het noodzakelijk zijn het collegeprogramma te 
heroverwegen. Bij onze afwegingen betrekken we ook de uitkomsten van de 
zogenaamde 'stresstest', het onderzoek in samenwerking met externe experts naar de 
crisisbestendigheid van de gemeentebegroting. 

Korte termijn problemen gaan we niet doorschuiven naar de toekomst. 
Stmctuurversterkende investeringen willen we waar mogelijk doorzetten. Ook 
burgers ervaren de gevolgen van de recessie; daarom zullen we uiterst temghoudend 
zijn met lastenverzwaringen en er steeds op letten dat de gevolgen van de 
bezuinigingen niet onevenredig zwakkere groepen treffen. Onze inzet is een nieuw 
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en breed gedragen evenwicht te vinden tussen de vier richtinggevende thema's van 
ons collegeprogramma: een aantrekkelijke, duurzame, solidaire en betrokken stad. 

Bij de bespreking van de voorbereiding van de begroting 2013 op 28 maart 2012 
heeft u een motie aangenomen, waarin u ons vraagt een voorstel uit te werken de 
voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de begroting op niveau te houden. We zijn 
het met u eens dat het in tijden van economische crisis van belang is om de vinger 
steviger aan de pols te houden. We zullen u de komende periode elke twee maanden 
informeren over de effecten van de economische crisis en Rijksbezuinigingen op de 
meerjarenbegroting. Waar mogelijk willen we dit integreren in de reguliere 
documenten uit de begrotingscyclus. Begin juni informeren we u in de Voorjaarsbrief 
over het financiele meerjarenbeeld en de voortgang van ons beleid. 
Tegelijkertijd ontvangt u een brief over de eerste voortgangsrapportage in 2012. De 
uitkomsten van het voorjaarsdebat verwerken we in de begroting 2013. 
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2 Financiele resultaten en financiele positie 

In dit hoofdstuk informeren wij u over de financiele resultaten in 2011 en de 
financiele positie van de gemeente. De rekening 2011 sluit met een nadelig resultaat 
van 22,6 miljoen euro. In dit raadsvoorstel lichten we de afwijkingen nader toe. Een 
uitgebreidere toelichting is opgenomen in de gemeenterekening 2011. 

2.1 lni(omsten en uitgaven per programma 

In onderstaand overzicht is de herkomst van de middelen en de lasten per programma 
weergegeven om een globaal inzicht te geven van de gemeentelijke inkomsten en 
uitgaven. 

Rekening 
Inkomsten 2011 
Algemene uitkering 278,6 
Specifieke uitkeringen van het rijk 238,6 
Gemeentelijke belastingen 62,2 
Rente en dividend 30,6 
Leges en heffingen 54,7 
Huren en pachten 12,0 
Overige inkomsten 257,7 
uit/naar reserves -9,4 
Totaal 925,0 

Uitgaven per programma 
1. Werk en inkomen 290,4 
2. Economie en werkgelegenheid 89,3 
3. Jeugd en onderwijs 57,5 
4. Welzijn, gezondheid en zorg 90,6 
5. Sport en bewegen 26,7 
6. Cultuur 48,5 
7. Verkeer 39,2 
8. Wonen 53,8 
9. Onderhoud en beheer openbare ruimte 92,3 
10. Veiligheid 33,3 
11. Stadhuis en Stadj er 1,1 
12. Bedrijfsvoering 40,1 
13. Overig 43,6 
15. Algemene inkomsten en post on voorzien 41,3 

Totaal Programma's 947,6 

Saldo -22,6 
Bedragen in miljoenen euro's 

Blad 9 (van 56) 



2.2 Rekeningresultaten 
Het nadelig resultaat van 22,6 miljoen euro is als volgt uit te splitsen in concern-, 
dienst- en bijzonder resultaat: 
• Concemresultaat 31,2 
• Dienstresultaten 14,0 
• Bijzondere resultaten -67,9 

-22,6 

In onderstaand overzicht is de herkomst van de middelen en de lasten per programma 
weergegeven om een globaal inzicht te geven van de gemeentelijke inkomsten en 
uitgaven. 

2.2.1 Concemresultaat 

Concern resultaat 

Algemene uitkering 
BTW en BTW compensatiefonds 
Vrijval Extra beleid 
Vrijval Langmangelden 
Overige stelposten begrotingskader concern 
Nieuw Financieel Systeem (DaFinci) 
Stelpost Nominale compensatie (Concern) 
Logiesbelasting 
Onroerende Zaakbelasting (OZB) 
Functioned Leeftijdsontslag (FLO) 
Uitkering college Sanering zorginstellingen inz. Ambulancedienst 
Vrijval voorziening slibdepot 
Afrekening BDU SIV 
Onderwijshuisvesting 
Saldo financieringsfunctie 
Overig (diverse posten kleiner dan 0,5 miljoen) 

Bedragen in miljoenen euro's 

7,9 
3,5 
5,4 
5,0 
0,6 
0,4 
0,8 
0,5 

-0,8 
0,5 
0,6 
0,8 
3,0 
0,5 
0,7 
1,7 

31,2 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
N 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

Algemene uit/cering V7,9 miljoen euro 
De algemene uitkering is 7,9 miljoen hoger uitgevallen dan we verwachtten. Hiervan 
wordt 5,7 miljoen euro veroorzaakt door plaatselijke ontwikkelingen. De 
belangrijkste voordelen ontstaan hier door meer woonmimten, een grotere 
centmmfunctie en meevallende nominale ontwikkelingen. 
Het overige voordeel bestaat uit landelijke ontwikkelingen, een nacalculatie van de 
uitkering uit het gemeentefonds in 2009/2010 en door voordelen op 
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integratieuitkeringen. Een uitgebreide toelichting op de algemene uitkering treft u 
aan in programma 15. 

BTW en BTW-compensatie fonds V 3,5 miljoen euro 
De belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar onze BTW- aangiften over de 
periode 2003-2010. De algemene conclusie van de Belastingdienst is dat onze BTW 
aangifte goed op orde is. De eindafwikkeling leidt tot een voordeel op van 1,2 
miljoen euro. We hebben met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst 
afgesloten, waarmee de resultaten over de jaren 2003-2010 definitief zijn vastgesteld. 
Op het BTW compensatiefonds ontstaat een voordeel als gevolg van overloop van 
voorgaande jaren en op de afdracht van compensabele BTW in het rioleringsbudget 
en het participatiebudget, samen 2,3 miljoen euro. 

Vrijval extra beleid V 5,4 miljoen euro 
Jaarlijks ontstaat in de rekening een resultaat omdat beschikbare middelen voor extra 
beleid niet (geheel) worden uitgegeven. In principe dienen de beschikbare middelen 
extra beleid binnen twee jaren te worden besteed. Waar mogelijk betrekken we de 
vrijval bij de voorbereiding van de begroting 2013. 
In 2011 ontstaat een voordeel van 2,2 miljoen euro door vrijval van incidenteel extra 
beleid. Het gaat om de volgende middelen: 

Uit 2006: Investeringsbijdrage programma fysiek V 220 
• Uit 2007: Terreinwinst V 13 
• Uit 2008: Terreinwinst V 62 
• Uit 2009: Project Oud en Nieuw V20 

Uit 2011: Bestuurlijke Dienstverlening V 376 
• Uit 2011: Veiligheidsbeleid V 40 

Uit 2011: Akkoord van Groningen kenniscampagne VI80 
• Uit 2009: Fietsnota Stap-op 2009 V273 
• Uit 2009: Herinrichting Diepenring V 550 

Uit 2011: Masterplan Groningen energie neutraal V 226 
Uit 2009: 0-db norm kamerverhuur V 54 
Uit 2011: Herewegspoorviaduct V 70 
Uit 2010: Oeverbeschoeiingen V 175 

Daamaast is ook sprake van incidentele vrijval van stmctureel beschikbaar gesteld 
extra beleid. Wanneer stmcturele beschikbare middelen nog niet zijn ingezet, kunnen 
deze in het jaar vrijvallen. Stmctureel blijven de middelen beschikbaar voor het 
betreffende project. 
In 2011 is 3,2 miljoen euro van het structureel beschikbare extra beleid nog niet 
ingezet. Het gaat om: 
• Kapitaallasten nieuwbouw SOZAWE: V 330 
• Armoedebestrijding V44 

Kapitaallasten fysieke investeringen V 2.800 
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Vrijval Langmangelden V 5,0 miljoen euro 
Voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen (eerste fase) hebben we midden 
jaren negentig de Langmangelden ontvangen. Hiervoor voeren wij de maatregelen 
aan de Zuidelijke Ringweg uit. Een groot deel van de maatregelen is inmiddels 
uitgevoerd. Op basis van gerealiseerde en nog te maken kosten verwachten we een 
voordeel van 5 miljoen euro. Dit voordeel hebben we al meegenomen in de begroting 
2012. 

Vrijval stelposten V 0,6 miljoen euro 
In de begroting staan enkele concemstelposten waarop in 2011 geen beroep is 
gedaan. Het gaat om de posten areaal uitbreiding, herbestemming aandachtswijken 
en aanpak kindermishandeling. Deze middelen vallen vrij ten gunste van het 
concemresultaat. 

Nieuw financieel systeem (DaFinci) V0,4 miljoen euro 
Voor de uitvoering van de tweede fase van DaFinci zijn in 2011 extra middelen 
beschikbaar gesteld. Door vertraging bij de invoering zijn nog niet alle middelen 
uitgegeven. Eind 2011 resteert nog 409 duizend euro. Deze middelen zijn nodig om 
het project afte kunnen ronden. 

Stelpost nominale compensatie ¥0,8 miljoen euro 
In de begroting 2011 hidden we rekening met een stmcturele loonsverhoging van 
1% met ingang van 1 januari 2011. Hiervoor is een stelpost van 2,2 miljoen euro 
opgenomen. Dit bedrag was gebaseerd op de verwachting dat de eenmalige uitkering 
van 2010 in 2011 zou worden omgezet in een structurele loonsverhoging vanaf 1 
januari 2011. 
De CAO onderhandelingen zijn nog niet afgerond. We gaan er vanuit dat de 
loonsverhoging met temgwerkende kracht tot 1 april 2011 wordt ingevoerd. Hierdoor 
kan een bedrag van 800 duizend euro vrijvallen. De resterende middelen zijn 
opgenomen in een voorziening. Op 20 april 2012 is een principe akkoord bereikt 
over de CAO gemeente ambtenaren. Indien dit akkoord in deze vorm definitief 
wordt, kan de totale voorziening van 1,4 miljoen vrijvallen. 

Logiesbelasting V0,5 miljoen euro 
In 2011 zijn de aanslagen over het jaar 2010 opgelegd. In 2010 zijn er meer 
ovemachtingen geweest dan we hadden begroot. Hierdoor vertoont de 
logiesbelasting een meeropbrengst van 501 duizend euro 

Onroerende Zaakbelasting (OZB) N 0,8 miljoen euro 
De opbrengst uit de onroerende zaakbelasting is 0,8 miljoen euro lager dan we 
verwachtten bij de begroting 2011. Het nadeel ontstaat vooral door drie 
ontwikkelingen die mede een gevolg zijn van de recessie. 
Ten eerste is er sprake van meer leegstand bij bedrijven. Dit betekent dat geen 
gebmikersdeel van de OZB kan worden geheven. 
Ten tweede worden er meer bezwaren gemaakt tegen de waardering van het 
onroerend goed. Dit leidt tot een extra inkomstenderving. 
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Tot slot nemen de oninbare belastingaanslagen toe omdat minder bedrijven aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 

Functioned leeftijdsontslag (FLO) V0,5 miljoen euro 
In 2011 is er een voordeel behaald op FLO/ Levensloop. Enerzijds veroorzaakt 
doordat Loyalis hogere rendementen heeft behaald, anderzijds doordat 
personeelsleden keuzes hebben gemaakt die voor de gemeente tot lagere kosten 
leiden. 

Uitkering college Sanering Zorginstellingen V 0,6 miljoen euro 
Door afwikkeling van de overgang van de ambulancezorg op de stichting 
ambulancezorg Groningen ontstaat een vordering op College Sanering 
Zorginstellingen (CSZ). De hele vordering is 1,4 miljoen euro. Het is nog onzeker of 
dit gehele bedrag zal worden ontvangen. Daarom hebben we voor 0,8 miljoen euro 
een voorziening opgenomen. Hierdoor is het voordeel in 2011 0,6 miljoen euro. 

Vrijval voorziening Slibdepot V 0,8 miljoen euro 
We gingen er vanuit dat het slibdepot over een aantal jaren zou moeten sluiten. In dat 
geval moesten we een afkoopsom betalen aan de provincie, omdat de provincie 
verantwoordelijk is voor de nazorg in het kader van de wet milieubeheer. Voor deze 
afkoopsom hadden we een voorziening opgenomen van 0,8 miljoen euro. Door een 
wetswijziging (WABO) kan het slibdepot nu echter voor onbepaalde tijd in gebmik 
blijven. De voorziening kan daardoor vrijvallen. 

Afrekening subsidie BDU SIV V 3,0 miljoen euro 
In de periode 2005-2009 hebben we middelen ontvangen voor de uitvoering Wet 
inburgering. In 2011 hebben wij tussentijds met het Rijk afgerekend over de 
beschikbaar gestelde middelen. Door een andere berekeningswijze vraagt het Rijk 
van de in 2005-2009 ontvangen voorschotten 3 miljoen euro minder temg dan wij 
hadden verwacht. We hadden hiervoor een voorziening opgenomen. Deze 
voorziening kan nu vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van 3 miljoen euro. 

Onderwijshuisvesting V 0,5 miljoen euro 
In de begroting 2011 hebben we budget gereserveerd voor kapitaallasten van de 
school in Gravenburg. De school in Gravenburg is eind 2010 echter afgebrand, 
waardoor we bij de jaartekening 2010 de boekwaarde volledig hebben moeten 
afwaarderen. Door de afwaardering is er geen sprake meer van kapitaallasten in 
2011, het hiervoor gereserveerde budget van 0,2 miljoen euro valt vrij. 
Daamaast is een aantal investeringsprojecten nog niet afgerond. Het gaat om het 
WerkmancoUege, VMBO NO en West en investeringen in duurzaamheid scholen. De 
daarvoor benodigde middelen zijn daarom nog niet onttrokken aan de daarvoor 
ingestelde reserve. Dit leidt in 2011 tot hogere rentebaten over de reserves van 0,3 
miljoen euro. 

Saldo financieringsfunctie V 0,7 miljoen euro 
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Het voordelige resultaat op de financieringsfunctie is 0,7 miljoen euro. Dit bestaat uit 
een voordeel van 1,3 miljoen euro door de korte mismatchfinanciering . Daamaast 
was er een rentevoordeel op nieuwe leningen en hoefden er minder leningen te 
worden aangetrokken (voordeel 0,2 miljoen euro). Daar staat echter een nadelig 
resultaat op kort geld tegenover welke ontstaat door de lage rente en een lager 
uitgezet volume dan begroot (nadeel 0,9 miljoen euro). 
Tot slot is er een voordeel van 0,1 miljoen euro op beheersbudgetten. 

Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 is het mismatchresultaat 2,4 miljoen 
euro voordelig. Hiervan is 1,1 miljoen euro tussentijds ingezet voor de dekking van 
het tekort invoering financiele systeem DaFinci. Deze 1,1 miljoen euro is daarom 
geen onderdeel meer van het resultaat. 

Overig (diverse posten) V 1,7 miljoen euro 
Een groot aantal kleinere posten telt op tot 1,7 miljoen euro voordeel. De grootste 
hieruit: Stad en Stadhuis (229 V), Personeel in balans (249 V), GSB werkbudgetten 
(215 V), dividend BNG (290V), dwanginvordering (251 V) en boekwinst verkopen 
onroerend goed OCSW (397 V) 

2.2.2 Dienstresultaten 

De financiele resultaten op beleidsuitvoering komen in de rekening tot uitdmkking in 
de dienstresultaten. We lichten hier alleen de belangrijkste resultaten toe. 

Dienst resultaat 

BSD 
lederz 
HVD 
MD 
OCSW 
ROEZ 
SZW 

(bedragen In miljoenen euro's) 

Iederz N 1,1 miljoen euro 
Het uitvoeringsresultaat is 0,2 miljoen euro negatief Het subsidie resultaat, zijnde de 
loonkosten sw minus de rijks- en gemeentelijke bijdragen, is 0,9 miljoen euro 
negatief 

Milieudienst V 1,4 miljoen euro 
Bij de MD wordt het dienstresultaat voor 1,0 miljoen euro bepaald door het niet 
bestede geld voor de renovatie van de Zoutloods en het project Grondig. Beide 

0,3 

-1,1 
-0,2 
1,4 

1,0 
17,7 
-4,9 

14,0 

V 
N 
N 
V 
V 
V 
N 

V 

Blad 14 (van 56) 



projecten lopen door in 2012 en zijn bij tussentijdse resultaatbestemming 
overgeheveld naar 2012. Op de BOR is een voordeel van 626 duizend euro. Het 
voordeel ontstaat door lagere mens- en materiaaluurkosten vanwege minder ingezette 
uren bij onder andere gladheidbestrijding. Door de nog niet gerealiseerde begrote 
investeringen van het wagenpark zijn de werkelijke kapitaallasten lager. Er is een 
nadeel bij het product stadstoezicht, wat hoofdzakelijk wordt verklaard door het 
lagere aantal beschikkingen dat is afgegeven (N 288 duizend euro) 

OCSW V 1,0 miljoen euro 
Het dienstresultaat van OCSW bestaat uit een groter aantal kleinere posten. In de 
septembercirculaire zijn middelen toegekend voor project eigen kracht, 
oudermishandeling en nazorg ex-gedetineerde, totaal 420 duizend euro voordeel. In 
het MIOP ontstaat voor deel op de kapitaallasten wegens achterloop van een aantal 
investeringen zoals fase II renovatie Kardinge en Goudenregenplein (V 102 duizend 
euro) en doordat gelet op het beschikbare budget in de MOP voor 2011 is 
getemporiseerd (V 235 duizend euro). Bij het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 
lopen de ontvangen middelen niet synchroon met de uitgaven. Hierdoor ontstaat een 
voordeel van 243 duizend euro. 

ROEZ V 17,7 miljoen euro 
Voor het grootste deel wordt dit resultaat verklaard doordat de ISV bijdragen niet 
meer worden aangemerkt als voorziening, maar als reserve (V 6,9 miljoen euro). Het 
andere deel betreft projecten welke nog niet zijn afgerond (V 9,4 miljoen euro). 
Inzake Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) heeft nog geen verrekening plaatsgevonden in 
2011 met de beschikbare bijdrage (V 208 duizend euro). Het saldo op krachtwijken 
(V 439 duizend euro) ontstaat doordat nog niet alle projecten zijn uitgevoerd in 2011. 
Wegens een toename in 2011 van het aantal geplaatste reclameobjecten in de Stad 
zijn meer inkomsten gegenereerd uit reclame dragend straatmeubilair (V 284 duizend 
euro). 

SOZA WE N 4,9 miljoen euro 
De inkomensvoorzieningen BUIG vallen per saldo 7,3 miljoen euro nadeliger uit. Dit 
wordt enerzijds veroorzaakt door een lager budget en anderzijds door tegenvallende 
uitgaven. Er is een voordeel op de Bbz van 0,3 miljoen euro, als gevolg van een 
hogere rijksbijdrage. 
Bij de GKB ontstaat een voordeel van 877 duizend euro, hoofdzakelijk door lagere 
lasten dan begroot en de hogere vergoedingen die zijn ontvangen voor met name 
budgetbeheer. De vergoeding voor de dienstverlening aan buitengemeenten en 
bewindvoering is gestegen. 
Omdat een aantal projecten inzake het actieplan jeugdwerkloosheid met vertraging 
van start is gegaan is het budget nog niet volledig uitgegeven (V 0,9 miljoen euro). 
Het huidige Actieplan loopt in 2012 af Overige voordelen zijn er in de 
loondispensatie (V 165 duizend euro) en bij de langdurigheidstoeslag (V 102 duizend 
euro). 
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2.2.3 Bijzonder resultaat 

Het bijzondere resultaat is 67,9 miljoen euro negatief en is als volgt opgebouwd: 

Bijzonder resultaat 

ACG/AIM 

WMO 
WMO, schots en scheef 
Afvalstoffenheffing 
Parkeren (afboeken circusgarage) 
Parkeren 
Grondzaken 
Overig (diverse posten kleiner dan 0,5 miljoen) 

Bedragen in miljoenen euro's 

Algemeen Informatie Management (AIM) / 
Automatiseringscentrum Groningen (ACG) N 0,7 miljoen euro 
Het nadeel van 0,7 miljoen euro bestaat uit een aantal onderdelen. 
Er is sprake van een nadeel van 800 duizend euro door frictiekosten veroorzaakt door 
het nog niet volledig doorbelasten van overheadkosten aan de organisatie en 
boventalligheid van personeel. 
Daamaast ontstaat een nadeel van 700 duizend euro bij de kosten van personeel. 
Door vacatures moest een deel van de formatie worden ingevuld met extemen. Dit 
leidt tot hogere kosten. Daamaast kon een deel van de kosten niet worden doorbelast, 
onder andere als gevolg van ziekte. 
Een deel van de nadelen kunnen we opvangen met een voordeel door vrijval van 
kapitaallasten van 800 duizend euro. De vrijval ontstaat door uitstel van de aanschaf 
van de telefooncentrale en de nieuwe digitale werkplek. 

WMO N 1,0 miljoen euro 
In de voorgaande jaren hadden we een overschot aan Wmo middelen. Daarom 
hebben we bij de bezuinigingen 2011-2014 een bezuinigingstaakstelling opgenomen 
van 1,9 miljoen euro. Vervolgens heeft het rijk in 2011 1,5 miljoen euro bezuinigd op 
de integratie-uitkering Wmo. De totale taakstelling komt daarmee op 3,4 miljoen 
euro. Een totale taakstelling van 3,4 miljoen euro op de Wmo vonden we niet reeel. 
Daarom hebben we ter compensatie bij de begroting 2012 voor een periode van drie 
jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee resteert vanaf 2012 een 
taakstelling van 1,7 miljoen euro perjaar. 
De taakstelling over 2011 was 3,4 miljoen euro. Halverwege 2011 verwachtten wij 
nog een nadeel van 1,8 miljoen euro. Uiteindelijk komt het nadeel in 2011 lager uit 
omdat een deel van de taakstelling is gerealiseerd. Het uiteindelijke tekort in 2011 is 
1,0 miljoen euro. 
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WMO Schots en Scheef V 0,7 miljoen euro 
De realisatie van een aantal gehandicaptenwoningen op het Ciboga-tertein was eind 
2011 nog niet afgerond. Dit leidt tot een voordeel in de rekening 2011 omdat 0,7 
miljoen euro aan kosten nog niet zijn gemaakt. We verwachten de realisatie in 2012 
afte kunnen ronden. Bij de tussentijdse resultaatbestemming heeft uw raad besloten 
dit geld voor dit project beschikbaar te houden. 

Afvalstoffenheffing VI,9 miljoen euro 
Het voordeel van 1,9 miljoen euro bestaat uit een aantal onderdelen: 
• De vuilverwerkingskosten vallen 0,7 miljoen euro lager uit omdat er minder 

huishoudelijk afval en grofvuil is opgehaald. We denken dat dit mede een gevolg 
is van de economische recessie. Daamaast is meer oud papier ingezameld 
waardoor meer inkomsten ontstaan. 

• De opbrengsten zijn 0,7 miljoen euro hoger doordat de opbrengstderving als 
gevolg van de vermiming van de kwijtscheldingsregeling meevalt, we meer rente 
ontvangen over de reserve afvalstoffenheffing en een aantal opbrengsten niet 
waren opgenomen in de begroting (o.a. opbrengst huisvuilpasjes). 
Lagere overheadkosten van 0,3 miljoen euro; 
Overige voordelen tellen op tot 0,2 miljoen euro. 

Parkeren afboeken circusgarage N 5,4 miljoen euro 
In de begroting 2012 heeft u middelen beschikbaar gesteld om het tekort bij het 
parkeerbedrijf op te lossen. Hierbij hebben we aangegeven deze deels te willen 
aanwenden om de Circusgarage afte boeken. In deze rekening is de volledige waarde 
van de Circusgarage afgeboekt. Dit leidt tot een nadeel van 5,4 miljoen euro. 

Parkeren N 1,7 miljoen euro 
Het parkeerbedrijf heeft het jaar 2011 afgesloten met een nadelig resultaat van 1,7 
miljoen euro. In de begroting 2011 gingen we er vanuit dat we het tekort van het 
parkeerbedrijf van circa 1 miljoen euro konden oplossen met een onttrekking aan de 
reserve parkeerbedrijf Omdat de reserve parkeerbedrijf leeg is kan de onttrekking 
niet worden gerealiseerd. Omdat hierdoor een dekkingsbron wegvalt, leidt dit tot een 
nadeel van 1 miljoen euro. Het resterende tekort van 0,7 miljoen euro ontstaat vooral 
door tegenvallende opbrengsten uit straatparkeren en parkeergarages. 
Het nadelige resultaat van 1,7 miljoen is beter dan de verwachting bij 
Voortgangsrapportage 201 l-III. Hier komen we in de volgende paragraaf op terug. 

Grondzaken N 63 miljoen euro 
Het tekort van 63 miljoen euro bestaat uit: 

Tekort Europapark van 12 miljoen euro; 
Afboeken gronden Westpoort fase 2 van 11 miljoen euro; 
Het treffen van een voorziening van 40 miljoen euro voor risico's bij 
bedrijventerreinen, woningbouwlocaties en projecten derden. 

Uit de herziening van de grondexploitatie Europapark bleek een tekort van 12 
miljoen euro. Dit tekort is opgenomen in deze rekening. Bij de begroting 2012 heeft 
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u voor dit nadeel 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat deze 6 miljoen euro pas 
in 2012 beschikbaar is, wordt in 2011 het hele tekort van 12 miljoen euro zichtbaar. 

In de brief over de voorbereiding van de begroting 2013 (BD 12.2960541) hebben 
we de risico's bij bedrijventerreinen, woningbouwlocaties en projecten derden 
gemeld, onder andere naar aanleiding van een onderzoek naar de vraag naar 
bedrijventerreinen en regionale woningbouwafspraken. 
We hebben aangegeven dat we de gronden van Westpoort fase 2 moeten 
afwaarderen. Dit leidt tot een nadeel van 11 miljoen euro. Dit nadeel is in de 
rekening 2011 verwerkt. 
Bij de bespreking in de raadsvergadering van 28 maart 2012 hebben we u 
geinformeerd over de verwachting dat we een voorziening moeten treffen voor de 
risico's bij bedrijventerreinen, woningbouwlocaties en projecten derden. Daarbij 
hebben we een bandbreedte aangegeven van 25-40 miljoen euro. Uit nadere analyse 
blijkt dat we hiervoor een voorziening van 40 miljoen euro moeten treffen. Dit leidt 
tot een nadelig resultaat in de rekening 2011. 

Bij het bepalen van de omvang van de voorziening zijn de uitkomsten van het 
onderzoek naar bedrijventerreinen en regionale woningbouwafspraken uitgangspunt 
geweest. Hierbij is sprake van onzekerheid. Bij de woningbouwlocaties is moeilijk te 
voorspellen hoe de vraag zich gaat ontwikkelen in de komende jaren. Dit kan wel 
grote financiele effecten hebben. 
Bij bedrijventerreinen hebben we een aantal uitgangspunten genomen om de omvang 
van de voorziening te bepalen. Onzekerheden zitten er vooral bij de ontwikkeling van 
de afzet in de komende jaren en de waardering van de gronden. 
Uit het exteme onderzoek blijkt een vraag naar bedrijventerreinen tot 2030 van 100 
hectare. In onze plannen hadden we een voorraad van circa 300 hectare. Hiervan 
hebben we ruim 100 hectare afgeboekt bij Meerstad en Westpoort fase 2. Daarmee 
resteert er nog een voorraad van 200 hectare, waarvan 100 hectare in harde plannen 
en 100 hectare als 'stille' voorraad. De 'stille' voorraad houden we aan om geen nee 
te hoeven verkopen in het geval de markt weer aantrekt. De 'stille' voorraad hebben 
we voor het grootste deel gewaardeerd tegen een lagere economische waarde, maar 
deze zijn nog niet volledig afgewaardeerd. Het betreft hier vooral de 
bedrijventerreinen in Meerstad. Dit houdt nog wel een risico in. Daamaast moet uit 
de komende herzieningen blijken of we afzet in de komende jaren kunnen realiseren 
en of we mogelijke nadelen kunnen opvangen door investeringen in de 
grondexploitaties uit te stellen. 
We zullen de ontwikkelingen van de woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en 
projecten van derden nauwgezet volgen. En waar nodig onze inzichten laten toetsen. 
Bij de begroting 2013 komen we hier op terug. 

Overig V 1,2 miljoen euro 
Overige kleinere voor- en nadelen tellen samen op tot 1,2 miljoen euro voordeel. 
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2.3 Afwijking ten opzichte van Voortgangsrapportage 2011-111 

In voortgangsrapportage 2011-III verwachtten we een voordeel van 2,7 miljoen euro. 
Daarmee wijkt het rekeningresultaat 2011 25,3 miljoen euro negatief af van de 
prognose in de voortgangsrapportage. 

In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de rekening 2011 en de 
Voortgangsrapportage 201 l-III per dienst weergegeven. 
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Het overzicht laat zien waar zich de belangrijkste verschillen voordoen. De grootste 
afwijkingen doen zich voor bij de dienst ROEZ, de Bestuursdienst en de 
Milieudienst. Deze lichten we hieronder toe. Een uitgebreide toelichting is 
opgenomen in hoofdstuk vier van de Gemeenterekening 2011. 

