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Tussentijdse resultaatbestemming 2012 

Concept raadsbesiuit 

De raad besluit de tussentijdse resultaatbestemming 2012 vast te stellen. 
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(Publieks-)sannenvatting 

De afgelopen jaren hebben we met een tussentijdse resultaatbestemming (rest)budgetten 
overgeheveld naar het volgende jaar. Met het oog op begrotingsrechtmatigheid wordt ook nu 
voorgesteld een aantal resultaten over het lopende boekjaar tussentijds te bestemmen, zodat deze 
budgetten beschikbaar blijven voor het doen van uitgaven in het 1̂  hal^aar van 2013, voomitlopend 
op de vaststelling van de jaarrekening 2012. 

Inleiding 

Ook dit jaar stellen wij u voor om een aantal resultaten over het lopende boekjaar, in dit geval dus 
over 2012, tussentijds te bestemmen. Wij verwachten in 2013 nog uitgaven ten laste van deze 
budgetten te doen voor de vaststelling van de jaarrekening 2012. Met het oog op de rechtmatigheid 
van deze uitgaven is hiervoor een raadsbesiuit noodzakelijk. 

Beoogd resultaat ^ 

Beoogd wordt dat, waar nodig, (sub)budgetten rechtmatig worden overgeheveld naar 2013. 

Kader ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Uw raad stelt naar verwachting in mei/juni 2013 de gemeenterekening 2012 vast. Een deel van de 
resultaatbestemming heeft betrekking op voortzetting van bestaand beleid en het overhevelen van de 
bijbehorende middelen van 2012 naar 2013. Indien de activiteiten in de eerste vijf/zes maanden van 
2013 wel worden gecontinueerd, zijn strikt genomen de uitgaven onrechtmatig. 

Reden om aan tussentijdse resultaatbestemming te doen, is het voldoen aan het budgetrecht van de 
raad in het volgende boekjaar. 

Met het oog op rechtmatigheid van deze uitgaven is hiervoor een raadsbesiuit noodzakelijk. 

Argumenten/afwegingen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

De voorgestelde budgetten zijn beschikbaar gestelde incidentele middelen. Deze middelen 
zijn/worden niet volledig besteed in 2012. Oorzaak hiervan is een opgetreden vertraging in de 
uitvoering en/of omdat de uitvoering van de projecten over de jaargrens heen loopt. De hier 
voorgestelde tussentijds bestemde resultaten blijven zichtbaar in de jaarrekening 2012. 

De overheveling moet een uitzondering op de regel zijn, die stelt dat het resultaat bij de jaarrekening 
wordt bepaald en vervolgens bestemd. Alleen budgetten waarvan overheveling strikt noodzakelijk is 
vanuit rechtmatigheidperspectief komen in aanmerking. 
De volgende criteria zijn van toepassing: 
1. budget is incidenteel, niet zijnde nieuw beleid of specifieke uitkeringen van derden met een 

specifiek bestedingsdoel (overschotten gaan via resultaat of betreft vrijval). Meeijarige 
budgetten komen niet in aanmerking; 

2. een minimumgrens van 45 duizend euro; 
3. argumentatie waarom het budget in 2012 niet is gebmikt; 
4. goede motivatie waarvoor het budget in de periode januari t/m juni 2013 nodig is. 

Middelen die in het lopende jaar binnen komen op basis van de septembercirculaire vallen ook 
onder bovenstaande criteria. Dit jaar zijn er geen voorstellen die hieraan voldoen. 

Twee diensten (MD en OCSW) reikten voorstellen aan voor de tussentijdse resultaatbestemming. 
Hieronder treft u een overzicht aan. De aangegeven nummering correspondeert met de voorstellen in 



het bijgevoegde concept-raadsvoorstel, waarin een nadere toelichting op de voorstellen wordt 
gegeven. Advies is om alle drie voorstellen te honoreren. In de bijlage treft u deze voorzien van een 
gemotiveerd advies aan. Bedragen zijn in duizenden euro's. 

Nr. 

1 

2 

3 

Dienst 

MD 

MD 

OCSW 

Omschrijving 

Project Grondig 

Inzet extra BOA's. 
Verzelfstandiging openbaar onderwijs 
Groningen 
Totaal 

Bedrag 

130 

110 

230 
470 

Advies overnemen 
honoreren 

honoreren 

honoreren 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Nvt. 

Financiele consequenties 

Nvt. 

Realisering en evaluatie 

Nvt. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

d§«fburgemeester, 
Rehwinkel 

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



Bijlage 

Voorstel 1: Project Grondig 

Deelprogramma: Overig 
Programma: Onderhoud en beheer openbare ruimte 
Portefeuillehouder: J. Seton 

Dienst: Milieudienst 
VDO-besluit d.d.: 16 oktober 2012 

Omschrijving 

Wat is het doel van het budget? Het doel is het op programmatische wijze onderzoeken van de 
bodemkwaliteit van alle gemeentelijke eigendommen. De gemeente 
heeft diverse locaties in eigendom, waarvan diverse met een 'groen 
gevoelig' gebruik. Het gaat om circa 480 locaties waarvan niet bekend 
is wat de kwaliteit van de bodem is. Met het project Grondig worden 
op deze locaties bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Er is voor deze locaties geen aanleiding om een bodemverontreiniging 
te verwachten. Maar we willen gezien het gevoelige gebruik van deze 
locaties de kwaliteit van de bodem weten. Hiervoor heeft de raad 829 
duizend euro uit de Reserve Bodemsanering beschikbaar gesteld 
(raadsbesiuit van 26 januari 2011, GR 10.2487634). 

Argumentatie 

Waarom is het budget in 2012 niet 
gebruikt? 
Wat is de reden van vertraging? 

