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Agenda van de openbare gemeenteraad van
27 juni 2012

De burgemeester van Groningen roept de leden van de gemeenteraad bijeen op:

Datum: woensdag 27 juni 2012
Aanvang: 15:00 uur (versie 14 juni)
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. J.P. Rehwinkel
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702
Documenten: Verslag - Besluitenlijst raad 27 juni (pdf)

Opening

VOORJAARSBRIEF + MEERJARENBEELD
Bijlage - Tijdschema Voorjaarsdebat 27 juni (pdf)

1a. Raadsvoorstel Financieel meerjarenbeeld 2013-2016.
Raadsvoorstel - Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 (pdf)
Collegebrief - Voorjaarsbrief 2012 (pdf)
Collegebrief - Voortgang moties en toezeggingen met betrekkin tot begroting
2013 (pdf)

Aangenomen moties:
Motie 1) van PvdA en GroenLinks ‘Geen cultuurwoestijn in het Noorden’ . Voor
PvdA, GroenLinks, SP, Stadspartij, D66, S&S en PvdD. (pdf)
Motie 2) van PvdA, GroenLinks, PvdD, S&S, Chr.Unie en D66 ‘Groene stroom
24-7!’. Voor allen minus VVD en Stadspartij (pdf)
Motie 5) van GroenLinks, SP en PvdA ‘Armoedebeleid’.Voor allen, minus VVD,
D66 en S&S. (pdf)
Motie 6) van GroenLinks, Chr.Unie, SP en PvdA ‘Mensenhandel’. Voor allen.
(pdf)
Motie 7) van GroenLinks, PvdA en D66 ‘Integratie & emancipatie’.Voor allen,
minus VVD. (pdf)
Motie 8) van GroenLinks en SP ‘Noodopvang’. Voor allen, minus VVD en S&S.
(pdf)
Motie 11) van D66 en PvdA ‘Onderwijshuisvesting - van woorden naar daden’.
Voor allen. (pdf)
Motie 16) van CDA en VVD ‘Regiotram’. Hoofdelijke stemming 22 voor, 17 te-
gen. (pdf)
Motie 17) van Chr.Unie, CDA, PvdA, VVD, S&S, Stadspartij en D66 ‘Focus op
sport’. Voor allen. (pdf)
Motie 18) van Chr.Unie en S&S ‘Heroverwegen inzet ISV-middelen’. Voor allen,
minus VVD. (pdf)
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Motie 19) van Chr.Unie ‘Fietsobstakels’. Voor allen, minus VVD en Stadspartij.
(pdf)
Motie 21) van Chr.Unie en VVD ‘Samenwerking SoZaWe & Iederz’. Voor allen,
minus PvdA en SP. (pdf)
Motie 27) van PvdD ‘Proefdiervrije schoonmaakmiddelen’. Voor allen, minus
VVD, S&S en Chr.Unie. (pdf)

Verworpen moties:
Motie 3) van CDA, VVD en PvdD ‘Bijdrage Forum aan bezuinigingen’. Voor
CDA, VVD, PvdD en Stadspartij. (pdf)
Motie 9) van GroenLinks ‘Zichtbaar duurzaam’. Voor GroenLinks, CDA, SP,
Chr.Unie, S&S en PvdD. (pdf)
Motie 10) van de SP ‘Handvest voor Diversiteit’. Voor SP, CDA, PvdD, Groen-
Links, Chr.Unie en Stadspartij. (pdf)
Motie 12) van CDA en VVD ‘Geen onderzoek Zuidelijke Ringweg’. Hoofdelijke
stemming 17 voor, 22 tegen. (pdf)
Motie 13) van CDA en VVD ‘Geen verhoging woonlasten’. Voor CDA, VVD,
PvdD, Chr.Unie, S&S en Stadspartij. (pdf)
Motie 15) van CDA en VVD ‘Personele bezuinigingen’. Voor CDA, VVD, PvdD,
Stadspartij, Chr.Unie en S&S. (pdf)
Motie 20) van Chr.Unie en CDA ‘Begrafenisleges’. Voor Chr.Unie, CDA, VVD,
SP en Stadspartij. (pdf)
Motie 23) van S&S en CDA ‘Bouwjong op orde’. Voor S&S, CDA, VVD en
Stadspartij. (pdf)
Motie 25) van S&S, CDA en VVD ‘Weerstandsvermogen op peil’. Voor S&S,
CDA, VVD, Stadspartij en Chr.Unie. (pdf)
Motie 26) van de PvdD ‘Voorlichtingscampagne’. Voor PvdD en GL. (pdf)
Motie 26) van de PvdD ‘Voorlichtingscampagne’. Voor PvdD en GL. (pdf)
Motie 29) van de PvdD ‘Opvoedingscursus honden Stadjerspas’. Voor PvdD en
Stadspartij. (pdf)
Motie 30) van de PvdD ‘Handen af van duurzaamheid’. Voor PvdD. (pdf)
Motie 31) van de Stadspartij ‘Alternatief Regiotram’. Voor Stadspartij, VVD,
CDA en PvdD. (pdf)
Motie 32) van de Stadspartij ‘Motie van treurnis’. Voor Stadspartij. (pdf)
Motie 33) van de Stadspartij ‘Geen heroverweging Zuidelijke Ringweg’. Voor
Stadspartij, VVD, CDA en S&S. (pdf)
Motie 34) van de Stadspartij ‘Spoorlijn naar Heerenveen’. Voor Stadspartij,
VVD en PvdD. (pdf)
Motie 36) van de Stadspartij ‘Lastendruk moet omlaag naar een realistisch peil’.
Voor Stadspartij, VVD, CDA en S&S. (pdf)
Motie 37) van de Stadspartij ‘Geen stijging van de prijzen van het openbaar ver-
voer’. Voor Stadspartij. (pdf)

Ingetrokken moties
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Motie 4) van de VVD ‘Eerst de tram’ (pdf)
Motie 22) van S&S en VVD ‘Haal de kracht niet uit G-kracht’ (pdf)
Motie 24) van S&S ‘Bslim op de basisschool’ (pdf)
Motie 28) van de PvdD ‘Proefdiervrije schoonmaakmiddelen’ (pdf)
Motie 35) van de Stadspartij ‘Kleinere gemeentelijke overheid’ (pdf)

Sluiting

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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1                                                        

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

VOORJAARSBRIEF + MEERJARENBEELD 

Openbare raadsvergadering woensdag  27 juni 2012,  aanvang 15.00 uur 
Afwezig (na de eetpauze): weth. Pastoor.  
 

  

ONDERWERP + VOORSTEL 

 

BESLUIT 

 

MOTIES/AMENDEMENTEN/ 

STEMMING 

 

 

1.  

 

VOORJAARSBRIEF + 

MEERJARENBEELD  

 

  

a. Raadsvoorstel Financieel 

meerjarenbeeld 2013-2016 

 

aangenomen Met algemene stemmen  

  

TOEZEGGINGEN weth. Dekker:  

 

- Voor de begrotingsbehandeling in november krijgt de raad een overzicht van de 

financiering + control op de grote projecten. 

 

- Weth. Dekker vat de suggestie van de PvdA m.b.t. een mediator als volgt op: ‘misschien 

hebben we een soort guidance nodig van een derde, die ons helpt en ondersteunt in het 

ontwikkelen van misschien een hernieuwde RSP-visie voor de bereikbaarheid van de regio 

en van de stad. Hier gaan we niet alleen over, de burgemeester zal contact opnemen met 

de voorzitter van GS en deze suggestie aan hen voorleggen’. 

 

 

 

 

 

 

MOTIES:  

 

Aangenomen: 

 

Motie 1) van PvdA en GroenLinks ‘Geen cultuurwoestijn in het Noorden’ . 

Voor: PvdA, GroenLinks, SP, Stadspartij, D66, S&S en PvdD. 

Motie 2) van PvdA, GroenLinks, PvdD, S&S, Chr.Unie en D66 ‘Groene stroom 24/7!’. 

Voor: allen, minus VVD en Stadspartij. 

Motie 16) van CDA en VVD ‘Regiotram’. 

Hoofdelijke stemming: 22 voor, 17 tegen. 

Motie 5) van GroenLinks, SP en PvdA ‘Armoedebeleid’. 

Voor: allen, minus VVD, D66 en S&S.  

Motie 6) van GroenLinks, Chr.Unie, SP en PvdA ‘Mensenhandel’.  

Voor: allen.  

Motie 7) van GroenLinks, PvdA en D66 ‘Integratie & emancipatie’. 

Voor: allen, minus VVD.  

Motie 8) van GroenLinks en SP ‘Noodopvang’. 

Voor: allen, minus VVD en S&S.  

Motie 11) van D66 en PvdA ‘Onderwijshuisvesting: van woorden naar daden’.  

Voor: allen. 
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Motie 17) van Chr.Unie, CDA, PvdA, VVD, S&S, Stadspartij en D66  ‘Focus op sport’.  

Voor: allen.  

Motie 18) van Chr.Unie en S&S ‘Heroverwegen inzet ISV-middelen’. 

Voor: allen, minus VVD.  

Motie 19) van Chr.Unie ‘Fietsobstakels’.  

Voor: allen, minus VVD en Stadspartij. 

Motie 21) van Chr.Unie en VVD ‘Samenwerking SoZaWe & Iederz’.  

Voor: allen, minus PvdA en SP.  

Motie 27) van PvdD ‘Proefdiervrije schoonmaakmiddelen’. 

Voor: allen, minus VVD, S&S en Chr.Unie.  

 

 

Verworpen: 

 

Motie 3) van CDA, VVD en PvdD ‘Bijdrage Forum aan bezuinigingen’.  

Voor:  CDA, VVD, PvdD en Stadspartij.  

Motie 9) van GroenLinks ‘Zichtbaar duurzaam’.  

Voor: GroenLinks, CDA, SP, Chr.Unie, S&S en PvdD. 

Motie 10) van de SP ‘Handvest voor Diversiteit’. 

Voor: SP, CDA, PvdD, GroenLinks, Chr.Unie en Stadspartij.  

Motie 12) van CDA en VVD ‘Geen onderzoek Zuidelijke Ringweg’.  

Hoofdelijke stemming: 17 voor, 22 tegen.  

Motie 36) van de Stadspartij ‘Lastendruk moet omlaag naar een realistisch peil’. 

Voor: Stadspartij, VVD, CDA en S&S.  

Motie 13) van CDA en VVD ‘Geen verhoging woonlasten’.  

Voor: CDA, VVD, PvdD, Chr.Unie, S&S en Stadspartij.  

Motie 15) van CDA en VVD ‘Personele bezuinigingen’. 

Voor: CDA, VVD, PvdD, Stadspartij, Chr.Unie en S&S.  

Motie 20) van Chr.Unie en CDA ‘Begrafenisleges’.  

Voor: Chr.Unie, CDA, VVD, SP en Stadspartij.  

Motie 23) van S&S en CDA ‘Bouwjong op orde’. 

Voor: S&S, CDA, VVD en Stadspartij.  

Motie 25) van S&S, CDA en VVD ‘Weerstandsvermogen op peil’.  

Voor: S&S, CDA, VVD, Stadspartij en Chr.Unie.  

Motie 26) van de PvdD ‘Voorlichtingscampagne’. 

Voor: PvdD en GL. 

Motie 29) van de PvdD ‘Opvoedingscursus honden Stadjerspas’. 

Voor: PvdD en Stadspartij.  

Motie 30) van de PvdD ‘Handen af van duurzaamheid’.  

Voor: PvdD. 

Motie 31) van de Stadspartij ‘Alternatief Regiotram’.  

Voor: Stadspartij, VVD, CDA en PvdD.  

Motie 32) van de Stadspartij ‘Motie van treurnis’.  

Voor: Stadspartij.  

Motie 33) van de Stadspartij ‘Geen heroverweging Zuidelijke Ringweg’.  

Voor: Stadspartij, VVD, CDA en S&S.  

Motie 34) van de Stadspartij ‘Spoorlijn naar Heerenveen’.  

Voor: Stadspartij, VVD en PvdD.  

Motie 37) van de Stadspartij ‘Geen stijging van de prijzen van het openbaar vervoer’.  

Voor: Stadspartij.  



 

Verslag - Besluitenlijst raad 27 juni

6

3                                                        

 

Ingetrokken: 

 

Motie 4) van de VVD ‘Eerst de tram’. 

Motie 22) van  S&S en VVD ‘Haal de kracht niet uit G-kracht’.  

Motie 24) van S&S ‘Bslim op de basisschool’.  

Motie 28) van de PvdD ‘Proefdiervrije schoonmaakmiddelen’. 

Motie 35) van de Stadspartij ‘Kleinere gemeentelijke overheid’.  
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GRIFFIE 

         

 

 

 

 

 

Tijdschema en spreektijden Raad/Voorjaarsdebat 2012 
 

woensdag 27 juni: aanvang 15.00 uur 

 
       

 Voorjaarsdebat 
 

 

15.00 – 16.00 1
e
 termijn raad Voorjaarsdebat en  

woordvoering van de fracties 

gericht op het geven van 

partijpolitieke standpunten 

 

5 fracties, per fractie 12 

minuten 

16.00-16.15 Koffiepauze   

   

16.15-17.15 Vervolg 1
e
 termijn raad 

Voorjaarsdebat 

5 fracties, per fractie 12 

minuten  

   

17.15 – 17.30 koffie- en overlegpauze  

    

17.30 - 18.20 2
e
 termijn raad Voorjaarsdebat: 

raadsdebat naar aanleiding van 

fractiestandpunten 

 

per fractie 5 minuten 

 

   

18.30 - 20.00 EETPAUZE  

   

20.00 - 21.15 Reactie college op raadsstandpunten 

en moties 

 

 

   

21.15 - 21.30 Koffie- en overlegpauze 

 

 

   

21.30– 21.45 1-minuut interventies 

 

 

   

21.45 - 22.00 Stemming moties + raadsvoorstel 
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Raadsvoorstel /^ Gemeente 

\ jroningen 

Datum raadsvergadering 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie 

Publiciteit 

Bijlagen 

Onderwerp 

25-05-2012 

Financien en veiligheid 

20-06-2012 

Aparte persconferentie AFC 

1 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Stellar 

Telefoon 

E-mail 

BD 12.3116428 
31-05-2012 

Franke Hiemstra 

7698 

franke.hiemstra(^groni 
ngen.nl 

Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit het financieel meerjarenbeeld 2013-2016 als uitgangspunt te hanteren voor de 
ontwerpbegroting 2013. 

Publiekssamenvatting 

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiele ontwikkelingen zijn in 
de komende jaren. We presenteren een financieel meerjarenbeeld in het voorjaar en een 
geactualiseerde versie in de gemeentebegroting. In het voorjaar maken we een eerste schatting van 
de financiele ruimte. De financiele ruimte wordt bei'nvloed door de ontwikkeling van het 
gemeentefonds, de loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke 
belastingen en overige mee- en tegenvallers. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit het financieel meerjarenbeeld 2013-2016 als uitgangspunt te hanteren voor de 
ontwerpbegroting 2013 

Inleiding 

De raad stelt jaarlijks een financieel meerjarenbeeld vast als kader voor het opstellen van de 
ontwerpbegroting 2013. 

lilllil 
*3125214* 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. 

file:///jroningen
http://ngen.nl
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Financieel Meerjarenbeeld 

2013-2016 

Concemfinancien, mei 2012 
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Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 2 

2. Uitgangspunten in het meerjarenbeeld 3 

3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2011 5 

Bijlage: Toelichting op de categorieen 8 
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Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 

1. Inleiding 

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiele ontwikkelingen zijn in de 
komende jaren. We presenteren een financieel meerjarenbeeld in het voorjaar en een geactualiseerde 
versie in de gemeentebegroting. In het voorjaar maken we een eerste schatting van de financiele 
ruimte. De financiele ruimte wordt beinvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon-
en prijsstij gingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige 
mee- en tegenvallers. 

De effecten van het Lenteakkoord zijn niet in het meerjarenbeeld verwerkt. De exacte gevolgen van dit 
akkoord zijn op dit moment nog te onduidelijk en worden daarom niet opgenomen. Met de huidige 
kennis maken we een voorlopige inschatting voor 2013 en 2014 van respectievelijk 4,3 en 2,6 miljoen 
euro nadelig. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op de nominale compensatie als gevolg van de 
nullijn voor gemeenteambtenaren in 2013 en 2014, een nadeel door een lagere stijging van de lokale 
heffingen vanwege de lagere nominale compensatie en tenslotte een nadeel in de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds. In de Voorjaarsbrief nemen we deze inschatting mee in het "op te Iossen tekort 
2013-2014". 

De actualisatie van het gemeentefonds wordt gebaseerd op de laatst bekende circulaire van het rijk. De 
laatst bekende circulaire van het rijk is de decembercirculaire 2011. In juni verschijnt een nieuwe 
circulaire. Hierin isinformatie opgenomen over de doorwerking van het Lenteakkoord naar het 
gemeentefonds. 

Het geactualiseerde meerjarenbeeld ziet er als volgt uit: 

Saldo mib bij begroting 2012 
Nieuw meerjarenbeeld 
Verschil 

2012 
0 
0 
0 

2013 
676 

-1.379 
-2.055 

2014 
-678 

-2.073 
-1.395 

(bedragen x 
2015 

13.387 
12.605 

-782 

61.000) 
2016 
7.691 
7.967 

276 

Het meerjarenbeeld is verslechterd ten opzichte van de begroting 2012. In 2013 is het nadeel 2,1 
miljoen euro. In 2016 verwachten we een structureel voordeel van 8,0 miljoen euro. De verschillen 
lichten we in hoofdstuk 3 toe. 
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Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 

2. Uitgangspunten in het meerjarenbeeld 

Om te komen tot een eenduidig meerjarenbeeld is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze 
uitgangspunten worden in dit hoofdstuk uiteen gezet. 

Algemeen 
Als extra budget nodig is werkt dit kostenverhogend. Daarom wordt dit weergegeven als een negatief 
bedrag. Extra inkomsten en besparingen worden als positieve bedragen weergegeven. De bedragen in 
de verschillende jaren geven de mutatie aan ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit betekent dat een 
structurele mutatie alleen in het beginjaar wordt aangegeven en dat incidentele mutaties in het 
daaropvolgende jaar moeten worden teruggedraaid. Alle bedragen in de tabellen zijn in duizendtallen 
tenzij anders wordt vermeld. 

Autonome ontwikkelingen 
Het uitgangspunt is dat in het meerjarenbeeld wordt aajigegeven hoe de financiele ruimte zich 
ontwikkeld in de komende jaren bij ongewijzigd beleid van de gemeente. Alleen autonome 
ontwikkelingen worden in het meerjarenbeeld opgenomen. Voor autonome ontwikkelingen worden 
twee criteria gehanteerd: 
• de ontwikkeling is, voor de gemeente, niet beinvloedbaar bij ongewijzigd beleid; 
• de (negatieve) financiele gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet door de dienst zelf worden 

opgevangen, bijvoorbeeld door het verhogen van de tarieven. 

Niet in het Meerjarenbeeld worden opgenomen: 
• Prijsstij gingen; er wordt per dienst een nominale vergoeding verstrekt 
• Organisatiekosten; deze dienen te worden bekostigd uit efficiencyverbeteringen 
• PM-posten; posten die niet kwantificeerbaar zijn, kunnen niet worden meegenomen. 

Extra beleid voorgaande jaren 
In het meerjarenbeeld is de inzet van de extra beleidsgelden uit voorgaande jaren voor de komende 
jaren verwerkt. 

Raming incidentele inkomsten 
De rente op reserves van voldoende omvang wordt incidenteel geraamd. 

Nominale ontwikkelingen 
De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren loopt tot en met 2012. De nominale ontwikkelingen voor 
2013 zijn gebaseerd op een inschatting van de CAO voor 2013, loonkosten, werkgeverslasten en 
inflatie. Het percentage is een gemiddelde van de loonmutatie (80%) en de prijsmutatie (20%). Hierop 
wordt nog een correctie van 0,13% toegepast om deze wijze van compensatie te kunnen bekostigen. 
Hieruit volgt de volgende nominale compensatie: 

Compensatie 
CAO-verhoging 
Doorwerking 
voorgaande jaren 
Incidentele beloning 
Sociale lasten 
Totale loonmutatie 
Prijsmutatie 
Correctie 
Nominale compensatie 

Percentage 
1,00% 

-0,15% 

0,57% 
0,50% " 

Totaal 

1,92% 
1,75% 
-0,13% 
1,80% 

Dit percentage kan nog wijzigen onder invloed van het Lenteakkoord. 
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OZB 
Conform bestaand beleid wijzigt de OZB met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de 
nacalculaties over de twee voorgaande jaren. De nacalculatie over 2011 en 2012 is voor de 
looncomponent gebaseerd op het principe akkoord dat bereikt is op 20 april 2012 tussen de VNG en 
de vakbonden. In dit akkoord is een loonstijging afgesproken van 1% per 1 januari 2012, een 
loonstijging van 1% per 1 april 2012 en een eenmalige uitkering in 2012 van 400 euro voor 
werknemers tot en met schaal 6 en 200 euro voor schaal 7 en hoger. 
Het stijgingspercentage OZB 2013 is zonder nacalculatie 1,80%. Dit percentage gecorrigeerd met de 
nacalculatie over 2011 en 2012 komt uit op 2,70%. De reguliere volumegroei bedraagt P/o. 
De totale groei van de ozb-opbrengst komt hiermee op 3,70% ten opzichte van 2012 (zie ook 
onderstaande tabel). Dit percentage kan nog wijzigen onder invloed van het Lenteakkoord. 

Reguliere tariefstijging 2013 

Nacalculatie 2011 (1,51% i.p.v. 2,40%) 

Nacalculatie 2012 (3,77% i.p.v. 1,98%) 

Totaal tariefstijging 2013 

Reguliere volumegroei 

Totaal opbrengststijging 2013 

1,80% 

-0,89% 

1.79% 

2,70% 

1,00% 

3,70% 

Algemene uitkering 
De actualisatie van de algemene uitkering is gebaseerd op de laatst ontvangen gemeentefonds 
circulaire. De laatst ontvangen circulaire betreft de decembercirculaire 2011. In deze circulaire staat 
geen specifieke informatie opgenomen voor de jaren 2013 en verder. Uit de circulaire blijkt wel een 
mutatie in 2010 die structureel doorwerkt. 

Informatie over de ontwikkeling van de accressen wordt verwacht in de circulaire over het 
gemeentefonds die in juni verschijnt. Hierin zitten naar verwachting de effecten verwerkt van het 
Lenteakkoord. 
Nadere informatie over de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds per 2014 wordt in de 
loop van 2012 verwacht. 
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Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 

3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2012 

Het laatste meerjarenbeeld is opgesteld ten tijde van de begroting 2012-2015. Het nu voorliggende 
meerjarenbeeld is gebaseerd op de nieuwste inzichten en wijkt dus af van de vorige raming. In dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen toegelicht. 

Het financiele meerjarenbeeld is verslechterd ten opzichte van het meerjarenbeeld zoals dat is 
opgenomen in de begroting 2012. De verse 

Saldo mjb bij begroting 2012 
Nieuw meerjarenbeeld 
Verschil 

hillen bedi 
2013 

676 
-1.379 
-2.055 

•agen op to 
2014 
-678 

-2 073 
-1.395 

taainiveau 
2015 

13.387 
12.605 

-782 

per )aar: 
2016 
7.691 
7.967 

276 

De afwijkingen per jaar bestaan uit de volgende onderdelen, welke achtereenvolgens zullen 
toegelicht: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Effect voorgaand jaar 
Nominale compensatie belastingen 
Nominale compensatie 
Rente effecten 
Vrijval kapitaallasten ROEZ 
Dividend BNG 
Regionale omgevingsdiensten 
Gevonden voorwerpen 
Voordeel op investering VMBO scholen 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen & 
Basisregistratie Grootschalige Topografie 
Actualisatie algemene uitkering 
Overige ontwikkelingen 
Totaal verschil 

2013 
0 

393 
-1.400 

-15 
500 
-88 

-1.441 
-125 

61 

-172 
160 
71 

-2.055 

2014 
-2.055 

-51 
400 
890 

-500 
0 

-35 
0 
0 

25 
0 

-68 
-1.395 

2015 
-1.395 

-54 
400 
591 

0 
0 
0 
0 
0 

75 
0 

-399 
-782 

2016 
-782 

-21 
400 
639 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

40 
276 

worden 

1. Nominale compensatie belastingen (voordeel 393 duizend euro) 
De actualisatie van de nominale compensatie leidt tot een hogere opbrengst van de belastingen. Dit 
voordeel ontstaat voornamelijk door de nacalculaties over 2011 (-0,9%)) en 2012 (+1,8%). 

2. Nominale compensatie (nadeel 1.4 miljoen euro) 
De nominale compensatie voor 2013 bedraagt 1,8% (zie het onderdeel 'nominale ontwikkelingen' in 
hoofdstuk 2). In de vorige begroting werd uitgegaan van een stijgingspercentage van 2,0%. 
Dit lagere percentage leidt tot een voordeel van 700 duizend euro. 
Het percentage over 2011 wordt nu vastgesteld op 1,51%. Dit levert een structureel voordeel op van 
2,7 miljoen euro. Hiertegenover staat een nadeel van 4,8 miljoen euro als gevolg van een stijging van 
de nominale compensatie over 2012 tot 3,77%. Per saldo een nadeel van 1,4 miljoen euro in 2013. 

3. Rente effecten (nadeel 15 duizend euro) 
Het nadeel op de rente effecten in 2013 van 15 duizend euro bestaat uit meerdere componenten. Op 
basis van volume inschattingen (van o.a. reserves, voorzieningen, investeringen, e.d.) wordt een rente 
nadeel verwacht van 150 duizend euro ten opzichte van 2012. Bij de begroting 2012 hebben we voor 
2013 een opbrengst geraamd van 2 miljoen euro in verband met het niet toevoegen van rente aan 
reserves en voorzieningen die van voldoende omvang zijn. Op basis van actuele berekeningen blijkt 
deze opbrengst uit te komen op 1,8 miljoen euro. Dit levert een nadeel op van 200 duizend euro. De 
verlaging van het ROP met 0,1% levert lagere kapitaallasten op, dit zorgt voor een voordeel van 350 
duizend euro. 
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4. Vriival kapitaallasten ROEZ (voordeel 500 duizend euro) 
Bij de dienst ROEZ is jaarlijks sprake van vrijval op kapitaallasten. Deze vrijval ontstaat onder andere 
door het later gereedkomen van investeringen dan gepland. In 1997 is afgesproken dat een deel (937 
duizend euro) van deze vrijval ingezet wordt voor G-Kracht en het Structuurplan. Het overige valt 
jaarlijks incidenteel vrij ten gunste van de algemene middelen. Voor 2013 wordt een incidentele 
vrijval van 500 duizend euro verwacht. 

5. Dividend BNG (nadeel 88 duizend euro) 
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verlaagt de winstuitkering aan haar aandeelhouders met 
50%. De verwachte dividendopbrengst in de (meerjaren)begroting moet hierdoor met 88 duizend euro 
neerwaarts worden bijgesteld. 

6. Regionale omgevingsdiensten (nadeel 1.4 miljoen euro) 
Na de septembercirculaire 2011 is bekend geworden dat de rijkskorting van structureel 1,476 miljoen 
euro in verband met de oprichting van de RUD beschouwd kan worden als een generieke korting. In 
het meerjarenbeeld 2012-2015 werd er nog vanuit gegaan dat deze korting met de sector kon worden 
verrekend. Een generieke korting komt ten laste van het meerjarenbeeld. In 2012 is de korting van 0,6 
miljoen euro incidenteel opgelost via de extra beleidsmiddelen. In 2013 bedraagt de korting 
1,1 miljoen euro. 
De oprichting brengt eenmalige kosten met zich mee die door gemeenten zelf moeten worden 
gedragen. Ons aandeel in deze oprichtingskosten wordt geschat tussen de 300 duizend euro en 800 
duizend euro. Het minimumbedrag nemen we mee in het meerjarenbeeld, voor het overige reserveren 
we weerstandscapaciteit in ons weerstandsvermogen. Efficiency voordelen die we in toekomst 
ontvangen vanuit het RUD vloeien terug naar de algemene middelen. 

7. Gevonden voorwerpen (nadeel 125 duizend euro) 
De minister van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat de uitvoering van de wettelijke taken 
rondom registratie en beheer van 'gevonden voorwerpen' per juli 2012 over gaat van de politie naar de 
gemeenten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de verantwoordelijkheid voor de registratie en 
bewaring van gevonden voorwerpen al lang een taak van de gemeente. In veel gemeenten was het 
echter gebruikelijk dat de politie deze taak uitvoerde (waaronder ook in Groningen). De noodzakelijke 
kosten voor de uitvoering van deze wettelijke taak worden geraamd op 125 duizend euro. 

8. Voordeel op investering VMBO scholen (voordeel 61 duizend euro) 
Uit de nacalculatie van de investering in de VMBO scholen is gebleken dat de uiteindelijke 
investering lager is uitgevallen dan begroot. Dit levert een structureel voordeel op van 61 duizend 
euro. 

9. Basisregistratie Adressen en Gebouwen & Basisregistratie Grootschalige Topografie (nadeel 172 
duizend euro) 
Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) is het noodzakelijk dat er een extra BAG-beheerder wordt aangesteld. De kosten 
hiervan bedragen (inclusief overhead) 72 duizend euro. 
Daamaast wordt vanaf 2012 de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie van kracht. De 
bronhouders, waar onder gemeenten, hebben een aantal jaren de tijd om deze registratie te 
vervaardigen. Voor deze transitie heeft het Rijk een (geringe) vergoeding beschikbaar gesteld. Uit 
onderzoek blijkt dat deze bijdrage niet voldoende is om de volledige transitie uit te voeren. De extra 
(incidentele) kosten bedragen voor Groningen 100 duizend euro in 2013 en 75 duizend euro in 2014. 

10. Actualisatie algemene uitkering (voordeel 160 duizend euro) 
Uit de decembercirculaire 2011 volgt een mutatie vanuit 2010 die een structureel voordeel van 160 
duizend euro opievert. 
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11. Overige ontwikkelingen (voordeel 71 duizend euro) 
De overige ontwikkelingen, per saldo 71 duizend euro, bestaan uit autonome tegenvallers en 
meevallers van de verschillende diensten. 



 

Raadsvoorstel - Financieel meerjarenbeeld 2013-2016

17

Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 

Bijlage 

Toelichting op de categorieen 

Het meerjarenbeeld is opgebouwd uit verschillende onderdelen. In dit hoofdstuk wordt per onderdeel 
een toelichting gegeven op de nieuwe ontwikkelingen. 

Het onderstaande overzicht laat de ontwikkeling van de verschillende categorieen in het 
meerjarenbeeld 2013 -2016 zien. De bedragen in 2013 zijn de mutaties ten opzichte van de 
gemeentebegroting 2012. In de volgende jaren zijn de bedragen steeds mutaties ten opzichte van het 
jaar ervoor. De categorieen worden hieronder afzonderlijk weergegeven en toegelicht. 

1 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 

Saldo Meerjarenbeeld voorqaand jaar 
Autonome ontwikkelingen 
Rente-effecten 
Diensten 
Uitkeringen Gemeentefonds 
Dekking BCF/Schone lei 
Bezuinigingen 
Terugramen incidentele dekking 
Budgetten nieuw beleid 
Saldo JVIeerjarenbeeld 

2013 
0 

-4.676 
-2.890 

752 
-1.517 

-400 
11.510 

-29.157 
24.998 
-1.379 

2014 
-1.379 
-3 225 

913 
-1.774 
5 189 
-400 

6.160 
-9.871 
2.314 

-2.073 

2015 
-2.073 
-2.738 

-439 
7.458 

-7.201 
-400 

-3.000 
-914 

21 913 
12.605 

2016 
12.605 
-3.154 

-476 
-608 

0 
-400 

0 
0 
0 

7.967 
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Ad 1 Autonome ontwikkelingen 

1 Autonome ontwikkelingen 
Terugloop kapitaallasten: 
Nominale compensatie 
Belastingen 
Autonome ontwikkelingen 

; 'J \ 2013 
176 

-6.900 
2 048 

-4 676 

. 2014 
238 

-5.100 
1.637 

-3.225 

2015 ; 
694 

-5.100 
1.668 

-2.738 

; 2016 
246 

-5.100 
1.700 

-3.154 

Terugloop kapitaallasten (voordeel 176 duizend euro") 
Met 'terugloop kapitaallasten' wordt bedoeld de structurele vermindering van kapitaallasten als gevolg 
van jaarlijks afnemende rentebetalingen (bij lineaire afschrijvingen), na afloop van de 
afschrijvingsperiode beschikbaar komende afschrijvingsbedragen en de beschikbaar komende 
annuiteit na de afschrijvingsperiode. De budgettaire verantwoordelijkheid voor routine-investeringen 
ligt volledig bij de diensten. Dit betekent dat de terugloop van de kapitaallasten van de routine-
investeringen bij de diensten blijft en dat er geen bedragen meer worden verstrekt voor nieuwe 
routine-investeringen. De in het meerjarenbeeld opgenomen terugloop, van 176 duizend euro voor 
2013, betreft dus alleen terugloop van kapitaallasten voor investeringen in het kader van extra beleid. 
Vanaf 2014 wordt rekening gehouden met de terugloop van kapitaallasten als gevolg van de 
nieuwbouw van SOZAWE. De forse toename van de vrijval in 2015 wordt verklaard door het aflopen 
van een annuTtaire afschrijving (Eemspoort). 

Nominale compensatie ("nadeel 6.9 miljoen euro) 
De diensten worden door het concern jaarlijks gecompenseerd voor ontwikkelingen als gevolg van de 
wijzigingen in de lonen en prijzen. De compensatie geschiedt op basis van een systeem van nominale 
bij stelling. De loonkostenmutatie bestaat uit de effecten van de CAO voor gemeenteambtenaren, 
sociale lastenmutatie en incidenteel loon, beperkt tot 0,57%o. De prijsmutatie is gebaseerd op de 
prijsmutatie materiele overheidconsumptie. Bij de compensatie wordt rekening gehouden met de loon-
en prijsgevoeligheid van de dienstbegrotingen. 
De nominale compensatie bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste de uitkomst van de definitieve 
compensatie over het jaar 2011. Ten tweede de actualisatie van de nominale compensatie over 2012. 
En tenslotte de berekening van de nominale compensatie voor de jaren 2013 en verder. De nacalculatie 
over 2011 en 2012 is gebaseerd op het principe akkoord dat de VNG heeft gesloten met de vakbonden 
op 20 april 2012. De nominale ontwikkelingen voor 2013 zijn gebaseerd op een actuele inschatting 
van de CAO, loonkosten, werkgeverslasten en inflatie. 