ROEZ N 34,0 miljoen euro 
De afwijking ten opzichte van de Voortgangsrapportage 201 l-III bedraagt 34,0 
miljoen euro. Deze bestaat uit: 
• een nadeel op grondzaken van 49,2 miljoen euro; 

een voordeel bij het parkeerbedrijf van 1,4 miljoen euro; 
een voordeel door vrijval nieuw beleid van 3,5 miljoen euro; 
een voordeel bij de besteding van ISV middelen van 6,2 miljoen euro; 
overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 4.1 miljoen euro. 
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Grondzaken N 49,2 miljoen euro 
De belangrijkste afwijking betreft de noodzaak een voorziening van 40 miljoen euro 
te moeten treffen als gevolg van de effecten van de economische crisis op de afzet 
van bedrijventerreinen en woningbouwkavels en het afwaarderen van de gronden 
voor Westpoort fase 2 tot agrarische waarde met 11 miljoen euro. Dit blijkt uit de 
analyse van extem onderzoek naar de toekomstige vraag van bedrijventerreinen en 
regionale afspraken over woningbouw. Overige afwijkingen leiden tot een voordeel 
van 1,8 miljoen euro ten opzichte van de Voortgangsrapportage. Dit nadeel konden 
we nog niet voorzien bij Voortgangsrapportage 201 l-III. 

Parkeerbedrijf V 1,4 miljoen euro 
Het nadeel bij het parkeerbedrijf valt 1,4 miljoen euro lager uit dan we verwachten 
bij voortgangsrapportage 201 l-IIl. Dit wordt veroorzaakt door meerdere 
ontwikkelingen bij de kosten en opbrengsten. Zo liggen de opbrengsten uit 
straatparkeren en parkeergarages hoger dan verwacht. De onderhoud- en 
handhavingkosten zijn iets lager. Er is in 2011 een aantal maatregelen doorgevoerd 
om het parkeerbedrijf kostenefficienter te maken. Deze maatregelen hadden sneller 
effect dan verwacht. Deze resultaten waren niet voorzienbaar. 

Vrijval extra beleid V 3,5 miljoen euro 
Het verschil met Voortgangsrapportage 2011-III ontstaat bij vrijval van incidenteel 
beleid (1 miljoen euro) en incidentele vrijval van stmctureel beleid (2,5 miljoen euro. 
De extra vrijval van incidenteel beleid van 1 miljoen euro ontstaat door vertraging bij 
de uitvoering van diverse projecten (o.a. fietsmaatregelen, herinrichting Diepenring, 
Overbeschoeiingen en Masterplan Groningen energie neutraal. Deze vrijval was 
deels voorzienbaar. 
De extra incidentele vrijval van structureel beleid van 2,5 miljoen euro wordt 
veroorzaakt door vrijval van middelen voor de Grote Markt (1,1 miljoen euro), de 
vrijval van kapitaallasten voor het station Europapark (0,9 miljoen euro) en vrijval 
van stmcturele middelen voor de woningbouwproductie. Deze vrijval was 
voorzienbaar bij Voortgangsrapportage 201 l-III. 

ISV V 6,2 miljoen euro 
Het resultaat op ISV is een gevolg van langere doorlooptijden dan we hadden 
verwacht. Voor veel (wijkvemieuwings)projecten zijn er bijdragen begroot in 2011. 
Vertraging van deze projecten leidt tot vrijval in 2011. Deze resultaten waren voor 
een deel te voorzien bij Voortgangsrapportage 201 l-III. 

Overige voordelen V 4,1 miljoen euro 
De overige voor- en nadelen samen leiden tot een voordeel van 4,1 miljoen euro. 
Enkele grotere posten hiemit zijn: vrijval voorziening slibdepot (V 635 duizend 
euro); Stimuleringsfonds VHV (V 390 duizend euro); NLA en Krachtwijken (V 657 
duizend euro); Bouwleges (V 421 duizend euro) 
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BSD V 4,1 miljoen euro 
In vergeiijking met de prognose bij de Voortgangsrapportage 201 l-III is er een 
toename van het resultaat met 4,1 miljoen euro. Deze toename ontstaat door: 

Algemene uitkering (V 0,7 miljoen euro); 
Vrijval stelpost nominale compensatie (V 0,8 miljoen euro); 
Rente reserves van voldoende omvang (V 0,5 miljoen euro); 
Vrijval concemstelposten (V 0,6 miljoen euro); 
Overig (V 1,5 miljoen euro). 

Algemene uitkering V 700 duizend euro 
Begin 2012 werd bekend dat enkele maatstaven in de algemene uitkering voor 
Groningen gunstige zin zijn bijgesteld. Dit kon niet worden voorzien bij 
Voortgangsrapportage 2011 -III 

Vrijval stelpost nominale compensatie V 800 duizend euro 
In de begroting 2011 hielden we rekening met een stmcturele loonsverhoging van 
1% met ingang van 1 januari 2011. Hiervoor is een stelpost van 2,2 miljoen euro 
opgenomen. We gaan er nu vanuit dat de loonsverhoging met terugwerkende kracht 
tot 1 april 2011 wordt ingevoerd. Hierdoor kan een bedrag van 800 duizend euro 
vrijvallen. De resterende middelen zijn opgenomen in een voorziening. Deze 
afwijking was niet voorzienbaar in voortgangsrapportage 201 l-III. 
Overigens is op 20 april 2012 een principe akkoord bereikt over de CAO gemeente 
ambtenaren. Indien dit akkoord in deze vorm definitief wordt, kan de gehele 
voorziening vrijvallen. 

Milieudienst V 2,3 miljoen euro 
De afwijking ten opzichte van de Voortgangsrapportage 201 l-III 2,3 is miljoen euro 
voordelig. De belangrijkste afwijking ontstaat bij de afvalstoffenheffing (VI,4 
miljoen euro) door meeropbrengsten en lagere kosten. De meeropbrengst ontstaat 
doordat er meer aansluitingen zijn gerealiseerd dan waar in de begroting rekening 
mee was gehouden en de ingezamelde tonnages papier/karton zijn hoger dan 
verwacht. Aan de kostenkant zien we een dating in de ingezamelde tonnages 
huishoudelijk afval en grofvuil als gevolg van de economische recessie. 

Overige voordelen ten opzichte van Voortgangsrapportage 201 l-III ontstaan bij: 
een hogere toerekening van kosten aan de rioolrechten (V 0,4 miljoen euro); 
lagere overheadkosten en lagere kosten voor gladheidsbestrijding (V 0,2 miljoen 
euro); 
Overige voordelige afwijkingen van 0,3 miljoen euro. 

Deze afwijkingen waren deels voorzienbaar bij Voortgangsrapportage 201 l-III. 

SOZAWE V 1,5 miljoen euro 
In de inkomensvoorziening is door het in het 4̂  kwartaal gestegen aantal klanten 200 
duizend meer uitgekeerd. De oninbaarheid van vorderingen, welke pas aan het eind 
van het jaar nauwkeurig kan worden bepaald, valt 600 duizend euro mee. Per saldo 
derhalve een voordeel van 400 duizend euro. 
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Bij de GKB waren extra opbrengsten als gevolg van hogere aantallen budgetbeheer 
en beschermingsbewind nog niet bekend bij de Voortgangsrapportage 201 l-III (V 
625 duizend euro). 
In de bedrijfsvoeringskosten ontstaat een voordeel van 590 duizend euro. Deels 
omdat bij de Voortgangsrapportage 201 l-III nog werd uitgegaan van een nadeel. Het 
oplossen van een aantal onjuistheden in de kostenverdeling maakt echter dat bij de 
rekening een voordeel ontstaat. 
In de langdurigheidstoeslag zien we een voordeel ontstaan van 102 duizend euro. Bij 
deze open einde regeling lag het aantal aanvragen uiteindelijk 7% onder de raming. 
Ten slotte is er een nadeel van 347 duizend euro bij het "actieplan 
jeugdwerkloosheid". Het betreft de doorbetaling van subsidies aan de regio. 

Overige diensten V 0,8 miljoen euro 
De afwijkingen bij de overige diensten tellen op tot een voordeel ten opzichte van de 
Voortgangsrapportage 201 l-Ill van 0,8 miljoen euro. 
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3. Voorstellen 

3.1 Voorstel bestemming rekeningresultaat 2011 
In bijlage 1 vindt u onze voorstellen voor de bestemming van het rekeningsresultaat. 
In deze paragraaf geven wij een samenvatting. 

Onze voorstellen hebben we geformuleerd op basis van de volgende besluiten en 
overwegingen: 
A. Over een deel van het in 2011 vrijgekomen geld, heeft uw raad reeds bij vorige 

gelegenheden (met name bij de Begroting 2012) bestemmingsbesluiten genomen. 
B. Bij eerdere raadsbesluiten zijn delen van het resultaat bestemd. Hieronder valt 

eveneens de tussentijdse resultaatbestemming; 
C. Resultaten voor Nieuw Beleid 2011 blijven grotendeels bestemd voor het 

oorspronkelijke doel; 
D. Resultaten met betrekking tot een product of programma waarvoor een 

bestemmingsreserve is ingesteld, worden verrekend met de betreffende reserve. 
Hieronder vallen ook de meeste reguliere bijzondere resultaten; 

E. Met betrekking tot de overige voorstellen zijn de voorstellen gehonoreerd die 
noodzakelijk zijn gezien de aangegane verplichtingen, gemaakte afspraken en 
overeenkomsten. 

F. De verwerking van de voorstellen onder A tot en met E leidt tot een mutatie in de 
concembuffer. 

Een en ander leidt tot de volgende verdeling: 

Nadelig resultaat -22.617 

A. Rekeningresultaat ingezet bij begroting 
2012 -15.000 
B. Raadsbesluiten -3.893 
C. Extra beleid -1.990 
D. Reservemutaties 15.793 
E. Noodzakelijk -18.567 
F. Concembuffer 46.274 

Totaal bestemmingsvoorstellen 22.617 

Tekort / overschot 
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TOELICHTING 

A. Rekeningresultaat ingezet bii besTOting 2012 
Bij de begrotingsbehandeling heeft uw raad 10 miljoen euro toegevoegd aan de vrije 
beleidsmimte begroting 2012. Daamaast is de vrijval Langmangelden ad 5 miljoen 
euro ingezet bij de begroting 2012. 

B. Raadsbesluiten 
In december 2011 heeft uw raad bij tussentijdse resultaatbestemming een 
totaalbedrag van 3,3 miljoen euro bestemd. Bij raadsbesluit is als dekking van Sport 
in Beeld en Sport op Orde de uitwerking van het BTW sportbesluit opgenomen. Die 
dekking wordt hiermee gerealiseerd (500 duizend euro). 

C. Extra Beleid 
Niet alle ingezette extra beleidsmiddelen zijn in 2011 besteed. Voor een bedrag van 
afgerond 2,0 miljoen euro worden extra beleidsmiddelen overgeheveld naar 2012. 

D. Reserve mutaties 
De voorgestelde onttrekking aan de reserves, inciusief de reservemutaties met 
betrekking tot bijzondere resultaten bedraagt 15,8 miljoen euro. Dit betreft het saldo 
van stortingen en onttrekkingen in verband met een resultaat behaald op een product 
of programma waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld. 

E. Noodzakelijke voorstellen 
Tot slot is een aantal noodzakelijke voorstellen opgenomen omdat reeds 
verplichtingen zijn aangegaan, afspraken zijn gemaakt of overeenkomsten zijn 
gesloten. 
In dit onderdeel is ook opgenomen de vrijval ISV van 16,2 miljoen euro. 

F. Concembuffer 
Na aftrek van deze voorstellen onder A tot en met E, resteert een tekort van 46,3 
miljoen euro. Dit tekort brengen we voor een deel ten laste van de beschikbare 
weerstandscapaciteit, door het inzetten van een aantal reserves. We hebben dit 
zichtbaar gemaakt in een bestemmingsvoorstel (Bijlage 1). 
We doen dit aangezien de weerstandcapaciteit bedoeld is om dergelijke tegenvallers 
op te vangen. Met deze dekking kan de jaarrekening 2011 worden afgesloten. Daar 
waar nodig zullen we de aanvulling van de reserves betrekken bij de voorbereiding 
van het voorjaarsdebat en de begroting 2013. 

3.2 Voorstel bestemming reserve Extra beleid 
Naast de voorstellen voor de bestemming van het rekening saldo, doen wij een 
voorstel ten aanzien van de reserves nieuw beleid. Zie hiervoor bijlage 2. 
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3.3 Voorstel instellen en opheffen van reserves en voorzieningen 
In de gemeenterekening, bijlage 8.2 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van 
alle reserves en voorzieningen binnen onze gemeente. In bijlage 3 van dit 
raadsvoorstel is een overzicht opgenomen van alle in te stellen en op te heffen 
reserves en voorzieningen. 

3.4 Begrotingswijziging 
De begrotingswijziging behorend bij de in dit raadsvoorstel opgenomen 
bestemmingsvoorstellen wordt in juni aan uw raad gezonden. 
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Bijiagen 

Bijlage 1. 
1. Overzicht en toelichting voorstellen bestemming rekeningresultaten 

OVERZICHT 

Binnen de deel-overzichten zijn de voorstellen gegroepeerd en met letters aangeduid 
als volgt: 
A Rekening resultaat ingezet bij begroting 2012 
B Raadsbesluiten 
C Beschikbaar voor nieuw beleid 
D Reservemutaties 
E Noodzakelijke voorstellen 
F Concembuffer, 

Achter een aantal voorstellen staat tussen haakjes 'TR'. Dit zijn voorstellen waarover 
uw raad bij het voorstel over de Tussentijdse Resultaatbestemming al heeft besloten. 
Een negatief bedrag in onderstaande tabel betreft een voorgestelde bestemming 
waardoor het besteedbaar resultaat wordt verlaagd. Een positief bedrag betekent een 
verhoging van het besteedbaar resultaat, bijvoorbeeld doordat voorgesteld wordt een 
nadeel te verrekenen met een bestemmingsreserve. 

