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Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

het kader voor op te nemen bestemmingsvoorstellen te wijzigen; 
een tweejarig bestedingstermijn in te voeren voor de innovatiemiddelen jeugd en 
WMO/Beschermd wonen, de intensiveringsmiddelen leren en voor budgetten in het kader van 
Bewegende stad voor zover hier ook daadwerkelijk bestedingsplannen onder liggen. 

Samenvatting 

In dit voorstel wordt voor een beperkt aantal budgetten, waarvoor de plannen die in samenwerking met 
externe partners worden ingevuld, een tweejarige bestedingstermijn ingevoerd. Dat is dezelfde afspraak 
die ook voor innovatiemiddelen gebiedszaken is afgesproken. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Eind maart 2017 heeft uw raad het voorstel "Eén integraal afwegingsmoment, kader op te nemen 
bestemmingsvoorstellen" vastgesteld. Doel van deze nota was meer transparantie, een betere integrale 
afweging en verbetering van de controlerende en kaderstellende rol van uw raad in de planning en 
controlcyclus. Uitgangspunt was dat we overgingen naar één integraal afwegingsmoment en dat de 
besluitvorming over het besteedbaar rekening resultaat doorgeschoven werd naar de 
voorjaarsbrief/begroting. Wel werd rekening gehouden met het feit dat een zekere flexibiliteit nodig is 
omdat we meer samenwerken met andere partijen en inspelen op initiatieven van buiten om onze doelen te 
behalen. Om die reden heeft uw raad bijvoorbeeld besloten om op een aantal onderdelen een 
bestedingstermijn van twee jaar te hanteren. 

In de aanloop naar de jaarrekening 2017 constateren we dat er vrijval ontstaat op een beperkt aantal 
budgetten, terwijl de vrijval samenhangt met afstemming tussen de gemeente en andere partijen. Door 
aanscherping van de verslagleggingsregels is het niet mogelijk om bestedingen die doorlopen in een 
volgend jaar ten laste te brengen van het voorgaande jaar. Hierdoor ontstaat een situatie waarin we ons 
samen met andere partijen in een proces van planvorming bevinden waarbij er geen zekerheid is of er 
middelen beschikbaar zijn om de plannen tot uitvoer te brengen. Concreet gaat het daarbij om de volgende 
budgetten: 

- intensiveringsmiddelen leren; 
- innovatiemiddelen jeugd; 
- innovatiemiddelen WMO/beschermd wonen; 
- Bewegende stad. 

Dit voorstel heeft tot doel om ook een bestedingstermijn van twee jaar in te voeren voor voornoemde 
budgetten omdat de besteding hiervan mede afhangt van de uitkomst van het proces van co-creatie. 

Kader 

Het kader wordt gevormd door: 
- de nota Eén integraal afwegingsmoment, kader op te nemen bestemmingsvoorstellen (maart 2017); 
- de verslaggevingsrichtlijnen voor gemeentes: BBV. 

Argumenten en afwegingen 

In het voorstel wordt voor een beperkt aantal onderwerpen/middelen een bestedingstermijn van twee jaar 
afgesproken net als bij intensiveringsmiddelen gebiedszaken. Het door u voor jaar 't' vastgestelde budget 
kan voor deze onderwerpen dan meegenomen worden naar jaar ' t+1'. Dit wel voor zover er daadwerkelijk 
ook plannen voor besteding van het budget onder liggen. 
Deze flexibiliteit is noodzakelijk gezien de samenwerking met externe partners, waardoor meer tijd nodig is 
om tot daadwerkelijke besteding te komen. Op grond van verslaggevingsregels (BBV) is het namelijk niet 
mogelijk om bestedingen die (door)lopen in een volgend jaar ten laste van het voorgaande jaar te brengen. 
De voorgestelde lijn geeft duidelijkheid en zekerheid voor alle partners waardoor besteding niet hoeft te 
wachten op een bestemmingsvoorstel. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

N.v.t. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



Financiële consequenties 

De voorgestelde lijn betekent dat het geld langer beschikbaar blijft voor het gestelde doel. Formeel wordt 
bij vaststelling van de jaarrekening van jaar 't' het budget van ' t+1' opgehoogd. Gevolg is ook dat meer 
middelen onttrokken worden aan integrale afweging waarbij we geen zekerheid hebben over het resultaat 
bij de jaarrekening. 

Overige consequenties 

Voordeel van de voorgestelde werkwijze is dat het geld beschikbaar blijft voor plannen die in ontwikkeling 
zijn, hetgeen meer duidelijkheid schept bij externe partijen. 

Vervolg 

Bij het raadsvoorstel rond de jaarrekening 2017 zal deze aangepaste werkwijze gehanteerd worden. 

Lange Termijn Agenda 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