Belastingen (voordeel 2.048 miljoen euro) 
Bij de wijziging van de belasting tarieven is uitgegaan van 1,8%) conform het percentage van de 
nominale compensatie voor 2013 en verder. Rekening houdend met de nacalculatie over 2011 en 2012 
komt het stijgingspercentage voor 2013 uit op 2,7%. 
Op basis van rekeningresultaten uit de afgelopen jaren blijkt dat we jaarlijks rekening kunnen houden 
met een stijging van de ozb-opbrengsten van 550 duizend euro in verband met groei van de stad. 
Per saldo levert dit een hogere belasting opbrengst op van 2,0 miljoen euro in 2013. 
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Ad 2. Rente-effecten 

Wij gaan er vanuit dat de korte rente de komende periode laag blijft. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
ECB de banken veel en (relatief) goedkoop geld blijft vestrekken. De rente voor nieuwe leningen daalt 
met 0,5%) ten opzichte van 2012. Het ROP daak met 0,1% ten opzichte van 2012. De consequenties 
van de rente ontwikkelingen zijn als volgt voor het meerjarenbeeld: 

Meerjarenbeeld Concern Treasury 
Totaal lang vermogen Concern Treasury 
Totaal kort vermogen Concern Treasury 
ROP 
Rente afdracht R&V (voldoende omvang) 
- terugramen stelpost 2012 
- incidentele stelpost 2013 
Mismatch -financiering 
Compensatie renteverschil Essent (BSD) 
Aanpassing rente toerekening aan 
investeringen 
Totaal 

2013 
-408 
-269 
259 

-2.454 
-217 

33 
73 

93 
-2.890 

2014 
696 

0 
0 

0 
217 

0 
0 

0 
913 

2015 
-528 

0 
0 

0 

0 
89 

0 
-439 

2016 
-578 

0 
0 

0 

0 
79 

23 
-476 

Dit beeld komt tot stand op basis van de volgende rente 
Gehanteerde rentepercentages 
Rente langlopende leningen 
Rente reserves en voorzieningen 
ROP 
Exploitatie credit 
Exploitatie debet 
Rekening courant faciliteit derden 

2012 
4,45% 
2,30% 
3,80% 
1,35% 
3,60% 
1,70% 

percentages 

2013 
3,95% 
2,20% 
3,70% 
1,35% 
3,60% 
1,00% 

De percentages van 2013 worden ook toegepast op de volgende jaren. 

De rente effecten zijn nog niet volledig verwerkt. In juni zijn de uitkomsten van de 
liquiditeitsprognoses van de diensten bekend. Deze rente-effecten, op basis van volume wijzigingen, 
nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2013. 

Lang vermogen (nadeel 408 duizend euro) 
Het effect op het lang vermogen is 408 duizend euro lager dan in 2012. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een lagere reserve positie, waardoor meer aan leningen moet worden aangetrokken. 
De reserve RSP (stand 31-12-2011 bedraagt 123 miljoen euro) wordt conform bestaande afspraken 
buiten de berekening van het ROP gehouden. Doordat het geld wel beschikbaar is voor de eigen 
financiering levert dit een voordeel op bij lang vermogen, bestaande uit het verschil tussen de 
vergoeding over de reserve en de vergoeding die over extern lang vermogen zou moeten worden 
betaald. Dit voordeel bedraagt ongeveer 2,2 miljoen euro. Het negatieve effect in 2015 wordt 
veroorzaakt doordat medio 2015 ongeveer 80 miljoen uit de reserve RSP wordt onttrokken om onze 
gemeentelijke bijdrage RSP te voldoen. 

Kort vermogen (nadeel 269 duizend euro) 
Het saldo bij kort vermogen betreft het verschil tussen wat Concern Treasury aan rentevergoedingen 
ontvangt van en betaalt aan extemen (waaronder banken). Op dit onderdeel wordt een nadelige 
afwijking van 269 duizend euro verwacht. 

Stelpost rente reserves en voorzieningen (nadeel 2.671 duizend euro) 
Bij de reserves die van voldoende omvang zijn, wordt de rentevergoeding niet toegevoegd aan de reserve 
maar vloeit terug naar de algemene middelen. In het meerjarenbeeld houden we in principe alleen in de 
eerste jaarschijf rekening met deze opbrengst, omdat deze post wegvalt zodra de reserves worden 

10 
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ingezet. Bij de begroting 2012 hebben we besloten ook de verwachte opbrengst voor 2013 (2 miljoen 
euro) in de begroting op te nemen. In voorliggend meerjarenbeeld wordt eerst de stelpost vanuit 2012 
teruggedraaid (2,5 miljoen euro). Vervolgens wordt de stelpost van 2013 opgevoerd (1,8 miljoen euro) 
gecorrigeerd voor de reeds ingeboekte stelpost vanuit de begroting 2012 (2 miljoen euro), per saldo 
ontstaat een nadeel van 217 duizend euro. 

Mismatch-financiering (voordeel 33 duizend euro) 
In principe wordt aan de korte financieringsbehoefte voldaan door kort geld aan te trekken (zoals 
banktegoed). Als er een langere financieringsbehoefte is, wordt deze met lang geld gedekt 
(bijvoorbeeld een langlopende lening). Een gedeelte van de kortlopende financieringsmiddelen is 
echter altijd aanwezig, de zogenoemde ijzeren voorraad. Omdat deze ijzeren voorraad aan korte 
middelen altijd beschikbaar is, kan deze ingezet worden voor de lange financieringsbehoefte. Kort 
geld wordt dan voor lange financiering gebruikt. Dit noemen wij mismatchfinanciering. 
Omdat de rente op kort geld afwijkt van de rente op lang geld levert de mismatchfinanciering een 
resultaat op. Dit resultaat is afhankelijk van het verschil tussen het rentepercentage lang en kort geld 
(spread genoemd) en van de omvang van de ijzeren voorraad. 
Het verschil tussen de lange rente (3,95%) en de korte rente (1,0%) bedraagt 2,95%. Wij gaan er bij 
de begroting 2013 van uit dat de omvang van de ijzeren voorraad 16,79 miljoen euro bedraagt (evenals 
bij de begroting 2012). 
Het voordeel dat ontstaat doordat voor een bedrag van 16,79 miljoen euro kort geld kan worden 
gebruikt in plaats van lang geld komt op 495 duizend euro (2,95%) van 16,79 miljoen euro). Dit 
betekent een verhoging van 33 duizend euro ten opzichte van 2012. 

Compensatie renteverschil Essent (BSD) (voordeel 73 duizend euro) 
De lening aan Enexis en de general escrowregeling die is ontstaan uit de verkoop van Essent, staan op 
de balans. Hier worden rentekosten aan toegerekend. Vanuit het meerjarenbeeld worden deze 
rentekosten gecompenseerd. Doordat Enexis jaarlijks een deel van de lening aflost daalt de benodigde 
vergoeding ieder jaar. In 2013 is 73 duizend euro minder benodigd dan in 2012. 

Aanpassing rente toerekening aan investeringen (voordeel 93 duizend euro) 
In September 2010 hebben we de rentesystematiek aangepast. In plaats van rekening te houden met de 
verwachte rente op de kapitaalmarkt, houden we nu direct rekening met het ROP. Dit sluit aan bij de 
werkelijke kosten die aan de investering worden doorberekend. In het meerjarenbeeld wordt het 
investeringsbudget vervolgens jaarlijks aangepast met de mutatie in het ROP. Doordat het ROP in 
2013 met 0,1% daalt ten opzichte van 2012 kunnen de kapitaallasten neerwaarts worden bijgesteld. Dit 
levert voor 2013 een voordeel op van 93 duizend euro in het meerjarenbeeld. 

11 
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Ad 3. Diensten 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ontwikkelingen bij de verschillende diensten. Alle 
ontwikkelingen worden vervolgens toegelicht. Alle nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van het 
meerjarenbeeld 2012-2015 zijn gearceerd aangegeven. 

Diensten 
DIA 

2014 2015 

Verkiezingen 

Verkiezingen (terugbetaling storting in res vanuit 

Fiscalisering vergoeding stembureauleden 
Wijkservice centrum Lewenborg 

Dividend BNG 

jaarrek2010) -125 

10 

-88 

-53 

169 

-125 
35 

HVD 

Bijdrage H&OG ivm groei inwonertal 
Versterkt pensioen/FLO/levensloop 

Jongerenhuisvesting: brandveiligheidcheck KVH- panden 

-70 
446 

-70 
47 

70 

-70 

-83 

-70 
133 

MD 

Afbouwregelinp overa/erk 

Bodemsanering 

Regionale omgevingsdiensten 

Opnchtingskosten RUD 

Gevonden voorwerpen 

38 

-652 

-300 

-125 

38 

300 

542 

OCSW 

Statuswiiziging Zernikecollege (OHV) 
Nationaal actieplan sport en bewegen 

Maatschappelijke opvang 

Vrouwenopvang 

Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar Wmo 
Eigen kracht 

Voordeel op investering VMBO scholen 

-300 

196 

56 

9 

144 

61 

289 

50 

RO/EZ 

Vrijval kapitaallasten ROEZ 

Actualiseren bestemmingsplan Binnenstad 

Jongerenhuisvesting: aanpak illegale kamerverhuurpanden 

Nationale gebiedsontwikkeling 
Extra vrijval reqio Groningen-Assen 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Basisregistratie Grootschalige Topografie 

100 

65 

3.200 

-72 

-100 

-500 

-40 

25 

-5 

400 

-116 

75 

45 

SOZAWE 

Aantal bijstandsclienten 

actualisatie armoedebestrijdinq 

actualisatie formatie 

Wet kinderopvang 

Vrijval kapitaallasten nieuwbouw SOZAWE 

Wetswiiziging WWB/WIJ 

155 

8 

174 

300 

-1.080 

291 

-86 
-6 

-94 

-1.080 

-148 

-16 

-158 

12 
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BD 

Afwikkeling reserve EGG/ GKB 

Rente lening Enexis 
Rente lening Enexis 

Storting rente lening Enexis in reserve RSP 
Instellen projectteam bezuinigingen 

Dekking projectteam bezuinigingen uit reserve frictiekosten 
Vermindering politieke ambtsdraqers 

ISVvervaltvanaf2015 

-15 

-950 
818 

-818 

97 

-97 

-15 

-61 

61 

-15 

-182 

182 

1.235 

6412 

-15 

-69 

69 

CONCERN 

Areaaluitbreiding RO/EZ en MD 

Areaaluitbreiding OCSW/ HVD 
Totaal diensten 

-499 

-124 
752 

-519 

-129 
-1.774 

-540 

-134 
7.458 

-562 

-140 
-608 

DIA 

Verkiezingen (nadeel 125 duizend euro) 
Vanaf 2011 is rekening gehouden met een jaarlijkse extra dotatie aan de reserve Verkiezingen van 169 
duizend euro om het negatieve saldo in de reserve op te heffen. Vanaf 2015 is de reserve weer van 
voldoende omvang om de extra storting van 169 duizend euro te kunnen laten vervallen. 
In het boekjaar 2010 hebben we een bedrag van 500 duizend euro in de reserve Verkiezingen gestort 
om een onrechtmatigheid op de reserve op te heffen (de reserve had een negatief saldo). De DIA 
betaalt deze extra storting in drie jaar terug, 250 duizend euro in 2012, 125 duizend euro in 2013 en 
125 duizend euro in 2014. Het nadeel van 125 duizend euro in 2013 ontstaat door het terugbrengen 
van de terugbetaling van de DIA van 250 duizend euro in 2012 naar 125 duizend euro in 2013. 

Fiscalisering vergoeding stembureauleden 
Naar aanleiding van een onderzoek naar de fiscale aspecten van personele vergoedlngen en 
verstrekkingen zijn onder meer de vergoedlngen aan externe stembureauleden onderzocht. In het 
bijzonder is hier gekeken of de gemeente als inhoudingsplichtige is aan te merken. Ten aanzien van de 
huidige systematiek loopt de gemeente een risico. 
Vanaf 2012 zal deze huidige systematiek worden aangepast. Hierbij treedt de gemeente in het vervolg 
op als inhoudingsplichtige. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen ongeveer 17,5 duizend euro 
per verkiezing. In 2014 staan er drie verkiezingen gepland. Dit levert een nadeel op van 52,5 duizend 
euro in 2014. In 2015 staat 1 verkiezing gepland, de vergoeding kan hierdoor in 2015 worden 
teruggebracht met 35 duizend euro. 

Wijkservice centrum Lewenborg (voordeel 10 duizend euro) 
De investering in het wijkservicecentrum Lewenborg is lager uitgevallen dan begroot. Dit levert 
structureel lagere kapitaallasten op van 10 duizend euro. 

Dividend BNG (nadeel 88 duizend euro) 
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verlaagt de winstuitkering aan haar aandeelhouders met 
50%. De verwachte dividendopbrengst in de (meerjaren)begroting moet hierdoor met 88 duizend euro 
neerwaarts worden bijgesteld. 
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HVD 

Bijdrage H&OG ivm groei inwonertal (nadeel 70 duizend euro) 
De bijdrage van de Gemeente Groningen aan de H&OG is gebaseerd op het aantal inwoners. De 
stijging van het aantal inwoners is naar boven bijgesteld. Een jaarlijkse stijging van het aantal 
inwoners leidt tot een hogere jaarlijkse bijdrage, daamaast is de jaarschijf 2016 toegevoegd. 

FLO/ Levensloop (voordeel 446 duizend euro) 
Per 1 januari 2006 zijn de FLO regelingen afgeschaft (voor nieuwe medewerkers) en is een 
(overgangs)regeling voor het zittende personeel gemaakt. In deze regeling wordt levensloop 
opgebouwd die in de periode van het 59ste tot het 62ste levensjaar uitkering voor levensonderhoud 
moet geven. De kosten worden jaariijks herberekend op basis van onder andere het aantal verwachte 
medewerkers dat recht heeft op de regeling en de afte dragen premies. Uit deze herberekening blijkt 
dat de kosten voor het jaar 2013 446 duizend euro lager uitvallen ten opzichte van 2012. Bij de 
meerjarenbegroting 2012-2015 gingen we voor 2015 nog uit van een voordeel van ongeveer 500 
duizend euro, nu gaan we uit van een nadeel van 88 duizend euro in 2015. Deze aanpassing wordt 
voor de helft verklaard door een negatief uitpakkende aanpassing van de maatregel en voor de andere 
helft door een onjuiste verwerking van de mutatie in het meerjarenbeeld 2012-2015. 

Jongerenhuisvesting: brandveiligheidcheck kamerverhuurpanden 
Begin 2011 is besloten de HVD voor de jaren 2012 en 2013, in het kader van het thema 
'Jongerenhuisvesting', jaarlijks 70 duizend euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een 
brandveiligheidcheck bij kamerverhuurpanden. De dekking komt vanuit extra opbrengsten vanuit het 
gemeentefonds. In 2014 wordt de extra bijdrage teruggedraaid. 

MD 

Afbouwregeling overwerk (voordeel 38 duizend euro) 
In verband met het grotere beroep op medewerkers om werkzaamheden te verrichten buiten de 
dagdiensturen is een andere werkwijze ten aanzien van overuren overeengekomen. Aan deze nieuwe 
regeling zijn overgangskosten verbonden. Deze kosten bedragen in totaal 750 duizend euro. Hiervan 
komt 50%) ten laste van de afvalstoffenheffing. De andere 50%o komt ten laste van beheer openbare 
ruimte en bedrijfsafval. 
Hiervoor is in het meerjarenbeeld een bedrag van 150 duizend euro verwerkt ingaande 2010 en 
aflopend met 37,5 duizend euro per jaar. 

Bodemsanering 
De Milieudienst ontvangt in het kader van de wet bodembescherming een decentralisatie uitkering 
'Bodemsanering'. Deze decentralisatie uitkering wordt ontvangen via het gemeentefonds en eindigt in 
2015. De bijdrage aan de milieudienst wordt vanaf 2015 teruggedraaid. Tegenover dit 
(concem)voordeel in 2015 staat een gelijkwaardig nadeel in het gemeentefonds in 2015. Per saldo 
heeft dit dus geen effect op het saldo van het meerjarenbeeld in 2015. 

Regionale omgevingsdiensten (nadeel 652 duizend euro) 
Na de septembercirculaire 2011 is bekend geworden dat de rijkskorting van structureel 1,476 miljoen 
euro (deze wordt in drie jaar opgebouwd) in verband met de oprichting van de Regionale 
omgevingsdiensten (RUD's) beschouwd kan worden als een generieke korting. In het meerjarenbeeld 
2012-2015 werd er nog vanuit gegaan dat deze korting met de sector kon worden verrekend. Een 
generieke korting komt ten laste van het meerjarenbeeld. In voorliggend meerjarenbeeld wordt in 2013 
de verrekening van de korting met de sector teruggedraaid. Dit levert een nadeel op van 652 duizend 
euro in 2013. 

Daamaast wordt de korting in 2013 met 0,5 miljoen euro opgebouwd tot 1,1 miljoen euro. In totaal 
komt in 2013 dus 1,1 miljoen euro ten laste van het meerjarenbeeld. 
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Oprichtingskosten Regionale omgevingsdiensten (nadeel 300 duizend euro) 
We worden verplicht alle uitvoerende taken op milieugebied onder te brengen bij een RUD. De 
oprichting brengt eenmalige kosten met zich mee die door gemeenten zelf moeten worden gedragen. 
Ons aandeel in deze oprichtingskosten wordt geschat tussen de 300 duizend euro en 800 duizend euro. 
Het minimumbedrag nemen we mee in het meerjarenbeeld, voor het overige reserveren we 
weerstandscapaciteit in ons weerstandsvermogen. Efficiency voordelen die we in toekomst ontvangen 
vanuit het RUD vloeien temg naar de algemene middelen. 

Gevonden voorwerpen (nadeel 125 duizend euro) 
De minister van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat de uitvoering van de wettelijke taken 
rondom registratie en beheer van 'gevonden voorwerpen' per juli 2012 over gaat van de politie naar de 
gemeenten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de verantwoordelijkheid voor de registratie en 
bewaring van gevonden voorwerpen al lang een taak van de gemeente. In veel gemeenten was het 
echter gebruikelijk dat de politie deze taak uitvoerde (waaronder ook in Groningen). De noodzakelijke 
kosten voor de uitvoering van deze wettelijke taak worden geraamd op 125 duizend euro. 

OCSW 

Statuswiiziging Zernikecollege voor onderwijshuisvesting (nadeel 300 duizend euro) 
Het Zemikecollege is voor een deel gehuisvest in Haren via een dislocatie. Wijzigingen in de 
wetgeving zorgen ervoor dat per 1 augustus 2013 de dislocatie moet zijn omgezet in een 
nevenvestiging. Tot op heden ontvangen we in Groningen een bijdrage vanuit het gemeentefonds voor 
het aantal leerlingen op het Zemikecollege. Deze bijdrage vanuit het gemeentefonds is ongeveer 300 
duizend euro hoger dan de declaratie vanuit Haren. Dit voordeel valt weg bij omzetting van de 
dislocatie in een nevenvestiging. Het nadeel bedraagt dan 300 duizend euro (bij fixatie van het aantal 
leerlingen op 2010). Wettelijk is de omzetting verplicht in 2013. Het nadeel is dan ook vanaf 2013 
verwerkt in het meerjarenbeeld. 

Nationaal actieplan sport en bewegen (voordeel 196 duizend euro) 
In het gemeentefonds ontvangen we in 2012 196 duizend euro in het kader van het 'Nationaal 
actieplan sport en bewegen'. In 2013 vervalt deze bijdrage en wordt de doorbetaling aan OCSW 
teruggedraaid. Tegenover dit (concem)voordeel in 2013 staat een gelijkwaardig nadeel in het 
gemeentefonds in 2013. Per saldo heeft dit dus geen effect op het saldo van het meerjarenbeeld in 
2013. 

Maatschappelijke opvang (voordeel 56 duizend euro) 
De verdeling van de decentralisatie uitkering 'Maatschappelijke opvang' is herzien. De verdeling is 
gebaseerd op een objectief verdeelmodel. Groningen ontvangt vanaf 2013 56 duizend euro minder (via 
het gemeentefonds). Deze mutatie wordt verrekend aan de sector. Per saldo heeft dit dus geen effect 
op het saldo van het meerjarenbeeld 2013. 

Vrouwenopvang (voordeel 9 duizend euro) 
Uit de meicirculaire 2011 blijkt dat de decentralisatie uitkering 'Vrouwenopvang' voor 2013 met 9 
duizend euro neerwaarts is bijgesteld. Deze mutatie in het gemeentefonds wordt verrekend met de 
sector. Per saldo heeft dit dus geen effect op het saldo van het meerjarenbeeld 2013. 

Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar Wmo (voordeel 144 duizend euro) 
In 2012 en 2013 worden extra middelen beschikbaar gesteld die bedoeld zijn om gemeenten te 
compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie 
begeleiding uit de AWBZ. We ontvangen hiervoor in 2012 433 duizend euro en in 2013 289 duizend 
euro. Het voordeel in 2013 betreft de verlaging van de uitkering van 2012 naar 2013 die wordt 
verrekend met de sector. Tegenover dit voordeel staat een gelijkwaardig nadeel in het gemeentefonds. 
Per saldo heeft dit dus geen effect op het saldo van het meerjarenbeeld 2013. 
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Eigen kracht 
In het kader van het programma 'Eigen Kracht' ontvangen we in de jaren 2011, 2012 en 2013 jaarlijks 
50 duizend euro via het gemeentefonds. Deze middelen zijn bedoeld om vrouwen zonder 
startkwalificatie te begeleiden naar werk. In 2014 stopt deze uitkering. Deze mutatie wordt verrekend 
met de sector. Per saldo heeft dit dus geen effect op het saldo van het meerjarenbeeld 2013. 

Voordeel op investering VMBO scholen (voordeel 61 duizend euro) 
Uit de nacalculatie van de investering in de VMBO scholen is gebleken dat de uiteindelijke 
investering lager is uitgevallen dan begroot. Dit levert een structtireel voordeel op van 61 duizend 
euro. 

ROEZ 

Vrijval kapitaallasten ROEZ (voordeel 100 duizend euro) 
Bij de dienst ROEZ is jaarlijks sprake van een vrijval van kapitaallasten. In 1997 is afgesproken dat 
een deel (937 duizend euro) van deze vrijval ingezet wordt voor G-Kracht en het Structuurplan. Het 
overige valt jaarlijks incidenteel vrij ten gunste van de algemene middelen. De vrijval voor 2013 is 
berekend op 500 duizend euro. Dit is een stijging van 100 duizend euro ten opzichte van 2012. In 2014 
wordt de incidentele vrijval vanuit 2013 temggedraaid. Dit levert een nadeel van 500 duizend euro op 
in 2014. 

Actualiseren bestemmingsplan Binnenstad (voordeel 65 duizend euro) 
In de meerjarenbegroting 2012-2015 is 65 duizend euro extra beschikbaar gesteld om 
bestemmingsplannen te actualiseren. Deze middelen zijn met name beschikbaar gesteld om het 
bestemmingsplan binnenstad te actualiseren. Door de omvang en complexiteit van het bestemmings
plan kan dit knelpunt niet binnen de beschikbare middelen worden opgelost. Deze extra bijdrage wordt 
in 2013 teruggedraaid. Voor 2014 worden de extra kosten geschat op 40 duizend euro, voor 2015 op 
45 duizend euro. 

Jongerenhuisvesting: aanpak illegale kamerverhuurpanden 
Begin 2011 is besloten ROEZ voor de jaren 2012 tot en met 2014, in het kader van het thema 
'Jongerenhuisvesting', jaarlijks 400 duizend euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van illegale 
kamerverhuurpanden. De dekking komt vanuit extra opbrengsten vanuit het gemeentefonds. In 2015 
wordt de extra bijdrage temggedraaid. 

Nationale gebiedsontwikkeling (voordeel 3.2 miljoen euro) 
In 2012 hebben we eenmalig 3,2 miljoen euro ontvangen vanuit de decentralisatie uitkering 'Nationale 
gebiedsontwikkeling'. Deze middelen zijn bestemd voor het project 'Groningen Centrale Zone'. In 
2013 wordt deze bijdrage teruggedraaid. Tegenover dit voordeel staat een gelijkwaardig nadeel in het 
gemeentefonds. Per saldo heeft dit dus geen effect op het saldo van het meerjarenbeeld 2013. 

Extra vriival regio Groningen-Assen 
Voor de jaren 2012-2014 wordt een extra vrijval bijdrage regio Groningen-Assen verwacht van 
jaarlijks 116 duizend euro. We gaan er vanuit dat de vrijval vanaf 2015 weer vervalt. 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen & Basisregistratie Grootschalige Topografie 
Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van de Basisregisttatie Adressen en 
Gebouwen (BAG) is het noodzakelijk dat er een extra BAG-beheerder wordt aangesteld. De kosten 
hiervan bedragen (inclusief overhead) 72 duizend euro. 
Daamaast wordt vanaf 2012 de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie van kracht. De 
bronhouders, waaronder gemeenten, hebben aantal jaren de tijd om dit bestand te vervaardigen. Voor 
deze transitie heeft het Rijk een (geringe) vergoeding beschikbaar gesteld. Uit onderzoek blijkt dat 
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deze bijdrage niet voldoende is om de volledige transitie uit te voeren. De extra (incidentele) kosten 
bedragen voor Groningen 100 duizend euro in 2013 en 75 duizend euro in 2014. 

SOZAWE 

Bijzondere bijstand en armoedebestrijding 
Op basis van bestaand beleid wordt met Sozawe de bijzondere bijstand en de formatie nagecalculeerd 
op basis van volume. Dit gebeurt ook voor armoedebestrijding. Via het gemeentefonds ontvangen we 
hiervoor een vergoeding die we doorgeven aan Sozawe. Omdat nog niet duidelijk is welke 
ontwikkeling op dit gebied in het gemeentefonds is opgenomen hebben we de budgetten voor Sozawe 
op dit onderdeel nog niet aangepast. Deze aanpassing zal gebeuren naar aanleiding van de 
junicirculaire2012. 

Wet kinderopvang (voordeel 300 duizend euro) 
In de Wet Kinderopvang (WKO) is ondermeer geregeld dat gemeenten een geldelijke tegemoetkoming 
vaststellen en uitbetalen aan personen uit de gemeentelijke doelgroepen; bijvoorbeeld mensen met een 
WWB-uitkering die ook deelnemen aan een re-integratietraject. Daamaast is er een groep die op grond 
van sociaal-medische indicatie (SMI) in aanmerking kan komen voor een vergoeding. Wij ontvangen 
hiervoor via het gemeentefonds circa 1,1 miljoen euro. De werkelijke kosten komen ongeveer 0,3 
miljoen hoger uit. We gaan er vanuit dat de regeling vanaf 2013 wordt uitgevoerd door de 
Belastingdienst waardoor de extra bijdrage vanuit 2012 kan vervallen. 

Vriival kapitaallasten nieuwbouw SOZAWE (nadeel 1.08 miljoen euro) 
Voor de nieuwbouw van SOZAWE hebben we een bedrag beschikbaar van 4,8 miljoen euro ter 
dekking van de kapitaallasten. Bij het voorstel over het definitief ontwerp van de nieuwbouw hebben 
we u geinformeerd dat we een bedrag benodigd hebben van 4,33 miljoen euro. Stmctureel kan dus een 
bedrag van 470 duizend euro vrijvallen. 
De oplevering vindt naar verwachting halverwege 2013 plaats. We hebben de dekking al vanaf 1 
januari 2012 volledig geregeld. Dit betekent dat anderhalf jaar de nog niet benodigde dekking voor een 
deel van de kapitaallasten kan vrijvallen. Dit levert in 2012 een voordeel op van 2,16 miljoen euro. In 
2013 daalt dit voordeel met 1,08 miljoen euro. 

Wetswiiziging WWB/ WIJ (voordeel 291 duizend euro) 
Bij de meerjarenbegroting 2012-2015 is 291 duizend euro incidenteel beschikbaar gesteld voor 
noodzakelijke implementatiekosten (scholing, herbeoordeling bestaande gevallen, e.d.) als gevolg van 
de wetswijziging WWB/ WIJ. Deze incidentele bijdrage wordt in 2013 temggedraaid. 

Bestuursdienst 

Afwikkeling reserve EGG/ GKB (nadeel 15 duizend euro) 
Bij de begroting 2011 hebben we de reserves 'afkoopsom EGG' en 'risico GKB' tegen het licht 
gehouden en hebben we geconcludeerd dat deze reserves een positief saldo hadden en konden worden 
opgeheven. De incidentele vrijval van het positieve saldo hebben we ingezet bij de begroting 2011. 
Aan de reserve werd jaarlijks een bedrag onttrokken ter compensatie van het vervallen van de bijdrage 
van het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de exploitatie van de gemeente. In de gemeentelijke 
begroting zat ook een jaarlijkse toevoeging aan de reserve. De onttrekking uit de reserve en de storting 
vanuit de exploitatie hebben we tegen elkaar weg laten vailen. Per saldo levert dit een nadeel op van 
15 duizend euro in 2013. 

Enexis (nadeel 950 duizend euro) 

Het nadeel betreft de terugraming van de rente op de lening aan Enexis die is opgenomen in de 
begroting 2012. 
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De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente op een lening aan Enexis en dividend van Enexis en Attero. 
Afgesproken is dat deze middelen worden ingezet voor de gemeentelijke bijdrage aan de RegioTram. 
Naar verwachting hebben we in 2012 genoeg gespaard om de bijdrage voor RegioTram volledig te 
dekken. In 2013 en 2014 zijn de jaarlijkse inkomsten van 2,3 miljoen euro opgenomen bij de 
oplossingsmogelijkheden voor de totale opgave bij de begroting 2013 en daarom niet in het 
meerjarenbeeld opgenomen. 

Instellen projectteam bezuinigingen 
Bij de begroting 2012 hebben we incidenteel 97 duizend euro beschikbaar gesteld voor het instellen 
van het projectteam bezuinigingen. Dekking kwam uit de reserve 'frictiekosten bezuinigingen'. Zowel 
het beschikbaar stellen van het budget als de dekking uit de reserve wordt in 2013 teruggedraaid. 

Vermindering politieke ambtsdragers 
Een van de maatregelen vanuit het Regeerakkoord is de vermindering van het aantal politieke 
ambtsdragers. Hiervoor ontvangen we een korting van 1,2 miljoen euro op de algemene uitkering in 
2015. Deze korting hebben we als taakstelling doorgegeven aan de organisatie en moet worden 
opgelost door een daadwerkelijke vermindering van het aantal politieke ambtsdragers vanaf 2015. 

ISV vervalt vanaf 2015 
Via het gemeentefonds ontvangen we in de jaren 2011 tot en met 2014 jaarlijks de decentralisatie 
uitkering ISV. Deze uitkering wordt verrekend met de sector. In 2015 vervalt de ISV uitkering. Dit 
levert een nadeel van 6,4 miljoen euro op in het gemeentefonds. De verrekening met de sector vervalt 
eveneens, wat tot een voordeel leidt van 6,4 miljoen euro. Voor het saldo van het meerjarenbeeld heeft 
deze mutatie dus geen consequentie. 

Concern 

Areaaluitbreiding (totaal nadeel 623 duizend euro) 
Jaarlijks wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding voor sport, welzijnsvoorzieningen, 
recreatiegebieden, scholen en brandweer (in totaal 623 duizend euro in 2013). Van dit bedrag is 100 
duizend euro in 2013 ingezet voor de bezuinigingen. Bij de begroting 2012 is besloten vanuit deze 
post voor de jaarschijf 2013 475 duizend euro en voor de jaarschijf 2014 604 duizend euro incidenteel 
in te zetten als dekkingsmiddel voor de begroting 2012-2014. 
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Ad 4. Uitkeringen gemeentefonds 

Uitkeringen Gemeentefonds 
Totaal uitkeringen Gemeentefonds 

2013 . 2014 . 2015 : 2016 
-1.517 5.189 -7.201 

De actualisatie van de algemene uitkering is gebaseerd op de laatst ontvangen gemeentefonds 
circulaire. De laatst ontvangen circulaire betreft de decembercirculaire 2011. In deze circulaire staat 
geen specifieke informatie opgenomen voor de jaren 2013 en verder. Uit de circulaire blijkt wel een 
mutatie in 2010 die structureel doorwerkt. 

Informatie over de ontwikkeling van de accressen wordt verwacht in de circulaire over het 
gemeentefonds die in juni verschijnt. Hierin zitten naar verwachting de effecten verwerkt van het 
Lenteakkoord. 
Nadere informatie over de herverdeling van het gemeentefonds per 2014 wordt in de loop van 2012 
verwacht. 

Ad 5. Dekking BTW-compensatiefonds (BCF) 

Dekkmg BCF/Schone lei 
Dekking BCF 
Totaal dekking BCF/schone lei 

2013 
-400 
-400 

2014 
-400 
-400 

2015 
-400 
-400 

2016 
-400 
-400 

In 2003 is de wet op het BTW compensatiefonds (BCF) in werking getreden. Bij dit fonds kunnen 
gemeenten BTW declareren die ze hebben betaald bij het uitbesteden van werk. Bij inwerkingtreding 
van het BCF is ook een bestemmingsreserve BCF ingesteld. Deze reserve is ter afdekking van risico's 
en nadelen die samenhangen met de invoering van het BCF. De reserve wordt structureel gevoed met 
400 duizend euro die hiertoe in het Meerjarenbeeld is opgenomen. 

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. We hebben met 
de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst afgesloten, waarmee de resultaten over de jaren 
2003-2010 definitief zijn vastgesteld. 

Voor de zomer willen we de definitieve evaluatie van de invoering van het BCF uitvoeren. Hierbij zal 
beoordeeld worden of de structurele toevoeging aan de reserve BCF nog noodzakelijk is of kan 
worden verlaagd dan wel kan vrijvallen.Hierop komen wij bij de gemeentebegroting 2013 temg. 