Totaal bestemmingsvoorstellen 

Nr. 
I 
2 

Dienst 
Concern 
ROEZ 

Rekeningresultaat ingezet bij begroting 2012 
Ingezet bij begroting 2012 
Vrijval Langman maatregelen / gelden 
Totaal ingezet bij begroting 2012 

10.000-
5.000-

-15.000 

Nr. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Dienst 
BSD 
BSD 
BSD 
HVD 
MD 
MD 
MD 
OCSW 
OCSW 
ROEZ 
SOZAWE 
SOZAWE 

Raadsbesluiten 
Werkbudget Rekenkamercommissie 
BTW compensatiefonds 
Akkoord van Groningen, kenniscampagne 
Project aanpassen woningen Schots en Scheef (TR) 
Project Grondig (TR) 
Zoutloods (TR) 
SLOK (TR) 
Regionale coordinatie nazorg ex-gedetineerden (TR) 
Vrouwenopvang / ouderenmishandeling (TR) 
Herinrichting Steentilstraat 
Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen (TR) 
Pilot loondispensatie (TR) 
Totaal Raadsbesluiten 

28-
500-

35-
705-
829-
200-

98-
205-
165-
45-

918-
165-

-3.893 
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C Nr. 
15 
16 
17 
18 
19 

Dienst 
BSD 
BSD 
BSD 
ROEZ 
ROEZ 

Extra beleid 
Bestuurlijke Dienstverlening 
Akkoord van Groningen; kenniscampagne 
Akkoord van Groningen; Confucius Instituut 
Voorstel G-Kracht 
Extra beleid (incidenteel) 
Totaal nieuw beleid 

376-
85-
60-

209-
1.260-
-1.990 

D Nr. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Dienst 
DIA 
DIA 
DIA 
HVD 
MD 
OCSW 
OCSW 
ROEZ 
ROEZ 
ROEZ 
ROEZ 
ROEZ 
ROEZ 
RO/EZ 
RO/EZ 
RO/EZ 
RO/EZ 
RO/EZ 
RO/EZ 
RO/EZ 
RO/EZ 
RO/EZ 
SZW 

Reservemutaties 
Uitvoeringskosten Ten Boer 
AIM/ACG bestemmingsreserve 
Dienstresultaat DIA ten laste van dienstegalisatie reserve 
Uitvoeringskosten Ten Boer 
Resultaat Afvalstoffenheffing 
Uitvoeringskosten Ten Boer 
Kunstvoorraad Centrum Beeldende Kunst 
Ten Boer 
Kapactiviteiten 
Planschades 
BAG 
Overig 
FEO 
Grondzaken, Europapark 
Grondzaken 
Parkeren, Circusgarage 
Begraafplaatsen 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Grondbank 
Riolering 
Onderhoud Stadsbeheer 
Geluidsreducerend Asfalt 
Dekking tekort BUIG 

3-
724 
37 
3-

1.947-
33-
195 
27-
174 
58 
23 
75 

155-
8.777 

48-
5.377 

19-
390-

73 
543-
212-

60 
3.600 

Totaal reservemutaties 15.793 

E 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Dienst 
BSD 
MD 
MD 
MD 
OCSW 
OCSW 
OCSW 
OCSW 
ROEZ 
BSD 
ROEZ 
ROEZ 

Noodzakelijk 
Nieuw financieel systeem / Dafinci 
"Anders werken (ORT)" 
Stadstoezicht 
Gemiste Kermisopbrengsten (mei Kermis voor MD) 
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) 
Decentralisatieuitkering Eigen Kracht 
Overiast Somaliers Korreweg - De Hoogte 
Voortzetting Project Perspectief 
Organisatiekosten 
Groninger aandeel in nadeel GR Meerstad 2011 
ISV (inc. Impulsgelden '06-'09) 
Actualiseren bestemmingsplannen 

409-
49-

102-
50-

229-
50-
30-

109-
309-

34-
16.280-

143-
Blad 27 (van 56) 



55 
56 
57 

ROEZ 
ROEZ 
ROEZ 

Toegankelijke Binnenstad 
Gemiste Kermisopbrengsten (ROEZ deel) 
NLA / Krachtwijken 
Totaal noodzakelijk 

66-
50-

657-
-18.567 

F 
59 

Dienst 
Concern 

Concembuffer 
Dekking tekort Rekening 2011 na bestemming 46.274 

Concemresultaat 
Dienstresultaat 
Biizonder resultaat 

31.241 
14.040 

-67.898 

Rekening resultaat 2011 -22.617 

Totaal bestemmingsvoorstellen 22.617 

Saldo rekening na bestemmingsvoorstellen -
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TOELICHTING BESTEMMINGSVOORSTELLEN 

Nr. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dienst 
Concern 

ROEZ 

BSD 

BSD 

BSD 

HVD 

Bestemmingsvoorstel 
Ingezet bij begroting 2012 
In de begroting 2012 is vooruitlopend op het resultaat van de 
rekening 2011 een bedrag van 10 miljoen euro ingezet. 

Vrijval Langman maatregelen 
In 2012 zullen de met Langmangelden gefinancierde projecten 
worden nagecalculeerd. Met inachtneming van het 
voorzichtigheidsbeginsel en realisatiebeginsel kan echter in 2011 
al 5 miljoen euro als resultaat worden genomen. Deze vrijval is 
reeds ingezet bij de begroting 2012. 

Onderwerp Rekenkamercommissie 
In 2005 heeft de raad besloten dat overgebleven budgetten van 
de rekenkamercommissie doorgeschoven worden naar het 
volgende jaar. In 201 Iwas er een overschot van 28.000 euro. 
Voorgesteld wordt het overschot over 2011 van 28.000 euro voor 
de rekenkamercommissie voor 2012 te bestemmen. 

BTW Compensatiefonds 
Een deel van het voordelige resultaat m.b.t. het onderzoek 2003-
2010 is ontstaan vanwege de uitwerking van het BTW 
Sportbesluit in relatie tot het mengpercentage overhead OCSW. 
In de raadsbesluiten Sport in Beeld (7-7-2005) en Sport op Orde 
(20-2-2008) heeft OCSW de gevolgen van het BTW Sportbesluit 
als dekking opgenomen. Wij stellen voor om vanuit het 
voordelige resultaat 500 duizend euro toe te voegen aan de 
dienstegalisatiereserve, welke eerder is gebruikt ter 
voorfinanciering van het genoemde raadsbesluit. 

Akkoord van Groningen: Kenniscampagne 
De raad heeft voor de uitvoering van het Akkoord van 
Groningen in 2011 een bedrag van 500 duizend euro beschikbaar 
gesteld. Daamaast leveren de kennisinstellingen (RUG, UMCG 
en Hanzehogeschool Groningen) ieder een bedrag van 75 
duizend euro aan de campagne City of Talent en een bedrag van 
10 duizend euro aan het projectbureau. 
In totaal was er voor de uitvoering van het Akkoord van 
Groningen dus een bedrag van 755 duizend euro beschikbaar. 
Van het totaal beschikbare budget van 755 duizend euro resteert 
een bedrag van 120 duizend euro. 
Voor 35 duizend euro. Healthy Ageing Jaar, heeft de raad op 28 
maart 2012 reeds een bestemming gegeven. 

Project aangepaste woningen Schots en scheef (TR) 
Het budget betreft een bijdrage aan de nieuwbouw van 30 
aangepaste woningen op het CIBOGA-terrein. Hiervoor zijn 
toezeggingen gedaan aan de initiatiefgroep Schots en scheef. 
Deze groep bestaat o.m. uit een aantal zwaar lichamelijk 
gehandicapte toekomstige bewoners. De gedane toezeggingen 
zijn ter grootte van het beschikbaar budget. 
Door de stagnerende woningmarkt is de aanvang van het project 

Bedrag 
-10 miljoen euro 

-5,0 miljoen euro 

-28 duizend euro 

-500 duizend euro 

-35 duizend euro 

-705 duizend euro 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

MD 

MD 

MD 

OCSW 

OCSW 

ROEZ 

SOZAWE 

vertraagd. Maar inmiddels is het project in december 2011 van 
start gegaan. Het complex wordt naar verwachting eind 2012, 
begin 2013 opgeleverd. Uw raad heeft reeds ingestemd met het 
tussentijds bestemmingsvoorstel om het geld dat in 2011 niet is 
uitgegeven, beschikbaar te houden voor 2012. 

Project Grondig (TR) 
Het project Grondig gaat niet over e^n jaar maar is een 
programmatische aanpak waarbij in de uitvoering daarvan de 
jaargrens wordt overschreden. 
Dit betekent dat de uitvoering van de bodemonderzoeken in 
2012 start. Op 21 december 2011 heeft uw raad besloten tot het 
tussentijds bestemmen van dit resultaat. 

Zoutloods (TR) 
De uitvoering van de werkzaamheden inzake herstel van de 
zoutloods start in 2012. Op 21 december 2011 heeft uw raad 
besloten tot het tussentijds bestemmen van dit resultaat. 

SLOK (TR) 
Voor de uitvoering van het programma in 2012 is het 
doorschuiven van het budget noodzakelijk. De huidige 
verwachting is dat hiermee in het jaar 2012 een bedrag van 98 
duizend euro gemoeid is. Op 21 december 2011 heeft uw raad 
besloten tot het tussentijds bestemmen van dit resultaat 

Regionale coordinatie nazorg ex-gedetineerden (TR) 
Het Rijk heeft in 2011 een extra bedrag van (landelijk) 6 miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor nazorg ex-gedetineerden. Het 
bedrag is bestemd voor de jaren 2012 en 2013. Voor Groningen 
betekent dit een extra bijdrage van 205 duizend euro in 2011. 
Deze gelden zijn via de septembercirculaire 2011 beschikbaar 
gesteld. De middelen zijn echter bestemd voor de jaren 2012 en 
2013. 
Met de tussentijds resultaatbestemming 2011 in de 
raadsvergadering van 21 december zijn deze gelden aan OCSW 
toegekend. 

Vrouwenopvang/ ouderenmishandeling (TR) 
Met de septemberciculaire 2011 is 165 duizend euro beschikbaar 
gesteld voor de aanpak van oudermishandeling. Deze middelen 
zijn bedoeld als extra impuls voor de lokale/regionale aanpak 
van ouderenmishandeling. Met de tussentijdse 
resultaatbestemming 2011 in de raadsvergadering van 21 
december zijn deze gelden aan OCSW toegekend. 

Herinrichting Steentilstraat 
Conform het raadsvoorstel van 25 januari 2012 wordt 
voorgesteld om 45 duizend euro van het positief dienstresultaat 
te bestemmen voor herinrichting van de Steentilstraat. 

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen (TR) 
Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet met 30 
regio's afspraken gemaakt in regionale convenanten. Het 
"Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen" ligt 
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hieraan ten grondslag. Op basis van dit convenant zijn 
meerjarige verplichtingen aangegaan met gemeenten, bedrijven 
en instellingen in de provincie. 
De middelen zijn in 2011 niet volledig besteed. Wij stellen voor 
het nog niet ingezette bedrag weer beschikbaar te stellen voor 
2012. Op het tussentijds bestemmingsvoorstel heeft uw raad al 
besloten een bedrag van 565 duizend euro over te hevelen naar 
2012. 
Over de verdeling van de middelen en de inzet daarvan in 2012 
zijn afspraken gemaakt tussen de wethouders van de drie 
coordinerende gemeenten: Groningen, Delfzijl en 
Veendam/Stadskanaal in de bestuurlijke overleggen van 17-11-
2011 en 22-12-2011. 

Pilot loondispensatie (TR) 
Doel van de pilot is om mensen met een beperking een kans te 
bieden om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. 
Werkgevers krijgen de mogelijkheid om mensen te betalen naar 
hun productiviteit. Om vast te stellen of deze aanpak leidt tot 
meer kansen voor mensen met een beperking, is het Rijk een 
pilot gestart. 
Via de algemene uitkering heeft Groningen voor de pilot 
loondispensatie 253 duizend euro toegekend gekregen. Het 
budget is bestemd voor de jaren 2010 tot en met 2012. Eind 2011 
is 88 duizend euro besteed. Het nog resterende budget staat 
gepland om besteed te worden in 2012. 
Op het tussentijdse bestemmingsvoorstel heeft uw raad al 
besloten een bedrag van 160 duizend euro over te hevelen naar 
2012. 

Bestuurlijke Dienstverlening 
In totaal was er in 2011 voor de concemprojecten 
Organisatieontwikkeling en Bestuurlijke Dienstverlening 870 
duizend euro beschikbaar. Voor Bestuurlijke Dienstverlening 
geldt dat het herontwerp van het proces langer heeft geduurd dan 
oorspronkelijk was gepland. Daardoor is de digitalisering van het 
proces en het opleidingstraject later gestart. Bij VRIII is 
aangegeven dat in verband daarmee in 2011 een vrijval werd 
verwacht van 300 duizend euro. De werkelijke vrijval per 31 
december is 376 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag te 
bestemmen voor de uitvoering van de genoemde activiteiten in 
2012. 

Akkoord van Groningen: Kenniscampagne 
De raad heeft voor de uitvoering van het Akkoord van 
Gromngen in 2011 een bedrag van 500 duizend euro beschikbaar 
gesteld. Daamaast leveren de kennisinstellingen (RUG, UMCG 
en Hanzehogeschool Groningen) ieder een bedrag van 75 
duizend euro aan de campagne City of Talent en een bedrag van 
10 duizend euro aan het projectbureau. 
In totaal was er voor de uitvoering van het Akkoord van 
Groningen dus een bedrag van 755 duizend euro beschikbaar. 
Van het totaal beschikbare budget van 755 duizend euro resteert 
een bedrag van 120 duizend euro. 
Voor 35 duizend euro heeft de raad reeds een bestemming 
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gegeven. Wij stellen voor om de resterende middelen ad 85 
duizend euro te bestemmen voor de uitvoering van projecten die 
door de stuurgroep AvG in het Jaarplan City of Talent 2012 zijn 
vastgelegd. 

Akkoord van Groningen: Confucius Instituut 
In 2010 besloten de colleges van B&W, RUG en 
Hanzehogeschool om een Groningen Confucius Instituut in de 
stad te op te richten. 
Wij stellen voor een bedrag van 60 duizend euro te bestemmen 
voor de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Groningen 
Confucius Instituut voor de jaren 2012 en 2013. 

G-Kracht 
Vanuit structureel extra beleid resteert 209 duizend euro. Voor 
dit bedrag zijn subsidieverplichtingen aangegaan inzake de 
onderdelen gezond ouder worden (subsidie acquisitie en 
profilering heahhy ageing campus € 103.000) en bevorderen 
ondememerschap (innovatie en aansluiting arbeidsmarkt € 
96.000). 
Het niet honoreren van het bestemmingsvoorstel betekent dat 
voor een bedrag van € 209.000 aan programma-onderdelen 
geschrapt zou moet worden in de resterende jaren (tot 2014) van 
het overeengekomen programma. Een eventuele tussentijdse 
afroming is daamaast niet overeenkomstig de uitgangspunten 
van de programmafinanciering G-kracht 2011-2014. 

Extra Beleid (incidenteel) 
De nog niet bestede middelen incidenteel extra beleid die in het 
concemresultaat vallen betreffen de volgende voorstellen: 
- Fiets op stap 2009 (273 duizend euro) 
- Herinrichting Diepenring (430 duizend euro) 
- Masterplan Groningen Energie Neutraal (226 duizend euro) 
- 0-db norm kamerverhuur (57 duizend euro) 
- Herewegspoorviaduct (70 duizend euro) 
- Kademuren (175 duizend euro) 
- Co-financieringsfonds (99 duizend euro) 
Wij stellen voor het resultaat (1.260 duizend euro) vooralsnog 
toe te voegen aan de exploitatie 2012 om de uitvoering afte 
ronden en het resultaat herewegspoorviaduct (plankosten) toe te 
voegen aan de concembuffer. Waar mogelijk betrekken we de 
vrijval bij de voorbereiding van de begroting 2013. 

Uitvoeringskosten Ten Boer 
Voor de uitvoering van de taken Belastingen/ Burgerzaken met 
betrekking tot de producten voor de gemeente Ten Boer zijn in 
2011 minder uitvoeringskosten gemaakt van 3 duizend euro. Op 
basis van de afspraken binnen de gemeente Groningen stellen 
wij voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve Ten Boer. 

Bestemmingsreserve ACG/AIM 
Met ingang van 2008 wordt voor de CIO een gesloten 
financieringssysteem gehanteerd. Hierdoor is het financiele 
resultaat van ACG/AIM als bijzonder resultaat aangemerkt bij de 
jaarrekening 2011. Voorgesteld wordt negatieve resultaat 
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ACG/AIM (totaal 741 nadelig) voor 724 duizend euro ten laste 
te laten komen van het de bestemmingsreserve. Hiermee is de 
reserve in 2012 helemaal uitgeput. 