In eerste instantie is vertraging opgetreden doordat de 
bodemonderzoeken Europees dienden te worden aanbesteed. Deze 
aanbestedingsprocedure kostte meer tijd dan verwacht. Vervolgens is 
tijdens een controle op de inventarisatie een verschil geconstateerd dat 
niet direct verklaard kon worden. Na enig speurwerk hebben we nu 
vastgesteld dat de omvang van het project groter is. Een voorstel voor 
herorientering is in voorbereiding. 

Motivering 

Waarom wordt het budget 
doorgeschoven? 
Wat is de hoogte van de specifieke 
verplichting? 

Door de opgelopen vertraging heeft nog geen aanbesteding van 
middelen plaatsgevonden. In 2012 worden er geen uitgaven verwacht. 
In het 1' halfjaar van 2013 wordt een pilot uitgevoerd. De kosten 
hiervan bedragen 130 duizend euro. 

Exploitatie 
Beschikbaar budget 2012 
Bestemmingsreserve bodemsanering 
Af: verwachte uitgaven 2012 
Resterend saldo 

bedrag in €1000 

829 
0 

829 

Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2013 = Voorstel tot overheveling 130 



Voorstel 2: Inzet extra BOA's 

Deelprogramma: Afvalinzameling- en verwerking 
Programma: Onderhoud en beheer openbare ruimte 
Portefeuillehouder: J. Seton 

Dienst: MD 
VDO-besluit d.d.: 16 oktober 2012 

Omschrijving 

Wat is het doel van het budget? In 2012 is er een bedrag van 110 duizend euro beschikbaar gesteld 
voor de inzet van extra BOA's. De inzet van de BOA's richt zich door 
middel van toezicht en handhavmg op het verbeteren van de 
leefbaarheid in de stad door hinderiijk en strafbaar gedrag terug te 
dringen. 

Argumentatie 

Waarom is het budget in 2012 niet 
gebruikt? 
Wat is de reden van vertraging? 

Het werven en selecteren van BOA's met de juiste competenties kost 
tijd. Op dit moment zijn twee extra BOA's bij stadstoezicht 
geselecteerd. E6n persoon is gestart op 1 augustus 2012 en de ander op 
1 September 2012. Hun contracten lopen tot en met 31 december 2012. 
Het is noodzakelijk voor toezicht en handhaving om de contracten van 
deze twee BOA's te verlengen. Daamaast zijn we druk doende een 
derde BOA te werven. De verwachting is dat dit op zeer korte termijn 
zal lukken. 

Motivering 

Waarom wordt het budget 
doorgeschoven? 
Wat is de hoogte van de specifieke 
verplichting? 

Om de salariskosten van de Boa's te kunnen bekostigen, is het 
noodzakelijk om het budget door te schuiven naar 2013. 
De hoogte van de specifieke verplichting is 110 duizend euro. In 2013 
zal het totale budget voor de inzet van BOA's worden gebruikt. 

Exploitatie 
Beschikbaar budget 2012 
<budget bron> 
Af: verwachte uitgaven 2012 
Resterend saldo 

Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2013 = Voorstel tot overheveling 

bedrag in €1000 

110 

110 

110 



Voorstel 3; Verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen 

Deelprogramma: Overig 
Programma: Jeugd en Onderwijs 
Portefeuillehouder: T. Schroor 

Dienst: OCSW 
Directiebesluit d.d.: 

Omschrijving 

Wat is het doel van het budget? In 2012 is aan OCSW een incidenteel budget van 300 duizend euro 
beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten van 
advies/ondersteuning in het kader van het dossier 'Verzelfstandiging 
van het openbaar onderwijs Groningen'. 

Argumentatie 

Waarom is het budget in 2012 niet 
gebruikt? 
Wat is de reden van vertraging? 

Ten aanzien van de afwikkeling van het dossier 'Verzelfstandiging van 
het openbaar onderwijs Groningen' is een aantal thema's nog niet 
afgerond. Wij verwijzen verder ook naar de coUegenota '02G2: 
Afhandeling Klaassen. 
Het betreft een aantal projecten, waarvan de meest omvangrijke zijn: 

• Statuten 02G2 in relatie tot grondwettelijke positie 
gemeenteraad; 

• Protocol informatievoorzieningen in relatie tot 
grondwettelijke positie gemeenteraad; 

• Overdracht van het juridisch eigendom van de gebouwen die 
daarvoor in aanmerking komen; 

• Overgang personeel van gemeente naar 02G2. 

Motivering 

Waarom wordt het budget 
doorgeschoven? 
Wat is de hoogte van de specifieke 
verplichting? 

Er vinden in 2013 nog uitgaven plaats in het kader van de afwikkeling 
van het dossier 'Verzelfstandiging van het openbaar onderwijs 
Groningen'. Het gaat om kosten van advies/ondersteuning. De kosten 
zijn vooraf niet exact te bepalen. Echter gelet op de omvang van de 
hierboven genoemde projecten wordt verwacht dat de kosten van 
advies en ondersteuning per project circa 50 duizend euro bedragen. 
Om niet verrast te worden door momenteel onvoorziene kosten wordt 
dan ook voorgesteld het totale resterende bedrag van 230 duizend euro 
over te hevelen naar 2013. 

Het niet besteed budget 2012 bedraagt 280 duizend euro. Verwacht 
wordt in 2012 hiema nog 50 duizend euro uit te geven, zodat er 230 
duizend euro resteert. Voorgesteld wordt om dit bedrag naar 2013 over 
te hevelen. 

Exploitatie 
Beschikbaar budget 2012 

Af: verwachte uitgaven 2012 
Resterend saldo 

Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2013 = Voorstel tot overheveling 

bedrag in € 1000 

300 
70 

230 

230 