Ad. 6 Bezuinigingen 

Bezumigingen 
Bezuinigingen 2011-2014 
Aanvullende bezuinigingen 
Realisatie bezuinigingen 
Totale (terugraming) incidentele dekking 

2013 
10.185 
1.575 
-250 

11.510 

2014 
5 510 

900 
-250 

6.160 

2015 
-3.000 

0 
0 

-3.000 

2016 1 
0 
0 
0 
0 

Het oorspronkelijke bezuinigingspakket van 42,5 miljoen euro is in het financieel meerjarenbeeld 
verwerkt. De totale bezuiniging wordt in vier jaarlijkse stappen opgebouwd. In 2013 wordt 10,2 
miljoen extra bezuinigd ten opzichte van 2012, het totaal te bezuinigen bedrag in 2013 komt hiermee 
op 37,1 miljoen euro. Voor meer gedetailleerde informatie over dit pakket wordt verwezen naar het 
voorstel over dit bezuinigingspakket dat gelijktijdig met de begroting 2011 aan u is voorgelegd. 

In voorliggend meerjarenbeeld is ook het aanvullende bezuinigingspakket verwerkt. In de najaarsnota 
bij de begroting 2012 hebben we aangegeven dat we in 2013 1,6 miljoen euro aanvuUend willen gaan 
bezuinigen oplopend tot 2,5 miljoen euro in 2014. Voor meer gedetailleerde informatie over dit pakket 
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wordt verwezen naar het voorstel over dit aanvullende bezuinigingspakket dat in februari 2012 aan u is 
voorgelegd. 

De bezuinigingsmaatregel 'verlaging factor incidenteel' hebben we verwerkt via het meerjarenbeeld. 
We hebben de kosten die we kwijt zijn aan nominale kosten stmctureel verlaagd met 250 duizend 
euro. De taakstelling die we hiervoor opgenomen hebben in het meerjarenbeeld kan dus ook verlaagd 
worden met 250 duizend euro. 

In 2015 is een nadeel opgenomen van 3 miljoen euro. Dit nadeel ontstaat doordat een deel van de 
maatregelen opgenomen in het bezuinigingspakket een incidenteel karakter heeft. Dit betreft de 
besparingen die worden gerealiseerd op de ISV budgetten die we ontvangen vanuit het Rijk. De ISV 
budgetten zijn toegekend tot en met 2014. De hoogte van deze budgetten (en daarmee de mogelijk te 
realiseren besparing) vanaf 2015 is onbekend. 

Ad. 7 Terugramen incidentele dekking 

Incidentele dekking 
Inzet begrotingssaldo 2011 
Inzet rekeningsresultaat 2010 en 2011 
Inzet reserves 
Inzet treasury resultaten 
Vrijval Langmangelden 
Incidentele inzet vrijval areaaluitbreiding 
Aanbestedingsvoordeel station Europapark 
Inzet extra beleidsmiddelen vanuit voorgaande jaren 
Inzet vrijval incidentele middelen 
Regio Groningen-Assen 
Totale (terugraming) Incidentele dekking 

2013 
-9.037 

-16 594 
-1.050 

-5.000 
24 

8 000 
-5 500 

-29.157 

2014 

-2.000 

129 
-8.000 

-9.871 

2015 

-604 

-267 
-43 

-914 

2016 

0 

Inzet begrotingssaldo 2011 (nadeel 9 miljoen euro) 
De begroting 2011 sloot met een positief saldo van 9,037 miljoen euro. In de begroting 2012 hebben 
we dit positieve saldo ingezet. Deze incidentele inzet wordt in 2013 teruggedraaid. 

Inzet rekeningsresultaat 2010 en 2011 (nadeel 16.6 miljoen euro) 
Bij de jaarrekening 2010 hebben we een bedrag van 6,6 miljoen euro niet bestemd omdat we de 
verdeling van deze middelen in een breder perspectief wilden beoordelen bij de begroting 2012. 
Daaraaast verwachtten we voor 2011 een besteedbaar rekeningsresultaat van 10 miljoen euro. In de 
begroting 2012 hebben we deze 16,6 miljoen euro ingezet. Deze incidentele inzet wordt in 2013 
teruggedraaid. 

Inzet reserves (nadeel 1 miljoen euro) 
Bij de begroting 2012 hebben we een deel van de reserves 'Stichting Weerwerk' en 'Kinderen en 
Armoede (extra beleid PC regeling)' laten vrijvallen. Deze incidentele inzet wordt in 2013 
teruggedraaid. 

Inzet treasury resultaten 
Bij de begroting 2012 hebben we het verwachte mismatchresultaat opgehoogd met 2 miljoen euro 
voor het jaar 2012. Daamaast hebben we in 2013 rekening gehouden met het niet hoeven toevoegen 
van rente aan reserves en voorzieningen van voldoende omvang. Dit levert incidenteel een voordeel op 
van 2 miljoen euro in 2013. In 2014 wordt deze incidentele inzet temggedraaid. 

Vriival Langmangelden (nadeel 5 miljoen euro) 
Voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen hebben wij midden jaren negentig de zogeheten 
Langmangelden ontvangen. Op het project wordt een positief resultaat van mim 5,25 miljoen euro op 
eindwaarde 31-12-2012 verwacht. Dit komt teruggerekend naar medio 2011 neer op een verwachte 
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vrijval van 5 miljoen euro. Deze 5 miljoen euro hebben we ingezet bij de begroting 2012. Deze 
incidentele inzet wordt in 2013 temggedraaid. 

Incidentele inzet vriival areaaluitbreiding (voordeel 24 duizend euro) 
In het meerjarenbeeld is jaarlijks cumulerend ongeveer 100 duizend opgenomen om onderhoudskosten 
voor nieuwe voorzieningen in de uitleggebieden te kunnen dekken. Hiervoor is vanuit voorgaande 
jaren nog een bedrag van circa 450 duizend euro beschikbaar waaraan geen structurele bestemming is 
gegeven. Dit (oplopende) bedrag hebben we tot en met 2014 ingezet bij de begroting 2012. In 2015 
wordt deze inzet teruggedraaid. 

Aanbestedingsvoordeel Station Europapark (voordeel 8 miljoen euro) 
De aanbesteding is gunstig verlopen. Hierdoor ontstaat binnen de grondexploitatie Station Europapark 
een voordeel van 8 miljoen euro. De beginselen van tussentijdse winstneming en het daarbij horende 
voorzichtigheidsbeginsel, indachtig hebben wij deze vrijval ingezet voor de jaarschijf 2013 bij de 
begroting 2012. Het gaat hier om het temgramen van eerder beschikbaar gestelde extra 
beleidsmiddelen. 

Inzet extra beleidsmiddelen voorgaande jaren (nadeel 5.5 miljoen euro) 
Bij de begroting 2012 hebben we de beleidsmiddelen voor de woonschepenhaven (1 miljoen euro), 
stimulering woningbouw (3,5 miljoen euro) en watergang (1 miljoen euro) gebruikt als dekking voor 
de begroting. Deze middelen hebben we onder meer ingezet voor de woonschepenhaven. Deze 
incidentele inzet wordt in 2013 teruggedraaid. 

Inzet vrijval incidentele middelen (nadeel 267 duizend euro) 
Bij de begroting 2011 hebben we een incidentele vrijval op NLA-AWBZ middelen voor de periode 
2011-2014 ingezet. Deze vrijval vervalt in 2015. 

Regio Groningen-Assen (nadeel 43 duizend euro) 
Bij de begroting 2011 bleek een vrijval op onze bijdrage aan de regio Groningen-Assen van 43 
duizend euro per jaar tot 2015. Deze vrijval wordt in 2015 teruggedraaid. 

Ad 8. Nieuw beleid 

In het meerjarenbeeld zijn steeds de mutaties ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld verwerkt. Dit 
leidt tot onderstaand overzicht: 

Budgetten nieuw beleid 2013 2014 2015 2016 
Verdeling nieuw beleid 2008-2011 
Verdeling nieuw beleid 2011-2014 i 
Verdeling nieuw beleid 2011-2014 s 
Verdeling extra beleid 2012-2015 i 
Verdeling extra beleid 2012-2015 s 
Totaal Budgetten nieuw beleid 

-300 
1.010 

24.308 
-20 

24.998 

-300 
887 

-2.500 
5.927 

-1.700 
2.314 

-300 
7.615 

14.598 

21.913 

Verdeling nieuw beleid 2008-2011 s (nadeel 300 duizend euro) 
Dit betreft continuering van beleid uit voorgaande jaren. Bij de vaststelling van de begroting 2008 zijn 
voor 2013 middelen beschikbaar gesteld voor Regiorail (300 duizend euro). De reeks voor Regiorail 
loopt tot en met 2015. 

Verdeling nieuw beleid 2011-2014 i (voordeel 1 miljoen euro) 
Bij de begroting 2011 is in 2012 een bedrag van 11,262 miljoen euro ingezet aan incidentele 
aanvullende beleidsmiddelen. In 2013 wordt een bedrag van 10,252 miljoen euro aan incidentele 
beleidsmiddelen ingezet. Dit betekent een verlaging van 1,010 miljoen euro ten opzichte van 2012. 
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Verdeling nieuw beleid 2011-2014 s (nadeel 2.5 miljoen euro) 
Dit betreft continuering van beleid uit voorgaande jaren. Bij de begroting 2011 is besloten dat vanaf 
2014 een structureel bedrag van 2,5 miljoen euro wordt gereserveerd voor het opbouwen van een 
risicobuffer. 

Verdeling extra beleid 2012-2015 i (voordeel 24.3 miUoen euro) 
Bij de begroting 2012 is voor de jaarschijf 2012 44,833 miljoen euro ingezet aan incidentele extra 
beleidsmiddelen. In 2013 wordt een bedrag van 20,525 miljoen euro aan incidentele beleidsmiddelen 
ingezet. Dit betekent een verlaging van 24,308 miljoen euro ten opzichte van 2012. 

Verdeling extra beleid 2012-2015 s (nadeel 20 duizend euro) 
Bij de begroting 2012 is 1,73 miljoen euro beschikbaar gesteld aan structurele extra beleidsmiddelen 
in 2012. Voor de jaarschijf 2013 is 1,75 miljoen euro aan structurele beleidsmiddelen beschikbaar 
gesteld. Dit betekent een verhoging van 20 duizend euro ten opzichte van 2012. 
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Uw kenmerk 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze Voorjaarsbrief 2012 informeren wij u over de actuele financiele 
positie en vooruitzichten van onze gemeente. Die zijn zorgelijk. Door 
noodzakelijke inzet van onze reserves in 2011 zijn deze royaal onder de norm 
gezakt. De komende jaren moeten we ons weerstandsvermogen aanvullen. 
Daarbij komt dat we ook in 2012 en de komende jaren tekorten voorzien. 
Ingrijpende maatregelen en omvangrijke bezuinigingen zijn noodzakelijk. 

In deze Voorjaarsbrief geven wij u inzicht in de wijze waarop dat mogelijk 
zou zijn. Definitieve besluitvorming over het oplossen van het tekort en de 
aanvulling van het weerstandsvermogen vindt plaats bij de begroting 2013, 
uiteraard met inachtneming van de opmerkingen van uw raad in het 
aanstaande voorjaarsdebat. 

Voomitlopend op de presentatie van de Rekening 2011 en deze 
Voorjaarsbrief hebben wij u op 24 februari 2012 per brief geTnformeerd over 
de te verwachten tekorten en risico's in 2011 en afwijkingen ten opzichte van 
de begroting 2012. In die brief kondigden we aan dat we de gesignaleerde 
afwijkingen verder zouden uitwerken en de dekkingsmogelijkheden van de 
daardoor ontstane tekorten zouden onderzoeken en met u zouden bespreken. 
Wij hopen daar met deze brief aan te voldoen. 

Rekening 2011 
Enkele weken geleden presenteerden we de Rekening 2011, met de 
beleidsmatige en financiele verantwoording over dat jaar. We concludeerden 
daarin dat onze stad het in veel opzichten - zeker in vergelijking met andere 
steden - goed doet, maar 66k dat de gevolgen van de economische crisis en de 
rijksbezuinigingen pijnlijk voelbaar zijn geworden. 

SE.4.C 
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Over de resultaten van ons beleid hebben wij u geinformeerd in onze 
aanbiedingsbrief bij de Rekening en in de daarbij gevoegde selectie uit de 
beleidsresultaten. Verder verwijzen wij u in dit verband naar de 
Leefbaarheids- en Veiligheidsenquete 2010 en de Stadsmonitor 2012 en de 
bijbehorende brief Deze laatste is op 15 mei 2012 aan u verstuurd. 

In financiele zin was 2011 geen goed jaar. Door de stagnatie op de 
woningmarkt en de nagenoeg stilgevallen verkoop van bedrijventerrein 
hebben we forse verliezen moeten nemen. In de afgelopen twee jaar hebben 
we voor ruim 120 miljoen euro moeten afboeken. Hiervoor hebben we onze 
reserves moeten aanspreken die daardoor tot een onaanvaardbaar niveau zijn 
gedaald. De komende jaren moeten we onze reserves aanvullen. Voor de 
korte termijn gaat het om 64,8 miljoen euro. Deze 64,8 miljoen euro is nog 
geen hard gegeven. Twee keer per jaar lichten wij onze risico's en reserves 
door, op basis waarvan wij het actuele benodigde weerstandsvermogen 
bepalen. Dat doen wij ook voor de begroting 2013. In bijlage I gaan wij hier 
nader op in. 
Voor de iets langere termijn willen we het niveau van onze weerstand verder 
verhogen (tot 100% procent van het berekende risico). Dat betekent, met de 
huidige inzichten, een aanvtilling van nogmaals ruim 37 miljoen euro. 

Voortgang 2012 en vooruitzicht 2013 - 2014 
In november 2011 stelde uw raad de begroting voor 2012 vast, met daarin een 
sluitend meerjarenbeeld 2012 - 2014. Iiuniddels zijn door de aanhoudende 
recessie en (aangekondigde) rijksbezuinigingen de financiele vooruitzichten 
verslechterd. We hebben u daarover in februari per brief (BD 12.2960541) 
geinformeerd en deze cijfers bij de rekening (BD12.30486631) 
geactualiseerd. In bijlage I actualiseren we deze informatie opnieuw, conform 
het verzoek in uw motie 'Een crisisbestendig begrotingsproces' (d.d. 28 maart 
2012). 

Daarbij hebben we voor 2013 en 2014 rekening gehouden met een eerste 
inschatting van de gevolgen van het 'Lente-akkoord'. Meer informatie over 
de gevolgen van het 'Lente-akkoord' voor het Gemeentefonds ontvangen we 
naar verwachting bij de junicirculaire. Mocht dit afwijkingen geven dan 
informeren we u uiteraard nog voor het voorjaarsdebat van 27 juni 2012. 

Zonder beleidsaanpassingen verwachten we voor de komende twee jaar 
(inclusief 'Lente-akkoord') tekorten van in ieder geval 15,8 miljoen euro. 
Deze tekorten willen we bij de begroting 2013 oplossen. Een sluitend 
meerjarenperspectief is immers altijd ons uitgangspunt geweest. 
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Overigens is het meerjarenbeeld, op basis van de huidige gegevens, vanaf 
2015 weer positief (12,6 miljoen in 2015, 8,0 miljoen in 2016). Dit is 
exclusief de effecten van het 'Lente-akkoord'. In bijlage I vindt u meer 
informatie over de achtergronden en berekening van de verwachte tekorten op 
de lopende en komende begrotingen. 

Uitkomsten stresstest Ernst en Young 
Zoals aangekondigd in de gemeentebegroting 2012 is er dit voorjaar door 
onze accountant 'Ernst en Young' een (eerste) stresstest uitgevoerd op onze 
meerjarenbegroting. Dit hebben we laten doen om inzicht te krijgen in de 
financiele stabiliteit en flexibiliteit van de gemeente in het geval van een 
slecht weer scenario. Een slecht weer scenario is geen realistische 
voorspelling van de werkelijkheid, maar een scenario waarin er van wordt 
uitgegaan dat op alle onderdelen ontwikkelingen negatief uitpakken voor de 
gemeente. 
Zo gaat het slecht weer scenario er bijvoorbeeld van uit dat de bezuinigingen 
van het Rijk leiden tot een grote verlaging van het gemeentefonds, er nog 
minder kavels voor woningen en bedrijventerreinen worden afgenomen en de 
tekorten bij het verstrekken van uitkeringen hoger zijn dan de huidige 
verwachtingen. Daamaast stijgen ook de rente, inflatie en loonkosten meer 
dan de actuele prognoses en doen de risico's uit de risicoparagraaf zich voor. 
Kortom, op alle onderdelen van de begroting doen zich nadelige 
ontwikkelingen voor. 

De uitkomst van de stresstest laat zien wat er gebeurt als de gekozen 
variabelen van het slecht weer zich tegelijk voordoen. Daarbij is ook een 
minder negatief scenario (midden scenario) doorgerekend. De gekozen 
variabelen die in de stresstest zijn gehanteerd, zijn besproken in het audit 
committee. 

Op basis van uitkomsten van de stresstest concludeert Emst en Young dat de 
stress bij een slecht weer scenario in grote lijnen in evenwicht is met de 
beschikbare flexibiliteit. Op het moment dat alle ontwikkelingen uit het slecht 
weer scenario zich voordoen, heeft Groningen de mogelijkheid de financiele 
effecten daarvan op te vangen. Dit vergt wel forse ingrepen in het bestaande 
beleid, met grote effecten op het voorzieningeimiveau in de stad. Het 
beschikbare weerstandsvermogen wordt in dat geval volledig ingezet. 

Emst en Young concludeert ook dat Groningen een goede verhouding heeft 
tussen incidentele stress en incidentele flexibiliteit enerzijds en stmcturele 
stress en stmcturele flexibiliteit anderzijds. Dat wil zeggen dat Groningen in 
staat is de incidentele risico's op te vangen met incidenteel beschikbare 
middelen (vooral uit reserves en beschikbare middelen voor investeringen). 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2012

35

Bladzijde 4 

Onderwerp Voorjaarsbrief 2012 

\ronmgen 

Op het moment dat zich stmcturele knelpunten voordoen, zijn stmcturele 
middelen beschikbaar om ze op te lossen. 

De stresstest geeft aan dat het grootste risico ligt bij de lopende 
grondexploitaties. Dit veroorzaakt de helft van de berekende stress. Onze 
eigen inschatting van de risico's bij grondexploitaties ligt qua omvang tussen 
de berekende stress in het midden en slecht weer scenario. Dit geeft aan dat 
onze eigen inschatting volgens de risicoboxenmethode robuust lijkt te zijn. 
Dit is van belang omdat dit risico vemit het grootst is. 

De uitkomst van de stresstest onderstreept ook het belang van het aanvullen 
van het weerstandsvermogen. Hiermee kimnen immers mogelijke nadelen en 
toekomstige stress worden opgevangen, zonder dat het beleid direct moet 
worden aangepast. Ook Emst en Young concludeert dat, gelet op de 
mogelijke stress in de komende jaren, het noodzakelijk is het 
weerstandsvermogen aan te vullen. 

Emst en Young heeft een rapportage opgesteld over de uitkomsten van de 
stresstest. Deze rapportage ontvangt u gelijktijdig met deze voorjaarsbrief 

Bezuinigingsopgave 2012 - 2014 
Voor de komende twee jaar staan we zodoende voor de opgave om 
1) onze reserves aan te vullen met 64,8 miljoen euro en 
2) de nu ingeschatte tekorten in 2012, 2013 en 2014 (totaal 15,8 miljoen euro) 
te voorkomen. Opgeteld leidt dit tot een bezuinigingsopgave, op basis van de 
huidige inzichten van 80,6 miljoen euro. Daarbij moet worden bedacht dat we 
ook een bedrag van 25,8 miljoen euro van de lopende bezuinigingsopgave 
van 45 miljoen euro nog moeten realiseren. 

Het zal duidelijk zijn dat deze omvangrijke bezuinigingsopgave ons plaatst 
voor ingrijpende keuzes. Die keuzes wil ons college maken in samenspraak 
met uw raad. Onze aanzetten daartoe treft u verderop aan. 

Wij realiseren ons dat we in de huidige omstandigheden sommige ambities uit 
ons coUegeprogramma ter discussie zullen moeten stellen. Met het oog op die 
discussie hechten wij eraan hieronder onze beleidsmatige en financiele 
uitgangspimten onder uw aandacht te brengen. 

Beleidsmatige uitgangspunten 
In ons coUegeprogramma zijn vier thema's richtinggevend. We werken aan 
een aantrekkelijke, duurzame, solidaire en betrokken stad. Hiemaast werken 
we aan het vergroten van de efficiency van de gemeentelijke organisatie. 
Doordat er nu minder geld beschikbaar is, zal het realiseren van onze doelen 
moeilijker worden en/of meer tijd vragen. Maar dat betekent niet dat we de 
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ambities gemakkelijk loslaten. 'Aantrekkelijk, duurzaam, solidair, betrokken 
en efficient' zijn immers kwaliteiten die voor de lange termijn van groot 
belang zijn. Juist in een periode van economische tegenspoed is het belangrijk 
om deze kwaliteiten te versterken. Daarom willen wij in de resterende 
coUegeperiode ons uiterste best doen het investeringsprogramma overeind te 
houden, biimen onze mogelijkheden het consumentenvertrouwen te herstellen 
en een duurzame economie waar mogelijk te faciliteren. Verder is een 
centraal uitgangspunt van ons college dat de gevolgen van bezuinigingen niet 
6enzijdig bij bepaalde groepen terecht mogen komen. Het instandhouden van 
een sociale stad is voor het college een randvoorwaarde waaraan we steeds 
ons beleid zullen toetsen. In dit verband moet worden opgemerkt dat op basis 
van nieuwe cijfers over het gebmik van schuldhulpverlening, bijzondere 
bijstand en de langdurigheidstoeslag aanvullende financiering voor het 
nieuwe armoedebeleid nodig lijkt. Hierbij betrekken we uw amendement 
over de reserve Kinderfonds Armoede die u bij de behandeling van de 
gemeenterekening op 30 mei 2012 heeft aangenomen. 

De Stadsmonitor laat zien dat in 2011 de economische crisis in Groningen 
onmiskenbaar zichtbaar wordt. De temgloop in de uitgifte van kavels voor 
bedrijventerreinen en woningen is in de cijfers duidelijk te zien. De 
economische toestand is ook zichtbaar in de stijging van het aantal 
bijstandgerechtigden en in de stijging van de werkloosheid onder de jeugd. 
Ondanks de economische crisis doen we het op verschillende terreinen goed. 
Het aantal startende ondememers in onze stad was in 2011 hoger dan in 
voorgaande jaren. De daling van de langdurige werkloosheid zette zich in 
2011 door. En ook de werkloosheid onder allochtonen is wederom fors 
gedaald. Eveneens positief is de aantrekkelijkheid van onze stad. Het aantal 
hotelovemachtingen was in 2011 fors hoger dan in voorgaande jaren. De 
waarderingscijfers voor het onderhoudsniveau zijn onverminderd hoog. 
Ondanks de crisis en dankzij onze inspanningen blijft de sociale samenhang 
stabiel in onze stad. Deze resultaten stemmen ons tevreden en bevestigen ons 
beeld dat we, ondanks de economische omstandigheden, op de goede weg 
zitten. Ons beleid willen we de komende jaren voortzetten. Dat vraagt echter 
een flinke inspanning. 

Bezuinigingen zijn onontkoombaar, om onze reserves aan te vullen en de 
dreigende tekorten te voorkomen. Van belang is dat we bij de keuzes die we 
hierin moeten maken, de lange-termijn doelen van ons beleid niet uit het oog 
verliezen en geen beslissingen nemen die deze in gevaar brengen. 
Maatregelen die op korte termijn geld opleveren, kurmen het risico vergroten 
dat we op lange termijn juist meer geld zullen moeten uitgeven om onze 
doelen te bereiken. Dat willen we proberen te voorkomen. 
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Financiele uitgangspunten 
We blijven hechten aan een gezond en evenwichtig fmancieel beleid. Ons 
beleid voeren we uit birmen verantwoorde financiele kaders. Onze 
uitgangspunten zijn als volgt: 
1) In oktober presenteren we een sluitende Begroting 2013 en 2014. 
2) Tekorten vangen we in eerste instantie op door uitgaven te verminderen en 
efficienter te werken; met lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven zijn 
we uiterst temghoudend. 
3) We brengen ons weerstandsvermogen in deze coUegeperiode weer op een 
verantwoord niveau (80% van het berekende risico). Na 2014 willen we 
toegroeien naar een weerstandsvermogen van 100%. Dat is nodig om verdere 
onzekerheden op te kuimen vangen. 
4) Een verantwoord weerstandsvermogen is randvoorwaardelijk voor het 
overeind houden van onze ambities en beoogde investeringen. Een 
herprioritering van de inzet van RSP-middelen sluiten wij daarbij niet uit. 

Oplossingsmogelijldieden 
Hierboven stelden we dat onze begroting voor 2013 en 2014 
bezuinigingsmaatregelen moet bevatten voor in totaal 80,6 miljoen euro. 
Mogelijke maatregelen zijn onder te brengen in vier categorieen. Deze lichten 
we nader toe in bijlage II: 

1) Bezuinigen op lopende en voorgenomen projecten en beleid. 
2) Genereren van extra inkomsten. 
3) Aanpassingen in de financiele systematiek. 
4) Efficienter werken en afstoten van taken. 

1) Bezuinigen op lopende en voorgenomen projecten en beleid 
In zijn algemeenheid kunnen we bezuinigen door projecten en maatregelen 
uit te stellen, afte blazen of te versoberen. Hierin verantwoorde keuzes 
maken vereist zorgvuldige afweging. Met de lopende en geplande initiatieven 
hebben we immers bepaalde doelen voor ogen. De opbrengsten van eventuele 
bezuinigingen moeten we afwegen tegen de nadelige beleidsmatige en 
financiele gevolgen die optreden als we de gestelde doelen niet of in (veel) 
mindere mate realiseren. Dit is vooral van belang als het gaat om 
stmctuurversterkende projecten en beleid gericht op prioritaire doelen uit ons 
coUegeprogramma. 

In bijlage II vindt u een overzicht van lopende en voorgenomen projecten en 
beleid, waarop bezuinigd zou kunnen worden door ze te stoppen, uit te stellen 
of te versoberen. Bij de verschillende bezuinigingsopties hebben we zo goed 
mogelijk de beleidsmatige, maatschappelijke en financiele gevolgen in beeld 
gebracht. 
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Voor projecten en/of beleidsinitiatieven die nog niet gestart zijn ('nieuw 
beleid') kunnen we ook kiezen voor de 'kaasschaaf-methode.' 

2) Genereren van extra mkomsten 
Als gemeente kunnen we onze inkomsten vergroten door verhoging van de 
tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Hierboven stelden we 
dat we hierin temghoudend willen zijn. 

3) Aanpassingen in de financiele systematiek 
De derde categoric maatregelen betreft de financiele systematiek. Daarin zijn 
enkele algemeen aanvaarde en door onze accountant geaccordeerde 
aanpassingen mogelijk. De belangrijkste is de mogelijkheid om reeds volledig 
betaalde investeringen (of reserveringen) alsnog gespreid te gaan betalen. In 
financiele termen: te activeren. 

4) Efficienter werken 
In ons coUegeprogramma is een 'efficientere organisatie' een van onze 
speerpunten. Direct na ons aantreden in 2010 zijn we hiermee aan de slag 
gegaan. Dat heeft inmiddels geleid tot diverse veranderingen (die we hier nu 
verder onbesproken laten) en tot een bezuinigingsopgave van 45 miljoen 
euro, grotendeels te realiseren in de eigen organisatie. Deze 
bezuinigingsopgave die vaak gepaard gaat met reorganisaties vraagt veel van 
onze organisatie. We verwachten een uiteindelijke formatievermindering van 
150 fte. We kiezen er daarom voor in de huidige coUegeperiode geen 
aanvullende bezuinigingen aan de eigen organisatie op te leggen omdat we de 
dienstverlening niet in gevaar willen brengen. 

Het lijkt ons echter zeer wenselijk om thans met u te spreken over de in onze 
ogen noodzakelijke vemieuwing van ons overheidsapparaat. We bereiden een 
debat met uw raad voor over de 'andere overheid' waarbij door anders 
werken (efficienter werken door uitvoerende taken met anderen te delen, 
uitbesteden ICT en automatisering, meer digitale dienstverlening) kosten 
bespaard kunnen worden. En de kwaliteit verbeterd kan worden. We willen 
hier een taakstelling aan verbinden en komen daar bij de begroting 2013 op 
temg. 

Voorstel 
De opiossing van het tekort van 15,8 miljoen euro en de aanvulling van het 
weerstandsvermogen is onze opgave bij de begroting 2013. In bijlage II 
hebben we een overzicht opgenomen van mogelijke bezuinigingsvoorstellen, 
waarbij we ook de maatschappelijke en financigle effecten in beeld hebben 
gebracht. Dat zijn wat ons betreft de mogelijkheden waar we uit kunnen 
putten, uiteraard met in achtneming van onze financiele uitgangspunten. 
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Belangrijk daarbij is de herprioritering/fasering van de grotere RSP-projecten. 
Hiermee bedoelen we dat herprioriteren of faseren van deze projecten bij 
ongewijzigde omstandigheden naar ons oordeel onontkoombaar is. Wij zijn 
bereid de gevolgen van deze principiele stellingname te dragen als dat 
noodzakelijk is om onze financiele huishouding solide te houden. 
Bij een ongewijzigde financiele situatie bij het opmaken van de begroting 
2013 in September is stopzetten van een van onze investeringsprojecten als 
uiterste stap noodzakelijk; het stopzetten van het project RegioTram is dan 
aan de orde. 
Tegelijkertijd hechten wij aan het realiseren van onze investeringsagenda en 
daarmee van de grote verbeterslag in de regionaie infi-astractuur. Om deze 
reden zullen wij de nog resterende periode tot September benutten om 
altematieve dekkingsbronnen aan te boren. Een mogelijke alternatieve 
opiossing kan gevonden worden in herprioritering van de RSP-middelen dan 
wel het stopzetten van andere projecten. 
Ten aanzien van de Zuidelijke Ringweg geldt dat ons college nader wil 
onderzoeken ofhet stoppen van dit project een substantiele bijdrage kan 
leveren aan de financiele situatie. 
Hierbij is ons er veel aan gelegen om samen met onze partners in de regio te 
komen tot een in gezamenlijkheid gedragen prioritering. De gesprekken met 
de provincie worden voortgezet. Dit binnen de door haar geformuleerde 
randvoorwaarden inzake budgettaire neutraliteit. Wij hebben de overtuiging 
dat mogelijkheden gevonden kunnen worden om zowel onze financiele 
huishouding op orde te houden/te krijgen en tegelijkertijd de gezamenlijke 
investeringsagenda overeind te houden. We willen dit overleg zo spoedig 
mogelijk afronden en u daarover informeren. 
Bij het stopzetten of herprioriteren van de grote infrastmcturele projecten 
vraagt de mobiliteit in onze regio ons inziens om altematieven. 
Bereikbaarheid is immers voor de economische (kennis) ontwikkeling van 
deze stad en haar dynamo's als UMCG en Zemike een onontbeerlijke 
voorwaarde. Ook vanwege de werkgelegenheidseffecten en dus de 
inkomenspositie van de inwoners in onze regio. Dit kan betekenen dat er 
additionele financiele ruimte gevonden moet worden. 
Eerder in deze brief is aangegeven welke vier mogelijkheden voor extra 
financiele mimte ons college ziet. 
In September zullen we de definitieve balans opmaken en biimen de dan 
beschikbare middelen een heldere afweging maken en Eian uw reiad 
presenteren. 
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Samenvattend 
We verkeren in zwaar weer. De aanhoudende recessie en de 
Rijksbezuinigingen zetten de uitvoering van ons coUegeprogramma onder 
druk. Dat leidt tot ingrijpende keuzes. We staan voor de opgave om in de 
resterende coUegeperiode 80,6 miljoen euro te vinden om onze reserves aan 
te vullen (64,8 miljoen euro) en dreigende tekorten in 2012, 2013 en 2014 
(totaal 15,8 miljoen) te dekken. Hiervoor hebben we verschillende 
mogelijkheden in beeld gebracht. Bij de begroting 2013 doen we u een 
definitief voorstel. 

Graag gaan wij met u in discussie over onze aanpak en de mogelijkheden die 
u in de bijiagen bij deze brief aantreft. Daarbij hebben we, zoals u per motie 
hebt gevraagd, de financiele, beleidsmatige en maatschappelijke effecten 
beschreven. 

Met deze werkwijze denken we tegemoet te zijn gekomen aan de wens, zoals 
verwoord in schrifteiijke vragen aan ons college, om de raad in de 
gelegenheid te stellen haar kaderstellende rol te vervullen en ons richting te 
geven voor de begroting 2013. 

Wij vertrouwen op een constmctieve discussie en hopen dat deze leidt tot 
breed in uw raad gedragen opiossingen. 

Met vriendelijke groet, 
bvirgemeester en wethouders van Groningen, 

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

de secretaris 
drs. M.A. 

file:///jroinn
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Bijlage I. Recessie-rapportage deel III 

1. Actueel overzicht 

In de brief aan uw raad van 24 februari 2012 (BD 12.2960541) en in het raadsvoorstel bij de rekening 
2011 (BD12.30486631) hebben we u geTnformeerd over de gevolgen van de recessie voor de 
financien van de gemeente Groningen. In het onderstaande overzicht presenteren we in de derde 
rapportage de actuele inzichten. 