Dienstresultaat DIA 
Wij stellen voor het nadelige dienstresultaat van de DIA ad. 37 
duizend euro te onttrekken aan de egalisatiereserve van de DIA. 

Resultaat ureninzet dienstverleningsovereenkomst Ten Boer 
Doordat iets minder uren voor de dienstverlening aan Ten Boer 
zijn besteed dan in de dienstverieningsovereenkomst is 
opgenomen, ontstaat een voordeel van 3 duizend euro. Het 
voorstel luidt dit toe te voegen aan de concemreserve Ten Boer. 

Onderwerp Inzamelen en verwerken huishoudelijk afval 
Het resuhaat op het inzamelen en verwerken van huishoudelijk 
afval is een bijzonder resultaat. Tegenover de gemaakte kosten 
staat een heffing van de burger. Wij stellen voor het positieve 
resultaat toe te voegen aan de egalisatiereserve afvalstoffen 
heffing. 

Uitvoeringskosten Ten Boer 
Conform de richtlijnen stellen wij voor om het resultaat Ten 
Boer ad 33 duizend euro toe te voegen aan de reserve Ten Boer. 

Kunstvoorraad Centrum Beeldende Kunst 
Naar nu blijkt is de voorraad kunstwerken per begin van dit jaar 
te hoog opgenomen. Door de voorraad correctie ontstaat een 
verschil van 195 duizend euro. Omdat dit verschil terug te 
voeren is naar de voorraadlijst die gebmikt is bij initiele opname 
van de voorraad op de balans (Collectiebeheerplan 2010) stellen 
we voor om het aldus ontstane resultaat ten laste te brengen van 
de bestemmingsreserve Kunstvoorraad CBK. Deze 
bestemmingsreserve is destijds bij het opnemen van de 
voorraden gevormd en dus door dit verschil ook te hoog 
opgevoerd. 

Ten Boer dienstverleningsovereenkomst 2011 
We stellen voor het voordeel van 27 duizend euro conform de 
richtlijnen te verrekenen met de reserve 
Ten Boer. 

Kapactiviteiten 
Voor kapactiviteiten worden geen leges in rekening gebracht. 
Wij stellen voor het resultaat ten laste van de dienst 
egalisatiereserve te brengen. 

Planschades 
Wij stellen voor het nadelig resultaat op planschades te 
verrekenen met de dienst egalisatiereserve. 

BAG/WKPB 
Het begrote tekort op de BAG is 23 duizend euro hoger 
uitgekomen. Wij stellen voor het resultaat te verrekenen met de 
dienst egalisatie reserve 
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Overig 
Wij stellen voor het negatieve resultaat te verrekenen met de 
dienst egalisatie reserve. 

FEO 
De onttrekking van de reserve FEO was niet nodig als gevolg 
van lagere kosten. Het voordelige resultaat op het fonds 
economische ontwikkelingen komt mede hierdoor op 155 
duizend euro. We stellen voor het voordelige resultaat aan de 
daartoe bestemde reserve FEO toe te voegen. 

Tekort Grondexploitatie Europapark 
In 2011 is een de grondexploitatie Europapark herzien. 
Daamit kwam een tekort naar voren van 12 miljoen euro. 
Voorgesteld wordt om dit tekort voor 8,7 miljoen euro te dekken 
uit de reserve Grondzaken. 

Grondzaken 
Per saldo is het resterend resultaat 48 duizend euro positief voor 
grondzaken. 
Voorgesteld wordt om resuhaat te verrekenen met de reserve 
Grondzaken. 

Afboeking circusgarage 
In de begroting 2012/najaarsnota is vanwege verliesgevende 
exploitatie besloten tot afwaardering van de Circusgarage met 
5,4 miljoen euro. Wij stellen voor deze afwaardering ten laste 
van de reserve grondzaken te brengen. 

Begraven 
Wij stellen voor het voordelig resultaat van de kostendekkende 
exploitatie begraven toe te voegen aan de reserve afkoopsommen 
begraven. 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Het voordelige resultaat op het stimuleringsfonds VHV bedraagt 
390 duizend euro. We stellen voor het voordelige resultaat met 
de daartoe bestemde reserve stimuleringsfonds VHV te 
verrekenen. In lijn met de bestemmingsvoorstellen van afgelopen 
jaren. Toevoeging aan het fonds is noodzakelijk om de 
toekomstige te verstrekken onderhoudsleningen aan eigenaren 
van monumenten mogelijk te blijven maken. 

Grondbank 
Wij stellen voor om het rente resultaat te verrekenen met de 
bestemmingsreserve Grondbank. 

Riolering 
Er is sprake van een positief resultaat van 543 duizend euro. Dit 
beleidsveld kent een gesloten financieringssysteem. Afspraak is 
dat resultaten op riolering worden verrekend met de 
bestemmingsreserve Riolering. We stellen voor 543 duizend 
euro toe te voegen aan de reserve riolering. 
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Onderhoud Stadsbeheeer 
Wij stellen voor om 182 duizend euro toe te voegen aan de 
exploitatie 2012 en het resterende bedrag ad 30 duizend euro toe 
te voegen aan de reserve Onderhoud Stadsbeheer 
De toevoeging aan de exploitatie is nodig vanwege afrekening 
Project lente Kriebels (62 duizend), Project kademuren 
Stadspark (60 duizend euro) en VRI Hanzeplein (60 duizend). 

Geluidsreducerend asfalt 
Het nadelige resultaat op het geluidsreducerend asfalt wordt 
voorgesteld te verrekenen met de daartoe ingestelde reserve. (60 
duizend euro). 

Dekking tekort BUIG door onttrekking reserve 
De inkomensvoorzieningen BUIG vallen per saldo 7,3 miljoen 
euro nadeliger uit. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een 
lager budget en anderzijds door tegenvallende uitgaven. Het 
aantal klanten is hoger uitgevallen en de gemiddelde 
normuitkering ligt iets hoger dan is begroot. 
Voor het risico van een tekort is een reserve beschikbaar van 3,6 
miljoen euro. 
Wij stellen voor het tekort voor 3,6 miljoen euro ten laste te 
brengen van de reserve BUIG en het dan nog resterende tekort 
ten laste van de algemene middelen. 

Nieuw financieel systeem / DaFinci 
Na een voorbereiding van circa 2 jaar is injuni "DaFinci" in 
productie genomen. Op het moment van ingebraikname waren 
nog niet alle functionaliteiten gereed. Hierdoor was het door de 
raad toegekende projectbudget nog niet uitgeput. Op 1 oktober is 
gestart met het project DaFinci, fase 2. Dit project richt zich op 
de registratie van inteme verrekeningen, informatievoorziening, 
verbeteren van de registratie van relatiebestanden, 
debiteurenbeheer en op een aantal verbeterpunten op het gebied 
van inkoop en loopt door in 2012. Voorgesteld wordt dit bedrag 
beschikbaar te houden voor Dafinci. 

"Anders werken" (ORT) 
De nieuwe regeling "Anders werken" is op 1 juni 2011 
ingevoerd. Dit is een later tijdstip dan gepland. Wij verwachten 
dat in 2011 49 duizend euro niet wordt besteed. Deze kosten 
schuiven door naar 2012. Voorgesteld wordt dan ook dit bedrag 
toe te voegen aan de exploitatie van 2012 

Stadstoezicht 
In 2011 is een bedrag van 110 duizend voor veiligheidsmiddelen 
beschikbaar gesteld voor het inzetten van drie BOA's. Door de 
dmkke werkzaamheden voor het opstarten van de nieuwe 
vakdirectie Stadstoezicht wordt deze inzet doorgeschoven naar 
2012. 

Gemiste Kermisopbrengsten MD 
In de begroting 2011 hebben wij rekening gehouden met een 
onttrekking van 193 duizend euro voor de dekking van het 
begrote tekort. In dit tekort zit een bedrag van 100 duizend euro 
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voor de lagere opbrengsten mei-kermis. Voorgesteld wordt dit 
bedrag voor de helft toe te voegen aan de dienstegalisatiereserve. 
De andere helft wordt gedragen door ROEZ. 

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) 
Groningen doet vanaf 2010 mee aan de Impuls Nationaal 
Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Op 22 September 2009 
hebben wij besloten de verklaring voor deelname te ondertekenen 
en in te stemmen met het bestedingsvoorstel. Met de ontvangen 
middelen kunnen we te weinig-actieve-burgers meer aan het 
sporten en bewegen krijgen. De middelen dienen gedurende de 
periode 2010 I'm 2014 ingezet te worden. Aangezien we de 
middelen van het rijk ontvangen in 2010,2011 en 2012 hebben 
wij op 26 oktober 2010 ingestemd met het voorstel om een 
bestemmingsreserve in te stellen om de bestedingen conform het 
bestedingsplan in 2011,2012,2013 en 2014 te kunnen verdelen. 
Wij stellen voor om dit bedrag (229 duizend euro) toe te voegen 
aan de reserve NASB. 

Decentralisatieuitkering Eigen Kracht 
Ons college heeft op 13 december 2011 besloten de volledige 
decentralisatie-uitkering emancipatie laagopgeleide vrouwen te 
besteden aan het project 'Vrouwenkracht in de wijk 2012-2014' 
en deze middelen beschikbaar te stellen aan de dienst OCSW 
(besluitnota met kenmerk OS 11.2798443). Een deel van de 
totale rijksbijdrage van 150 duizend euro, te weten 50 duizend 
euro voor het jaar 2012, is met de septembercirculaire 2011 
reeds aan ons beschikbaar gesteld. 
We stellen voor het bedrag ad 50 duizend euro te bestemmen ten 
gunste van de exploitatie van OCSW. 

Overiast Somaliers Korreweg - De Hoogte 
De aanpak krachtwijken krijgt een afronding. Er wordt zorg 
gedragen voor een goede borging van lopende projecten. 
De laatste jaren is er een aanpak ontwikkeld, samen met MJD, 
voor de aanpak van overiast door Somaliers. De continuering is 
afhankelijk van een bijdrage van 30.000 euro uit het restbudget 
van de Rijksmiddelen voor krachtwijken. De overige middelen, 
60.000 euro, worden gevonden in de begroting van OCSW. 
We stellen voor het bedrag ad 30 duizend euro te bestemmen ten 
gunste van de exploitatie van OCSW. 

Voortzetting Project Perspectief 
De raad van de gemeente Groningen heeft bij motie verzocht het 
project Perspectief van Vluchtelingenwerk in 2012 voort te zetten. 
In de begroting voor 2012 zijn geen middelen opgenomen voor 
continuering van het project Perspectief. Derhalve ontstaat er een 
tekort van 109.000,- euro, zijnde de uitvoeringskosten van het 
project. 

We stellen voor het bedrag ad 109 duizend euro te bestemmen 
ten gunste van de exploitatie van OCSW. 

Organisatiekosten RO/EZ 
2011 is afgesloten met een positief resultaat van 309 duizend 
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euro. Wij stellen voor de dienst egalisatie reserve met dit bedrag 
aan te vullen. 

Resultaat 2011 GR Meerstad 
In 2011 is het resultaat GR Meerstad 97 duizend euro nadelig. 
Conform de geldende afspraken komt 34 duizend euro voor 
rekening van de gemeente. 
Herziening van de verschuldigde bijdragen over 2010 en 2011 
heeft geleid tot een voordeel van 131 duizend euro. Voorgesteld 
wordt van dit bedrag 34 duizend euro beschikbaar te houden ter 
dekking van het tekort 2011. 

Niet bestede ISV middelen 2011 
Het resultaat betreft deels resultaat vanwege het omzetten van 
voorzieningen ISV naar reserve ISV en deels resultaat vanwege 
niet uitgegeven gelden. 
Voorgesteld wordt het resuhaat deels toe te voegen aan de 
reserve ISV (€ 6.921.000,-) en voor de niet bestede middelen 
2011 van de lopende projecten toe te voegen aan de exploitatie 
2012 (€9.357.000,-). 

Actualiseren bestemmingsplannen 
Bij de 3° voortgangsrapportage is een leerjarenprognose 
afgegeven voor het actualiseren van de bestemmingsplannen. 
Het totale tekort is geprognosticeerd op 478 duizend euro. Voor 
het plan binnenstad is het resultaat 2011 295 duizend euro 
positief en voor de andere plannen 152 duizend euro negatief. 
Wij stellen voor het resultaat 2011 in 2012 ten gunste van 
exploitatie te boeken, zodat het tekort 2012 op 334 duizend euro 
uitkomt. 

Toegankelijke Binnenstad 
Voor het project Toegankelijke Binnenstad is 231 duizend euro 
beschikbaar gesteld vanuit WMO middelen. Hiervan is in 2011 
165 duizend euro uitgegeven aan maatregelen in de openbare 
mimte en aan de Teiresias kunstroute voor slechtzienden. Het 
restant van 66 duizend is nodig voor de afronding aanpassingen 
open mimte (26 duizend euro) en voor advieskosten Loket 
Bouwen en Wonen met betrekking toegankelijkheid binnenstad 
(40 duizend euro). 

Gemiste Kermisopbrengsten ROEZ 
In de begroting 2011 is rekening gehouden met gemiste 
opbrengsten Mei kermis als gevolg van de werkzaamheden op de 
Grote Markt. 
Dit tekort van 100 duizend euro wordt voor de helft gedragen 
door de MD en voor de helft door ROEZ. Voorgesteld wordt 50 
duizend euro ten laste te brengen van de dienstegalisatie reserve 
ROEZ. 

NLA & krachtwijken 
Het voordelige resultaat Groen en krachtwijken bedraagt 409 
duizend euro. We stellen voor het voordelige resultaat toe te 
voegen aan de exploitatiebegroting 2012. Toevoeging aan de 
exploitatiebegroting 2012 is noodzakelijk omdat het 
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subsidiemiddelen betreft waarvoor specifieke verantwoording 
dient te worden afgelegd aan de ministeries van BZK en EL&I 
(Convenant Groen en krachtwijken). 
Daamaast zijn er niet bestede NLA middelen voor een bedrag 
van 248 duizend euro. Met corporaties is een convenant gesloten 
voor NLA2.Voorgesteld wordt om het voordelige resultaat toe te 
voegen aan de exploitatiebegroting 2012. 

59 Concern Dekking tekort Rekening 2011 na bestemming 
We stellen voor het tekort van de jaarrekening 2011 na het 
honoreren van de bestemmingsvoorstellen te dekken uit de 
algemene egalisatiereserve. Aan de algemene egalisatiereserve 
wordt een bedrag van 46,274 miljoen euro onttrokken. 

We stellen voor de volgende reserves aan de algemene 
egalisatiereserve toe te voegen. 
Reserve voorzieningen Meerstad: 5,745 miljoen euro; 
Reserve Regio Specifiek Pakket ZZL: 6,2 miljoen euro; 
Reserve Euroborg: 8,013 miljoen euro; 
Reserve microsoftlicenties: 1,3 miljoen euro; 
Reserve herwaardering BNG: 750 duizend euro; 
Reserve Waterbedrijf Groningen: 2,444 miljoen euro 
Saldo op te heffen reserves Rechtspositie raadsleden, ICT 
innovatief en Nieuwbouw: 177 duizend euro. 
Vrijval in reserve WGA: 118 duizend euro; 

Daamaast stellen we voor de dienstegalisatiereserves van samen 
2,1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene 
egalisatiereserve. We hebben hierover al eerder met uw raad 
gesproken. Dit betekent wel dat de noodzakelijk omvang van de 
algemene egalisatiereserve moet worden verhoogd. We komen 
hier bij de begroting nader op terug. 

In totaal voegen we hiermee 26,837 miljoen euro toe aan de 
algemene egalisatiereserve. 

Toelichting 
Bij het raadsvoorstel Meerstad hebben we al aangegeven dat we 
de reserve voorzieningen Meerstad van 5,8 miljoen euro en de 
beschikbare middelen uit de indirecte verkoopopbrengst van 
Essent wilden inzetten. 
De reserve voorzieningen Meerstad kan vrijvallen omdat de 
voorzieningen in Meerstad voor rekening van de gemeente 
Slochteren komen. 
De indirecte verkoopopbrengst van Essent is bestemd voor 
risicoreservering RegioRail en Stationsgebied. Deze middelen 
zijn opgenomen in de reserve RSP-ZZL. Rekening houdend met 
een benodigd weerstandsvermogen voor de RegioTram van 14,4 
miljoen euro, kan een bedrag van 6,2 miljoen euro vrijvallen. 
De beschikbare middelen van 1,3 miljoen euro in de reserve 
Microsoftlicenties kunnen vrijvallen. De kosten voor licenties 
kunnen gedekt worden uit de beschikbaar gestelde extra 
beleidsmiddelen voor ICT bij de begroting 2012. 
De financiele reserves aandelen BNG en aandelen Waterbedrijf 
Groningen kunnen worden opgeheven. Op dit moment schatten 

46,274 miljoen euro 
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we het risico dat de waarde van de aandelen van de BNG en het 
Waterbedrijf onder de verkrijgingsprijs daalt laag in. Daarom 
kunnen de reserves die zijn bedoeld voor dekking van dit risico 
vrijvallen. Hiermee spelen we 3,2 miljoen euro vrij. 
We voegen ook de middelen in de reserve Euroborg toe aan de 
algemene egalisatiereserve. De reserve Euroborg staat tegenover 
het risico van 8 miljoen euro op de aan de N.V. Euroborg 
verstrekte lening. De omvang van de reserve is gelijk aan het 
risico. Waarschijnlijk kan het risico naar beneden worden 
bijgesteld. Hiervan moeten we nog een nieuwe inschatting 
maken. Op basis van de nieuwe inschatting van het risico moeten 
we het weerstandsvermogen weer aanvullen. We nemen dit mee 
bij de begroting 2013. 
Tot slot kunnen we nog een aantal kleinere reserves opheffen 
omdat de beschikbare middelen niet meer nodig zijn. Dit leidt tot 
een vrijval van 0,2 miljoen euro. Een toelichting hierop treft u 
aan in bijlage 3 bij dit raadsvoorstel. 
Voor de reserve WGA, die is ingesteld om het eigen risico van 
de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten op 
te vangen, stellen we vooralsnog voor een maximumniveau van 
1 miljoen euro te hanteren. Eind 2011 zit er 1,1 miljoen euro in 
deze reserve. Deze romen we af en voegen we toe aan de 
algemene egalisatiereserve. Bij de begroting 2013 komen we 
temg op het noodzakelijk niveau van deze reserve 
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Bijlage 2 
2. Overzicht en toelichting voorstellen bestemming reserves Extra 
Beleid en wijzigingen in de reserves 

Het geld dat in de begroting 2011 (en voorgaande jaren) is bestemd voor nieuw 
beleid 2011 is in 2011 nog niet allemaal besteed. Dit niet-bestede geld rekenen we 
niet bij het resultaat 2011, omdat afgesproken is dat nieuw beleidsgeld twee jaar 
beschikbaar blijft voor het gestelde doel. Conform die afspraak willen we nu 
nagenoeg alle nog niet besteed nieuw beleidsgeld 2011 middelen opnieuw 
bestemmen voor het oorspronkelijke doel. In onderstaand overzicht is te zien om 
welke posten en bedragen het gaat. 

Reserves Extra beleid BSD, OCSW MD, ROEZ en SOZAWE 

Dienst 
60 BSD 
61 OCSW 
62 OCSW 
63 OCSW 
64 MD 
65 ROEZ 
66 ROEZ 
67 ROEZ 
68 ROEZ 
69 ROEZ 
70 ROEZ 
71 ROEZ 
72 ROEZ 
73 ROEZ 
69 ROEZ 
74 ROEZ 
75 ROEZ 
76 SOZAWE 

Reserveposten extra beleid 
Organisatie-ontwikkeling/fi-ictiekosten 
Cultuumota 
Bezoekerscentmm Beijum 
Afronding Jabalya 
Duurzaamheid 
Voltooiing Noordzuidroute 
Eemskanaal woonschepenhaven 
Vitale bedrijventerreinen 
Realisatie nieuwe ligplaatsen 
Bijdrage ringwegen 
Fietsnota 
Herinrichting Diepenring 
0-Db-norm 
Duurzaamheid (wo energie huurwoningen) 
Opwaarderen ringwegen 
Duurzame ontwikkeling / ambitie energieneutraal 2025 
Kolibri/regiotram/OV netwerk 
Computers voor de minima 

Bedrag 
450 
127 
160 
65 

272 
100 

1.000 
264 
133 
290 
356 
-50 
610 
885 
60 

886 
1.012 

404 

Dienst 
67 ROEZ 
77 OCSW 

Saldo reserve extra Beleid 

Reserve stadsmeierrechten 
Vitale bedrijventerreinen 
Cultuumota 2009-2012; extra impuls 

7.024 

330 
500 

Saldo reserve Nieuw Beleid Stadsmeierrechten 

TOTAAL NIEUW BELEID IN RESERVE 

830 

7.854 
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TOELICHTING 

Nr. 
60 

61 

62 

63 

64 

Dienst 
BSD 

OCSW 

OCSW 

OCSW 

MD 

Bestemmingsvoorstel 
Organisatieontwikkeling frictiekosten 
In 2011 zijn de eerste stappen gezet op het gebied van de 
organisatie ontwikkeling. In totaal is er voor de periode 2011 fm 
2013 perjaar 1 miljoen euro beschikbaar gesteld uit Extra 
Beleid. Bij Voortgangsrapportage 201 l-II is van de 1̂  jaarschijf 
450 duizend euro in de Reserve gestort. 
Voor de komende jaren is alleen al voorPIJOFACH 1 miljoen 
Euro gereserveerd. Voor de andere organisatie 
ontwikkelingsprojecten zoals van bestuursdienst naar 
concemstaf zullen we ook middelen moeten reserveren. Ook 
voor de bezuinigingen zullen we aanlopen tegen frictiekosten. 
De "makkelijke" bezuinigingen hebben we gehad, de moeilijke, 
die dus gepaard gaan met frictiekosten, zullen nog volgen. 
Daamaast zullen we waarschijnlijk in 2013 ook nog wel iets 
moeten doen aan de overall coordinatie op organisatie 
ontwikkeling en daar zijn nu ook nog geen budgetten voor. 

Nieuw beleid Cultuumota 
Tijdens de cultuumota 2009-2012 wordt dit nieuwe beleid in 4 
jaarlijkse termijnen van 125 duizend euro ingezet, conform 
raadsbesluit Cultuumota 2009-2012. 

Bezoekerscentrum Beijum 
De boerderij in Beijum is, in 2008 herbouwd door de 
Huismeesters; het nieuwe complex is in april 2009 opgeleverd. 
Een van de activiteiten, die vanuit de herbouwde boerderij plaats 
vindt, is het bezoekerscentmm Beijum. Anders dan voorheen, 
zal er een bundeling van de activiteiten plaatsvinden van het 
bezoekerscentmm. De nieuw gevormde organisatie NDE 
(Natuur- en Duurzaamheids Educatie) is in het voorhuis van het 
bezoekerscentmm gehuisvest. Het nieuw beleid is voor 10 jaar 
ter beschikking gesteld voor de exploitatie van het 
bezoekerscentmm en is ook als zodanig meegenomen in de 
begroting van het NDE zoals deze is vastgesteld door uw Raad 
in de Kademota 'Groeien en Bloeien'. 

Jabalya 
Uit het rekeningsresultaat 2006 is 65 duizend euro beschikbaar 
gesteld om na de bouw van het jeugdcentmm van Jabalya te 
komen tot een goed jeugdbeleid. Gezien de onmstige situatie in 
de Gazastrook in Palestina in de afgelopen jaren is het niet 
mogelijk gebleken onze (morele) verplichtingen aan Jabalya na 
te komen. Naar het zich laat aanzien komt daar de komende 
jaren ook geen verbetering in. Vooralsnog echter wordt het 
bedrag beschikbaar gehouden in de reserve extra beleid. 

Duurzaamheid 
De reserve duurzaamheid is bestemd voor bijdrage 
Duurzaamheidcentrum 2012 (103 duizend euro); garantstelling 
Duurzaamheidcentmm 2012 (82 duizend euro) en 
energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (87 

Bedrag 
450 duizend euro 

127 duizend euro 

160 duizend euro 

65 duizend euro 

272 duizend euro 
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65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

ROEZ 

ROEZ 

ROEZ 

ROEZ 

ROEZ 

ROEZ 

ROEZ 

duizend euro) 

Noordzuidroute 
Betreft het restant voor de voltooiing van de aanleg van de 
noordzuid-route. 

Eemskanaalzone/woonschepenhaven 
Op 21 december 2011 heeft uw raad de krediet aanvraag voor de 
revitalisering van de woonschepenhaven ad. 5 miljoen euro 
gehonoreerd. Hiervoor is vanuit nieuw beleid 1 miljoen 
beschikbaar. 

Revitalisering bedrijventerreinen 
De middelen zijn bestemd voor de revitalisering van de 
bedrijfsterreinen Winschoterdiep en Eemskanaal Zuid-Oost. De 
restant middelen zijn door uw raad beschikbaar gesteld bij de 
krediet aanvraag voor het uitvoeringsplan van de revitalisering 
bedrijventerrein Duinkerkenstraat (fase II) op 30 november 
2011. 

Watergang 
In 2012 wordt er een nacalculatie gemaakt van het project 
"Watergang". De restant middelen worden dan als resultaat 
meegenomen en verrekend met het concem. 

Ringwegen 
De beschikbare middelen voor ringwegen betreffen de 
Noordelijke Ringweg/Westelijke Ringweg en de Noordelijke 
Ringweg/Bedumerweg/Noordzeebrug. De provincie voert de 
werken uit en de gemeente draagt hierin bij. Als gevolg van 
vertraging in de grondverwerving bij de Noordzeebrug is er in 
de aanleg vertraging opgelopen. Voorstel is derhalve om de 
middelen te blijven reserveren voor hetzelfde doel. 

Fietsnota 
Het resultaat ontstaat vooral door vertraging in de uitvoering van 
het nieuw aan te leggen fietspad tussen ACM en de Kerklaan. 
De vertraging ontstaat omdat de laatste jaren extra aandacht is 
voor ecologisch beheer en duurzaamheid in groengebieden. Naar 
aanleiding hiervan moet er exfra onderzoek gedaan worden naar 
de consequenties van de aanleg van het fiets pad. De 
verwachting is dat in de 2̂  helft van 2012 er een 
uitvoeringskrediet aangevraagd gaat worden. De aanleg volgt 
dan in 2013/2014. 

Diepenring 
In 2011 zijn ten laste van deze middelen 2 kredieten 
aangevraagd. Voor de 1̂  fase herinrichting diepenring (rb 30 
november 2011: 350 duizend euro) en voor het project "mimte 
in de binnenstad" (rb 28 September 200 duizend euro). Van de 
550 duizend euro is 50 duizend onterecht uit de reserve gehaald. 
Dit had uit de stmcturele middelen voor de diepenring 
gefinancierd moeten worden . Bij Voortgangsrapportage 12012 
zal middels een begrotingswijziging dit worden gecorrigeerd. 

100 duizend euro 

1.0 miljoen euro 

594 duizend euro 

133 duizend euro 

350 duizend euro 

356 duizend euro 

-50 duizend euro 
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72 

73 

74 

75 

76 

ROEZ 

ROEZ 

ROEZ 

ROEZ 

SOZAWE 

-db norm kamerverhuur 
De raad heeft in febmari 2011 is besloten dat de uitvoering van 
Odb norm niet uitvoerbaar bleek (de verhouding ten opzichte van 
de te maken kosten bleken niet in verhouding zijn ten opzichte 
van de resultaten). Daarom is er gewerkt aan de 'beleidsregels 
geluidreducerende maatregelen', met een wat lager 
ambitieniveau dan de Odb norm, namelijk 3db. 
Het knelpunt nu is vooral hoe uitvoering gegeven kan worden 
aan de raadsmotie om de Odb norm nog zoveel mogelijk te 
realiseren. 

Energiebesparing woningvoorraad 
In het collegeprogramma 2006-2010 is de ambitie vastgelegd 
Groningen tot duurzaamste stad van Nederland te maken. 
Hiertoe is in 2007 de Routekaart Groningen Energieneutraal 
2025 vastgesteld. Een speerpunt is energiebesparing in de 
gebouwde omgeving: duurzame nieuwbouw en een forse 
energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Voor 2009 
t/m 2012 staan verbeterprojecten met mim 1.000 woningen op 
het programma van de corporaties, in onder andere de wijken 
Tuinwijk, Lewenborg, Korrewegwijk, de Hoogte en de 
Oosterpark. De projecten worden uitgevoerd als 
voorbeeldprojecten met als belangrijkste inzet een optimale 
energiebesparing (bron: raadsnota 'Stimulering energiebesparing 
in de bestaande woningvoorraad'). 

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 
In de begroting 2011 is 1,486 miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor "het masterplan Groningen Energieneutraal" voor de eerste 
jaarschijf. Hiervan was 600 duizend in de exploitatie 2011 
opgenomen. De uitgaven in 2011 bedragen 374 duizend euro. 
Aan de reserve is 886 duizend toegevoegd in 2011. De 
verwachting is dat de restant middelen in 2012 worden 
uitgegeven. 

Kolibri/Regiotram/OV netwerk 
Er liggen bestuuriijke afspraken dat de vrijval van de stmcturele 
middelen voor de regiotram incidenteel ingezet wordt voor de 
bijdrage aan het regiofonds en de planvoorbereiding. Van de 
vrijval resteert er op dit moment nog 1,012 miljoen euro. 

Computers voor de minima 
In het raadsvoorstel PC's voor minimagezinnen (SZ 
09.2062413) is aangeven dat de dekking voor PC's (gedurende 
een periode van 4 aaneengesloten schooljaren) voor kinderen uit 
minimagezinnen uit de incidentele middelen voor 
armoedebestrijding moet worden gedekt. 
De beschikbaar gestelde middelen zitten in de reserve 
Kinderfonds Armoede en bedragen ultimo 2011 nog 854 duizend 
euro. Voor het schooljaar 2012-2013 en voor de nog drie jaar 
dooriopende vergoeding voor intemetaansluiting is 400 duizend 
euro nodig. Wij stellen voor dit bedrag conform eerdere 
besluitvorming beschikbaar te houden voor dit doel. Het 
resterende bedrag van 450 duizend euro kan vrijvallen in 2012. 