' • 

• 

1. Lager besteedbaar resultaat 2011 

2. 02G2 

3. Groninger Museum 

4. Meerstad 

5. Europapark 

6. Uitvoering wet BUIG 

7. Meerjarenbeeld 

8. Nominale compensatie 2012 

9. Damsterdiep 

lOA.Bedrijventerreinen 

lO.B Westpoort fase 2 

11. Woningbouwiocaties 

12. Stoppen projecten derden 

13. Gesubsidieerde arbeid -
Banenpool 

14. Correctie weerstandsvermogen 

15. Effect Lente akkoord 2013 en 
2014 

16. Overige knelpunten 
voorbereiding begroting 2013 

Totaal 

Tekorten 

Voorjaars
brief 

* 

** 

-200 

* 

-4.500 

-3.450 

-700 

* 

-6.900 

pm 

-15.750 

Rekening 
2011 

* 

** 

** 

* 

-4.500 

-2.000 

-2.600 

* 

-9.100 

Raadsbrief 
februari 

-3.900 

-2.900 

-2.100 

-6.000 

-2.200 

-2.300 

-2.600 

-11.000 

-33.000 

Effect weerstandsvermogen 

Voorjaars
brief 

30.900 

2.900 

1.900 

52.500 

-

-2.500 

-

-

900 

* 

* 

* 

400 

-22.160 

pm 

64,840 

Rekerting 
2011 

** 

-

** 

-

** 

-

-

** 

* 

* 

* 

** 

70.235 

70.235 

Raadsbrief 
februari 

3.000 

52.500 

-2.500 

1.000 

13.900 

5.400 

2.700 

500 

76.500 

verwerkt in rekeningresultaat in gemeenterekening 2011. 
** verwerkt in het weerstandsvermogen in gemeenterekening 2011. 

Het tekort in 2012 en 2013 komt op basis van de huidige inzichten uit op 15,8 miljoen euro. De 
benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen komt op 64,8 miljoen euro. Een totale opgave 
van 80,6 miljoen. De benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen wijkt af van de rekening 
2011. Dit komt omdat we thans een inschatting hebben gemaakt van de verlaging van het risico bij 
grondexploitaties als gevolg van het treffen van een voorziening van 40 miljoen euro. Het risico kan 
naar verwachting met 9,5 miljoen euro worden verlaagd. Het effect daarvan op het 
weerstandsvermogen is 6,8 miljoen euro (rekening houdend met een waarschijniijkheidsfactor van 
90% en een benodigd weerstandsvermogen van 80%). 
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Daarnaast zijn we bij de gemeenterekening 2011 uitgegaan van een risico van de lening aan de N.V. 
Euroborg van 8 miljoen euro. We hebben deze aangepast naar het oorspronkelijke risicobedrag van 
10,7 miljoen euro. Bij de begroting 2013 maken we een nieuwe beoordeling van het risico voor de 
lening. 
De bovenstaande effecten leiden ertoe dat de benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen 
hiermee daalt ten opzichte van de rapportage bij de gemeenterekening 2011 van 70,2 miljoen euro 
naar 64,8 miljoen euro. 

2. Toelichting 

Hieronder lichten we de onderdelen toe. 

l.Rekeningresultaat 2011 
Bij de rekening 2011 was sprake van een nadelig rekeningresultaat van 22,6 miljoen euro. Rekening 
houdend met de noodzakelijke bestemmingsvoorsteiien komt het tekort na bestemming uit op 46,3 
miljoen euro. Dit tekort is gedekt met een onttrekking aan de reserves. Een deel van de onttrekking 
bij de rekening (15,4 miljoen euro) had betrekking op reserves die geen onderdeel waren van het 
weerstandsvermogen (onder andere reserve voorzieningen Meerstad, reserve RSP / risicoreservering 
RegioRail en reserve Waterbedrijf Groningen). Deze hoeven niet te worden aangevuld. De thans 
ingeschatte benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen als gevolg van de onttrekking bij de 
rekening komt daarmee op 30,9 miljoen euro. Dit wordt betrokken bij de voorbereiding op de 
begroting 2013. Daarbij betrekken we ook de waardering van het risico bij de Lening Euroborg en de 
benodigde reserve daarvoor. Dit kan van invloed zijn op het bedrag dat nodig is voor de aanvulling 
van het weerstandsvermogen. 

2. 02G2 
De totale kosten voor 02G2 komen uit op 11,9 miljoen euro. In de begroting 2012 is 9 miljoen euro 
gereserveerd voor 02G2. De resterende 2,9 miljoen euro is gedekt uit de algemene egalisatiereserve. 
Daarnaast is ook het doorbetalingsrisico aan het bijzonder onderwijs hoger dan in de begroting 2012 
is ingeschat. We schatten het doorbetalingsrisico in op 10 miljoen euro. Dit hogere risico is 
meegenomen bij de actualisatie van het weerstandsvermogen in de rekening 2011. 

3. Groninger Museum 
Het Groninger Museum ontvangt een eenmalige bedrage van 1,9 miljoen euro. Deze bijdrage is 
gedekt uit de algemene egalisatiereserve. 
Daarnaast moet het onderhoudsbudget voor het Groninger Museum worden verhoogd met 0,1 
miljoen euro per jaar. De extra onderhoudsiasten voor 2012 en 2013, in totaai 200 duizend euro, zijn 
meegenomen bij de tekorten. Voor de structurele onderhoudsiasten met ingang van 2014 moet nog 
dekking worden gevonden. We kijken hiervoor in eerste instantie naar de beschikbare 
cultuurbudgetten. 

4. Meerstad 
Het risico van de grondexploitatie Meerstad is 93 miljoen euro. Dit leidt tot noodzakelijk aanvulling 
weerstandsvermogen van 52,5 miljoen euro. Dit risico is meegenomen bij de actualisatie van het 
weerstandsvermogen in de rekening 2011. 

5. Europapark 
Bij de herziene grondexploitatie van Europapark bedroeg het tekort van 12 miljoen euro. Dit tekort is 
verwerkt in het rekeningresultaat 2011. Bij de begroting 2012 hebben we hier 6 miljoen euro voor 
gereserveerd. 
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6. Uitvoering wet BUIG 
Op basis van actuele cijfers schatten we het tekort voor 2012 in op 3,2 miljoen euro. In de begroting 
2012 hebben we rekening gehouden met een nadeel van 6,2 miljoen euro. Ten opzichte van de 
begroting ontstaat dus een voordeel van 3,0 miljoen euro. In 2013 verwachten we een nadeel van 
7,5 miljoen euro. In totaai is er in 2012 en 2013 dus sprake van een nadeel van 4,5 miljoen euro. 
Het risico is verlaagd naar 2,5 miljoen euro structureel. Het effect daarvan op het 
weerstandsvermogen is een vermindering van 2,5 miljoen euro. 

7. Tekort Meerjarenbeeld 
Het geactualiseerde meerjarenbeeld laat in 2013 en 2014 een tekort van in totaal 3,5 miljoen euro 
zien. Een afwijking ten opzichte van onze vorig recessie rapportage van (afgerond) 1,5 miljoen. Dit 
verschil wordt verklaard door een drietal afwijkingen ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld. Te 
weten de actualisatie van de nominale compensatie (afgerond 1,7 miljoen nadelig), rente-effecten 
(0,9 miljoen euro voordelig) en autonome ontwikkelingen (gevonden voorwerpen, BAG beheerder en 
Basisregistratie Grootschalige Topografie; 0,6 miljoen euro nadelig). 

8. Nominale compensatie 
Voor de actualisatie van het meerjarenbeeld is een nieuwe berekening gemaakt van de nominale 
compensatie. In 2012 ontstaat hier een nadeel van 0,7 miljoen euro ten opzichte van de begroting 
2012. Dit betreft onder andere de verhoging van de pensioenpremie, een nacalculatie over 2011 en 
nieuwe calculaties voor 2012 en verder. 
Het nadeel is verlaagd ten opzichte van onze inschatting bij de rekening. In het raadsvoorstel bij de 
rekening 2011 is het nadeel geraamd op 2,6 miljoen euro. Hierbij was alleen rekening gehouden met 
de verhoging van de pensioenpremie. De effecten van nieuwe nacalculaties waren hierin nog niet 
doorgerekend. 

9. Damsterdiep 
Uit de herziene grondexploitatie Damsterdiep (R012.2934759) is gebleken dat de kosten 5 miljoen 
euro hoger uitvallen. Deze hogere kosten worden opgevangen door een hogere bijdrage van het 
parkeerbedrijf. Dit leidt niet tot een tekort in 2012. Het risico is verhoogd van 3,4 miljoen euro naar 6 
miljoen euro als gevolg van een nieuwe claim voor de extra kosten van de lekkage en extra 
rentekosten. Het effect op het weerstandsvermogen hiervan is 0,9 miljoen euro. Dit hogere risico is 
meegenomen bij de actualisatie van het weerstandsvermogen in de rekening 2011. 
De uitspraak van de Raad van Arbitrage wordt momenteel beoordeeld door de stadsadvocaat. We 
komen nader terug op de gevolgen hiervan voor het verwachte tekort en de aanvulling van het 
weerstandsvermogen. 

10-12. Bedrijventerreinen. woningbouwiocaties en projecten derden 
Bij de rekening 2011 is een verlies genomen van 11 miljoen euro voor het afwaarderen van 
Westpoort fase 2. Daarnaast is een voorziening getroffen van 40 miljoen euro voor het risico bij 
bedrijventerreinen, woningbouwiocaties en projecten derden. Deze tekorten zijn verwerkt in het 
rekeningresultaat 2011 en gedekt door middel van een onttrekking aan de reserves. 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 woningbouwiocaties, bedrijventerreinen en projecten van derden nauwgezet 
volgen, en waar nodig onze inzichten laten toetsen. 

13. Gesubsidieerde arbeid 
De afbouw van de gesubsidieerde medewerkers heeft gevolgen voor medewerkers in dienst bij de 
gemeente (ex banenpoolers). De komende periode proberen we door middel van het regulier maken 
van de gesubsidieerde banen of het verhogen van inleenvergoedingen ontslag van medewerkers 
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zoveel mogelijk te voorkomen. Het effect op het weerstandsvermogen hiervan is 0,4 miljoen euro. 
Het risico is meegenomen bij de actualisatie van het weerstandsvermogen in de rekening 2011. 

14. Correctie weerstandsvermogen 
Uit de actualisatie van het weerstandsvermogen bij de rekening 2011 blijkt dat het 
weerstandsvermogen uit komt op 0,44. Dit is ruim onvoldoende. Wij streven voor de korte termijn 
naar een ratio van 0,8 en voor de langere termijn naar een ratio van 100% Om een ratio van 80% te 
realiseren is een aanvulling van 64,8 miljoen euro nodig. Voor een ratio van 100% is een aanvulling 
van 102 miljoen euro nodig. 

In het raadsvoorstel bij de rekening 2011 gingen we nog uit van een aanvulling van 70,2 miljoen euro, 
voor een weerstandsvermogen met ratio 80%. Hierin was nog geen rekening gehouden met het 
effect van het treffen van de voorziening van 40 miljoen euro voor bedrijventerreinen en 
woningbouwiocaties op de benodigde weerstandscapaciteit. We hebben inmiddels een berekening 
gemaakt van de verlaging van het risico van grondexploitaties als gevolg van het treffen van een 
voorziening van 40 miljoen euro. Het risico wordt met 9,5 miljoen euro verlaagd en het effect 
daarvan op het weerstandsvermogen is 6,8 miljoen euro (rekening houdend met een 
waarschijniijkheidsfactor van 90% en een benodigd weerstandsvermogen van 80%). 
Daarnaast hebben we het risico van de lening aan de N.V. Euroborg aangepast. 
De benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen daalt door de hierboven genoemde effecten 
van 70,2 miljoen euro naar 64,8 miljoen euro. 

Van een aantal afwijkingen is het effect op het weerstandsvermogen afzonderiijk opgenomen in de 
tabel op de eerste pagina van deze bijlage. Het bedrag van -22,2 miljoen euro is een optelsom van 
alle overige ontwikkelingen in risico's en weerstandsvermogen. Deze kan worden verklaard doordat 
een aantal risico's is verlaagd zoals bij het parkeerbedrijf en onderhoud en beheer en meer reserves 
zijn toegerekend aan het weerstandsvermogen (reserve kunst CBK, stimuleringsfonds 
volkshuisvesting en reserve Martiniplaza). Daarnaast leidt, zoals hierboven genoemd, het treffen van 
een voorziening tot een verlaging van het risico bij grondexploitaties. 

Voor de begroting 2013 herijken we de risico's en de benodigde weerstandscapaciteit. Hierbij 
betrekken we ook een beoordeling verliesvoorziening bij actualisatie van grondexploitaties. Bij de 
rekening 2011 hebben we een voorziening van 40 miljoen euro voor het risico bij 
woningbouwiocaties, bedrijventerreinen en projecten met derden getroffen. De hoogte van de 
voorziening hebben we vastgesteld op basis van de beschikbare informatie. Tegelijkertijd 
constateren we dat we te maken hebben met onzekerheden als gevolg van de economische crisis. 
We zullen de ontwikkeling van de woningbouwiocaties, bedrijventerreinen en projecten van derden 
nauwgezet volgen. En waar nodig onze inzichten laten toetsen. Dan zal blijken of de voorziening van 
voldoende omvang is, of dat er aanvullende middelen beschikbaar moeten worden gesteld. 

15. Effect Lente akkoord 2013 en 2014 
Een meerderheid van partijen in de Tweede Kamer heeft recent een overeenkomst gesloten over de 
maatregelen voor de begroting 2013. Deze maatregelen zijn opgenomen in het zogeheten 
"Lenteakkoord". Nadere informatie hierover verwachten we in de junicirculaire. 
We hebben u echter in de rekening toegezegd een doorrekening te maken van een mogelijk akkoord. 
In het overzicht van de tekorten hebben we daarom het financiele effect van het Lente-akkoord 
opgenomen dat thans bekend is. Met de huidige kennis maken we een voorlopige inschatting voor 
2013 en 2014 van respectievelijk 4,3 en 2,6 miljoen euro nadelig. In totaal een nadeel van 6,9 miljoen 
euro. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op de nominale compensatie als gevolg van het 
uitgangspunt dat de salarissen voor gemeenteambtenaren in 2013 en 2014 niet worden geTndexeerd, 
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een nadeel door een lagere stijging van de lokale heffingen vanwege de lagere nominale 
compensatie en tenslotte een nadeel in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

Het structurele effect vanaf 2015 zal worden verwerkt in het meerjarenbeeld wanneer meer bekend 
is over de financiele effecten van de overeengekomen maatregelen. Dan wordt ook het effect voor 
2013 en 2014 geactualiseerd. 

16. Overige knelpunten voorbereiding begroting 2013 
Begin 2012 hebben we de grote knelpunten voor 2012 en 2013 geTnventariseerd. De overige 
knelpunten die in het kader van de voorbereiding van de begroting 2013 worden geTnventariseerd, 
ramen we vooralsnog pm. 
Met betrekking tot noodzakelijke investeringen bij de Oosterpoort zijn we voornemens 600 duizend 
euro voor te financieren uit de algemene egalisatie reserve. Voor definitieve dekking van deze kosten 
onderzoeken we de mogelijkheden binnen de bestaande cultuurbudgetten. Bij het bepalen van de 
totale opgave voor de begroting 2013 hebben we nog geen rekening gehouden met de kosten van de 
noodzakelijke investeringen omdat we er vanuit gaan dat deze binnen cultuurbudgetten kunnen 
worden opgelost. Bij de begroting 2013 komen we hier nader op terug. 

3. Opgave 

Het directe tekort in 2012 en 2013 bedraagt 15,8 miljoen euro. Voor een niveau van het 
weerstandsvermogen van 0,8 is een bedrag van 64,8 miljoen euro nodig. De totale opgave voor de 
periode 2012-2014 komt met de inschatting van de op dit moment bekende informatie op 80,6 
miljoen euro. 

Het tekort van 15,8 miljoen euro is als volgt verdeeld over de jaren 2012, 2103 en 2014: 

Jaar 
Voordeel/Nadeel 

2012 

2,5 
2013 

-14,3 

2014 

-4,0 

In 2012 is sprake van een voordeel van 2,5 miljoen euro dat ontstaat door: 
Tekort budget onderhoud Groninger Museum 2012 van 0,1 miljoen euro; 
Nadeel bij nominale compensatie van 0,7 miljoen euro; 
Voordeel bij uitvoering Wet Buig van 3,3 miljoen euro; 

Het nadeel in 2013 van 14,3 miljoen euro ontstaat door: 
Tekort budget onderhoud Groninger Museum 2013 van 0,1 miljoen euro; 
Tekort meerjarenbeeld 2013 van 2,1 miljoen euro; 
Nadeel bij uitvoering Wet Buig van 7,8 miljoen euro; 
Nadeel als gevolg van het effect van het Lente akkoord van 4,3 miljoen euro. 

In 2014 ontstaat een nadeel van 4,0 miljoen euro door: 
Tekort meerjarenbeeld 2014 van 1,4 miljoen euro; 
Nadeel als gevolg van het effect van het Lente akkoord van 2,6 miljoen euro. 
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Bijlage II: Mogelijke bezuinigingsvoorstellen 

In deze bijlage brengen we de mogelijke bezuinigingsvoorstellen in beeld om uw raad de gelegenheid 
te geven hier in het voorjaarsdebat uw opvattingen over te geven. 

•''"TAMs^SxiSSSS^.. 

1. Ruimte in risicobuffer 
2. Enexis / Attero 
3. Stoppen projecten 
4. Activeren investeringen uit 
lopende grondexploitaties 
5. Herprioritering inzet RSP 
6. Stoppen 
investeringsprojecten ZRW / 
Regiotram 
7. Heroverwegen inzet extra 
beleid 2012-2014 
8. Heroverwegen inzet ISV 
middelen 
9a. Verlagen 
afvalstoffen/verhogen OZB 
tarieven woningen 
9b. Verhogen OZB tarieven niet 
woningen 
9c Verlagen 
rioolheffmg/verhogen OZB 
tarieven 
(woonlasten neutraal) 

10. Rekeningresultaat 2012 
11. Overige 
bezuinigingsmogelijkheden 
Totaal 

• m ^ i ' . 

4.500 
18.047 

Pm 
0-67.400 

18.800 
0-33.962 

0-10.000 
0-7.000 

41.347 
-159.709 

i?s&y 

2.300 

24.000 -
40.000 

59.600 
0-310 

7.500 

10.500 

1.200 

0-5.200 

105.100-
126.610 

' m ^ -•• 

5.000 
2.300 

6.600 
0-310 

0-5.200 

13.900-
19.410 

: TifJf^Fi, 

5.000 
9.100 
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Toelichting op de bezuinigingsmogelijkheden 

Risicobuffer 5.000 
In de begroting 2011 is een risicobuffer opgenomen van 2,5 miljoen euro structureel in 2014. Deze 
buffer heeft uw raad bij de begroting 2011 beschikbaar gesteld om ons te beschermen tegen de 
effecten van de economische crisis en de financiele risico's die de uitvoering van projecten met zich 
meebrengt. Met deze buffer kunnen we circa 34 miljoen euro investeren. Hiervan is inmiddels 29 
miljoen euro ingezet voor de RegioTram (14 miljoen euro), Herewegviaduct (10 miljoen euro) en 
Sontbrug (5 miljoen euro). Er resteert dus nog 5 miljoen euro. 

Financieel effect: 
De structurele middelen zijn vanaf 2014 beschikbaar en kunnen worden ingezet voor rente en 
afschrijving van (delen van) investeringen. Daarmee komt een investeringsbedrag beschikbaar. Inzet 
van deze structurele middelen voor het dekken van het tekort kan alleen als de middelen worden 
geruild tegen incidentele middelen elders in de begroting. Overigens moet er dan sprake zijn van een 
investering die op de balans kan worden opgenomen. Met de inzet van deze middelen is de buffer 
volledig ingezet. 
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Maatschappelijk effect: 
Geen. 

Enexis/Attero I 9.100 
Enexis 
Overleg met Enexis, over wie verantwoordelijk is voor de kosten voor verlegging van kabels en 
leidingen, heeft geleid tot een bijdrage van Enexis aan de gemeente van 4,5 miljoen euro. 

Financieel effect: 
Deze middelen zijn vrij inzetbaar omdat we hiermee nog geen rekening houden in de begroting. 
Daardoor zijn er geen effecten wanneer we deze middelen gebruiken om onze bezuinigingsopgave te 
verkleinen. 

Maatschappelijk effect: 
Geen. 

Jaarlijkse inkomsten Enexis/Attero 
De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente op een lening aan Enexis en dividend van Enexis en Attero. 
Deze middelen worden tot nu toe ingezet voor de gemeentelijke bijdrage aan de RegioTram. Naar 
verwachting hebben we in 2012 genoeg gespaard om de bijdrage voor RegioTram volledig te dekken. 
Daarmee kunnen de jaarlijkse inkomsten van Enexis en Attero weer worden opgenomen in het 
meerjarenbeeld. In 2013 en 2014 ramen we deze inkomsten op 2,3 miljoen euro per jaar (samen dus 
4,6 miljoen euro). 

Financieel effect: 
Een onderdeel van de jaarlijkse inkomsten is het dividend van Enexis en Attero. Het voor twee jaar 
inzetten van dividend brengt een risico met zich mee: de hoogte van het dividend is niet (structureel) 
zeker. Vandaar dat we normaal gesproken in het meerjarenbeeld alleen in de eerste jaarschijf van de 
begroting rekening houden met het te ontvangen dividend. 
In 2013 verwachten we 2,3 miljoen euro rente en dividend te ontvangen. De te ontvangen rente in 
2014 is 0,8 miljoen euro. Met het inzetten van het dividend voor 2014 worden de inkomsten in 2014 
met 1,5 miljoen euro verhoogd tot 2,3 miljoen euro. Het rekening houden met dividend in 2014 
impliceert een (gering) risico indien het dividend lager uitvalt. 

Maatschappelijk effect: 
Deze middelen zijn bestemd voor de gemeentelijke bijdrage aan de RegioTram. Wanneer de bijdrage 
aan de RegioTram gedekt is, vIoeien de jaarlijkse inkomsten terug naar het meerjarenbeeld. 

Stoppen projecten 18.047 
Door het stoppen met de uitvoering van projecten kunnen we gemeentelijke middelen vrijspelen. 
We hebben in beeld gebracht met welke projecten we kunnen stoppen (zie bijlage IIA). Dit leidt tot 
een mogelijke vrijval van 18,0 miljoen euro. Daarnaast is sprake van 16,0 miljoen euro aan externe 
middelen. Dit betreft BDU (7,9 miljoen euro), RSP (6,5 miljoen euro) en Quick-Win (1,6 miljoen euro). 
Met de provincie zal moeten worden gekeken in hoeverre de BDU en RSP middelen anders ingezet 
kunnen worden. Met een mogelijk alternatieve inzet van deze middelen hebben we nog geen 
rekening gehouden. 
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Financieel effect: 
Geen. 

Maatschappelijk effect: 
Wanneer we deze projecten stopzetten of vertragen betekent dat, dat we onze doelen op het gebied 
van bereikbaarheid, wonen, economie, onderhoud later of niet zullen halen. In het overzicht met de 
projecten hebben we deze maatschappelijke effecten waar mogelijk concreter aangegeven. 

Activeren investeringen uit lopende grondexploitaties 24.000 
- 40.000 

Het is mogelijk gerealiseerde investeringen in lopende grondexploitaties te activeren en de 
kapitaallasten te dekken uit structurele ruimte in het meerjarenbeeld of andere structurele 
inkomsten. Hiermee kunnen incidentele middelen vrij worden gespeeld. 

De jaarlijkse kapitaallasten van 24 miljoen euro aan investeringen bedragen 1,8 miljoen euro, de 
kapitaallasten van een investering van 40 miljoen euro 3 miljoen euro. Deze jaarlijkse kapitaallasten 
varieren van 1,8 tot 3 miljoen euro. 

Financieel effect: 
Vanaf 2015 is de (structurele) ruimte in het meerjarenbeeld 8 miljoen euro. Rekening houdend met 
de eerste inschatting van de effecten van de rijksbezuinigingen verslechtert het meerjarenbeeld met 
structureel 2,6 miljoen euro tot 5,4 miljoen euro vanaf 2015. 
Wanneer de kapitaallasten ten laste van het meerjarenbeeld komen, gaat de benodigde 1,8 tot 3 
miljoen euro voor kapitaallasten ten laste van deze 5,4 miljoen euro. 

In het meerjarenbeeld is de structurele ruimte vanaf 2015 beschikbaar. Om 24 tot 40 miljoen euro in 
2013 beschikbaar te hebben is ook in 2013 en 2014 een bedrag van 1,8 tot 3 miljoen euro nodig. In 
totaal is er dus 3,6 tot 6 miljoen euro incidenteel extra nodig. Dit verhoogt het tekort voor de jaren 
2013 en 2014. 

Met het structureel belasten van het meerjarenbeeld met 1,8 tot 3 miljoen euro neemt het risico toe 
dat de gemeente wordt geconfronteerd met een niet sluitend meerjarenbeeld. Dit is een risico dat 
moet worden afgewogen tegen de effecten van de in de bezuinigingsmogelijkheden aangegeven 
keuzes. Bijvoorbeeld, de exploitatielasten van alternatieve maatregelen voor de bereikbaarheid van 
de stad of het verhogen van tarieven. 

Maatschappelijke effect: 
n.v.t. 
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Herprioritering inzet RSP pm 
De stuurgroep Groningen-Heerenveen heeft besloten het project spoorlijn Groningen-Heerenveen 
stop te zetten. Dit voorstel moet worden voorgelegd aan de betrokken Provinciale Staten en 
gemeenteraden. Wanneer het voorstel wordt overgenomen, leidt dit tot een vrijval van 260 miljoen 
euro in het Groningse deel van het RSP. 
Het is van belang dat er aandacht is voor behoud van de middelen voor het noorden. Dit betekent 
dat de middelen voor 2020 moeten zijn uitgegeven dan wel dat verplichtingen voor de beschikbare 
middelen zijn aangegaan. De eerste 130 miljoen euro vrijval dient te worden ingezet voor het 
wegwerken van de bestaande overtekening. 
Bij de herbesteding van de resterende 130 miljoen euro zetten wij in op inzet voor verbetering van 
het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van stad en omgeving. Waar mogelijk willen we de 
eventueel vrijvallende middelen inzetten op projecten zoals bijvoorbeeld HOV-assen 
Paterswoldseweg, Hereweg en Sontweg. 

Financieel effect: 
Geen. 

Maatschappelijk effect: 
De maatschappelijke effecten zijn afhankelijk van de herprioritering die plaatsvindt. Globaal 
genomen heeft het wijzigen van de RSP-projecten effecten voor de nationale, regionaie en lokale 
bereikbaarheid. 

Stoppen investeringsprojecten ZRW/ Regiotram Pm 
0-67.400 

Voor de Zuidelijke Ringweg onderzoeken we of het stoppen een substantiele bijdrage kan leveren. 

Stoppen met de RegioTram zonder alternatieve maatregelen betekent dat 67,4 miljoen euro anders 
ingezet kan worden. In totaal is er 103 miljoen euro aan gemeentelijke middelen beschikbaar voor dit 
project. Daarnaast is 14,4 miljoen euro gereserveerd uit de opbrengsten van verkoop van Essent 
aandelen voor risico's regiotram / stationsgebied. 
Na aftrek van de tot nu toe gemaakte kosten (31 miljoen euro) en de middelen voor de overige 
investeringen binnen het raamwerk regiorail (aanpassing hoofdstation, viersporen Europapark, 19 
miljoen euro) resteert er 67,4 miljoen. In dit geval worden alle gemaakte kosten tot nu toe voor 
rekening van de gemeente gebracht. Als de gemaakte kosten worden verdeeld over de gemeente, de 
provincie en de regio, resteert een vrijval van 85,4 miljoen euro. 

Financieel effect: 
De RSP middelen in het project (117 miljoen euro) dienen, in overleg met de provincie, voor 2020 te 
worden ingezet voor bereikbaarheidsprojecten in de stad. Als dit niet lukt, lopen we het risico dat de 
middelen terugvloeien naar het Rijk. Als het project RegioTram gestopt wordt, zullen er alternatieven 
moeten worden ontwikkeld om de reizigersgroei in de komende jaren op te vangen. In het 
onderstaande overzicht zijn de investering en exploitatielasten aangegeven van mogelijke 
alternatieven. 
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Indien de vrijvallende gemeentelijke middelen (67,4 miljoen euro) worden ingezet voor de 
bezuinigingsopgave zijn ergeen incidentele gemeentelijke middelen meer beschikbaar voor een van 
de alternatieven. Hoeveel middelen nodig zijn ter dekking van alternatieve maatregelen is onder 
andere afhankelijk van de middelen van Regio, provincie en RSP die voor de alternatieven kunnen 
worden ingezet en het alternatieve model waarvoor wordt gekozen. Wanneer de middelen van 
Regio, provincie en RSP niet kunnen worden ingezet voor een altematief voor de RegioTram, kunnen 
geen van de alternatieve modellen gefinancierd worden. 
De benodigde structurele middelen voor de exploitatie van alternatieve maatregelen liggen tussen 
de 0,4 miljoen euro en 10 miljoen euro. In eerste instantie zal hiervoor worden gekeken naar 
bezuinigingsmogelijkheden in de dienstregeiing van het openbaar vervoer. Wanneer dat niet 
mogelijk is, zullen aanvullende middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Dit leidt dan ook tot 
een extra bijdrage van de stad. 

Maatschappelijk effect: 
Wanneer de RegioTram wordt stopgezet, resteert er een bereikbaarheids- en leefbaarheidsprobleem 
in de (binnen)stad en regio. Het huidige bussysteem is onvoldoende toegerust om de groei aan 
reizigers op te vangen. Met de RegioTram streeft het college ernaar de {binnen)stad en regio op een 
duurzame en leefbare wijze bereikbaar te houden. Dit geldt met name ook voor de dynamo's UMCG 
en Zernike. De alternatieven voor de tram scoren minder in exploitatie. Ook in termen van uitstoot 
en geluidsbelasting scoren alternatieven minder dan de tram. Zonder introductie van de tram krijgt 
90% van de woningen meer geluid op de gevel. De luchtkwaliteit verbetert niet wanneer er geen 
tram komt. 
Wanneer uw raad besluit het project Zuidelijke Ringweg stop te zetten betekent dat, dat de 
leefkwaliteit van de aanliggende woonwijken niet wordt verbeterd. De barrierewerking die de 
huidige Zuidelijke Ringweg met name in het middendeel heeft, blijft bestaan. Er ontstaat dan geen 
verbinding tussen de Oosterpoort en de Linie en het Sterrebos kan niet worden hersteld. Daarnaast 
wordt de bereikbaarheid van de zogenaamde dynamo's (UMCG, Binnenstad, Stationsgebied, 
Europapark) en de doorstroming op de Zuidelijke Ringweg niet verbeterd. 

Heroverwegen inzet extra beleid 2012-2014 85.000 
Bij de uitwerking van de heroverweging inzet extra beleid zijn we uitgegaan van de beschikbare 
middelen nieuw beleid voor 2012-2014. Daarbij zijn de onderdelen die niet overweegbaar zijn 
(tekorten, aanvulling weerstandsvermogen en onderdelen waar verplichtingen voor zijn aangegaan) 
buiten beschouwing gelaten. Een totaal bedrag van 85 miljoen euro kan worden heroverwogen. 
Hierbij zijn de structurele budgetten omgerekend naar incidentele bedragen. 

Op het totaal aan middelen voor extra beleid hebben we, als mogelijk scenario, een kaasschaaf 
toegepast van 10%. Dit leidt tot een bezuiniging van 8,5 miljoen euro. Ook hierbij zijn de structurele 
budgetten omgerekend naar incidentele bedragen. De bezuinigingen per maatregel en de resterende 
budgetten zijn weergegeven in bijlage IIB. 

Deze inschatting is in 2010 gemaakt door Goudappel Coffeng bij de inschatting van de kosten voor het model 
met de dubbelgelede bussen. Bedragen zijn afwijkingen ten opzichte van exploitatiekosten bussen in 2009. 
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Financieel effect: 
Geen. 

Maatschappelijk effect: 
Wanneer uw raad ertoe besluit deze projecten en activiteiten stop te zetten, raakt dat aan 
alle afspraken en gestelde doelen uit ons coUegeprogramma. Dit pakket aan maatregelen 
hebben we bij de begroting 2012 voorgesteld om Groningen aantrekkelijk te houden, door in 
de binnenstad te investeren, de basis op orde te houden door extra middelen voor het groot 
onderhoud beschikbaar te stellen. We willen de kenniseconomie waar mogelijk aanjagen en 
faciliteren met onze maatregelen uit G-kracht en het Akkoord van Groningen, we willen de 
stad zijn die het meest aan duurzaamheid doet door te kiezen voor wind, warmte en 
energie. Het pakket draagt bij aan een solidaire sociale stad, doordat de gevolgen van de 
crisis niet bij de zwaksten terecht laten komen. Het weghalen van deze middelen, betekent 
dat we bovenstaande doelen niet of in mindere mate zullen bereiken. 
Externe partijen zullen minder investeren, hetgeen de aantrekkingskracht van de stad niet 
ten goede komt en minder werkgelegenheid tot gevolg heeft. De transitie naar duurzame 
energiebronnen verloopt minder snel. We missen de kansen op opbouw van 
duurzaamheidskennis in de gemeentelijke organisatie. 

8 Heroverwegen inzet ISV-middelen 0-34.582 
De gemeente beschikt over ISV-middelen uit verschillende periode (ISV I, II en III). Het gaat in 
principe om vrij besteedbare middelen, waarvan de inzet wordt bepaald door de gemeente. In 
bijlage HC is een overzicht opgenomen van de beschikbare middelen en de projecten waarvoor de 
middelen tot nu toe zijn bestemd. De mate waarin de middelen heroverweegbaar zijn, is afhankelijk 
van de concrete bestemming en de voortgang van de uitvoering. Ook zijn er over de inzet van (een 
deel van) de middelen afspraken gemaakt met partners. 
In totaal hebben we in de periode 2012-2014 54,2 miljoen euro aan ISV middelen beschikbaar. Bij het 
bepalen van de ruimte die we kunnen heroverwegen houden we geen rekening met de 
gereserveerde bedragen voor de Oosterhamrikzone (7,7 miljoen euro) en de gebiedsontwikkeling 
Europapark/Kempkensberg (3 miljoen euro). Deze twee posten zijn onderdeel van de betreffende 
grondexploitaties. Wanneer deze anders worden ingezet ontstaat een tekort in deze 
grondexploitaties. 
Daarnaast moeten we in 2012-2014 nog een taakstelling van 9 miljoen euro voor de bezuinigingen 
realiseren. Daarmee kunnen we maximaal 34,6 miljoen euro heroverwegen. 

Financieel effect: 
Geen. 

Maatschappelijk effect: 
Het heroverwegen van ISV-middelen heeft effect op de ambities uit het coUegeprogramma. De 
doelen van ons college komen hiermee onder druk te staan. Dat geldt met name op het terrein van 
de wijkvernieuwing. Daarnaast betekent heroverweging dat bestaande afspraken met partners 
herzien moeten worden. 
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9a Verlagen afvalstoffenheffing en verhogen OZB-tarieven (woonlasten neutraal) 7.500 
De reserve afvalstoffenheffing zit boven het maximum. Volgens het actuele beeld zit er eind 2014 3,4 
miljoen euro teveel in de reserve. Deze kan worden ingezet voor een verlaging van de 
afvalstoffenheffing met 6 euro vanaf 2013. Hiermee kan een stijging van de OZB van 2,5% worden 
opgevangen. Het verhogen van de OZB tarieven voor woningen met 2,5% leidt tot een extra 
opbrengst van 0,6 miljoen euro per jaar. Dit staat gelijk aan een investeringsruimte van 7,5 miljoen 
euro. De gemiddelde verhoging van de OZB aanslag komt op 6 euro en is daarmee gelijk aan de 
daling van de afvalstoffenheffing. 

Financieel effect: 
Geen. 

Maatschappelijk effect: 
De maatregel treft alleen huiseigenaren. Door de afvalstoffenheffing te verlagen, voorkomen we 
lastenverzwaringen voor deze stadjers. Mensen met een huurwoning krijgen wel een 
lastenverlichting, door de daling van de afvalstoffenheffing. 

9b I Verhogen OZB-tarieven met 2,5% voor niet woningen | 10.500 

Het verhogen van de OZB tarieven voor niet- woningen met 2,5% leidt tot een extra opbrengst van 
0,8 miljoen euro per jaar. Dit staat gelijk aan een investeringsruimte van 10,5 miljoen euro. 

Financieel effect: 
Geen. 

Maatschappelijk effect: 
Deze maatregel betekent een lastenverzwaring voor de ondememers in de stad. De ondememers 
profiteren niet van een daling van de afvalstoffenheffing. 

9c Verlagen rioolheffing en verhogen OZB-tarieven met 0,4% 1.200 

In de reserve riolering zit een bedrag van 1,2 miljoen. Deze reserve is ontstaan door positieve 
resultaten op de exploitatiebegroting riolering en is bedoeld om eventuele negatieve resultaten in 
andere jaren op te kunnen vangen. In de praktijk is echter (bijna) nooit sprake van een negatief 
resultaat. Onttrekking van dit bedrag is naar onze mening mogelijk zonder consequenties voor de 
kwaliteit van de riolering. Het is mogelijk de onttrekking in te zetten voor een verlaging van de 
rioolheffing. Dit geeft ruimte om de OZB tarieven te verhogen zonder gevolgen voor de woonlasten. 

10 Rekeningresultaat 2012 0-10.000 

Bij de Voortgangsrapportage 2012-1 geven we een eerste indicatie van het rekeningresultaat 2012.Uit 
een eerste analyse van de geprognosticeerde resultaten over 2012 blijkt een licht positief 
besteedbaar resultaat. 
Op basis van ervaringen van eerdere jaren schatten we in dat we ook in de begroting 2013 een 
bedrag in te kunnen zetten voor het besteedbaar rekeningresultaat 2012. We nemen daarom een 
bedrag op van 0 tot 10 miljoen euro. 
Bij Voortgangsrapportage 2012-11 kunnen we een betere inschatting geven van het verwachte 
rekeningresultaat 2012. 
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11 I Overige bezuinigingsmogelijkheden 0-17.400 

Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden onderzoeken we nog een vijftal andere maatregelen: 
1. Ruimte in risicoreservering RSP: 

We verwachten dat er binnen de risicoreservering RSP een bedrag van 1,2 miljoen euro kan 
vrijvallen. Dit is de extra ruimte bovenop de benodigde dekking voor het 
weerstandsvermogen van de RegioTram (14,4 miljoen euro). Op dit moment werken we aan 
een actuele berekening van de risicoreservering. Voorlopige conclusie: 1,2 miljoen euro kan 
vrijvallen. 

2. Risico Lening Euroborg: 
In het raadsvoorstel bij de rekening 2011 hebben we de bestemmingsreserve Lening 
Euroborg (8 miljoen euro) laten vrijvallen ten gunste van de AER. Mede naar aanleiding van 
opmerkingen van de accountant onderzoeken we de noodzaak voor het blijven opnemen van 
het risico Lening Euroborg in de benodigde weerstandscapaciteit. Wanneer het risico kan 
vervallen vermindert de opgave aanvulling weerstandsvermogen met 5,8 miljoen euro. 

3. Evaluatie BTW-compensatiefonds (BCF): 
Voor de begroting 2013 willen we een evaluatie uitvoeren van de invoering van het BCF in de 
gemeente Groningen. Daarbij betrekken we ook de structurele voeding van de 
bestemmingsreserve BCF (saldo 31 -12-2011 is 1,840 miljoen euro), die is opgenomen in het 
meerjarenbeeld (0,4 miljoen euro structureel cumulatief). 
Onze voorlopige conclusie is dat deze de structurele voeding vrij kan vallen. In dat geval kan 
vanaf 2013 0,4 miljoen euro vrij vallen. In de jaren daarna loopt dit jaarlijks op met 0,4 
miljoen euro. Een structureel bedrag van 0,4 miljoen euro is gelijk aan een 
investeringsbedrag van 5,2 miljoen euro. De jaarlijkse vrijval van de structurele voeding kan 
worden ingezet voor een investeringsbedrag van 5,2 miljoen euro per jaar. Voor 2013 en 
2014 betekent dit een investeringsbedrag van 10,4 miljoen euro. 
De structurele voeding kan worden ingezet voor dekking van de kapitaallasten van de te 
activeren investeringen (zie onderdeel 4 hiervoor) of terversterking van het 
weerstandsvermogen. 

De opbrengst van deze maatregelen in de periode tot en met 2014 ligt tussen de 0 en 17,4 miljoen 
euro. 
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Ĵ"" "S "O 
2 C QJ 
O 4-" - r ; 

oJ ro 0 0 

= ^ | 
ro Q . ^ 

lis 
ro <" "O 
ca. x: 2 
Q) = Js i s OJ ro 
OJ 4 - ' ro 

i f QJ H -

> ^ .Si 

LO 

ro 

•tJ 
3 
O 

JC 
^ m 

9) 
TJ 

o 
ro !_ 
"2 
QJ 
> 
O 

ro 
> 

u 
QJ 

»- o 
QJ ^ 

T3 1-
C Q) 
o -a 
IM C 

c o 
J2 QJ 
•fE £ 

c 
QJ 
O 

ro c 
— Q. 
00 i -
ro QJ 
ro 7 3 

^ § 

ro 
QJ 
.> 
"E 
t5 
Q: 
O 

-a o 
ro 3 
* i * -
VI 4-* 

QJ : P 
o 
o 

CQ X I . C 

5 (A CO 
o 
00 
in 

op 
QJ 
SZ 
QI 

c 
OJ 
V I 

'E 
QJ 

J ^ 

. C 

c : 
QJ 
00 

_C 
' C 
QJ 
4 - ' 
to 
CU > 

00 

ca. 
o 
c 
QJ 
C 
o 

c 
_ro 
ca. 
1 . 
QJ 
4.J 
QJ x a QJ 
QJ ro 

> § 

oo_̂  
LTT 

c 
QJ 
00 
c 

' i -
QJ 
4-* 
IO 
QJ 

> 

Z 
UJ 

oe 
O 
O 
> 
«n 
W 

z 

O UJ 

* i 
QJ 

4 - * 

OJ 
XJ 
4 - * 

n 
c 
QJ 
QJ 

13 
• o 

E 
QJ 
c 
w QJ 

1? 
ni 
c 
ro ro 
p 
3 
QJ 
C 
QJ 
O 

£ 
o 
t 0 
rH 
C 
ro 
> QJ 

.^ ro 
ca. 
i/i 
.— 
o 
ro 
c 
QJ 
U 
to 

4-> 

TO 

CO 

o 
3 
QJ 
C 
QJ 
O 

£ 
o 
00 
rH 
C 

ro 
> 
ro > 

3 
Q 
CO 

r 
QJ 

n 
to 
CC 
QJ 
-a 
QJ 
iL 
QJ 
> QJ 
O 

c 

c 
1 
cu 
.^ QJ 
on 
c 
QJ 

P 
O 

^ 
c 
QJ 

4 - * 
QJ 
O 

£ 
ro I M 

QJ 

u 
c 
> o 
£1 Q . 
QJ 

• a 
4 - * 

01 

„-m^ 

n 
3 
OJ 

c 
QJ 
O 

£ 
to 
rH 

r 
5 
.^ u 

d 
c 
QJ 

^ - M . . 

o 
3 

> C QJ 
_ 01 - D 
^ O i -
o) . 2 , o 
QJ 
4-1 

o 4 - -

4 - " 

o 
i— 

ro 
c 
01 o IO 
00 
c 
00 
c 

• 3 
rM OJ 

X I 
4 . J 

01 
X 

•p 
LD 
m 
n 
CO 
QC 

0 
t . 
3 
QJ 
C 
QJ 

0 

£ 
CT) 
r^ 
_ i 
r i 
CQ 

? 
c QJ 
C 
c 
3 
.^ 4-» 

QJ 

OJ 
00 

QJ 
T5 
C 

ro 
c 
QJ QJ 

• n 
7 ^ 

fc 

rM 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2012

58

Bijlage il B: Heroverwegen extra beleid 2012-2014 

Uw raad heeft in de begroting 2012, voor de periode 2012-2014 85 miljoen euro aan extra 
beleidsmiddelen vastgesteld en gereserveerd die heroverweegbaar zijn. 

Voor de jaarschijven 2013 en 2014 gaat het om voornemens. De vaststelling van die middelen vindt 
plaats bij de begrotingen 2013 en 2014. 

Op de volgende pagina's zijn twee scenario's weergegeven voor het heroverwegen van middelen 
extra beleid 2012-2014. Het eerste scenario betreft het maximaal heroverwegen van de beschikbaar 
gestelde middelen extra beleid en het tweede scenario betreft een kaasschaaf waarbij de nog 
heroverweegbare budgetten 2012-2014 met 10% worden gekort. 

1. Maximaal Heroverweegbaar 
Onderstaand overzicht bevat de nog heroverweegbare activiteiten uit de beschikbaar gestelde 
middelen voor de periode 2012-2014. 

Niet afweegbaar zijn: 
Dekking van tekorten (zoals frictiekosten Sozawe, iederz, efficiency UWV, korting rud, wmo, 
o2g2, wet buig); 
Aanvulling weerstandsvermogen (reserve grondzaken, Europapark); 
Aangegane verplichtingen 

Verder zijn de volgende zaken van belang: 
1. Bij onderhoud is de uitvoering al gestart voor een bedrag van 229 duizend euro (kapitaallasten) 

van de oorspronkelijk beschikbare 1,335 miljoen euro en daarom niet meer afweegbaar, Het 
restant van 1,106 miljoen euro structureel is opgenomen in de tabel. 

2. In 2012 worden voor ICT kosten gemaakt voor afgerond 500 duizend euro uit het beschikbare 
budget van 900 duizend euro. Dit betreft kosten voor voorbereiding, iicenties en overige kosten 
en zijn daarom niet meer afweegbaar. 

3. De jaarschijf 2012 is voor G-kracht meegenomen in het overzicht stoppen projecten. 
4. De jaarschijf 2012 voor duurzame ontwikkelingen/ambitie energieneutraal is meegenomen in dit 

overzicht, in plaats van in het overzicht stoppen projecten. 
5. Voor de 4* kinderwerktuin, burgerparticipatie, wijkcommunicatie en formatie afdeling CF gaat de 

kaasschaaf methode niet op omdat het extra beleid wordt gebruikt voor personeelskosten. Deze 
posten zijn daarom in het basis overzicht niet meegenomen. 
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Onderwerp 
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ICT structureel 
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In totaal kunt u een pakket van 24,0 miljoen euro heroverwegen. Daarvan betreft het 18,9 miljoen 
euro incidenteel en 5,1 miljoen euro structurele middelen' De structurele middelen zijn omgerekend 
naar een investeringsbedrag. Omgerekend naar incidentele bedragen komt de totale besparing in 
2012-2014 uit op 85,0 miljoen euro. De omrekening betreft een inschatting. 

Maatschappelijke effecten: 
Wanneer uw raad ertoe besluit deze projecten en activiteiten stop te zetten, raakt dat aan 
alle afspraken en gestelde doelen uit ons coUegeprogramma. Dit pakket aan maatregelen 
hebben we bij de begroting 2012 voorgesteld om Groningen aantrekkelijk te houden, door in 
de binnenstad te investeren, de basis op orde te houden door extra middelen voor het groot 
onderhoud beschikbaar te stellen. We willen de kenniseconomie waar mogelijk aanjagen en 
faciliteren met onze maatregelen uit G-kracht en het Akkoord van Groningen, we willen de 
stad zijn die het meest aan duurzaamheid doet door te kiezen voor wind, warmte en 
energie. Het pakket staat daarnaast garant voor een solidaire sociale stad, doordat de 
gevolgen van de crisis niet bij de zwaksten terecht laten komen. Het weghalen van deze 
middelen, betekent dat we bovenstaande doelen niet of in mindere mate zullen bereiken. 
Externe partijen zullen minder investeren, hetgeen de aantrekkingskracht van de stad niet 
ten goede komt en minder werkgelegenheid tot gevolg heeft. De transitie naar duurzame 
energriebronnen verioopt minder snel. We missen de kansen op opbouw van 
duurzaamheidskennis in de gemeentelijke organisatie. 
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2. Kaasschaaf 
Dit voorstel betreft een kaasschaaf waarbij de nog heroverweegbare budgetten 2012-2014 
met 10% worden gekort. Niet afweegbaar zijn: 

Dekking van tekorten (zoals frictiekosten Sozawe, iederz, efficiency UWV, korting rud, 
wmo, o2g2,buig); 
Aanvulling weerstandsvermogen (reserve grondzaken, Europapark); 
Aangegane verplichtingen 

Door op de nog beschikbare middelen extra beleid 10% te bezuinigen wordt 0,5 miljoen euro 
structureel en 1,9 miljoen euro incidenteel bezuinigd. Incidentele vrijval van de structurele 
en incidentele middelen in 2012, 2013 en 2014 telt op tot 3,0 miljoen euro. 

Kaasschaaf10% 
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ICT structureel 
Onderhoud structureel 
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Bijzondere bijstand 
Totaal structureel 
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ICT incidenteel 
Veilige schoolomgeving 
Veiligheidsbeleid 
Binnenstadsnnanagement 
Onderhoud incidenteel 
Nieuw armoedebeleid 
Antillianenbeleid 
Verduurzamen schoolgebouwen 
Akkoord van Groningen 
G-kracht 
Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 

2012 

0 
111 

0 
0 

111 

40 
30 

125 
20 
40 
50 
20 

0 
13 
0 

100 

2013 

170 
111 
50 

175 
506 

80 
0 

188 
30 
50 
0 

39 
100 
25 

100 
175 

2014 

170 
111 
50 

175 
506 

0 
0 

188 
30 
50 

0 
0 

100 
25 

100 
175 

Totaal 

120 
30 

500 
80 

140 
50 
59 

200 
63 

200 
450 

Totaal incidenteel 438 786 668 1.8911 

Wanneer de structurele middelen worden omgerekend naar incidentele bedragen komt de 

totale besparing in de periode 2012 - 2014 uit op 8,5 miljoen euro. De fasering over de jaren 

2012-2014 is: 

Totaal incidenteel en structureel (gekapltaliseerd) 1.888 
2 t f i 3 - : : j f f l 
5.961 668 

Met de keuze voor de kaasschaaf blijven we investeren in de stad voor een bedrag van 19,2 
miljoen euro incidenteel en 4,6 miljoen euro structureel (hierin zijn ook de middelen 
meegerekend die niet meer afweegbaar zijn). 
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Bijlage IIC: Heroverwegen ISV middelen 

Naast de middelen voor extra beleid is voor de periode 2011-2014 nog ruim 54 miljoen euro 
aan ISV middelen beschikbaar. Hierbij moet nog een bezuiniging worden gerealiseerd van 9 
miljoen euro als onderdeel van het bezuinigingspakket 2011-2014. 
Daarnaast hebben we bijdragen gereserveerd voor bodem (3,2 miljoen euro), de 
Oosterhamrikzone (7,7 miljoen euro) en de gebiedsontwikkeling Europapark/Kempkensberg 
(3 miljoen euro). De twee laatstgenoemde posten zijn onderdeel van de betreffende 
grondexploitaties. Wanneer deze anders worden ingezet ontstaat een tekort in deze 
grondexploitaties. De middelen voor bodem zijn nodig om onze prestatie afspraken met het 
Rijk nate komen. 

Omschrijving 
ISV-I 
ISV-II 
ISV-III-2011 
ISV-III2010 
ISV reserve 
Totaal restant 2011 
ISV 2012 
ISV 2013 
ISV 2014 
Totaal 
Minus taakstelling 
bezuinigingen 
2012/2014 
Oosterhamrikzone 
Europapark/ 
kempkensberg 

Totaal restant ISV 

Saldo 31-12-2011 
4.096 

16.269 
8.661 
5.331 
1.985 

36.342 

2012-2014 

36.342 
6.010 
6.280 
5.610 

54.242 
-9.000 

-7.660 
-3.000 

34.582 

Bij de maatregelen Stoppen projecten hebben we een besparing van 5 miljoen euro op het 
onderdeel Woonschepenhaven opgenomen. Met als argument dat we hiervoor binnen de 
ISV-middelen ruimte kunnen vrijmaken. Dat betekent dat we ons ISV programma moeten 
bijstellen. 

ISV-I 
Omschrijving 

Stadsdelen 

Bouwlocaties 
- WbW, 28-01-04 
-Studentenhuisvesting, 19-12-2004 
- Woningbouw 
accelL, 22-12-04 

Saldo 
31-12-2011 

384 

350 

250 

135 

16 
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- Binnenstadsont-wikkeling, 22-12-04 
- Zuiderkruislaan, 
slotcal. 09 

Herstructurering 

EPG/G-kracht 
! Rev. Winschoterdp, 

20-10-2010 

Winkelcentrum 
Helpman 
Groenprojecten 
Stadspark, 25-11-09 

1 Onvoorzien 
WvW, 28-01-2004 

I Wijkwinkelcentra 

HerverdelinglOll 

Totaal 

250 

165 

1.643 

400 

203 
330 

170 

-200 

16 

4.096 

isv-n 
Omschrijving 

Stadsdelen 
Herstructuering 
Wijkvernieuwing -SDC 
Wijkwinkelcentra 
De Kring 
Bodem 
Montesorrischool 
Wijkwinkelcentra 
Waterplan etc 

Marktplaats 
Herverdeling2010 
Herverdeling2011 

: Totaal 

Saldo 
31-12-2011 

961 
8.524 
1.046 

-
640 

1.719 
600 

-800 
443 

1.200 
200 

1.736 
16.269 

17 
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i sv- in 2010 
Omschrijving 

Stadsdelen 
Wijkvernieuwing 
Watertoren 
Kunst op straat 
Overheveling naar 2011 
Beheer 
Monitoring/GSB 
Kwaliteit differentiatie woonomgeving 

Af: Oosterhamrikzone (OHT) 

Saldo 
31-12-2011 

253 
3.500 

500 
110 

2.120 
170 
34 

764 
7.451 
2.120 
5.331 

ISV-1M2011 
Omschrijving 

Subsidiebeheer 
Bijdrage Stadsdelen Budget 1.750 minus 750 stadsdelen 

Aanpak Bessemoer 
straat 
Wijkvernieuwing 
Selwerd 
Kwaliteit/ 
Differentiatie 
Woningbouw 
Jongerenhuis 
Vesting 
Oosterhamrik (OHT) 
(Splitsing ISV-III2011 € 2.469 en ISV III -2010 € 2.121) 

j Suiker Unie 
1 Groen en Blauw 
1 Duurzame 

Woningvoorraad 
1 Paterswoldseweg 
1 Bodem 
1 Wielewaalplein 

Totaal 

Saldo 
31-12-2011 

-111 
958 

200 

500 

500 

86 

4.590 

200 
50 

679 

209 
300 
500 

8.661 

Reserve 

Totaal saldo 31-12 
Inzet reserve ISV 
-Stadsdelen budget 2011 
- Bezuinigingsdoel-
stelling 
Totaal 

1.985 

750 

1.235 

1.985 
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ISV 2012-2014 
Project/programma 

1. Cultuurhistorie 
2. Kunst op Straat 
3. Subsidiebeheer 
4. Monitoring/GSB-bijdragen 

4. Bijdrage aan uitvoering 
Stadsdeelprogramma 
5. Doorloop wijkvernieuwing 
5a. Aanpak Bessemoerstrook 
5b. Wijkvernieuwing Selwerd 
5c. Woon/winkelklimaat Paters
woldseweg + (ged.) kwaliteit 
woonomgeving binnenstad) 
6. NLA-II 
6a. Organisatiekosten NLA 
7. Zorgen voor Morgen 
8. Kwaliteit/differentiatie 
woningbouw 
8a. Groningen Woonkwaliteit 
8b. Woonboten Noorderhaven 
9. Jongerenhuisvesting/Wonen 
Boven Winkels 
10. Gebiedsontwikkeling dyna-mo 
Europapark/Kempkensberg 
11. Gebiedsontwikkeling/bouw-
locaties Oosterhamrikzone 
12. Cultuurhistorie: behoud 
industrieel erfgoed Suikerunie 
13 Groen en blauw, Beheer en 
Gezond en Duurzaam - overig 
13 a. Duurzame woningvoorraad 
13 b. Speelruimtebeieid 
Totaal 

2012 

850 
160 
170 
100 

1.000 

Gedekt 
250 
500 

Gedekt 
130 

Gedekt 
500 

250 

750 

900 

200 

250 

6.010 

2013 

850 
160 
170 
100 

1.000 

Gedekt 

500 

Gedekt 
130 

Gedekt 
500 

250 

750 

1.420 

200 

250 

6.280 

2014 

850 
160 
170 
100 

Totaal 

1.000 

Gedekt 

500 

Gedekt 
130 

Gedekt 
500 

250 

750 

750 

200 

250 

5.610 
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Ml ERNST &YOUNG Ernst & Voung Accountaitts UJP 
teonard Springerlaan 17 
9727 KB Groningen 
Postbus 997 
9700 AZ Groningen 

Tel:+31 (0)88-4071000 
Fax: +31 (0) 88 > 407 2505 
www.ey.nl 

VERTRpUWELIJK 
Het College van Burgemeester €n Wethouders van dei 
geiTieente Groningen 
T.a.v. de heer drs. Th. Dijkstra, concerncOntroller 
Postbus 20001 
9700 PB GRONINGEN 

Groningen, 31 mei 2012 BJ0R-8UTBZH/BJ/7145? 

Betreft; Uitkomsten Stresstest van de gemeente Groningen 

Geachte heer Dijkstra, 

in aansluiting op uw opdracht brengen wij hierbij verslag uit vari de uitkomsten van onze stresstest op 
de begroting 2013-2016 van de gemeente Gronmgen. 

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij in concept met u besproken. Wij stellen bet pp prijs om 
deze rapportage aaii u toe te mogen lichten en om eventuele vragen van u te beantwoorden. 

Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 

Jouman RA 

Ernst & Vo i in t Aow in tan t t LLP te « n Btritcd SablSty partnership opqerlclit naar Ivst recM van Ei>9<lsRd an Walas en g e r a ^ t r e s r d bii Compentas 
Hguia onder reglstrstjenuminar 0C33S594. In relatie lo t Emtt & Young Accountants LLP wordt de term partner qebnilkt voor eenCvertesenwdordlger 
van een> vennoot van Ernst S Young Accoraitants LLP. Ernst & Young Accountants LLP Is statutair gevestigd te Lamlwth Palace Road 1 . London SEJ 
TEU, Verenigd Konlnkrtik, I ieeft haar hoofdvasSglfig aan Soam^es 2SS, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd t>|| de Kamer van 
Koophandel Rotterdam onder nufflmer 24432944. Op onze werkzaamheden 2gn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakel^kheld is opgenomen. 

http://www.ey.nl
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t B0Stuurlijke samenvattihg 

Gerrieertten staan Vppr grote finahcieie uitdagingett eh Onzekerheden. De bezuihigingen, omvangrijke 
decentralisities, tialendeJrtlcomsten uit het gerneentefpnds en eenfstagerende grbeids" en wppingmarkt 
hebben een fPrse iiTipac:t pp de finahcieie pQsitie van gerTjeehteh. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding 
geweest vodr de qjismeente Groningen om een stresstest Mitte voeren. 

In September 2011 heeft de raad van de financiele verhoudingen pQl< geadviseerdidatziij een vorni van 
stresstest vail belangichten yppr de tpetsihg van de gemeentebegroting. 

Het dpel v^hcie stresstest is piti te laten zienhoe stressbestendi?i definancieiepositie van tie gemeente 
is eh welke rhahoeuvreerruimte in de begroting aanwezig is, !3e stresstest kpn hiermee een hulprnlddei 
zijp voorde Jbesiuitvprnnilhg PVer het beteld en de (rheerjaren4 begroting. Daarom richt de stresstest 
zich ehefzijds op het doorrekenen van eep sfeciit weer scenario in dejpeerĵ renbegrotlhg en ahderzijds 
op de rhpgeiijkhedeh bihhertderoeerjarenbegrotingpiti tegenv&llers bp te ktinneri vangen. 

Omdat de dpor pns gitgevoerde stresstest is opgezet middels een fipiancieel model is in feite sprake van 
een Decisipn Support System, waarmee geanalyseerd i(an Wprden Wat de gevoeiigheld is van een 
gemeente Voor'sjecht weer scenaHo's en hoe financiele tegenvailers kunnen wprden opgevangen, 

1.2 Mripafk 
Zeer recent hebben de gemeenten Amsterdam, Den Haag, l?oiterdam en EindhPVen eyeheehs een 
vergelijkbEire stresstest uitgevPefd. in de doprons uitgevoerde stresstest zijn we nog een stap verder 
gegaan en heb|epwi|:niet alleen stress doprgerekend, maar eveneens een inschatting igeniaakt van 
firtanci^ie flexibiliteit / mahoeuvreefruimte van de|erheente in deî omende begrotingperiode. 

De definitie voor de stresstest die wij hanteren is: 
"De Ernst & Young Stresstest is een financieel tnb^elomtoekofnst0nth^ fihanciBle stabiliteit eri 
flexibiliteit van een gemeente te analyseren in een slecht weer scenario." 

Het plan yah aanpak voor dit onderzoek is in maart 2012 behandeld in de raadscpmmissie financien en 
Veiligheid van degiemeertte Groningen. 

De stresstest jbestaat uit dne beiangfijke stappen, in de eerste stap wPrden de tjeiangrijkste externe 
VariabeJeh van een reSel, maar slecht weer scenario bepaald. Wij tiejjben, jmedepp verzpek van de jraad, 
er voor gekpzen twee Varianten uit te rekeneh; namelijk eeh islecht weer scenario en een raiddeh 
scenario. Dit midden scenario is gekozen ais scenario wat in het rnidden ligt tussen het slechte Weer 
scehsirip en deuitgapgspUnten ypigens de nieeoarehbegfptihg (best guess), in de tweede stap hebben 
wij rhiddels een financieel model berekend Wathet effects van deslec^itweefya 
belangrijkste taakyeidert van de gemeehte. De derde stap betreft het in kaart brengen van de 
llexibilitelt/manoeuyreerruimte van de gemeente. Bij de uitwerking van destresstest hebben w|j het 
meeî arentjeeid 2013 - 2015 yah de gemeehte Groningen <;v̂ ^̂  

in onze visie zou de stresstest op termijn stiructureei onderdeel kunnen worden van de reguliere 
planning & Gontroi cycius van de gemeente. 
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1.3 Uitgangspunten en aannames 
Omdat sprake is van een nieuw instrument, moet de huidige stresstest worden beschpuwd ais een 
groeimpdel datin tie komende Jarert vprdef phtwiid<6id kan Wprdeh, De uitkornstenrnoetendaarorn ook 
niet enige vporzlchtigheid worden geTnterpreteerd. Daarbij willen wij benadrukken dat tip stresstest 
geen voorspelling geeft van de werkelijkheid, maar laat zleh Wat er gebeurt ais ef op meerdere 
onderdeleh van de gerneehtelijke begroting sprake is van tegenvallende ontwiki<e'ihgen en Stress 
(gevpeligheidsanalyse). 

In deze stresstest wordt eeri scope gehanteerd van yiei' jairen; dus 2013 tot eh itiet 2016. Oe 
jaafrekening 2011, de begroting 2012 en het meerjarenbeeld 2013 - 2106 Vormen het vertrekpunt. in 
de stresstest hebben we in tiopfdlijnen rekening gehouden met de ohderiinge samenhang Van de 
vefschillehde variabeleh. Het college heeft in het kader van de voorjaarsnota en begrptlpg 2013 
opipssingsrichtingeh getnyehtariseefd. Deze pplossingsrichtingeh maken ondefdeel uit van de financiele 
flexibiliteit ih deze stresstest. 

Teh behoeVe van deze Stresstest hebben wij met diverse speciaiistlsche medewerl<efs binhen de 
gemeerite gesproken. De uitgangspunten, dpori'ekenihgen en uitkpmsteh hebben wij met de 
betrokkenen afgesterhd en besproken met de concerncontrpller. 

1.4 Reikwijdte 
Wij hebben prize werkzaamheden Verricht in overeeristemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaafd 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen Specifieke werkzaamheden rhet 
betrekking tot flnancigle informatie'. 

Het doel Van een opdracht tot het yef richten van ovefeengekpmeh specifieke werkzaamheden is hpt 
veffichtert van die werkzaamheden die wij rnet dp gemeente Grphingeh zljn oVereengekomeh eh het 
rapporteren oyer de feitelijke beViridingen. Aangezieri Wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen 
uit hoofde van de overeengekomen wprkzaaimheden faetekentdlt dat pp het in dit versiag ppgehpnieh 
cijferrnateriaai eh toeiichtirigeh geen aCcountantscontr-ple is toegepast en dat evenmin een 
beoordelingsopdracht is uitgevoerd, Dit houdt in dat aap onze rapportage geen zekerheid kan Wprden 
ontleend omtrent de getrouwheid van de stresstest en toeiichtingen daarop. 

Het is de bedoeling dat u zelf een oordePi Vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport 
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien wij 
aahvullehde Werkzaarhhedeh zoudeh hebben verricht of een controle^ of beoprdeiingsopdracht zouden 
hebben uitgeyperd, wellicht andefe onderwerpen aan het licht zoyden kunneh zijn gebracht die Voorti 
van beiang kuriheh zijn. 

1.5 Gekozen ejcterne variabeien slecht weer- en middenscenario 
Op basis van een uitgebreide analyse van de begroting, balahseh firianciele positie Van de gemeente 
Groningen is een Selectie gemaakt van externe variabelen die in rnateri&ie zip van inylped kunneh zijn op 
de meerjarenbegroting en financiele ppsitie Van de gemeehte. Deze variaheien zijn in oVerleg met 
specialistische medewerkers van de gemeente Groningen bepaald. In april 2012 zijn de variabelen yopr 
het slechte weer en midden scenario vastgesteld door tiet college van faurgemeester en wethouders. 
Daarnaast heeft ookde auditcommissie ingestemd met de gekozerivafiabelen eh de hierbij behprende 
waarden. 
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Zoals eerder aarigegeyeh is. naar aanieidirig varide discussie met de raad enapdjt coipmissie eVeheehs 
eep middehscenario dporgerelcend. Dit hiidden scenario is bet Scenario w i t ih het rhiddeh iigt tussen het 
slechte weef eh de uitgahgspunten volgens de meer|arenbegroting (pest guess), in het yplgehde 
pverzlc|vt z|jh de gpkpzeh variabelen yopf tiet siecht weer ScPhariP en midden scenario Weef gegeven: 

Slecht weer variabelen per scenario 

Rijksuitgaven / gemeentefonds 

Rente, inflatie en loonkosten 

(Woning)bouwontwikkeling 

• 

Werkgelegenheid 
Inwoners 
Decentralisaties 

Rijksbezuinigingen 
Herverdeeleffect 
Rente (kort + lang) 
Inflatie 
Loonkostenontwikkeling 
Uitgifte kavels 
Opbrengsten + kosten 
Fasering NIEGG 
Bijstandsgerechtigden 
Aantal iriwoners 
Tekort wwnv 

16 miljard 
3 jaar maximaal 
Jaarlijks +1,5% 
Jaarlijks +1,5% 
Jaarlijks +1.0% 
-/- 40% 
-/-1,0% 
Uitstel 10 jaar 
+ 4,8% 
Blijft gelijk 
2 % v/dloonkosten 

12 miljard 
2 jaar maximaal 
Jaarlijks +1,0% 
Jaarlijks +1.0% 
Jaarlijks + 0,5% 
-/- 20% 
-A 1.0% 
Uitstel 5 jaar 
+ 3,0% 
Lichte stijging 
1% v/d loonkosten 

Bij de afronding van de stresstest is nieuwe informatie beschikbaar gekomen ten aanzien van de 
rijksuitgaven (het lenteakkoord) en de decentralisaties. Omdat de bovenstaande variabelen vooraf zijn 
vastgesteld en besproken met college en auditcommissie, hebben wij de variabelen hierop niet 
aangepast en opnieuw doorgerekend. Een argument daarvoor was ook dat de ontwikkeling rondom het 
rijksbeieid en de bijbehorende bezuinigingen moeilijk voorspelbaar zijn en wellicht ook weer kunnen 
veranderen als gevolg van de landelijke verkiezingen. Bedacht moet worden dat de stresstest een 
gevoeligheidsanalyse is en niet een voorspelling van de meest waarschijniijke uitkomst. 

1̂ 6 ifitkpmsten i^r^ss scenario's 
DP bovehstaahde Vafiabeieh zijn dppfgefekend op zevph taai<velden in lietmeerjarehiDeeid van de 
gemeepteiSfPnlhgehrp^^ het tfeasufybeieid, de 
decentralisaties, tie bijstand, het vastgoed en de risicoparagraaf/verbpnden partijen. be Pitkpmsten zijn 
geyerifieerd fnet betrpi<iieh medeW6ri<efs vah de gerpeehte Grohihgen, In ondefstaande tabel geven wij 
tieXiitkohisteh van tieide scenario's. De bedragen gpven iiet negatieve effect yah de stressVafiabeleh in 
rniOpeheh weer PP basis van bet fheer|afehbeeiti20i3 - 2016. 