610 duizend euro 

885 duizend euro 

886 duizend euro 

1,012 miljoen euro 

404 duizend euro 
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77 OCSW Cultuumota 2009-2012 - Reserve nieuw beleid 
Bij de verdeling van de stadsmeierrechten is voor de cultuumota 
2009-2012 voor vier jaar 2 miljoen euro voor cultuur 
gereserveerd. Jaarlijks wordt 500 duizend euro uit deze reserve 
ingezet. 

500 duizend euro 
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Bijlage 3 
3. Overzicht en toelichting Nieuw in te stellen en op te heffen reserves 
en voorzieningen. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 
1. Reserves, nieuw in te stellen 
2. Reserves, op te heffen 
3. Voorzieningen, ingesteld in 2011 

1. Reserves nieuw in te stellen 

Diensit' 
MD 

DIA 

Nicun in tr stellen reserves 
Stadstoezicht 

Bestemmingsreserve ACG/AIM 

,^*#i# m ŷ ,̂ ^''^'^^ ^ "\"Zf 
Opvangen van nadelen Stadstoezicht vanaf 2012 

1. Opvangen van schommelingen in het resultaat van 
ACG/AIM; 
2. afdekken van incidentele kosten van ICT-projecten. 

2. Reserves, op te heffen 

Dienst . 
BSD 

BSD 

BSD 

BSD 

Op te heffen reserves " ^" 
Rechtspositie raadsleden 

Frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 

Reserve Microsoftlicenties 

Waterbedrij f Groningen 

Rrden 
De reserve is ingesteld om in de sfeer van secundmre 
arbeidsvoorwaarden betere mogelijkheden te scheppen 
om het raadslidmaatschap uit te oefenen. In de 
richtiijnen die daar door BZK voor zijn uitgegeven 
worden genoemd: (meer)kosten van opieidingen, 
kinderopvang, ziektekosten en arbeidsbemiddeling. De 
reserve kan worden opgeheven omdat de grondslag 
voor het vergoeden van kosten van kinderopvang en 
ziektekosten met de invoering van het belastingplan 
2007 van rechtswege buiten werking zijn gekomen (zie 
artikel 13 van Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden). Kosten van opleiding worden uit de 
reguliere exploitatie betaald. 
Stand reserve 22 duizend euro en wordt toegevoegd aan 
deAER. 
Aangezien het niet meer nodig is om een reserve voor 
de jaren 2007-2010 te behouden, is bij de jaarrekening 
2010 voorgesteld om de reserve op te heffen en het 
resterende saldo van 395 duizend euro over te hevelen 
naar de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011-2014. 
Stand reserve is 0. 
De reserve wordt volledig toegevoegd aan de algemene 
egalisatiereserve. De licenties die we zouden 
aanschaffen via deze reserve kunnen worden gedekt uit 
de extra beleidsmiddelen die voor ICT beschikbaar zijn 
gesteld bij de begroting 2012. De reserve van 1,3 
miljoen euro kan daarom vrijvallen. 
De reserve van 2,444 miljoen euro wordt toegevoegd 
aan de algemene egalisatiereserve. De reserve was 
ingesteld ter afdekking van een mogelijk noodzaak tot 
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DIA 

DIA 

DIA 

DIA 

HVD 

MD 

SOZAWE 

SOZAWE 

SOZAWE 

SOZAWE 

Herwaardering aandelen BNG 

Uitvoering wet WOZ 

Organisatieontwikkeling 

CIO (ACG/AIM) 

Publieke dienstverlening 

Extra beleid 

ICT innovatief 

Chronisch zieken en gehandicapten 

Kinderopvang 

Nieuwbouw 

afwaardering van de aandelen Waterbedrijf Groningen. 
De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
We achten het risico op noodzakelijke afwaardering 
klein aangezien de actuele waarde ruim boven de 
boekwaarde ligt. Vandaar dat de reserve kan worden 
opgeheven. 
De reserve van 0,750 miljoen euro wordt toegevoegd 
aan de algemene egalisatiereserve. De reserve was 
ingesteld ter afdekking van een eventuele noodzaak tot 
afwaardering van de aandelen Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG). We achten het risico op 
noodzakelijke afwaardering klein aangezien de actuele 
waarde ruim boven de boekwaarde ligt. Vandaar dat de 
reserve kan worden opgeheven. 
Het project invoering wet WOZ is ingevoerd binnen de 
afdeling Belastingen. 
Stand reserve is 0. 
Financiering van het bedrijfsplan vindt vanaf 2012 
plaats via de lopende exploitatiebegroting. 
Stand reserve is 0. 
Reserve is leeg door negatief bijzonder resultaat 
AIM/ACG. De reserve wordt van naam gewijzigd, 
vandaar dat onder nieuw in te stellen reserves de 
bestemmingsreserve ACG/AIM is opgenomen. 
Bestedingsdoel gerealiseerd 
Stand reserve is 0. 
Reserve is leeg 

De reserve is niet meer nodig; dekking van de kosten is 
structureel geregeld. De resterende middelen van 44 
duizend euro vallen vrij en wordt toegevoegd aan de 
AER. 
reserve is leeg en dient geen doel meer 

reserve is leeg en dient geen doel meer 

Reserve is niet meer nodig omdat dekking van de lasten 
van de nieuwbouw structureel zijn gedekt. Dit is 
vastgelegd in het raadsvoorstel van 16-02-2011. 
Stand reserve 111 duizend euro en wordt toegevoegd 
aan de AER. 

3. Voorzieningen, ingesteld in 2011 

, 1 «ji ;;.i 

Dienst 
BSD 

HVD 

MD 

Ingestelde voorzieningen 
RCG 

CAO loonindexatie (H&OG-deel) 

Sanering Helperplein 

'S -. Doel '•' , -„ . 
Het regionale samenwerkingsverband RCG is per 1 
januari 2010 opgeheven. De Gemeente Groningen 
heeft zich als grootste deelnemer aan het 
samenwerkingsverband garant gesteld voor de 
werkgeversverplichtingen van het 
samenwerkingsverband. Ter dekking hiervan is een 
bedrag van 250 duizend euro van het voormalig RCG 
ontvangen en in een voorziening gestort. 
In 2011 is geen overeenstemming bereikt over een 
nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Wel is in de 
oude CAO reeds toegezegd dat 1% zal worden 
verhoogd. Voor deze verhoging is een voorziening 
opgenomen. 
Dekking saneringskosten Helperplein 
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Bijlage 4 

4. Selectie uit de beleidsresultaten 

WERK EN INKOMEN 

1.000 klanten naar werk, toch meer Stadjers in de bijstand 
Ondanks de moeilijke economische omstandigheden zijn we er in 2011 in geslaagd 
om ongeveer 1.000 klanten uit de uitkering te laten uitstromen naar regulier werk. De 
instroom van nieuwe klanten lag echter nog hoger, waardoor het aantal 
bijstandsklanten in 2011 per saldo is toegenomen (+ 300) tot bijna 8.600. In deze 
omstandigheden is het een lichtpuntje dat er minder jongeren instroomden dan 
verwacht. 

Schuldhulpverlening Nieuwe StijI 
Door de recessie is ook het beroep op bijzondere bijstand en schuldhulpverlening 
toegenomen. De GKB is in 2011 gaan werken met de methodiek 
'Schulphulpverlening Nieuwe Stijl'. In 2011 waren er geen wachttijden en iedere 
burger kreeg waar hij/zij recht op heeft. 

200 banenplan 
Door de landelijke bezuinigingen hebben we moeten besluiten de gesubsidieerde 
arbeid afte bouwen. In ons nieuwe beleidskader "Actief in goede banen" 
introduceerden we nieuwe instrumenten om zoveel mogelijk mensen te activeren 
richting betaald werk. Om emstige knelpunten in de maatschappelijke infrastructuur 
te voorkomen hebben we samen met betrokken werkgevers het 200 banenplan 
gemaakt. 

Brancheservicepunt: 600 vacatures in de detailhandel 
In ons arbeidsmarktbeleid hebben we ons meer gericht op kansrijke sectoren en het 
MKB. We hebben bestaande succesvolle projecten voortgezet zoals het project 
Binnenstad en de Gildeprojecten. Ook is er een Brancheservicepunt voor de 
detailhandel opgericht. In combinatie met onze actieve benadering van werkgevers 
leverde dit in 2011 600 vacatures op, waarvan we er 412 hebben vervuld. 

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

Werkgelegenheid steeg tot 135.931 arbeidsplaatsen (+2,5%) 
Ondanks de economische recessie nam de werkgelegenheid in onze gemeente met 
2,5 procent toe tot 135.931 arbeidsplaatsen. Op 1 april 2011 was de hoofddoelstelling 
van ons economisch beleid G-kracht om eind 2014 135 duizend arbeidsplaatsen te 
hebben al bereikt. In onze twee kennissectoren Energie en Healthy Ageing steeg in 
2011 de werkgelegenheid. Ook het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal startende 
ondernemers is gestegen. 

Blad 48 (van 56) 



Nauwelijks vraag naar bedrijventerrein en kantoren 
In 2011 bedroeg de uitgifte van bedrijventerreinen slechts 0,7 hectare. De 
vooruitzichten voor 2012 zijn ook weinig rooskleurig. Uit een regionale 
marktanalyse is gebleken dat in stad en regio sprake is van overaanbod. We hebben 
daarom besloten in ieder geval Westpoort fase 2 niet in exploitatie te nemen. Voor 
het Europapark hebben we een nieuw stedenbouwkundig kader ontwikkeld en de 
grondexploitatie herzien. Ook voor Zemike is de grondexploitatie herzien. Deze 
herzieningen hebben geleid tot forse afboekingen. In 2011 was er ook nauwelijks 
vraag naar nieuwe kantoormimte. Het leegstandspercentage in Groningen valt nog 
enigszins mee, vergeleken bij het landelijk gemiddelde. 

Werkzaamheden Grote Markt gestart 
Na het advies van de Commissie Terlouw hebben provinciale staten ingestemd met 
de plannen voor het Forum en konden de werkzaamheden voor de nieuwe Oostwand 
aan de Grote Markt starten. Met een 'Ode aan de Oostwand' vierden we dit 
historische moment. Tegenover de bouwplaats is een tijdelijk informatiecentrum 
geopend, dat goed wordt bezocht. Met ons evenementenprogramma Binnenstad 
2011 droegen we bij aan een aantrekkelijke (binnen)stad. Nieuwe evenementen 
waren Gastvrijheidactie, Hoofdstad van de Smaak, Eurosonic Air, Swingin' 
Groningen en de Kerstmarkt. 

Ebbingekwartier steeds creatiever 
In het Ebbingekwartier gaat het goed. Er vestigen steeds meer creatieve bedrijven. 
Groningen behoort tot een van de vijf clusters Creatieve Industrie in het 
topsectoradvies voor het nieuwe nationale innovatiebeleid. 

Groningen kennisstad 
In 2011 hebben we Groningen als kennisstad met de speerpunten energie en Healthy 
Ageing nationaal en intemationaal geprofileerd. In het EU-Jaar of Active Ageing 
2012 organiseren we een speciaal programma, waarmee Groningen officieel erkend 
is als EU City of Healthy Ageing. Ook met de tweede editie van De Nacht van 
Kunst & Wetenschap profileerden we Groningen als City of Talent. 
We ontwikkelen plannen voor de Energy Academy Europe op de Zemike Campus. 
Daar komt ook het Centrum voor Ondememerschap en Valorisatie waarvoor het Rijk 
in 2011 met een symbolische cheque het startsein gaf 

Internationale contacten versterkt 
Injuni namen we samen met 25 deelnemers uit het bedrijfsleven deel aan de Hansa 
Green Tour naar Bremen, Oldenburg en Hamburg. Ook zijn we in 2011 naar Zweden 
gereisd om intemationale samenwerking op te zetten op het gebied van duurzame 
energie. Dat heeft geleid tot het interreg-project EV-NSR samen met Duitsland, 
Denemarken en Zweden. Rond Gezond ouder worden versterkten we onze contacten 
die we tijdens missies in 2009 en 2010 zijn aangegaan met bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden in Hamburg. 
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ONDERWIJS EN JEUGD 

'Stad om op te groeien' 
In 2011 is de nieuwe kademota voor ons integraal jeugdbeleid Stadom op te groeien 
vastgesteld. Een belangrijk nieuw accent is de versterking van de eigen kracht van 
jeugdigen en hun ouders en de sociale omgeving bij het opgroeien en opvoeden van 
kinderen. Uitgangspunt blijft dat integraal jeugdbeleid van cruciale betekenis is om 
problemen op latere leeftijd te voorkomen. Investeren in de jeugd, is investeren in de 
toekomst. Met ons geactualiseerde Integraal jeugdbeleid hebben we ook een goede 
basis gelegd voor de taken die ten gevolge van de decentralisatie van de Jeugdzorg 
op ons afkomen. Met de voorbereiding daarvan zijn we in 2011 begonnen. 

Techniek- en natuureducatie voor kinderen 
Na protesten tegen het wegvallen van de subsidie voor De Jonge Onderzoekers, 
hebben we onderzocht of we toch een aanbod van techniekeducatie in stad konden 
houden. Dat is gelukt. Er blijft een vrijetijdsaanbod techniekeducatie voor kinderen 
en jongeren. In 2011 is ook besloten een vierde kinderwerktuin te realiseren. Met 
deze vierde tuin kan het Centrum voor Natuur- en Duurzaamheideducatie 60% van 
de basisschoolleerlingen bereiken. 

Uitbreiding Centra voor Jeugd en Gezin 
In 2011 zijn er twee CJG's bijgekomen: in het zuiden van de stad en in Hoogkerk. 
Daamaast zijn de CJG's via inloopuren en met activiteiten aanwezig op scholen. 
Samen met het onderwijs realiseerden de CJG's het informatie- en adviespunt 
@Jimmy's. In alle CJG's wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van het positief 
opvoedprogramma 'Triple-P', waarover we in 2011 ook een massamediale campagne 
voerden. Landelijk gelden we als voorbeeld. De minister sprak haar waardering uit 
en we staan met de CJG Beijum in de brochure "Allemaal opvoerders'. 

Veiliger opgroeien door betere samenwerking 
Door versterking van de zorgketen rond kindermishandeling en huiselijk geweld is 
samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen in 2011 verbeterd. In 2011 
hebben we ook de aanpak van problematische jeugdgroepen vemieuwd. Jeugd- en 
jongerenwerk/jeugdhulpverlening, gemeente en politie werken nu nog beter samen. 

School Gravenburg snel weer opgebouwd 
Zaterdag 16 oktober 2010 ontstond een brand die de basisscholen De Hoeksteen en 
De Feniks (voorheen De Vlint) in Gravenburg verwoestte. Ook kinderopvang Kids 
First, SKSG en COP Groningen (Peuterspeelzaal Ukkie Dukkie) maakten gebmik 
van het gebouw. Voor de ongeveer duizend leerlingen die de school gebmikten, 
regelde de gemeente in ruim een maand een noodvoorziening van veertig lokalen. Op 
28 maart 2011 kon na de nodige voorbereidingen de herbouw starten. Het gebouw is 
herbouwd zoals het was, op enkele praktische verbeteringen en aanpassingen na die 
voortvloeiden uit het brandonderzoek. Zo bevat bijvoorbeeld de gevelconstmctie nu 
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meer metaal in plaats van hout. De herbouw is snel verlopen. Alles bij elkaar heeft 
het minder dan een jaar in beslag genomen. 