Effect stressyartabeien 2013 - 2016 

WliiaF:? -̂. 
Begroting ais geheei 24 14 
Algemene uitkering 95 73 
Treasury 
Deceritralisaties 

12 

Bijstand 28 IB 
Vastgoed 240 119 
Verbonden partijen / risicppafagraaf 
Totaal 

1/S 70 
477 

51 
287 
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Het algemene beeld uit de tioorrekening van tie variabelen is dat de stress ruwweg ligt tussen tie f 300 
en € 500 miljoen. Ongeveer de helft van de stress wordt veroorzaakt door vastgoed ofwel de 
grondexploitatieprojecten bij woningbouw, bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Ongeveer 
20 procent van de stress wordt veroorzaakt door de rijksbezuinigingen en het effect daarvan op de 
algemene uitkering. De stresseffecten op de resterende taakveiden zijn aanzienlijk lager. 

DP «;tresseffecten van het midden scenario per begrotingsjaar geven het volgende beeld: 

1 6 2 9 4 2 "^S 14 2 

14 6 17 5 20 3 20 3 72 7 

0 8 1 5 2 4 3,4 8,1 

0 4 0 8 1 2 1 5 3,9 

4,3 4 4 4 4 4 4 17,5 

30 0 30 0 30 0 30 0 120,0 

19 4 14 0 8 7 8 7 50,8 

71,1 71,1 7 1 2 73,8 287,2 

De stresseff&ctt'n\an h^t slecht weerscenario's per begrotingsjaar geven het volgende beeld: 

2 3 4 7 7 1 9 5 23,6 

19 4 22 3 25 2 2 8 1 95,0 

1 2 2 3 3 o 5 1 12,2 

0 8 Ifa 2 4 3 1 7,9 

6 9 7 1 7 1 7 1 28,2 

60 0 bOO 60 0 60 0 240,0 

28 1 20 0 10 8 10 8 69,7 

118 7 118 0 116 2 123 7 476 6 

in beidescehariP'S zijn de ihcidehteieeffecteri volledig tpegereicend aapylerpegrotingsjareh, HPewel 
sprake isyan eenincidenteei effect als gevpig vah yertfagihg eh rente, is ef VoPf gekdzPh dit Pffect te 
Verdelen oVef tie Vier begrotingsjaren. De erVaring Ipert dat dit stresseffect zich hiet in het eerste jaPr in 
yplie pnnyarig zal ypordoeh. Een stfesSeffeet yah € 30 miljPeh (midderi sceharip>eh •€ 60 ifiiljoeh (slecht 
weef scehaifiP) ligt ook meer in lijn met de werkelijl^e afwaafderipg ip de^afgeippeh tweejai^^ 

In deze bestuurlijke sahnehvattihg gaan Wij alieep kort in op tie effecten vap tie riji<sbe|uinigtrigen eh het 
vastgoed (Pfwei tie grpridexpioitatie), 
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Algemene uitkering 
pe totale stress in tieaigernene uitkering is € 72 ipiljoen in het hiititien scenario en €95 mi||oen in het 
siecht wee^sceharib. Deze stress wordt veroorzaakt door het effect vanzpwel tie fijl<stiezuinigingen als 
tie herverdeeieffecten- in destresstej^ feKeneP Wij met ri|ksbezaihigihgen yah € 12 tot B16 fniljafd, 
Wat leidt tPtePh iageî e Uitkering Pit het gemeentefonds van € |S tPt i ^ Deze 
bedragen liggen apnzieriiljk fapven de huidige inschatting van effecteh Van tie fiikSberuihigihgen Van 
€ 2,6 mlijPen Stfuctufeel. Daarnaast rekenen wij in tie stressscenarib's vanaf 2()i4 niet lier\^rdeel-
natieien opiopend tot f 5,8 rpiijoeh in het midtien Scenafio en bljha f 6 miyPen iri het slecht WPef 
scenario. Het fisicP van dit herverdeeleffect lijkt vppralSnog klein, omdat de m|njster iieeft aangegeveh 
tie herverdeeieffecteh zpbepefl<t:mpgeiijkte Willen hPuden. Het lenteakkoord was IJij hetuitwefkehvan 
de stresstest nog hiet bekend en is daarom hiet tioofgerekend. 

Vastgoed/grqndekpjg^atie 
in het Slecht weer Scenario is tie totaie stress € 240 miljoen «n in het rnidden spenarlo f 120 miljoen. 
Ter vergelijking; in tie risicoparagraaf in de jaarrekehihg 2011 is afgefPnti i 160 iriiljoeh aan fiSico's 
Voof gf PhdeplPltaties opgehofheh. Dit fisico wprdt echter op een andere w|jze befekend, nanielijis op 
Ijasis yap de bpxenmethptie en istiaarPrh lilet geheel vefgeiijkbaaf. iJesalnietteimihiS het een indicatie 
dat ide gemeehte Gfphihgen tie fisico's van de grondexploitatie in het jaarverslag ̂ p l | prudeht heeft 
bepaald. 

Het stresseffect van zowel het midden scenario als slecht weer scenario wordt vervolgens grotendeels 
veroorzaakt door Meerstati (midtien: € 76 miljoen, slecht weer: € 165 miljoen). Het uitgangspunt bij de 
berekening van de stress is dat de afzet in het midden en slecht weer scenario gedurende de hele 
looptijd van het project met respectievelijk 20% en 40% is veriaagd. Voor Meerstati betekent dit 
bijvoorbeeld dat de jaariijkse afzet van kavels voor woningen voor de resterende looptijd van het project 
is veriaagd van 250 naar 200 in het midtien scenario en 150 in het slecht weer scenario. Daarnaast is 
ook rekening gehoutien met de hogere rente en inflatie zoals weergegeven in de uitgangspunten. 

1.7 FlexiMitei^/iri^omm 
De flexibiliteit in de meerjarenbegroting vap tip genieente Grphirtgeh is nipt name te vihtieh in de 
P^vipedbail kosfen en ppijfengsteh. OhgeVeef eeh defde Van tie kosten vah de gemeente Pestaat uit 
bPThvioedbam kosten. Qe reSt betreft tiitgaveri die sarnehiiapgen met wetteiijice taken eh als zPtianig 
hiet tiif ect beThVipedbaar doPf tie gemeehte zeif. Flexibiliteit zit echter niet aiieen in de begroting. t)ok 
ruimte in reserves, irizet nieuw beieid en stopzetten van projecten i<;uhhen leiden tot (incidentele) 
flexibiliteit. 

Vppf aiie duidelijkheid willen wij nogmaals benadrukken dat het benutten van de flexibiliteit en het 
vrijmaken van rnitideleh uit de bovenstaande brphnen ingrijpehde ppiltiekekeuzes Vraagt eh 
Verregaandepohsequenties kan hebben voPr het voorzieningenniveau in destad. DergeiOHe besipiten 
zullen daarpnni aiieen genppien wprden. wanneer tie nood hoog is en acuut midtielen nodig z p orp 
optstane krielpuhteh het hPofd te kuhneri bieden. 
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In onderStaaride tabel geVen Wij de uitkomst van tie dPorfeltening yan dp flexibiliteit weer: 

Fiexibiirteit2bl3 - 2016 

Meerjarenbeeld en ruimte 
Reserves 
Extra beleid 
investef ingspfbjecten 
Lokale lasteh 
personeel 
Subsidies Ph uitgPveh cultuur & recreatie 
Oriderhoudsriiveau 
totaal 

l/S 
i 
l/S 
i 
s 
S 
s 
s 

^^^^B 
25 

138 
43 

427 
41 
52 
21 
12 

459 

De tptaie flexibiliteit pf rnahpeuyreerrUimte kpfht uit op afgerond € 460 miljoen. De belangrijkste 
ohderdelenVah de flexiiDiliteitzijrt dePeschikbare reserves (€ 138 miljoen) eri de beschikbare middelen 
yopr inyesterihgsprpjecten (bljha « 127 miljpen), 

De flexibiliteit toegerekend naar begrPtihgsjaaf geven het volgende tieeld: 
— — —. ^ * * i i ^ ^ — ' " ' ^ i ^ s;̂  

0 1 

132,0 

19,3 

118 5 

23 5 

8 3 

2 1 

3 0 

306 6 

0 2 

6,4 

12 2 

2 1 

5 6 

14 5 

4 2 

1 0 

440 

K « ^ ^ A l L 
14 9 

0 0 

5 5 

12 9 

5 7 

14 5 

6 4 

3 0 

62 9 

— - - — 1 * 

10 3 

0 0 

5 5 

2 1 

5 8 

14 5 

8 5 

3 0 

45,5 

t'^^kda 
25 3 

138,4 

42,5 

127,2 

40,6 

51,8 

21,2 

12,0 

459,0 

in deze bestupriijke Sarrtehvatting gaPn Wij kOft ih op tie fiexibilitelt in fesefves, ihvesitertrigsprpjecten Pn 
ovenge f lexibiiitelt. 

Flexibiliteit reserves 
Als Phderdeei van de reserves is het beschikbare weerstandsvefpiogen Van afgerond 114 miljpep 
ppgenpnien, in dit WeerstahdsVefrtipgeh zit ook de Stiiie fesefve ten aanzien yah tie Ehexis-aahdeleh. 
Behalve deze zijn geen andere stille fesprves nieegenpmen. Cisafnaast isPpk gekei^en naar Weii<e 
reserves, in geVal yan hppd, nog hieer ingezet kuhhen wPfden. Dit betreft Phtief andere tie reserves ISV 
en reserves nieuw beie|d. In totaal fel^eneh wlJ f 138 mlljoeh reserves toe aan dP fiexibiiiteit; 
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Flexibiliteit in vesteringsprojecten 
VVe hebben piet de gerheente Groningen een inschatting g 
WPfdeh stop gezet ih een stresssituatie en hoeveel nriitideien daafmep beSPliiKbM zouden î uhrtep 
i<;pnien. I]ieze niicjdelenzljn vervplgehs tPegefekendaah tie flekibiliteit. oe belahgfi|kStepfote 
investefingsprPjecteri zijn de Ffegiotram (afgerond € 67 rntlipen) en tie Spntbrug (€ 15 rpiijpen jn 2015). 
Daarnaast Is incidentele flexibiliteit perekehti door rpedS jgereaiiseefde ihVeStertngeh alshpg te 
activeren eh tie l<ajpitaallasten te dekken pit de structurele rtMmiei pit resulteerttn een flexibiliteit van 
128 piiljoen, rfiaaf geeft tegeiiik tiogefe structurele afschfijvihgsiasten.£)eze jaarlijkse 
afschfijVihgslasteh z|jn meegenPmen in onze berekening, Avaardppr dp fiexii?i!iteit in de jarep 2014 en 
20l|riegatief tsi 

In tptpal fesplteert diti ip geVal van stress, bij tie inVestefingsprP|ecten in^en flexibiliteit Vah € 127 
milioep, Oaafbl iPPet wei worden bedacht dat, pp het niprnent ^ 
betreitendelnvestefing, de hiefVoPf beschikbafe rhiddelen niet meef fiexibei zijn en dit de totale 
flexibility Van tie gemeente Groningen veriaagd, 

Overige flexibiliteit 
De overige flexibiliteit (€ 194 miljoen) komt uit de ruimte in het meerjarenbeeld 2013-2016, het 
heroverwegen van extra beleid, het verhogen van tie lokale lasten, het stopzetten van de flexibele 
personeelsbudgetten en het verlagen van de subsidiebudgetten en onderhoutisbudgetten. Deze 
flexibiliteit heeft een meer structureel karakter en vraagt om Ingrijpende politieke keuzes. 

Een belphgfljk pndefdeei van de fiexiblliteit heeft betrekking op de personele lasten; namelijk afgerond 
€ 52 biiilPehvDeze fiexibilitelt Is berekend door de flexibele schil van de personeelskosten te anaiyseren 
en te|>ereiieneh wattietopteyprt als tijdeHjke contracten en externe inhuur worden stopgezet, inhuur 
op pfpjecten WPfdt verminderd en wordt bezuinigd op dp overige personeelskosten. 
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1.8 Vergelijking stress en flexibiliteit 
In tie VPfige jparafafen zijh tie uitkomsten van tie doorrelcening van de siecfit wper scenario^ en tie 
flexibiliteit gegeven, Het doel van de Stfesstest is te beoprdeien of tie gehieente tie slecht weef / midden 
scenarip's het hoofd kan bieden Piet Peschikbare flexibiliteit / rnanpeuyreerfUjnite, De yergeli||<ing van 
stress en f iexibillteit iri het slecht Weer scenario geeft het Volgend beeld: 

Slecht weef scenaf id 
Flexibiliteit 
Resultaat stresstest 

3 ^ - -..'mm^.^.' 
-119 
307 

•̂ 118 
44 

. ««^^ : ; : ' ' 
-116 

63 

':mi 
" *i24' 

45 

;ftigkiiS'. 
• -477 

459 
'18 

Deze uiti<prpst houdt th dat na 4 jaaf (liitimo 2016) het weerStandsVefrnogeh een tekoft laat zien van 
€ 18 miljoen. ih dit geval IS alle berekehdeincitientele en structurele flexibiliteit Ingezet. ijjeryppf zljn 
dan omvangrijkefnaatrege'ien hppdzakelijk geweest, zoals hetihzetteh vPh eehgfopt aahtaireserves, 
het stoppen Piet eeh groot aantal investeringen (waaronder tie Regiotram), het veriiogen OZB, het 
Verminderen van tie persohele flexibiliteit, etc. Omtiat nog Sprake is van voldoehde flexibiliteit in tie 
reserves eh het stopzetten van investeringsprojecten is tie flexibiliteit met paniein iipt eerste jaar 
groot. in tie tiaarPp Volgende jafeh zal tie flexibiliteit Vopfal geVondPn nnpeten wofdeh intie structurele 
maatregelen ais Verhoging lokale lasten* bezuinigingen personele |(osten, het beppf Kpn van tie uitgayeh 
voor subsidies, etc. 

De vergelijking van stress en flexibiliteit in het mitideh Scenario geeft het Volgend beeld: 

"M.-^'C ' - ' i - ' ' -^ - ' : : ' : -^ ' -^ ' . ' ^^ •.^.^••^'''••^•-'' ••"• '•"••-

Midden scenario 
Flexibiliteit 
i?esuitaat stresstest 

;18i#:'l^' • 
-71 
307 

^^^im 
-71 
44 

-71 
63 

W^i, •'• ' ' , • ' . ' •« 

>74 
45 

js^^^gl 'T-rT 

-287 
459 
172 

De uitltpmst houdt ih dat na 4 jaar (ultimo 2016) het weerstandsvermogen een overschot laat zien van 
€ 172 miljoen. Ook In deze vergelijking wordt alle berekende incidentele en structurele flexibiliteit 
ingezet, maar het overschot houdt in dat hiefih nog een aantal keuzes gemaakt kunnen wortien, 

overall blijkt dat tie gemeente Gfonihgen eeri goetie verhoutiing heeft tussen: 
tie incitiepteie stresseffecten (grontien/ bijstand/ rlsicpparagfaaf) Ph tie Incidenteel beschikbare 
flexibiliteit (reserves eh fnaatregelen nn.b.t. investeringsprojecten); 
de structurele stresseffecten en de structurele flexibiliteit op de langere termijn. 
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De uitkomst van destresstest van beitipscenario's is in het volgende plaatje in beeld gebracht: 

500 1 

IP UStornstste<lit:iY^ers< îiario 
Peme«nt« €rohfrî «n ZOiUi'lOlS 

r IS ^ UKkomst Midden scenario 
Pemeert^Prflipbigai 2013-2016 

0.8 

I Q,e 

0.4 

125 250 376 

Stress 
500 

0.0 

1.9 yer^glijkihg rtiet stri^sis met paragraaf wemrstandsyermP9en en 
vpoi^aarsinpta ̂ ^^^ 

Voorde interpretatie van Pie uitkprnsteh Is tevens tie relatie in kaart gebracht tussen de Uikopisten Van 
destresstest eh defiSicp'sliit de parafaaf weefstahdsVefmPgen. 

Stress scenario's vergeleken met risico's paragraaf weerstandsvermogen 

Slecht weer 
Middehscenario 
Risicoparagraaf jaaff ekening 2011** 

.mi"\ \ ' ^ m . ':i\mkir::..\Mm:r^, „:= 
119 
71 

203 

118 
71 
11 

116 
7 l 
11 

124 
74 
11 

rfm^:.,.. 
477 
287 
256 

Deze post bestaatuit de incidehtelefisico's van € 191,6 rtiljoen In 2013 plus destructurele risico's van fe 11,2 miljoen 
In 2013 - 2016. Daarbij Isde waafscWjnIijkheidsfactbrvlih 90K=W^̂  meegen6m#ri, 

Het belangrpste verschil tussen de stressscenario's eh tie risicoparagrpaf betreft hei fisicp van de 
rijl<sbezuihigingeh dp dePigemerte uitkering. In tie risicopafagfaaf is hiefvoPf geefi t)edfag Ppgehomen, 
tefWijI dit in tie stresstest wel is berekend. Indien hierpieerei<erilng wprdt gehpUdeh, Itah Op hppfdiljneh 
gecohstateefd wofdeh dat de risicppafagfaaf beperkt afwijkt Van het friidden sceharip. Het siecht weer 
scehariP geeft wei veel grotere stresseffecten. 
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We hebben ook eep vergeiijldng gemaakt tussen de flexibiliteit pit tie stresstest en tie 
opIossihgsrTipgelijkhetien die het college heeft geTnventariseerd in het kader van de voorjaarsnota, 

l^iexibilitelt vergeleken met Qplossingsmdgeiijklieden 
^ E m mm 

Weerstandsvermogeri 84 84 
Totaai oplPssirigsmogelijkheden** 95 12 113 
Overige flexibiliteit 128 32 60 42 262 
Totaal flexibiliteit 307 45Sr 

* * Het verschil met de notitie "totaal pakket aan bplossingsinnpgelijkheden" betreft strOdufelecpnipphen^ 

omgerekend zijn naar incidentele middelen. In de uitwerking van de stresstest zijn structiirele componenten ook 

structureel (over 2013 - 2016) meegenojanen. 

In tie oplossingsmogeiijkheden van het college is met name gelteken riaaf tie Iricidehtele fiexibiiiteit dopr 
dp inzet Van resefyes Pn het uitstellen vah investeringsprojecten. Het tiPel iiiefvan is ook om een 
aanvulling van weerstandsvermogen tp vinden. De structurele flexibiliteit Pit dp stresstest zpalS 
bijyppf beeld tip fiexibiiiteit in persPheel, subsitiies eh ohdefhoudsniveau wOrtit niet meegenomen in de 
voorstellen van het college. 

Gezien de impact van de stresseffecten in de eerSte twee jaren (sipcht weer: f 237 piiypen pP midden 
scenario: € 142 miljoen) en de huidige omvang van het Weerstandsvefmogeh van f 84 miljoen, is het 
ten zeerste aan te raden het weerstandsvermogen in het itopiehde jaar cq. tie kprpehtie jaren weef aan 
te Vuiieh tot eeh voldoende niveau. De oplossingsmogelijkhedeh van het college in tie voorjaarsnota 
geven hiervoor een aanzet. 

1^10 stresstest en spankracht van de organlsaiie 
Blj tie start van destresstest zijn vanPit het college, tie auditcommissie en de raad vragen gesteld oyer 
tie relatie tussen de stresstest en de spankrachtyan tie PfgahisatiP. In deze pafagfaaf paan Wij kpft ih 
op tieze vraag. 

Allereerst wilieh wij beriadrukkeri dat de stresstest eeri financieel model is, waarmee irizjcht wprdt 
gegeyen in de mogelijke effecten van stress en de everitueie manoeuVfeerfUimte ih dp begrPtihg, De 
spankracht is daarin niet expliciet beoortieeld. Tegelijk zien wij wei in de resultaten van detipprons 
uitgevoerde stresstest dat tie pipgeljjke stfeSseff pcten bij tie gemeehte Grohingeh aanzieniijk zijh en 
indien deze zich Vooftioen een behoorlijke impact zullen hebben op tie prganisatiei 

In onzP managementletter 2011 hebben wij daarover al het yolgende aangegeven: 
'/n de afgelopen jaren zijn de risico's in de bedfijfsvoerindenin de fitianciSie positie &egendrheh. Het 
gevolg vodrde gemeente Groningen is een voile agenda als gevolg van majeure externe ontwikkelingen, 
een groot aantal omvangrijke prp/ecten en ingrijpende interne drganlMledritwikkelihgen. Daarbijis de 
onderlinge samenhang groot en zijn de meeste ontwikkelingen pnbnikopnibaar; de reorganisatie en 
concentratie van de PIJOFACH-taken worden bijvoorbeeld rriede ingegeVen door de noodzaak om te 
bezuinigen en de investeringen In bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg wordt mede ingegeven dopr 
externe: financiering via RSP- middeleh. Voor de gemeente Croningen en de organisatie betekent dit 
echter de komende jaren een aanzienlijke opgave.' 
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Vervolgens bleek uit tie jaarrekenihg 20l 1 en pns accouhtahtsvefslag 2011 PPkPPgtiat defirtahcigle 
positie irinrtlddels zwaar onder dfukstaat. In 2011 is vanwege tie recessieeen afwaardpring van4e 
gronden nppdza1<eiijke geweest van in totaai ̂ 163 miljoen, in totaliteit is daafPieelh de afgelopen twee 
jafen fuwweg€ 122miijoeri op gfPridehafgewaardeerd. Dit heeft eenenprnieinipact op het resultaat 
en het weerstaptisyerpipgen yah 20iL 

Uit tie stresstest bijjkt vervolgens datooi; in de kpmende jarendestfeSseffecteh npgeehaahziehlijke 
imisactkunrteh hebben Pp tie fihancieie positie en de organisatie van de gemeente Grpningen. Weliswaar 
ilj|t tie gepieente Groningen over voidoeride fiestibiiiteitte beschikken, maar zal wel Vfagen om tie 
hpdigePeieidskeuzes die Wellicht ook hog gepaard zullen gaan met het realiseren yap flexibiliteit dppr 
extra te bezuinigen pp dp perspnele kosten C€ 1.4,5 miljoeh structufeei of Phigerekehti in fte's ca. 
225 fte). Dit zalrdah haaf alle Waarschijnlijkheid ten koste^aan van tiespanitracht van tie organisatie. 

Bij tie anaiyse Van de uitkomsten van tie Stresstest en Pe mogelijke beielclskeuze zal daarom relcening 
rnpetep Vyprdep gehpMdencmet deze Spankracht vap de^rganisatie. Wij adVisefen tiaafPm, Uitgaahtie 
van het groeirhodei Vah deze stfesstest, in een volgende fase pen pieer gedetalileerdere analyse pit te 
ypereh yah dp effecten van stress Pn flexibiliteit op tie spankracht van tie ofganisatie. Dit zou kunPeh 
door een rnlefgedetailleerde benchmark Pit te voeren op tie kwantitatieve en l̂ waiitptieye personele 
bezetting ep tie relatie hiervan met dp stfesseffecten Pn tie tiexibiliteit (afhankelijk van de daarin te 
rhakeh keuzes). 
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2 Achtergrond en Inleiding 
2.1 Doelstelling stresstest 
Gemeenten staan voor grPte financiele uitdagingen en onzekerheden. Bezuinigingen, pnivangrijlce 
decentrajisaties, tialende inkomsten uit het gemeentefonds eh een stagerehdeafbeids-eh Wonihgmafkt 
hebben eeh forse impact op tie financiele positie van gemeenten. 

Ook tie gerheente GrPhingen heeft Pier mee te maken. Daarnaast peeff tie gehieente zelf belangrijke 
beieidsanriblties en ypprnemens tp jhyestereh in gfpte prpjePten, Deze Pntwikkeiihgeh zjjri aahleitiing 
geWeeSt VoOf de gerPeehte Gronlhgen om een stresstesttiit te voereh. 

Het doel van de stresstest is Pm te lateh zien hoe stressbestendig de financifle ppSitie van dp pemeente 
is en welke nianpeuvreerrulnite In tie begfoting aanWezig is. De strPsstest kah hiermee eeh hulprhiddel 
zijn Vppf de besluitvorming Pver het Peleiti en tie (meerjaren-) begroting. Daarom richt tie stresstest 
zich enerzijds op het doprrel<enen van Pen slechtweer stehafio ih tie meerjarehbegrPtihg Ph ahderzijtis 
optie mogelijkheden binnen de meerjarenbegroting om tegenvailers pp te kpnnen yangen. 

De stresstest is pen hieuw instrument voor gemeenten. In februari 2012 is tie raadcpmpiissief irtanciln 
en veljigheid geTnfofhieerd oyer hel plan van aanpak VoPf tiestfesstPSt. 

2.2 Wat is een stresstest? 
2.2.1 Achtergrond 
De stresstest Is van prigine voortgekpnien uit de techrtische sector. Enkele jafen geletien is de 
stresstest ook geintroduceerd in tie financiele sector. In deze sector wordt niet tie stresstest getoetst of 
pen ifinancieie instelling, na het doprrekehen Vah een stfessScenariP, Voldoet aan tie rhinimaie 
kapitaaieisen van centrale banken. Voor gemeenten |s tie stresstest pen nieuw instrumeht Wat kan 
wortien ingezet als pen verlengtie van het gemeentelijk fisicomahagement. 

Overheldsprganisaties hebben belangrijke maatschappelijke taken voor burgers en bedrijven. Daarom 
mag van gemeenten verwacht worden dat zij hun financiele planning gpep op ofpe hebben. Na diverse 
bezuihigingsronden presenteren tie meeste gemeenten hog stPetis een sluitende begroting, maar de 
essehtieie vraag is of en hopveel reknog aanwezig is in de gemeentelijke financien pn in hoeverre 
gemeenten nog bestand zijn tegen PleuWe tegenvailers. 

2.2.2 Decision Support 
in septembef 2011 heefttie raad VaP tie financiele verhoudingen een advies uitgebracht over de 
modernisering financieel tpezicht, tilt naar aanleiding van een cPhsultatie van dp minister vah 
binnenlandse zaken en konihkrijksfeiaties. In tilt advies geeft tie raad ook aan dat zij pen vorm van 
stresstest van belang achten voor tie toetsjng vah tie gemeentebegroting. 

Pe kemgedachte bij het uitvoeren van een strpsstest is dat het, in geval van economische onzekefe 
ontWikkelihgeh, belangrijk is te weten hoeveel stress een gemeente aan kan, Daarmee is eeh stresstest 
pen nuipmiddei bij het riemeri van (lange tPfmijn) beslissingen niet betrekking tot tie rheerjareri-
begfoting en investeringen. 
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Omtiat dp tipof ons uitgevoerde stfesstest is Opgezet niiddeis een financieel model is in f eitesprake van 
eeh Decision Supporl; System, waarmee geahaiyseerti i<an Wpfden Wat til^ gevpPllgheid is van eeh 
gehieente yporstreSsscehariO's en hoe financiele tegehvailefs kunnen wortien opgevangen. 

2.2.3 Aanpak Ernst & Young: stress |n nictn6|tjyr0rruinf)te 
Zeer repent hebben tie gemeehteh AmstPftiam, Den Haag, Rottertiam en Eintihoyen eveneens een 
vergelpbare stresstest uitgeyperd. ip dp dppr ons UitgeVPef dp stfesstest zp wij nog Pen stap vefdef 
gegaah en h^pen WU niet alieeh stfPss doofgerekend, maareveneehs pen inschatting gepiaakt vap 
financilie flexibiliteit/nianpeuyreerruipite Van de pemeertte in de kPrttehde begfptingpeficJde. 

De definitie vopr tie stresstest die wij hahterph is: 
"Pe Ernst & Young Stresstest U een yihahcieel mode/ om toekomstgericht de financiele stabiliteit en 
flexibiliteit van een geineenie ts cinaiyseren in een sjedlrtweersceharid.'' 

De resultaten van deze stfesstest geven de of ganisatie, het cPiiege ende raad: 
- inzicht in tie finahcieip stabiliteit eh manpeuvreerruimte van tip prgahisatip; 

ondersteuning bij bet tpezicht op ep tie cpntrpi tp tie Prganisatie; 
- betere onderbbuwing eh rtieef vertrouwen in tie tiiscussie met tpezichthouders (provincie); 

pen gped Instfument yangood gOVefhance, een transparaht cohtrbierhiddei; 
eeh iPPti inzicht in bet dynarriische iange terrPijn risjcoprofiel van dp gemeente; 
peri toPkPrf)stgeri(|rl̂  insciiatting van risico's en weirstandsvenTipgeh. 

2.2.4 Stresstest als onderdeel van planning & control 
Destresstest feapals instrument pp vefschillehde mpmehtpn wPrden ingezet, bi|vPpfbeeldi 
- bij de vPorjaarehPta of de besluttvormipg rpndpni de (rpeerjaren-i bpgfptlng; 

ajs tpetslnstfuipept achtefaf pp dp gevpeligheiti van tie meefjarenbegfPting; 
t)ii debPslissing om een omvangrijke inyesteripg in bijypprbeeid pen WpningbpUW-pf 
inf fastruptufeel pfpjecl; 
blj analyse yan de financiele positie van gemeenten In pep vpprgenomeh samenwerking-

m onze visie zou de stresstest op termijn structureel onderdeel mppteh WPfdeh yan dp reguiiefe 
piahning & cphtrPl cyctus van de gemephte, Om structureel inhoud te geven aan de stresstest 
onderkennen Wij df le fasps: <i) het Ulivperen van tie stress test, (2) het gebruiken Vah tie uitkpmSteh Pn 
(3) Het VPedeh van Pen control cycius met bPhulp van Pen fhPhitoring systePm. in onderstaand scherria 
jgeven wij weer hoe tie stresstest hierin vorm kan krijgen. 
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y 1 \:! y 
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generen 

Omdat nog sprake is van een grpeimodel Wprdt in deze fapppftage aliePn tie eefStp fase uitgeWerkt; 
namelUk het uitvoeren vah de stfesstest^ 

2.3 Reikwijdte 
Wij hebben onze werkzaamheden yprriciit in pvereenstppiming nipt Nederiands recht, waafohder 
Stahdaafti 4400 'Opdrachten tot het Verrichten van overeengekomen specifieke werkzaapiheden niet 
betrekking tot financiele Informatie'. 

Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het 
verrichten van die werkzaamheden die wij met de gemeente Groningen zijn overeengekomen en het 
rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen 
uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in dit verslag opgenomen 
cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole Is toegepast en dat evenmin een 
beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden 
ontleend omtrent de getrouwheid van de stresstest en toelichtingen daarop. 

Het is de t)edoeiing dat U zelf een oordPel Vormt ovef de werkzaamheden eh OVef tie in tilt fappoft 
Weergegeven bevlntiingen en op basis daarvan uw eigep conclusie trekt, Wij wljzeh U ef op da! Indieh Wij 
aartyuiiende wef kzaamhedeh zouden hebben verricht of Pen controle- of bePofdpiingsopdfacht zouden 
hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunneh zijh gebracht die vOof U 
Van belang kunnen zijn. 

2.4 Opbouw rapport 
De resultaten van de stresstest zijn in deze rapportage ppgenpmen. In hppfdstui< 3 zullen wij de ppzet 
van de Stresstest beschnjveh eri de uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd. In hoofdstuk 4, 5 en 6 
geven wij de resuitatpn yan tie stresstest weer. In deze hoofdstukken geven Wij respectieyelijk tie 
beschrijving van tie Stressvariabelen, de doorrekening van het stressscenario en tie analyse van tie 
flexibiliteit. 
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3 Uitvoering onderzoek 
3.1 Aanpak stresstest 
ih maart 2012 is het college Ph de raadeopimissie financi|n en yeiiigheid igeTnformeerd PVef de aanpai< 
yan de stresstest. In dit plan Vah aanpak zijn tie stappen weefgegeveh die bet Pltvoeren van de 
stresstest bevat. In onderstaand overzicht pebben wij deverscliillendestapRehJhpWsohdefZpett 
samengevat: 

I 
Stabk 

[̂ techf6e'er sceflsrlo f 

I :/H 

1 /• I 

i '//v r e. . } . . / / I 

,.ii,.«....i»it.w.^i.t.Sa.,i.tB,iiXjii...^ 

In de eerste stap wordt geTdentificeerti welke gebledeh dopfgefekehd zuiieh Woftiph Ph wofdt irthoUd 
gegeven aan de slecht weer variabelen. Om tot een goede onderbouWing van tie stressyarialjelen te 
komen hebben wij, in samenwerking met tie concemCohtrollef, voof elke variPbeiepfzondeflijk eeh 
gesprek gevoerd met de betreffende specialist van tie gemeente Grpningen. Daarbij zijn de yoligehde 
wefkzaamhetien uitgeyperd: 

inhpudeiijite uitleg geVen van tie stfesstest aanpak; 
ahalysefen Vah slecht weer variabelen en of elke slecht weer variabele een materieie ihipact heeft 
op bet meerjarenbeeld; 
navraag doen naar tie huidige inschatting ten behpeye vpn dp nieerjafPnbegrptihg 2012-2Q15 eh 
eyentueei het niieefjarehbeeiti 2013 - 20I6 en de ohderbPuwing hiefbij; 
het Jn samenspraak bepalen van een realistisch slecht wePrscenarip ep yastleggen vap dp SlePiit 
weer variabelen; 
onderbouwd eh vergeleken van dp variabelen met externe brpnhpn, 

Bij het bepalen van tie slecht wepr vartabeien jsgeredeneerdvanuitcie gemeente. Dp vraag tile centraal 
staat is: We!i«e extefne phtWikKPIing kan materieip firtancieie impact hebben op de meerjarenbegroting, 
De uitkomsten van deze stap, dp twee slecht weerscenario's, zijn ypprgelegd aah dp audit cpnirnittee 
en yastgesieiti in hpt college Van burgemPestef en wethouders. 
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In deze stresstest zijn wij uitgegaan van 2 scenario's, een slecht weer scenario en een midden scenario. 
De ketize hiervoor ligt gelegen in tie inf ormatiebehoefte Vah de faadScommissie hinancien en veiiigheid 
over tie effecten van een 'minder negatief scenario, hiet midden scenario ligt tussph hpt slecht wPef 
scenario en de huidige realistische inschattingen. 