WELZIJN, GEZONDHEID, ZORG 

Voorbereiding drie decentralisaties 
In de komende jaren wordt de uitvoering van drie wetten overgedragen aan 
gemeenten: de AWBZ-begeleiding, de Wet werken naar vermogen en de Jeugdzorg. 
Als gemeente krijgen we er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij. In 2011 
hebben we gewerkt aan de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding. Ook 
hebben we bijgedragen aan de landelijke visie op deze terreinen. 
plus: De decentralisaties bieden op zich goede kansen om kwetsbare burgers beter en 
integraler te ondersteunen. Daarover zijn we positief Wat ons echter emstig zorgen 
baart zijn de met de decentralisaties gepaard gaande bezuinigingen, waardoor het 
maar de vraag is of we onze nieuwe verantwoordelijkheden ook naar behoren kunnen 
waarmaken. 

Wmo in de wijken 
In 2011 zijn we verder gegaan met ons wijkgerichte uitvoering van het wmo-beleid; 
onder meer door uitbreiden en uitbouwen van de Stips en de 'consortiumaanpak', 
waarbij welzijnsorganisaties onder auspicien van Buurtwelzijn opereren als een team 
met een uitvoeringsplan. 

Roze zaterdag 
Op 11 juli 2011 was Groningen gaststad voor de Roze zaterdag. De dag was een 
groot succes. Een waardevol resultaat van de Roze Zaterdag was ook de verbeterde 
samenwerking tussen de stedelijke Igbt-organisaties (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender) onderling en met de horeca. Een ander resultaat was de ondertekening 
van het Handvest voor Diversiteit, met daaraan gekoppeld een campagne met 
jaarlijks temgkerende activiteiten. Het Handvest voor Diversiteit is gebaseerd op de 
uitgangspunten van het intemationale Charter for Compassion (CFC). 

Stips als landelijk voorbeeld 
Momenteel zijn er 12 Stips in stad: informatiepunten voor iedereen die wil weten 
wat er te doen is in de wijk, die vrijwilligerswerk of een klusje zoekt, informatie of 
advies wil hebben of hulp nodig heeft. Stips spelen zodoende een belangrijke rol bij 
het versterken en ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Het landelijk 
opererende onafhankelijke kenniscentrum Vilans vindt de Steun- en 
informatiepunten een goed voorbeeld van informele samenwerking voor en door 
wljkbewoners en heeft de Groningse aanpak als voorbeeld opgenomen in haar 
handreiking 'een inloopfunctie in de wijk opzetten'. 
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SPORT EN BEWEGEN 

Nieuwe en verbeterde sportaccommodaties 
In 2011 hebben we opnieuw gewerkt aan het verbeteren en vemieuwen van 
sportaccommodaties. Twee kunstgrasvelden op Sportpark De Esserberg en een 
kunstgrashockeyveld op Sportpark Corpus Den Hoorn zijn vervangen, bij de nieuwe 
vmbo-school in Lewenborg kwam een multifunctionele sportaccommodatie met drie 
gymlokalen en het clubhuis van FC Lewenborg. In Paddepoel is aan de 
Ossehoederstraat een gymnastieklokaal opgeleverd, in Corpus den Hoom kwam een 
Cruijff Court. Om verenigingen te ondersteunen zijn verenigingscoaches aangesteld. 

CULTUUR 

25 jaar Eurosonic/Noorderslag 
Eurosonic/Noorderslag bestond in 2011 25 jaar, reden voor een feestelijke editie met 
een extra gratis toegankelijk festival op de Grote Markt. Op donderdag- en 
vrijdagavond waren daar optredens van bekende popbands. Deze avonden zijn goed 
bezocht en de publieke waardering was hoog. In 2011 werden tijdens Eurosonic voor 
de derde keer de European Border Breaking Awards uitgereikt. De uitreiking van de 
awards werd live via televisie uitgezonden in zes landen en in 24 Europese landen op 
de radio. 

Revitalisatie van het Groninger Museum 
De uitvoering van het gemeentelijk deel van de revitalisatie van het Groninger 
Museum verliep volgens plan. De oude panelen zijn hergebruikt voor het 
infocentrum Grote Markt. Bij de revitalisatie werd het beschikbare budget 
overschreden. Bovendien waren er ook andere financiele problemen. Dit leidde tot 
het vertrek van directeur Van Twist. Een onderzoek naar de oorzaken wees op gebrek 
aan control bij het Groninger Museum. Met hulp van onafliankelijke adviseurs 
bereidden we een reddingsplan voor dat inmiddels door uw raad is vastgesteld. 

VERKEER 

Station Europapark in aanbouw 
Na voorbereidende grondwerkzaamheden is Prorail na de zomer begonnen met de 
bouw van het nieuwe station Europapark. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg 
van een fiets/voetgangerstunnel, perrons, trappen en de inrichting van het 
stationsplein. Naast het station, aan de kant van het Europapark, komt een 
ondergrondse fietsenstalling. De bouw ligt op schema om eind 2012 te kunnen 
openen. 
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Nieuwe bewaakte fietsenstalling Peperstraat 
In 2011 hebben we de bewaakte fietsenstalling aan de Peperstraat met 200 plekken 
geopend. Deze stalling, die zeker ook bedoeld is voor nachtelijke stappers, is daarom 
behalve overdag ook vier nachten open. Met deze nieuwe stalling verminderen we de 
overiast van geparkeerde fietsen in de binnenstad. Dat is ook het doel van de 
maatschappelijke discussie die we voeren met onze nota 'De Groninger 
Fietsenstandaard" en de erin opgenomen pilots (o.a. in de Folkingestraat). 

Regio Tram 
In oktober 2010 heeft u besloten tot de start van het aanbestedingstraject voor de 
twee tramlijnen in de stad. In 2011 heeft de stuurgroep RegioTram drie consortia 
geselecteerd, die op grond van een programma van eisen hun voorlopige plan van 
aanpak hebben uitgewerkt. Het consortium LinQ is uit het project gestapt. De 
overgebleven twee consortia (Poort in Groningen en Tram Team) zijn in november 
2011 de Consultatiefase ingegaan. 
Samen met de regio Groningen-Assen hebben we in 2011 het Regiotram concept 
"doorrijden in de Regio" verder verkend. 

Plannen voor Zuidelijke Ringweg gepresenteerd 
Voor de Zuidelijke ringweg presenteerden we in September 2011 samen met 
Rijkswaterstaat en provincie een creatief en goed doordacht plan (het Voorlopig 
Ontwerp). Het is een ontwerp met een tunnelbak met drie deksels en een Julianaplein 
zonder stoplichten. In het najaar is het Voorlopig Ontwerp bestuurlijk vastgesteld, in 
het overleg tussen het ministerie van Infrastmctuur en Milieu, gemeente en provincie. 

Damsterdiepgarage in gebruik genomen 
Nog juist voor de kerstdrukte, in december 2011, zijn de eerste 200 parkeerplaatsen 
van de Damsterdiepgarage beschikbaar gekomen. 

WONEN 

Groningen positieve uitzondering 
Op de alom stagnerende woningmarkt doet Groningen het verhoudingsgewijs goed. 
De stad heeft al jarenlang een goed imago, door de jonge bevolking is er nog veel 
dynamiek in de woningmarkt en vergeleken met andere delen van het land is de 
prijs/kwaliteitverhouding gunstig. Groningen is een positieve uitzondering, maar ook 
hier gaat het minder goed dan verwacht. Na forse afboekingen op Meerstad vorig 
jaar, moeten we nu ook afboeken (nu 15 miljoen) op andere woningbouwlocaties 
(Oosterhamriktrace, Eemskanaalzone en Reitdiep). 

Ruim 950 nieuw woningen 
De nieuwbouwproductie is in 2011 met 953 woningen net boven de geambieerde 
ondergrens van 950 woningen. De verkoop van de nieuwbouwwoningen in Meerstad 
verloopt beter dan bij met andere projecten in de regio. Desondanks blijven de 
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aantallen behoorlijk achter bij de ambities. In regionaal verband hebben we nieuwe 
afspraken gemaakt over te bouwen aantallen. 

Veel nieuwe woningen voor jongeren 
De doelgroep jongeren heeft grote prioriteit in ons woonbeleid. Via de Campagne 
Bouwjong hebben we inspirerende plannen voor jongerenhuisvesting gepresenteerd. 
Door jongeren nadmkkelijk te betrekken, onder meer door enquetes en diverse 
bijeenkomsten, laten we de nieuwbouw zoveel mogelijk aansluiten op de vraag, 
uiteraard binnen de financiele mogelijkheden. Als doel voor 2011 hadden we de 
realisatie van 800 eenheden gesteld. Dat doel hebben we met 632 wooneenheden 
voor een belangrijk deel gehaald. De belangrijkste projecten zijn de studio's aan het 
Bodenterrein, de nieuwbouw aan de Lissabonstraat en de tijdelijke, onzelfstandige 
eenheden aan de Van Ketwich Verschuurlaan voor buitenlandse studenten. 

Ideeenprijsvraag Suikerunieterrein 
Gezien het grote aantal woningbouwplannen nemen wij het Suikemnieterrein de 
eerstkomende vijftien jaar niet in ontwikkeling voor woningbouw. In 2011 hebben 
we via een prijsvraag burgers gevraagd om ideeen voor de (tijdelijke) invulling van 
het Suikemnieterrein. Uit de 179 ingediende plannen zijn er in januari 2012 vijftien 
geselecteerd voor nadere uitwerking. 

Meer groene daken 
In 2011 hebben we, in het bijzonder via een congres in november, nadmkkelijk 
aandacht besteed aan groene daken en de mogelijkheid voor subsidie. In 2011 zijn er 
80 nieuwe groene daken gerealiseerd, beduidend meer dan in 2010. De toename van 
groene daken zet gestaag door; Groningen heeft per km2 stad de meeste groene 
daken van Nederland. 

Green deal voor meer zonnepanelen 
Noord-Nederland als geheel sloot in 2011 een 'Green Deal' met het Rijk. Doel van 
de Green Deal is de belemmeringen weg te nemen om de positie van Noord-
Nederland als energyport te versterken. Onderdeel daarvan is een nieuwe manier van 
financiering van zonnepanelen. Het idee is dat de gemeente de aanschaf van die 
zonnepanelen voorfinanciert. De inwoners profiteren dan direct van de opgewekte 
zonne-energie op hun dak. Maandelijks betalen ze de gemeente een bedrag dat lager 
is dan ze anders aan niet-groene energie kwijt zouden zijn. 

ONDERHOUD EN BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE 

Onderhoudsniveau vastgehouden 
In 2011 hadden we minder geld te besteden voor het onderhoud en beheer van de 
openbare mimte. Door efficienter te werken zijn we erin geslaagd het 
onderhoudsniveau van 2010 vast te houden. 
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Samen met burgers, scholieren en studenten 
Met de 'Week van Nederland Schoon', de 'LenteKriebels' en de 'MilieuStewards' 
stimuleerden we in 2011 de inzet van burgers en scholieren bij het schoonhouden van 
de eigen woon- of leefomgeving. Daamaast hebben de wijkposten door het jaar heen 
allerlei kleinschalige bewonersinitiatieven ondersteund. In September hebben 
studenten-duikverenigingen fietswrakken uit het water gehaald en we maakten goede 
afspraken om wildplakken bij de studentenverkiezingen tegen te gaan. In totaal 
staken ongeveer 8000 mensen bij de verschillende acties de handen uit de mouwen. 
Hun inzet leidt niet alleen tot direct resultaat, maar ook tot een sterkere 
betrokkenheid bij de leefomgeving. 

Prettiger in het Noorderplantsoen 
In het voorjaar van 2011 hebben we met de omwonenden overlegd over maatregelen 
tegen schade, overiast en zwerfafVal in het Noorderplantsoen. We hebben vervolgens 
extra inzet gepleegd in het schoonhouden van het park en in toezicht en handhaving. 
Ook hebben we met diverse acties bezoekers gewezen op de eigen 
verantwoordelijkheid. In het najaar hebben we samen met de bewoners 
geconcludeerd dat de maatregelen effect sorteren. Het park is schoner en de 
bewoners zijn tevreden over de aanpak. Reden dus om zo door te gaan. 

VEILIGHEID 

Een veilige stad is een sociale stad 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hechten we in ons veiligheidsbeleid we 
veel betekenis aan preventie. In algemene zin proberen we een stad te creeren waar 
iedereen meetelt en (extra) aandacht krijgt als dat nodig is. Ook met sociale projecten 
in de wijken werken we daaraan. Voorheen ontvingen we voor dit lokale 
veiligheidsbeleid specifiek geld van de rijksoverheid. Dat is gestopt. Maar omdat we 
het belangrijk vinden en ermee door willen gaan, hebben we er zelf geld voor 
vrij gemaakt. 

STADHUIS EN STADJER 

Burgers tevreden over onze balies 
In de eerste helft van 2011 is bij de balies van de DIA, RO/EZ en SOZAWE een 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en zijn de wachttijden gemeten. Het 
gemiddelde cijfer voor de klanttevredenheid was 7,9, dat is 0,4 punt beter dan in 
2009. Ook over de (korte) wachttijd waren de burgers tevreden (cijfer 8). Overigens 
vinden burgers de deskundigheid van de baliemedewerker belangrijker dan de 
wachttijd. 
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BEDRIJFSVOERING 

99% duurzaam inkopen 
In 2011 zijn de resultaten van de VROM-monhor duurzaam inkopen gepubliceerd. 
De gemeente Groningen scoort in deze monitor 99%. Hiermee hebben we onze 
ambitieuze doelstelling om 100% duurzaam in te kopen bijna gehaald. 

Organisatieontwikkeling 
In deze collegeperiode willen we de gemeentelijke organisatie slagvaardiger maken. 
In 2011 zijn de plannen daarvoor verder uitgewerkt. Ook zijn er al concrete stappen 
gezet: 
Er is een centraal managementteam (GMT) aangesteld. Dit is de eerste stap in het 
loslaten van de dienstenstmctuur. Daamaast zijn in 2011 de voorbereidingen 
getroffen voor het samenvoegen van beheer en onderhoud in Stad.beheer. Ook 
hebben we in 2011 stappen gezet in het verbeteren van de bestuurlijke 
dienstverlening aan ons college en uw raad. Zo zijn er verbeterde raadvoorstellen, is 
er verbeterde opdrachtverlening en zijn rollen en verantwoordelijkheden duidelijker 
geworden. En we zijn bezig met het vormen van een Shared Service Center, waarin 
we de ondersteunende diensten samenvoegen. We moeten daarbij wel oog houden 
voor de medewerkers. Het verzuimpercentage 2011 is hoger dan in 2010. Dat heeft 
deels te maken met langdurige uitval om medische reden, maar ook met 
werkgerelateerd langdurig verzuim. De stijging van het ziekteverzuim krijgt veel 
aandacht en er wordt een breed pakket aan aanvullende maatregelen uitgevoerd om 
de dalende trend van vorig jaar weer op te pakket. 

Blad 56 (van 56) 