In de tweede stap hebben Wij tie stfeSsVariabeleh, in sarhehwefkihg hriet de of ganisatie, doorgerekend 
op de belangrijkste taaltveltien binnen de begroting. Het voigende figuur laat dit vlsupel zleh. 

';;A;igemen6".b'egrot)ngsuitgangspuntBri; 

De basis ypor tiedopf rekening is het meerjarenbeeld 2013 - 2016 uitgangspunt. De uitkomst van tie 
tioorrekening van dp stresssceharip's resulteert in een aanpassing yah bet meefjarehbepld. Per taakVeld 
is pnderzPcht pp welke wijze tie slecht weer variabelen impact hebben pp de gemeentelijke begroting. In 
hopf tistuk 4 zullen wij tie belangrijkste aannapiesPh uiigarigspunten BerPfhtrpnt besciirijvehi De 
uitkomsten Ph uitgangspuhten zijn besproken met de specialisten en concerncontroller vande 
gempente Grpningens 

Om het slecht vyepr scenarip tp kunnen opvangeh is tevehS gekekph hPar de mahoeuvfeprruimte 
(financiele flexibiliteit) in de fihahCieie positie van de gemeente. Allereerst ts dapfbij gekeken naar dp 
mogelijifheidpnri beschiitbare reserves In te zetten,|nyesterihgsprpjecteh pi t te stplleri eh haar tie 
mogelijkheden om nieuwe beleltismidtielen in te zetten. Vervolgens is ook eventuele flexibele ruimte 
gezocht in debejangrijkstekpstenposteh(persohele kosten, subsidies, onderhoud) eh beTnVloPdbare 
opbrerigsten (belastingen). Ook hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met controllers en 
specialisten binnen tie gemeente. 

3.2 Algemene uitgangspunten 
Oe stresstest is een nieuw instrument voor de gemeente Groningen. In deze rapportage \s de uitwerklfig 
opgenonrien van een eerSte stresstest die op deze wijze is uitgeVberd. Ortidat Pr sprake is Vah een pilot 
brehgt tie uitWerking ook beperkingen met zich mee. 

in tie commissie financien en velligheiti van februari 2012 is het plan vahaanpa|< voor tie stresstest 
Uitgelegd. Daarbij is behadrukt dat Pr spfake is van een grpeimPtiel. In tiPze eerste pilot hebben wij ons 
gericht op de variabelen en taakveiden die de grootste impact hebben op dp f inancieie positie van de 
gemeente, Dit lichten Wij irt bijlage I toe. Omdat wij de stresstest zleh als een terugkerend instrumeht in 
de planning & control cycius, zal gewerkt Worden aan yerbetefihg, precisiefing en verdieping. Deze 
verdieping kan plaatsvinden doofaanhames Vefdef Uitte Wefken en uitslultingen nader te onderzoeken. 
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I3e volgende uitgangspunten zijn van belang bij hpt kennishemen van deze stresstest: 
tie stresstest moet wprden gezien ais een flnancigle analyse die pntiersteunend lean zijn yppr tie 
l<euzes die pipeten worden gemaakt VPor tiet meerjarehbeieiti VPn tie genieehte Gi^hihgeni 
deze Stresistest is een financiele uitwerking van een slecht weer scenarlp. pe uitkpnist rppet piet 
pis waarheid wprden aangphPrnen, tiaaf neteen vpofspellihg is Van Wat mogelijk kan gebeuferi. 
ih deze stresstest wordt een scope gphanteerd van yler jaren; dps 2013 tpt en pipt 2pi?6i De 
iaarrelsening 2Qi^i, dp fciegrotirtg 20l2fen het meefjafenbeeld 2013-2106 vofmeh het 
VeftfPiipunt; 
Wii hebbPh h hPofdiijrien rekening gehouden met tie Phtieflirigp sartienhahg van tie vefschillehde 
Variabeleh; 

^ Wij yCifen destresstest Pp hPPfdlijheh pit, DaPrbij ItijkPh Wij haaf tie belangfijksiteihvlPedeh ert 
beieidsVeltien. 
dppfdat fnaatschappPlijke heyeneff ecten zich moeilijk fihahciePl laten veftaieh, ziJh deze niet 
meegehomen iri dP tioorrekening. 

^ l i j dp gemeente Grphih^en ngt een opdracht van € 80 fnipen orn beltehde tekorten Pp te Vahgen 
en het weerstandsvermogeh pp pell tebrengpn, iHpt college beeft opiossingsrichtingen 
geinventariseefd. Oeze pjjIpsSihgSriChtingeri nfiai<eri obkoritieftieel uitvan definahciPie 
fiexibiiiteit In deze stresstest. 
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4 Uitqangsppsit ie s t resstest 
4.1 Slecht weer variabeleh 
Bij het bepalen vah de slecht weer variabelen is tie begroting van de gemeente Grpningen het 
uitgangspurtti Siecht Weer variabelen zijn variabelen Vah bultert af, tile materieiP inipact hebben op tie 
gemeentebegroting. Op een 6-tal gebieden zljn deze variabelen bepaald. In tie navplgende tabel hebben 
wU tieze variabelen Samengevat. in tilt hPoftistuk zulleh Wij per variabele pen kPfte toeiichtlng geven^ 

Sieciit weer variabelen per scenario 

Rijksuitgaven / gemeentef ontis 

Rente, inflatie en loonkosten 

(Wonihg)bpuwontwikkeling 

Werkgelegenheiti 
Inwoners 
Decentralisaties 

Rijksbezuinigingen 
Herverdeeleffect 
Rente (kort + iartg) 
Inflatie 
LPorikostenontwikkeling 
Uitgifte kavels 
Opbrengsten + kosteh 
Fasering NIEGG 
Bijstandsgerechtlgtien 
Aantal inWonefs 
Tekort wwnv 

16 miljarti 
3 jaar maximaal 
Jaariijks + l,5?Ji 
Jaariijks +1,5% 
Jaarftjks + iib% 
-/-40?4 
-/-1,0% 
iJitstei 10 jaar 
+ 4,8% 
Blijft gelijk 
2 % v/d lophkosten 

12 miljard 
2 jaar maximaal 
Jaariijks +1,0% 
Jaariijks * 1,0% 
Jaariijks * 0,5% 
-/-20% 
-/-1;0% 
Uitstel 5 jaar 
+ 3,0% 
Lichte Stijging 
1% v/d loonkosten 

4.1.1 Rijksuitgaven/gemeentefonds 
I5e algemene uitkering uit het gemeentefonds is tie grootste InkomenSbfon (jaariijks ca. € 270 hiiljoeh) 
vPor tie gemeente Groningen. De hoogte van tie algemene uitkpring is enerzijtis afhankelijk van tie 
totale landelijke omvang vah het gemeentefonds, anderzijds van verdeelmaatstaven tiie het 
gemeehtefpntis verdeelt over de gemeenten. Door het 'trap pp - trap a f principe stijgt Pf daalt het 
totale niveau van het gemeentef ontis met tie omvang van bepaaltie rijksiuitgaVen. Bezuinigingen op 
rijksniveau brengt derhalve een vertaglng van het gemeentefonds met zich mee. 

De maatregelen uit het lenteakkoord laten pen totaal pakket van € 12 miljard zien, Het effect vpn deze 
maatregelen op hei gemeentefonds zijh mPmehteel nog niet bekehd. Voof deze stresstest is uitgegaan 
van de scenario's dat het rijk € 16 miljard in slecht weer en € 12 miljarcl in het rnjdden sceharip zal 
bezuinigen vanaf 2013. Voor tie tioorrekpnihg is gebruik gePiaakt Van insChattlngeri van PAUW en VNGi. 

Naast rijksbezuinigingen is tie hefvertieling Vah het gemeentefonds een belangrijke factor. De gemeente 
Groningen schat het risico van een nlpuwe verdeling In op ca. € 10 milJoeh- Vanwege het afgesproken 
maximale hervertieeleffect Van € 15 per irtWoner. zat tilt nadeel gefaseerd effect bebben op de 
gemeente. Aangezien de Minister van BZK reeds heeft aangegeven tie herverdeiirig voor woonfuimten 
pas in 2014 door te voeren, is dit effect ook pas vanaf 2014 meegenomen in tie strpsstest. 

^ Een uitgebreide notitie over de slecht weer variabelen is reeds eerder behandeld in het college van 
burgemeester en wethouders en de audit commissie van de gemeente Groningen. 
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4.1.2 IRente, inflatie eh loonicosten 
in het meerjafenbeeld worden de actuele prognoses inzake rente, inllatle ep loon!<oStenstijging 
pieegenpmen, Deze factoren rhaken een belangrijk ontierdeel uit van tie kpstehpfoghPsi vah tie 
gemeente. 

De rente (kort en lang) is historisch gezien laag. Door huidige economische ontwikkelingen zijn de 
actuele verwachtingen dat de rente niet fors zal stijgen. De gemeente houdt in het meerjarenbeeld 
rekening met een lichte stijging, gebaseerd op CPB-vooruitzlchten. In het slecht weer scenario gaan wij 
uit van een opslag op de huitiige verwachtingen van zowel tie korte als tie lange rente van 1.5%. In het 
mititien scenario houtien we rekening met 1% stijging. 

Voof tie ihflatieis eveneens aansluiting gezocht bij het Centraal Ecpnprnisch Plan2()12. Hierin Wpftit 
een Infiptie ingeschat van: iv75% in 2013 opippenti tPt 2,25 % in 2015. De gefheentefekeht zeif niet 
een VaSl pef cehtage Van 2|i25^ voor tie gehele iooptijd. VPpr dp bepatirtg ypn tiet slecht wepr sceparlo is 
ein ppsiag Van %M> flehanleerd, HiStprisch gezien is net beeld watlilermee ohtistaat hiet extreerfi 
hoog. DesdhdankS is het scenario in vergelijking met het Cpntraal Economisch Piap 201;^ hppg. 
In hPt midiph scenario gpan Wij pit yah eeh Ppsiag yah 1,0%. 

In het meerjarenbeeld houden wij rekening met een loonkostenontwikkeling (inclusief sociale lasten van 
2,1% per jaar. Het cijfer is gebaseerd op het eindbod van de VNG voor tie CAO gemeenten en op lokaal 
beleid. We gaan uit van een loonstijglng van 1% in 2013, een stijging van de sociale lasten van 0,5% 
(gebaseerti op informatie van tie commissie voor arbeidszaken vanuit het verieden en eigen 
inschattingen in overieg met andere gemeenten) en een vergoetiing voor tie incidentele looncomponent 
van 0,57% (lokaal beleid). Omdat voor de jaren na 2013 geen informatie beschikbaar is, houden wij in 
de periode 2014-2016 ook rekening met 2,1%. 

in eeh siecht weef scenario ziin efdiVPfse krachten tile irtvlPeti he'bben op de ioonkostenontWikkeling. 
Bezuinigingen en recessie zullen piaken pat gemeenten de ioonkpstpn willen drul<ken, hipar weflthemefS 
zpiieh stf even paar kooiikfPchtbehpPd. Dfuk op depensioehfbhdseh kah lelden tot hoigere 
pensioenpremips voor de wefkgeyer. Vanwege dp recessie hpiiden yye in het sjechtweef scenaf io 
daafPrn fiei(ehihgi rtiet Pen opslag van 1,0 % ten PpzichtP Van ohze huidige inschatting, In betrriidden 
scenario houden vvij fei<entng mpt pen Opslag van 0^5%. 

Overigens is #Pn van dP maatregelen uif het kunduz-akltoprd een 0-lijn Vppr ambteharen. vanwege tie 
Phzekefe(blijVehde) Status Van het akkoofti, is een slecht weer scenario geschetst die niet gebaseerd is 
c^ dit alikoprd. (3verigens heeft ipOhl<iPstehontwii<keling ook betfekkirip pp WerkgevefSiaSteh. 

4.1.3 <Woning)bouwontwikkeling 
pe ypprraden gronden (ruwWeg 500 itiiljPeri euro) zijn een bplahgfijk ortdefdeei bij de beoofdPiing van 
tie f ihahcieie ppsitie yah een gemeente. De waardering van de explpltaties zijn gebaseerd op prpgnpses 
en aErtihppies, Wijzjgingenirt tip pafametprs Voof peze famihgen kiinnen grote effecten hebben Pp de 
Waaf defihg van tie exploitatie. 
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6m dp impact pp grondexploitaties te kunnenlnschatteh zijn tie vPlgendP variabeleh van beiahg: 
onivang en fasering uitgifte kayels wpningen/betirijyentefreinen; 
rente; 
iriflatie kostPnniveau; 
OPbrengststijgingen iriflatie, 

Vopr dp doorfekenihg vap het siecht WPef scenario wordt gekeken naaf tie beiangriji^te pfpjecteh 
bihhen tie gfPhdexploitatie, te weten l^eersitad, Wpstpoprti Eurppaparic, NIEGCJ Pn de pvprige 
grondexplPitaties. Hiefmee hebben wij pe belangrijkste effecten binneh tie gfbhdexploitatieste pakken 
(80/20 regel). Oegevolgeri zullen zich veelal op langpre termijn ypPrdopn, niaar yi(prdeh teruggerekend 
haar begrptingsjaar 2013 vanuit hPt principe dat Verliezen rrioeteh Woftieri gehPnrieh als ze bekend zijn. 

Omvang en fasering uitgifte woningen / kavels 
Voor de geselecteerde complexen wordt in het slechtweef scehaflP gerekend niet een daiingyah tie 
uitgifte van 40% van de genoemtie grondexploitaties. In het midden scenarip hpuden Wij rekening met 
een tiallng van 20%. 
Voor Meerstati betekent dit dat uitgegaan zal worden van 150 ep 200 wpnlngepper|aiar (in plaats van 
de huidige 250). Voor Westpoort wordt uitgegaan van een uitgiftetertipo Vah gemiddeld 1,5 ha eh 
2,0 ha (nu: gehiidtield 2,5 ha). Voor Europapark wortit uitgegaan van 15.000 m^ en 20.mo m^ uitgifte 
<m:25.0C t̂n^h 
EfWPrtit Uitgegaan van eeh elntitermijn voor tiezecomplexpn van 2()37(maxinialelppptljd yan 25 jaaf). 

NIEGG 
OPi( voof het faPpaien van het effect van nog in exploitatie te nemen gronden (NIEGG) rekenen wij met 
pen slechtweer en een midden scenario. In het slecht weer scenario wordt, in verband met geraamde 
stagnatie Vah tie IPpentie projecten, voor tie belangrijkste NIEGG-projecten uitgegaan van een uitstel 
van dp start van het project van 10 jaar. In het midden scenario houden wij rekening met een uitstel vah 
5jaaf. 
Vopr de NiEGG zijn deeis tentatieye befekeningen opgesteld ter PhdprbPuWing Van tie waartiefihg. Voor 
deze complexen Woftien tie variabele ppbrengststljglng en lnfiatiedpprgerel<endzoals hieryppr 
beschreven. ypor de pvprige NIEGG pfojecten en de meer stfategische grphdeh Wofdt Pp basis van tie 
boPkwaafde Pen risico-ihschattihg gemaakt (rente effect, boekwaarde grpndeh) ip het leader vap eeh 
slecht Weef en pen midtien scenario. 

Rente 
Voor tie rente wortit aansiultihg gezpcht met de eerder gehPemtie scehario's vppf rertte, Daaf IS in hPt 
slecht weer scenario eeh Opslag van 1,5 % gehanteerd op de huidige verwachtingen, in bet midden 
Scenario is een Opslag van 1,0% ppgehomen, 

Opbi-ehgststijgih^ eh inflatie kostenhlveau 
in dp explpitaties wortit gerekend nnet zowei eeh opbrehgst- en kPstenstijglng. Deze twee variabelen zijn 
nauw aah elkaar verbPndefi. In het slecht weer scenario gaan wij uit van een daling van dp kosten-
opbrengststijging met i %. Deze stijging van kosteh en opbrengsten moet los gezieri wofdeh van tie 
gerneehtelijke Infiatiepercentages, aangezien hei in de grondexploitatie specifiek gaat om de 
kostenstijging in dp bpuvs^sectpr. 
In het mitideh scenario gaan wij uit van een daling van de opbrengststijging en inflatie van 0,5%. 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2012

89

| | M " " " " 

MIERNST&YOUNG ^m^̂ ^ 

AAA Werkgelegehiieid 
net macrobudget yppr ihkoniensondersteuning bedraagt pngevepr 115 mi|joen euro van hettptaal pan 
baten yan tie geffipehte 6rpnjngen. Het uitgarigspunt blj tie financiering Van tie bijstahti is tpttiusver tiat 
het f ijk irt allpigevaiieh een toereikend macrobudget ter beschikking stplt; eppstijging yah liet 
bijstandsypiuhie Ip het macrobudget wortit gpcpnipenseerti. Het macfobudget hangt Ih lielan^ijke mate 
samph nietliet macf 0 btjstandsvolume en de uitgaven tiie hiervppr wprden gepleegd, Het landeei van 
een gemeente in bet rtiacrpbudget WOfdi bepaald door eeh vefdeelsystpfhatlek Vah het fijk. 

Pe ftipgeiiji^ stfessyppf tie gemeente csfpningeppii net gebieti van werkgelegenheid wpfdt bepaald 
door Pert gfPtef aandeel van Groningen In het iandpiijke bijstaptisyplurne. pen jgroterp afbpuw van 
gesubsidieerde arbetdeh dp ttipgplijk grptefeimfiatt yah beiuiriigihgeh ih de pufciliei<e sectPf als gevpig 
van fijksbezuihigirtgeh, 

Het lahdelp bijslahdsvolume wordt beirtvloeti tioor de pritwikkeling van dp jandeiijl<e weri<iopstieid, 
Regiprtaa! geldt dit ̂ ais afgeleide van delandelijke pntWikkelihg- dok. Uit de cijfefs tiilikt dat in tie 
afgelopen 5 jaaf tie werkloosheid in Groningen gemiddeld |,9?4lipgerligt tiah landelijk. Daarnaast kah in 
hpt algemeen wprdien gpsteid dat de wpfl<geiegenheid in de gemeehte Grohingeh vopr een felatief groot 
aahtieei aanwezig is in deoVerheidssectoren. Dp VprWachte jSezpIHiglngen dopr het rijk luhnen daafom 
pen reiatlef grptefe Impact hebben pp dp Werklposheid in Gronirtgeh, 

in het slecht weer en midden scenario gaan wij uit van een grotere toename van de werkloosheid in 
Groningen dan landelijk. Dit ieidt ertoe dat ons aandeel in tie landelijke werkloosheid toeneemt. Bij een 
gelijkbljjvend aantieel in het macrobutiget ontstaat tian een nadeel. 
In het slecht weer scenario gaan wij uit van een extra toename van tussen de 300 en 400 bijstands
gerechtlgtien ten opzichte van tie huitiige ramlng. Ons aandeel in de landelijke werkloosheid stijgt 
daarmee tot 2,85% in 2016. 
in het Tnlddph scenarip igaah Wij pit van Pert extra toPrtPme Van circa 200 bptandsgerechtigden. 
Daarmee stijgt ons aandeel in tie lande|ijt(e werkkjoshPid tot 2,150% th 2()i6. 
Pe stf ess Voof Grpriingen Wof dt bepaaid door tiat ohz6 uitgaven harder groeien dan het budget dat wij 
van bet fijk krjjgen. in dp beitie scenarip's gaan vvij pr vanuit dat pps aahdey Ih het landelijke budget 
gelijk biijft op 2,61%, 

4.1.5 Inwoners 
oe gehieehle Grohingeh laat tie afgelopeh Jafen (19^-2012) een constantegrpel zien in hptaantal 
inwoners. Dp tiorpinante factor in deze gfpei is het fitpie waarmee tie WphifjgbouW pfogfamma'S Worden 
gef eaiiseefti. De beVolkihgsomvang en -samenstelling hebben een reiatie met de (ornvang van tie) 
algemene uifitering en de belaiStirtgen en lieffirigenvari eeh gemeente. 

Dp pptwiltkeling vap apntai inwphefs en de mogelijke financiele imjaaPt die daafvah Pit gaat Wofdt 
iridifect betf okkeri in veflragingsfacf or van tie gronden (bij de uitgifte van kavels voor woningbpuw) pn 
is als zodanig pntierdeei yah tie uitwei1<ing van tie stressvariabele economische ontwikkeling. Verder 
geidtdatde ontWikkelihg van het aantal inwoners invloed heeft ppdpaigpmene uitkering en 
beiastlngen. 
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Omtiat sprake is van pen constante groei in tie afgelopen 15 jaren en Wij oPk voof tie konEiende jafeh eeh 
groei verwachten, houden wij in bet slecht weer scenario rekening pipt eenstatiilisatie van het huidige 
aantal inwoners oP 1^1.295 ihwohprs, in het niidden stenarip gaan wjj uit Van een lagefe grbiei Van het 
aantai iriWOnefs, Deze scenario's houden rekening met hetyertraagd of tppdele realisefpn yan dp 
WpriingbpuWpfpgramma's, 

4.1.6 Decentralisaties 
In tie komende jaren krijgen gemeenten te maken met drie decentralisaties van (Wettelijke) taken van 
het rijk naar tie gemeente. Het betreft de decentralisaties Vpn djyersefegelingeh pp het geblpd Van 
werk pn inkomen (tie wet Werken hpar Vermogen), tie niet-medlsche AWBZ-begeleiding en de 
jeugdzorg. Voor deze taken worpt de gemeente integraal yerantwoprdelijk. Vppr epn belangrijk deel 
(jeugd eh AWBZ-begeleiding) in eeh beieidsterrein waarmee gemeenten geeh of weirtig ervaring 
hebben. 

GemeenteItrijgen aanzienlijke budgetten oyprgeheyeid, rnaar daarpver Js pp|( hpg Veel Ontiuidei|jl<heiti. 
Zeker is tiat Pr in ipdefpeVal bezulhigd wprdt opPie omvang van deze budgetten: 

op de budgetten AWlBZ-begeleiding wprdt 5% bpzuinigd; 
op de budgettenin het nieuwejeugtisteisel WPftit 10% bezuinigd, 

VPof tieze taken is daamaast in de Voorbije jareh sprake geweest vah een aanzienlijke volumegroei als 
gevolg van pen toenepiend aantai aanvragen en beschikkingen pn pen yerschuiving naar duurdefe 
gespecialiseertie zorg. Daarbij was zoWei blj jeugd als AWBZ begeleiding sprake van 7-11% volumegroei, 
Deze volumegroei zal tie kpmpnde jaren (budgetpelltiatum yppr AWBZ is 201Q) waafsChf hiijk hlpt 
gecompenseerti wPftieh. 

De budgetten Vopr tie Wet wefkeh naPfVef mogen laten een aanzienlijke kprtiing op het 
'participatiebudget' zipn; dit is reeds meegenomen in dp ftieefjafenbegrpting 2012^2015. iri hopyprfe 
het hog te ohtvahgentranSitiebudgetde tegenvailers kan opvangen wordt op dit moment nog 
uitgerekend, 

Samenvattend kpn worden gesteld dat: 
de macrobudgetteh wPt werken naar vermogen zijn bekend, maar de verdeling over tip 
gemeenten nog niet; 
de macfobudgetten AWBZ-begeleiding en jeugdzorg zijn nog niet bekend en devefdeling oyer tie 
gemeehteh OPk nog niet; 
op Pile budgetteh heeft het rijk bezuinigingen ingeboekt; 
er is sprake Van pen aariziphlijke Volumegroei bO AWBZ eh jeugd. 

Er is derhalve nog veeiphduidelijkom cohclusies te kuhhen trekken oyer tie huitiige gevOlgeh of om eeh 
slecht weer scenario te kunnen bepalen, Overigens is er bij AWBZ Ph Jeugd ook epn relatie tussen 
voorzieningenhiveau en budget, De gemeehte Groningen gaat VoPfalsnog uit vah Pen budgetneutfaie 
uitvoering van de regeling. Dit betekent dat wanneer tie iritwerkingen van dp decentralisaties siecht 
zullen uitpakken (slecht weer) tie gemeente dit zal moeten opvangen in het voof zienihgehhivPau 
(flexibiliteit). Om deze redenen nemen wij de decentralisaties van tie AWBZ en jeugdzorg niet mppih tie 
stresstest. 
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Gezieh dePrtzekerhPdeh ih dedntWikkelingen van tip AWBZ eh dejeugdzPrg zijh tieze niet meegenomen 
in eep slecht weer scenario. Vppraisnog is het uitgangspunt pat deze budgettailr heutraal l<unnen 
wpfden uitgevppfd. 

Er WPfdt momenteel gewerkt aah Pen tfanSitieplah waarin tie eff ecteh van de WWi»JV worden 
UitgeWerkt. Pe uitkomsten hiervan betrei<kep wij bij tie pltwerlting van de stresstest. in ifipt siecht weer 
Scenaf io hebbeh Wij rekening gehouden rnet Pen IPpnkoStehstijgihg Voof wsw-ers die de gemeente niet 
gecompenseerti krijgt dopr inicprnsten (van hef riji< of dOpf cao-aahpassingeh), In hpt Slechtweef 
sCeharip hPutieh wij fekening met2% stijging, ih net mitiden scenario met i k 

4.^ m ^ j ^ r e m e m i^Qi3 ' 2016 
In mei 2012 is bet riieuwe mpefjarenbeeld voor 2013 r 2016 van tie gemephte Grphirigen ih het College 
betiahdeld, Dithieerjafehbeeid is uitgarigspunt VoPr tieze Stfesstest. De uitkomst van dit 
meerjarenfapeldis Pis vplgf; 

Meerjarenbeeld 2013 - 2016 gemeente Groningen 
A'!;.. -'^r-r ^^l . . . . . f^f l 

Begroting 2012 
Nieuw meerjarenbeeld 
Verschil 

0,0 
0,0 
0,0 

1 
0,7 

-1,4 
>2,1 

-0,7 
-2,1 
-1.4 

13.4 
12.6 
-0.8 

7,7 
8,0 
0,3 

Hpt yastgestelpe extra beleid pit de begrPtihg 2012 van tie gPrheente GrPhlhgeh maakt onderdeel Uit 
van tilt meefjafehbeeid. in dit meerjarenbeeid zijn effecten van de n'jltsbezuihigingen op hei 
genieentefohds nognipt verwerict. pit Pmdat het meefjarehbeeidWoftit gebaseerd op tip laatst bekende 
cifcuiaire. Naaf Vefwachting kornt begin Juni een nieuwe circulaire uit. 

4.3 Vermogenspositie 
liltjmp 2011 heeft de geiineente Gfoningen een feservepPSltie van € 283 miljoPn (inclusief resultaat 
2011). Het beschikbare weerstandsvermogen is € 84 miljoen. Een groot deel van reserves van tie 
gemephte GfOhingert is vastgelegd in bestemniingsfPserves. Ih tie VPigende tabel is een oVefzicht 
gegeveh van tie vermogenspositie van tie gemeentp Groningen. 

Bescft ikbare middelen hieuw beleid 

Aigeriiehe Egalisatlefes;erve 
Reserve RSP 
Reserve ISV 
OyeflgebeStertihiingiSreServeS 
Rekeningresultaat 2011 
Totaai Eigen vermogen 

40,9 
123,1 
20,1 

121,7 
-22,6 
283,2 

Van dp overige bpstemniingsreserves ad € 121,7 miljoen, Wordt % 72,6 niiijOen betrokken irt tie 
befekehihg van het weerstandsvermogen, € 15,4 miljoen zijn bekiemde reserves, met name vopr 
onderwijshuisyesting. Pp reSterentie reserves bPtiragen € 33,7 miljoen. 
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HPt weerstaridsyermogen van € 84 miljoen bestaat uit tie vPlgehde posten: 

Weerstandsvermogen 
mmmm\^-:...::-'.r:;-=,/.., -wmamy^m& 
Algemene Egalisatiereserve (AER) 

Overige resefvPs 
Stiiie reSPfVe EPpxis 
Totaal weerstandsvermogen 

1,3 
47.6 
35.0 
83,9 

Om bet weerstandsvermpgen te ijprekenen, is de reservepositie per 31 december 2011 aangepast niet 
bet fesultaat2011 (conform raadsvoorstel jaarrekening 2011), tie inzet in de begroting 2012 ert 
begrptingswiizlgingen 2012. Dit is als voigt in kaart gPbracht: 

Reserves betrokken in liet weerstandsvermogen. 
t i f tgi i^^if i l^ ' : -?•"-:'••'•.---, •=••̂ '̂:x; 
stand 31/12/2011 
Dekkiho resultaat 2011 
inzet in begroting 2O12 
Begrotingswijzigingen 2012 
Stahti 31/12 2012 

40,9 
-19.2 
-15,6 

-4,8 
1,3 

::. ^ - ^ M ^ ^ 
7 2 ^ 

-23,9 
-1,1 
6,0 

47,6 

Het weerstandsvermogen wordt als SPn van de uitgangspunten voor tie bepaling van dp flexibiliteit van 
de gemeentp Crpnlrigeh gehanteerti. 
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5 Uitwerking Slecht weer scenario's 
5.1 Samenvgitiing dpprrekehlhg spensrip's 
Pe variabelen Pit bet vorige tioofdstuk z0n tiporgereicend iri het rneerjarenfaeeld van de gemeehte 
Gfphingen, De uitkpmsteh zijh gevefifieefd met betrokken medeWerkers van de gemeente (5roningeri. In 
onderstaande tabel geven wij tie uitltpmstep yan bplde scenario's; pe bedragpri geVen hpt hegatiPve 
effect yah tie StfesSvafiabeien In mipeheh weef op basis vah het rheeijiarenbeelti 20l3-20li6. 

Effect stressvariabelen 2013 - 2016 

Algemene uitkering 
Treasury 
Decentralisaties 8 
BijStanti 28 18 
VaStgpeti 240 119 
Verbonden partijen/risicopafagfaaf i/S 70 51 
Totaai 471 287 

Ppr taaltveld geveP wij een tpellchtirtg pp de befekehde stfessSituatiPs ende uitsplitsirtg ih jareh. 

5.2 Begroting als geheel 
De inflatie eh IPPhkPslehstijging is doorgerekend op tie begroting als geheeLHiefbijtiPbbeh wij gebruik 
geniaakt van de bprekening van de nPrtiinale compensatie yah dediPhsteri Van tie gemeehte Grohingen, 
zoals die jaariijks bij bet meerjareobeeiti berekend wordf. Aangezien iW| het meerjarenbpeid ppk 
uitgegapp wprdt vpn eeh'hPrmale' VefhPgIng van tie (DZB-tprievPrt met hPf zelf depef cehtage als de 
nominale confipehsatie, is dit effect oPk meegeriompri in de berel<enlng van het stfesSpffect 

De homihaie compensatie gaat uit van pen verhouding perspneeisHostert /pyerige kpstpn van fiO / 20. 
Deze yerhpuding is ook toegepast op tie StresSvariabeleri voPr tie tiooffekening. Deze doorrekening 
geeft het volgehde beeld: 

Uittw^rking Begroting als geheel 

Slecht weer scenario 
', Midtien scenario 

2,3 
1,6 

^m^::^^.^m 
4,7 
2,9 

^ 5 ' \ . -
7,1 
4,2 

' :m^'c;- ' '%mm$., -.'• 
9,5 
5,5 

23,6 
14,2 

5.3 Algemene uitkering 
Het effect vah rijksbezuihlptngen pp dp algemene uit|<ering Pit ii|t gemeentef ontis Is afhahkelijkVan tie 
samensteilin| Van dp bezuihiglhgsniaatfegeieh die het fijk voorstelt. Voor het berekenen van het effect 
van rijksbezutrtigihgeh is gebruik gemaalct Van ervaringcijfefs van yPrlge h0s 
hiPfyah isbefeiiehti dat € l miljard bezuirtigeh ca. € 1,2 miljoen korting op het gemeentefonds van de 
gemeente Groningen ais gevolg heeft. Het weri<e|ijkP effect van rijkSbezuinigirigen kan echter afwijl<en 
alsgevolg van een ahtiere saniehsteilihg van bezuinigingsmaatregelen. Het lenteakî pord was bij bpt 
uitwerken van tie stresstest hog niet bekehd en is daarom hiet doorgerekend. 
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Eeh tweede stressvariabele betreft de aanpassing yan tie hefverdeelmaatstaveh eh het effect hiervan 
op de algemene uitkering. Landelijk is bepaald tiat een natielig herverdeei effect hiet gfotpr mag zijn 
dan € 15 per inwoner per jaaf. Voor tie bprekehing is gebruik gemaakt vanhPtaantal inwoners uit tie 
stressvariabelen. Het maximale negatieve effect vopr de gemeente (jrpningen kornt dan Uit op ca. € 2.9 
miljoen per jaar. 

Uitwerking van tie stressvariabelen, inclusief overige effecten laat het vPlgPhtiebeeIti zien: 

Uitwerking Algemene Uitkering 
>:??•:: .7^-jS"'>^H^ 

Slechtweer scenarip 
Mititien Scenario 

^ ^ ^ - . . % / ' - ' 
19,4 
14,6 

t if t l4" ' ' •••' 
22,3 
17,5 

vmM.â h 
25,2 
20,3 

k^mmMjs^^ 
28,1 
20,3 

mm\.:'. 
95,0 
72.7 

5.4 Financiering 
Vopf bet meerjareribeelti 2013 - 20161s een calculatie gemaakt Van tie effecten van tie gekozen 
hogere lange en korte termijn rente op tie jaariijkse rentelasten van tie perneentp. Omtiat vppr pen 
groot deel Vah tie gemeentelijke finahcierihgen tie rente voof Pen langere looptijd is vastgelegd, hebben 
de stressscenario's met name invloed op de verwachtp financleringsbehpefte ip iaterejaren van hei 
meerjarenbeeiti. Daarbij zijn wij hij tie tioorrekening Pltgegaan vah Pen origeWijzigtie 
liquiditeitsbehoefte, ondaniis dat dp scenario's en flexitjiliteltseffect zpudpn Kuhnen hebben op de 
financieringshehoefte. Orntiathet effect rnoellljk te berekehen is, en naar onze inschatting ook een 
marginaal effect zal hebben* tiebben wu dit ntet meegenomen. 

Op basis van tie uitwerkingen yan be|de scenario's, laat hpt stresSpffect het vplgehd hadelige bPeid ziPn 
ten opzichte yah het meerjarenbeeld 2013 - 2016: 

Uitwerking Financiering 

P T7?-TT^ 
aiiLL 
Slecht weer scenario 
Midden scenario 

mt' 
1,2 
0,8 

2,3 
1.5 

3.6 
2,4 

5,1 
3,4 

»%*-. 
12,2 
8,1 

5.5 Decentralisaties 
op basis van gesprekken binnen tie gemeente Groningen wortit bevestigti tiat tie decentralisaties zowel 
stress als evenveel flexibiliteit met zich hiee kunnen brphgert. UitgangSppnt vpOr de gemeehte 
Grohirigen is; eeri budgetheutralp aanpak voor tie WMO in combinatie met de decentralisaties, BoVentiien 
zal een integrale aanpatt voor zowpl WMO ais tie decentralisaties vopfdelen Pp moeteh leveren. Voof 
zowel tie WMO als tie WSW zijn in het meerjarenbeeiti reeds forse tekorten opgenomen. 

Op het terrein yan de decentralisaties is het effect voor tie gemeente Grpningen nog nipt bekend, pe val 
van het kabinet maakt de inschatting van dit effect nOg ortzekefder. Bij tie afrphdihg van de Stresstest is 
nieuwe inf orrtiatie beschikbaar gekomen ten aanzien van de decentralisaties (het lentpaki^pord), mapr 
deze effecten zijn nog niPt volledig bekehd en kPntien niet hieef Wofdeh rtieegenPmeri iri de 
befekeningen. Het is goed om rekening te houden met deze pnzel<erheden in tip besluitvorniing naar 
aanleidihg van tieze stresstest, Vanwege voprgaantie analyse ehonVoltiPende betrouWharP gegevens 
zijn de effecten van WMO en decentralisaties niet rneegenpmen ih de dpprrei<ening. 
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TPh aanzien van de wsw (overigens deeis vaUeride ohder tie tiecentralisatle van tie WWNV) IsWPl bet 
risico meegenomen van stijgende loonkosten. In hetStressScenariP WPfdeh tie stijgehtie loPhkosteh hiet 
gecompenseerti door aanpassingen in de cao of extra rijkslnkomsten. Dit risico is vopr tie gemeente 
Groningen doorgerekend. 
Doorrekening van het effect van de stijgende loonkosten van tie WSWi ten opziChtp van het 
meerjarenbeeld 2013 - 2016 van de gemeente Grphingpn iaat hpt Voigeride bePid Ziph: 

Uitwerking Sociale voorzieningen 

Slecht weer scenario 
Midderi scpriario 

0.8 
0.4 

1*6 
0,8 

2,4 3.1.1 
1.2 1.5 

7,9 
3,9 

5,6 BIjsiand 
Voorde WWB is gekeken naar de reiatteye ontwikkeling (pefcphtage ten opzichte Van lahdelijke Prtivahg 
bijStahdSgefethtigdeh) van bet aahtal blJstahdScliSnteh. in het meerjarenbeeiti wordt aangeslpteri faO tie 
landelijke ontwikkeling. Iptilep tiet werkelijke percentage afwijkt ypn hpt iahtielijke aandeel, zai tie 
gemeehte Grpningen dit hiet gecompenseefti Icfijgen metbogere inkomsten. Momenteel Is hetpiaxirnale 
fisico dat geroepnte Grpriipgen hierop Ipppt nog gesteld Pp 10% vah het budget. 

De tioprrekpning van dit effect, ten opzichte van bet rheerjarpnbeeid 2013-2016 s/ahMe jgehieehte 
GrPriingeh iaat hPt volgende beeld zien: 

Uitwerking Sociale voorzieningen 
.•'.•' '': V ' •'•••' - ' ' " • r r i^^ :>; ' - ' ' i«Mv' ' " *> 
' Slecht weer scenario 
1 Midden scenario 

6,9 
4,3 

7,1 
4,4 

Mmi'.^^^ 
7,1 
4,4 

^:ms^-r-;im 
7.1 
4,4 

m^^M 
28,2 
17,5 

5.7 Grpnden en Meerstad 
Voof de gfondexploitaties van dP gemeente Groningen (inclusief Meerstad) is tjerekehti wat bet effect iS 
van de genoemde stressvariabelen over de gehele iPOPtHd. Het Pffectyah stress optie grondexploitaties 
komt tot uitdrukking in de (af)waardering van tie exploitailes. 

In tie afgelopeh jafeh is gebleken tiat tegenvalientie resultaten en afwaarderingen vaak nipt m 4^n jaar 
tot uitdrukking !<pmen,jaaflijks wpfdt, opbasis van opdatmprneht beschikbare ihfofmatie, eeh 
hernieuwdP Ihschatting gemaakt vari de ontwikkeling Van dp grondexploitatie eh het pffecf Pp de 
waarde, Wij hebben wel als uitgangspuht gel<Pzen dat het gehele stfes;s;effect Verdeeid wordt over tie 
vief jafen waarover tie stresstest wordt uitgevoerd. 

In het slecht weer scenario is tie totale stress€240 miljoen en in bet ttiidderi Scenario € 120 miijpeh, 
te f vergelijiiihg; ip tie risicoparagraaf in tie jaarrekening 2011 isafgefohd€ 160 mi|joen aan risico's 
voor grondexploitaties opgenomen, Dit riSico Wordt echter op pen andefe wijze berpkehd, nameiijk Pp 
basis yah tie boxennnethPde eh is daarom met Qeheel vergelijkbaar. 
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Het Stresseffect Van zpwpl het midden scenario als slecht weer scenario wof tit vefvolgens grPtehdeeis 
veroorzaakt door Meerstad (midden; 1B 76 miljoen, slecht weer:'% 165 miljoen). Pe boel<Waafde van 
Meerstad IS pltimo 2011 ca. i 280 miljoen. Het uitgarigspunt bij tie bereltehirig van tie stress is dat tie 
afzet in het midden en siecht weer scenario gedurende dP hele Ippptijdyari pet project met 
respectievelijk 20% en 40% is yefiaagd. Voor MeefStad betekent dit bijvbprbpeid tiat de jaaflijkse afzet 
van kavels voor woningen voorPe resterende looptijti van het project is verlaagti vap 250 naar200 In 
het midden scenaftp en 150 in het slecht weer scenario, Daarnaast is ook rekening gehouden met de 
hogere rente en inflatie zoals weergegeven in de uitgangspunten. 

Voor de overige explPitaties (inclusipf N1E(JCJ) komt hpt rtslcp uit op € 75 miljoen in het slecht weer 
scenario eh € 43 miljoen in hpt mitideh scenario. Hierbij is reeds fekening gehouden met de In de 
jaarrekening 2011 gevormde extra voprzienlngyan €4 6 miljoen, Dp bbxenmethotie van tie gemeente 
konit uit bp ca. 60 miljoeh (rekehirig bputienti met tie gevprmde vOPrziening). Dit ligt wPderohri in lijn 
met de scenario's tile meegenomen zijn in tie stresstest. 

De verschillen tussen de boxensystematiek en tie tioorrekening van tie Stress zijn: 
tie boXerisystematiek gaat Pit van tie tioorrekening Van alle pfojecteh. In tieslecht weer 
tioorrekening zijn detirie grpptstp actieve complexen doprgerekenti, Inciusief dp l̂ ljECSG; 
in tie boxensystematiek wPrtit fekening gehoutien met bijzontiPre fisico's op de prPjecten. De 
doorrekeriirigyari tie scenario's gaat uit van glopale doorrpkeriing van dp explpitatie pp basis van 
degehoemtie slecht wPef variabelen; 
het risico ten aanzien van iyieerstad js In de bPxensystertiatlek gebaseerd pp tie bPekwaarde. Ih 
pnze befekehing is tie exploitatie ruWWeg doorgerekend. 

Het uiteindelijke beelti is dat het middenscenario lagef uiti<omtxian de boxenmPthode, het siecht weer 
scenario konit hoger uit. Daarmee geven de Scenario's een goed beeld eh is dit pen indicatie dat dp 
gemeente GrPhingeh tie risico's van de grondexploitatie in het jaarverslag 2011 prudent heeft bepaald. 

In totaliteit wprdeh tie VolgPhtie effecten meegenomen in tie stresstest: 

Uitwerking Meerstad en gronden 
^fi^'^>%•'i'v^'•;-^^^:^^:^-:':'': 
Slecht Weer scenario 
Mitiden scenario 

:^mA^^--<y^mM- . - . - i - ^ ^ - : ' : : . 
60,0 
30,0 

60,0 
30.0 

60,0 
30,0 

? ^ ^ : v : -
60.0 
3O.0 

:M^^^;M 
240,0 
120,0 

5.8 VerbPnden partijen / rlslcpparagraaf 
In tie pafagraaf Weefstartdsvermogen van tie jaarrekening 2011 heeft tie gemeente Grpningen tie 
aanwezige risico's ppr balanStiatumgemventariseerti, In dP Stresstest hebbeh wij ook beopf deei ti Of tie 
risico's in tieze paragraaf in een stresssituatie een grotere impact hebben, Het is irnmers niet 
ondenkbaardatin epn stresssituatie eeri aantal risico's zich snellef eh hevigPr gaah Voordoen, Ten 
behoeve van deze stresstest is derhalve per risico (mpt een bedrag van € 1,0 miljoen of meer) pen 
inschatting gemaaict of deze zich iri peri van belde scenario's nadrukkeiijker voPrdoen, Voof tie oVerige 
risico's (ontier tie € 1,0 miljoen) zljn tie effecten voor een totaalbedrag ppgenomen. 
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Blj het dpomemeh van tie risico's zijh tie volgehtie uitgangspuhten gekozen: 
riSicp's die reeds op een andere wijze tot uitdrukking zijn gebfachtln dp stresstest zijn 
Weggplaten ih deze iriVentarisatie; 
in het stressscenario is gekozen dat tie rlsicP's volledig tot ultdrul(king komph, Ih hPt rttlddpn 
sceharip Is aarisiuitlng gezocht bij de inschatting zoals deze is opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermpgen; 
aahgezipn ehitele risico's hiet direct gerelateerd zijn aan een Stresssituatie, Is het risicobedrag op 
nihil gezet (bijv, bodernsanering); 
ook de fisico's met betrekking tot verbonden paftijeh zijn in tilt onderdeel meegenomen, 
ten aanzien van het OV-bureau is ais uitgangspunt geripmen tiat dp SttPSs binnen dit bureau zplf 
ppgeVahgPh zal nioeten Worden (binhen de elgeh dienstveriening); 
in enkele verbondeh,partijen Is opk flexibiliteit beschikbaar, Hierbij kan gedacht wortiph aah 
vefkpcyB aartdelehlstiile reserves, zie PPk ohtieftieel reserves in tie flexibiliteit) of extra divitipnti 
bij vermpgende partijen. Peze flexibiliteit is nipt meegehomeh. 

Wij merken hierbij pp pat wtj yppr dezp stresstest geen extra tppts hebbeh ultgeypefti Pp dekwalitPiteh 
Vplietilgheidyan deze risicopafagfaaf. De doorrekening vande risicoparagraaf geeft het volgende beeld: 

Uitwerking Verbonden partijen / risicoparagraaf 
^;:prr :-'f^:"~fy^v"^y~ry?^^f^^p' 

stressscenario 
iviiddleh scenario 

-mmmn-mmm^mmm. 
34,3 
24,9 

16.0 9.7 
10.7 7,6 

^ ^ m n 
^,7 
7.6 

69;7 
50,8 

De belangrijkste risicp's pptreffen 02(52, TCî J/SIG, het parkeerbedfijf, het hiet realisefph Van 
bezuihigingen, diyefse juritiische procedures eh een groot aantai kieinere risico's. 
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6 Uitwerking fiexibiiiteit 
6.1 Satnenvaiting doorrekening flexibiliteit 
De flexibiliteit in tie meeriarenbegrotlng van de gemeente Groningen is met hafne te Vindpn ih tie 
beThVloetibafe kosteh en Ppbrengsten. Ongeveer een defde van de kosten van de gemeente bestaat uif 
bemvloedbare kosten. De rest betrpft uitgaven tile samenhangeh mPt wettelijke taken en a1S zodanig 
niet direct beTnyiPedbaar zijn door de gemeehte zelf. Flexibiliteit zltechter niet alleen in tie begrpiing; 
Ook ruimte in reserves, inzet nieuw beleiti en stopzetten van prpjecten kunneh ieideh tPtdricitienteie) 
flexibiliteit. 

Zoals eerder aangegeven is in bijlage 1 een analyse gPrnaakt van tie begroting van tie gemeente en 
geanalyseerti op weikegebledende gemeente flexibel kan zijn. OP|t hpbbPn Wij onS gebasepfd op een 
eerdere inventarisatie van tie gemeente Grohingen Waar Pen veftiPllng van wettelijlie taken en niet-
wetteiijke taken (s gemaakt. 

in ontierstaantie label geven wij tie uitkomst van de dporrekening van tie fiexibiiiteit weef: 

Fiexibiiiteit 2013 - 2016 

W^'Bw^y'^^--'-/€'^p..:: 
Meeriarehbeeiti en ruimte 
Reserves 
Extra beleiti 
investeringsprojecten 
LPkale lasten 
Pefsoneel 
Subsitiies en uitgaven cultuur & recreatie 
Ondefhoudsniveau 
Totaal 

itfttctiiiiii:.: 
l/S 
1 
l/S 
1 
s 
S 
S 
S 

25 
138 
43 

127 
41 
52 
21. 
12 

459 

Hierna geven Wij eeh toelichting van de flexibiliteit per taakveld. 

6.2 Meerjarenbeeld en ruimte 
Het nieuwe meeriarenbeetd 2013 - 2016 Is het uitgangspunt voOr deze stresstest. Dit mePriarenbeeld 
laat in 2013 en 2014 nog een klein tekort zien. Vanaf 2015 geeft het meerjarenbeeiti een (deels 
structureel) pverschot. Pit overschot is rUimte in tie flexibiliteit. 

Buiten het meeriarehbeeiti om zijn in de vooriaarSbrief van bet college enkele aahVuliende tekorten 
gepresenteerd Voor de jaren 2012 - 2014. Dit betreft onder andere rijksbezuinigingen (€6,9 miljoen), 
tekorten in wet Buig (€ 4,5 miljoen) eh het meeriafenbeeld 2013 en 2014 (€ 3,5 miljoen). 

Wij hebben deze tekorten gecorrigeerd op tie flexibiliteit uit bet meeriarehbeeiti. Omdubbelingeh te 
voorkomen hebben wij het effect van tie rijksbezuinigingen uit deze tekortpn gehaald, aangezien dit 
reeds is opgenomen in de slecht Weer effecten van deze stresstest. 
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Als Pen van tie piiloSSirigeh Voor het opvangen vah tie tekPftPn, heeft de gemeente IjfOnihgen geraamd 
welke opbrengsten zij uit yerbpndenpprtijen |tan yerwachten. pit bPtf eft pit jaariijkse 
dividendihkphistert (esseht en attero) Pn eeh extra vergoeding van Enexis. Ook deze posten hebben wij 
meegenpmenin hpt meeriarenijeeld, 

De flexibiliteit uit het meefiarenbeelti en ruimte kan als volgt Wprtieh samengevat: 

Uitw#king Flexii)ilitelt Meerjarenbeeld en ruimte 
a . U „-.,„AA-.«i-.*i»..» 

riexibiliteit 0,2 I 14,9 10,3 25,3 

0.3 Reserves 
De ontwikkeling van het weerstantisvermogen op basis van het meeriarenbeeld en de begroting 2012 is 
ons uitgangspunt voor de stresstest. In geval van stress zal echter gezocht worden naar alle mogelijke 
middelen die vrijgemaakt kunnen worden, Dit is waarom wij in de flexibiliteit ook gekeken hebben naar 
mogelijke ruimte in de bestemmingsreserves. Vanzelfsprekend is er nog wel een beleidswijziging 
nootizakelijk om tip betreffentie reserve tiaatiwerkelijk in te kunnen zetten. 

Als uitgangspunten VoPf het bepalen Van tie flexibiliteit met betrekking tot de fesefves vanpe gemeente 
Groningen zijn genomen: 
- hpt vpfyi/aclite weefStantiSverniPgen PltlmP 2Q12(zoais yefahtWoorti in dP pafagfaaf 

vveerStandsvermogen In dp japrreHpnlng 2011) is pasis vppr pnze Jberejtenlng. tie ppk 
pafagrapf 3,i2 yppf epn padefetpelichtihg; 
van dp IReserve RSP ad € 120 PlilJpep |s ê ti^jniijopn inpyerieg mpt tie pfPVinde gefesefveefd 
VPof die eigen bijdrage aah RSP-prpjecteh, Het PvPrige d'eei is met nafrie ingezet ter dekking van 
de businesscase van de Regiotfam ep het weerstandsverrnpgen daarvan, isefiexibilltPit hiprinis 
meegehPmPh Ih de ahalyse van het taakVeld IhvesteringSprpjecten; 
de ISViTiltidelen (inclusief tpelcomsttge tpevoegin0eh)betiragen € 54,2 rniljpen. Mleryah ligt 
€ 13,9 miljoPrt vast in tiekkirig Vah concrete (gfPhdexploitatie)pf Pjecten, € 9 miljoen is reeds in tie 
bezuihigingen 2012-2014 meegenomen. i-iierdoor restepft € 31.3 miljoen flexibiliteit (waafvah 
Pphdeel ih201^en2014 hog zal worden ohtVangen); 
tie pyefige reserves zijn geanalyseerd pp beschikbaarheid voof incidentele tiekidrtgin geval Vah 
stress. Uit tie ahaiysevah de ovefige reserves komt hpg een flpxibiiiteitvan € 23^2 miljoen; 
in bet weerstandsyermogen zit ppk dp stiiie reserve ten aanzien van pe Enexis-aandeieh. Behaiye 
deze zijn geen andere stille fesefves nieegenomen. 

De flexibiliteit In tie feserves kah als vPlgt worden samengevat: 

Uitwerking F%xibilite1t ie^^rves 

! Flexibiliteit 132,0 138,4 

AahtiaChtpuht IS dat tie befekening uitgaat van vPlletiige uitputting van het weerstantisvermogen in een 
slecht weer situptie, Daarbij is in hpt Weerstandsvermogen 6e stiiie reserve ErteXis ad € 3 5 miljoen 
theegenomen. 
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6.4 Extra Beleid 
Jaarlijks wprdt bij bet nieuwe meerjafenbeeid tie ruimte ypof extra bPieid in kaartgebracht. Deze 
fuim^ wofdt tioor tie gerrieenle ISroningen ingezet voor extra beleidShliddelpn, tekorten pf 
inyestpringpnv Pe ingezette extf a beieidSmiddeien vPbf tie jaren 2012 - 20l4z!jhlrt tie VolgPntie tabel 
in kaart gebracht. 

Beschikbare middeleh hieuw beleiid 
u:'.3SS^fn^^Tr-r^7S^W-Mvn!ri^. •.»• i.Ai^tu;.^t 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

^i^lKf:: 
61,4 
35.8 
33.5 
11,3 
11,3 

In het kadef van tie werkcphf efehtie vPPf hpt college is in kaaft gebfaPht Wat tie Pf weegbafe fuimte Is in 
de midtielen VPof Pxtra beleid. Als niet afwPegbare onderdelen van dtt nieuw beleid zijn aangemerl̂ t; 

dekiting van tei<;prten (zpals frigtipttpsten SozaWe, lederz, wnnP, 02G2, Buig ertz.); 
aanvulling Van het weerstandsvermogen; 
reeds aangegane en vastgeiegde verplichtingen. 

Het college heeft befekend dat totaal € 85 rtliljoen als afWeegbaaf kah wPrdeh aahgemef kt. paarbij zijn 
structurele bedragen echter omgerekend naar incidenteel beschikbare (ihyesterings)ruimte. In pnze 
berekening van de flexibiliteit hebben Wij deze omrekehirtg niet gedaan. DaafhaaSt hebbeh wij de 
rPstefende ruimte 2012 meegenomen als extra ruimte in 2013. 

Ook in het extra beleid Is een risicobuffer opgenomen van structureel € 2,5 miljoen Vahaf 2014. Peze 
buffef is reeds ingezet vopr pphcfeterisico's en projecten. net college heeft hiefvoor berekend dat 
rhomenteei nog € 5 mi|joen beschikbaar is, of tewel €0,4 miljoen structureel per jaar. PithebbPrt wij 
meegenomen in tie flexibiliteit. 

uit het 'oude' extra beieid toten met2011 is hog € 7,0 miljoeh beschikbaar(cGnform jaarrekening 
2011). Voor dit bedrag Is ultimo 2011 een separate reserve gevPrmp. Peze piiddelen zijn feeds in tie 
flexibiliteit in tie feserves meegehomeh. 

De flexibiliteit iri het Extra Beleid kan als vPlgt Worden sarnPhgevPt: 

Uitwerking Fiexibiiiteit Extra Beleid 

[nexiMiteit j 19,3 j 12,2 1 5.5 j 

«:.'%^?ffsgjtit^ja,;^;i- :..i 

5.5 42,5 
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6.5 ihvesterihgsprbjecteh 
De gemeente Groningen heeft diverse investeringsprojecten lopen die incidenteel of structureel ten 
laste van de begroting en/of reserves komen. Enerzijds betreft dit enkele grote projecten (Forum. 
Regiotram en Zuidelijke ringweg) maar ook kieinere projecten behoren hier toe. Om een slecht weer of 
midtien scenario te kunnen opvangen kan het stopzetten van projecten (of uitstellen tot betere tijtien) 
als PPn van tie maatregelen worden gezien. Doordat projecten niet langer op tie begroting tirukken of 
ten laste van tie hiervoor bestemtie reserves komen. kan manoeuvreerrulmte worden gecre§erti. 

Grote proje<;;t$n 
ZuldelijkkRIngweg 
\M de ihfpfniatie vah tie gertieehte Grohingeh blijkt tiat tie gerheehtelijke bijtirage Voof het j3fp|ect 
Zuidelijke RingWeg zeer beperkt is. Wel zal tie gemeente aanpassingen nipeten tiPpn aph hpt stedeiijl? 
wegphnet pm aansluiting te kfijgen op de Vefahdefehde verkeefsstfomehtioof tie zuidelijl<e RingWeg. 
Aangezien de huidige bijtirage van tie gemeente laag is, is tilt prplect niet nieegenopien in de flexibiliteit. 

Regiotram 
Uit laatste berekeniogert met betrekking tot tie Regiotram blljkt dat in totaal € 53 miljoen kan worden 
Vrijgemaakt blj het Stpppen met dp ReglPtnam. Daaf naast is nPg € 14,4 miljoen beschikbaar uit de RSP-
resefVe> PPidatIn tialgevaleen weerstandsbuffer rtiet meer npdjg isyoor tilt project. 

Weerstad' 
Wij gaan ef Van pit tiat tie effectPn van het stoppert met Meerstati in meer of mindprp niate reeds 
vefiyefktis inbetstresssceharlp. Enige flexibiliteit zit hpg WPl irt degemeehteii|i<ebijdfageyPPf tie 
Sontbrug. be genieeTiteiijke bijdfage in de Sontbrug bedraagt € 30 miljoen plus I S niiljpen rislppbuffer. 
Hiervan staat € 15 rnillpen gepland vppr 20l5. Perhalve wpfdt deze bijtirage alS fuimte rrteegertpfrten. 

Overige projecten 
ten aahzipn van tie oyerige prpjecten (gezien tie omvarig enaafd is hierbij aiieen maaf gekeken haar 
rUlfntelijke projecten) is in beeld gebracht wpike piiddelen met gewijzigd lieleid yrijgertiaakt zouden 
ttunnep Worden. op t)asi$ van dit oyefzicht blijkt ih totaal € 13,6 miljoeh Iricitiehteel eh € 0,4 miljoen 
structureel vrijgemaakt te kunnen worden door bet stoppen van diverse projecten. 

Ac t i ve ren ihcidehteel gef inancierde pro jecten 

Een andere mpgeî kheidpm flexibiliteit te Prejereh i$ het activerPh yah incldehtPel gefihahcieftie 
projecten. pe flexibiliteit ontstaat op kofte tefrtiijh doof gerealiseerde Ihvesferlngen te activeren en tie 
kapitaallasten tepekken. pe structurele ruimte is ca. € 40 mlljPeh. Daafehtegen bedrageh tie 
kapitaaHasteh na activefen ca. € 3 miljoen per jaar getiurentie 13 jaren tten laste van het 
meeriarenbepld), Deze; bedragen zijn afkomstig Pit bet tptaai paiiket aan opIPssihgsmogeiijkhedert. 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2012

102

l l l l l l " • 

MIERNST&YOUNG Pagiria 34 

poorrekpnirig van de flexibiliteit in tie projecten van tie gemeente Gfoningen iaat het Volgehde 
rtieerjarige beelti zien: 

Uitwerking fiexibiiiteit ihyesteringsprojecten 
m7^-mmm''::Pr,'(mky'iy-mm' '....-:î .̂ ,tMmm}:A ,̂ 
Fiexibiiiteit 118,5 -2,1 12.9 j -2.1 

6.6 Lokale lasteh 

Totaal -
127,2 

De Ipkalp lasten vormen ca. 15 % yan pe inkpmsten van tie gemeente. De gemeente heeft birineh 
bepaalde gfehzen mogelijkheden hierin keuzes te maken. Debeff ingen met grootste omvang binnende 
lokale lasten zijn OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeerbelaStihg-

COELX) maatctjpariljks epn yergelijkjng van de Wopmasten meef persoPhshuishoudehs vah tie grote 
gemeenten in Nederland. Het buidig beleid van de gemeente (Jroningen Is dat zij wlHen dalen op deze 
rangtijst. Momenteel Staat de gemeente Grohingen pp tie derde plaats met € 744. BoVehaan tie fanglijst 
staat tie gemeente Emmen met € 769 totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden, 

DP flexibiliteit die Wij hebbeh berekend is gebaseerd pp het verschil tussen tie duurste gemeehte en tie 
gemeente Grpningen. DeTUinitedaar|ij zit mpt name Irt het OZB-tariPf, aarigezieh pe gemeente bier 
ihvioeti pp heeft en tie ovefige heffingen maximaal kostendelikend mogen zijn. B0 dp berekening gaan 
wij er van Uit dat de nominale compensatie bij alle gemeenten gelijk zal zijh, 
Het Vef schil tussen de duurste gemeente en tie gemeente Groningen is € 24,57. Op pen jaarltjl^se piZB-
last yan € i240.24 voor een pieerpefSPonShuishoutien betPkeht dit dat bet taj-ief met lO% kah stijgen. 
Wij hebben deze stijging voor zowei woningen als niet woningen dpprgere|<enti. 

Aangezien hPt college in tie vooriaarsbrtef ook een verhoging van de OZB heeft yoprgesteld, is ook deze 
verhoging meegenomen in tie flexibiliteit. Dit is mogelijk doordat tieze Vefhoging lastPrtheutfaal 
doofgevoerti WOrtit, door een verlaging van de afvalstoffenheffing. Hiermee is pen extra deMing 
van I IS miljoen frtPgeiijk in 2013. 

Doorfekening yah de f iPxibillteitln tie lokale IPsten Vah tie gertieehte Gfohirigeh laat het volgende 
meerjarige beelti zleh: 

Uitwerking fiexibiiiteit Lokale lasten 

1 Flexibiliteit 
!:^MM:r..^¥mM * • - . - - : 

23.5 
mm-'-' 

5.6 
^ . ^ ^ , 

5J 
'mm- ••̂ fr.̂ :r̂ f0^^^^Hi 

5.8 40,6 

Op tie ranglijst met OZB- t̂arieven voor de 22 grote gempenten stijgt de genieente Grpningen licht dpbr 
het verhogen van 12,5% (2,5% raaatfegei Wefkconferentle, 10% extfa flexibiliteit). Daarbij isde 
gemeente Grortingen PPn van tie duurtiere genieenten, waarbij echter verWacht kan worden dat ih tijden 
van crisis Ook andere gemeenten het OZB-tarief zullen verhogen. 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2012

103

I l l l l l l l l " ' " " " 
'' MIERNST&YOUNG Pagina 35 

6.7 Perspneet 
Pe jaariijkse personeelskosten van de gemeente Groningen volgens tie staat B in tie begroting 2012 
betiragen € 277 miljoen (€ 228 miljoen exclusief loonkosten WSW/WWB). In het stressscenario is 
doprgerekenti wat het effect is van extra loonkostenstijgingen. Gezien tie omvang van tie post op tie 
totaie begroting van tie gemeente - de personeelskosten maken voor 35% deei uit van de totale lasten 
van de gemeente - is het effect van dergelijke stress groot. Daarentegen kan op een kostenpost van 
tieze orrivahg ook Veel flexibiliteit gevohtien wortien. 

Eeh gfpot dePI vPn tip jpiersohePiSkPsten iigt vastin Vaste contracten, Voor de flexibiliteit hebben Wij Pps 
in eerste instantie gericht pp deflexibelP schi), aahgezieh dPze sPhil op Korte tpi'niiih thPgeiijkheaen 
geeft oni in geVal van stress zPrtder al te vPel extra frictiekosten financifle flexibiliteit te crelren, Oypr 
hptaigenieen is het Welijcht OhgeWenstprtl niet te kuhhen beschikken ovef een fiexibpleschil, maaf 
deze flexibele schn kah Weer opgebouwd worden Uif hpt natuuriijk verioop biJ de reguliere fprmatie. pit 
natupriijk vprjoppliebbert w'j vopfaishpg niet nieegPrtPnienih tie fiexibiiiteit^ 

In 2010 heeft de SEOR in optiracht van het ministerie van BZK een ontierzoek uitgevoerd naar de 
impact van bezuinigingen uit de zogenaamde Brede Heroverwegingen op de arbeitisvraag in het 
openbaar bestuur, Ook tie impact op gemeenten is hierbij in kaart gebracht. Kernpunten die uit dit 
ontierzoek komen zijn: 

als tie 20% bezuinigingsvarianten uit tie Bretie Heroverwegingen en € 29 miljard bezuinigingen in 
2015 als richtpunt worden genomen, en geen aanvullend nieuw beleid wordt ingezet, worden de 
structurele personele effecten geraamd op 14% van het totale ambtenarenbestand 2009 (rijk, 
ZBO's) en 2008 (provincies, gemeenten, waterschappen); 
indien er minder wortit bezuinigd. zullen de werkgelegenheidseffecten navenant beperkter zijn. 
Waarbij bet tptaie effectafhangt vanbetprecjeze pakketpan maatregelen. Bi jeeni j l^nt van 
€ 18 rniljard feezuiniglhgen Wordt, pfharikeiijk yah tie invulling, een stf iictufele afhame van bet 
aarital ambtenaren voorzien van tussen tie 4% en de 10%, 

Oe doof fekening van 4%i voor tie gemeente Groningen betifaagt pen struftufele afnpme van tie 
pefSon6e1si(PStert met € 9 miljoen, Bij een afname van 10% bedfaagt het stfucturele effect €23 miljoen, 

Vppr tie berekening van tie flexibiliteit van degenneehte Grohingen is echter vooral gekeken naar tie 
flexibele schil. Deze flexibele schil bestaat uit yerschilientie ppstph en Wpfdt PP Verschiilentie rtianiefeh 
ingezet. De cijfers zijh gebaseerti Pp tie begfoting 2012 vart tip gemeertte. 

Uitgangspunten voor de berekende flexibiliteit zijn: 
tijdelijke contracten en inhuur worden niet verlengd. In de berekening is tiaafbij Uitgegaah Van 
een gemidtieltie looptijd van 1 jaar van tijdelijke contracten; 
externe inhuur en inhuur van specialisten wordt stopgezet, behalve Vopf piekopyahg en 
vervanging bij ziekte; 
voor Inhuur ten behoeve van projecten gaan wij uit van een besparing yah 50%, aangezien 
stopzetten ook effect kan hebben op inkomsten; 
in tie tiereitePing Wordt tevens uitgegaan van een reductie van tie pyerige personeelskosten met 
25%. 
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pporrekeping van de flexibiliteit in tie personeelskosten van de gemeente Grohingen laat bpt volgehde 
meeriafige beelti ziph: 

UitWerkihc 
'-^••C:--:&-'i::-''.^-^:' 

i Flexibiliteit 

) Personele flexibiliteit Stressscenario 
-:.:i:̂ .:.5 -̂-„. ̂ ^ ^ . ^ r ^ r - M ^ ' - . :q.^m::>:^ M 

8.3 1 14,5 1 14,5 
KTTfS 

14,5 51.8 

Eeh structurele veriaging yah € 14,5 miljoeh op personele koSten betekent omgerekend in fte's een 
personele bezuiniging van cp. 225 ftp. Een pyentuele rpdudie zal met hpme gerealiseerd mpeteh 
wprden dopr PPntakehdiscuSsie of efficienter Werken. 

6.8 Subsidjeseh uitgaveri cultuur & recreatie 
De gemeente Groningen verstfekt jaarlijks € 70 miljoensubsidies^ Daarvan behoort ca. 90% nipt tottie 
wettelijke taken van tie gPniePnte. De subsidies Worden met harne verstrekt op het gebied van Jeugd & 
Onderwijs. Welzijn. Gezondhetd & Zorg. Sport & Bewegep en Cultuur, Paarhaast hpeft de gemeenteppk 
diverse culturele activiteiten bog in eigen beheef (de werkmaatscbappijen van OCSW). 

Uit een glpbale benchmark Van de netto uitgaven per 1000 inwoners in het begrotingsjaar 2012 van de 
22 grote gemeenten (G4 ultgezpntierti) blUî t tiat tip gemeerite Gropingen relatief PPgeuitgayen kent op 
tie taakVeldeh kunst, ontspanning, Pudheiti, niaatschappelijke begeleitiing Sativies en sociaal cultureel 
werk. Daarpiee kan worden gesteld dat dP gemeente (Jronihgen pen hpgefe hiate vahtle)cibiliteit in deze 
uitgaven kent dan andere gemeenten, rhaaf Pen vefdere tietaillering vah de beochmark kan hjerin 
mogelijk nog meer inzlpht geven, pe uitkomsten van dezp bencbniafi< zijn PpgenPnieri In biilage 2-

Wij hebben dp flexibiliteit yoof pen tweetal maatregelen faerekend. 
betstopzetleh van tie nominale compensatie van 1,9% voor tie periode 2013-2016, Pitbeeft tot 
gevolg dat de subsidie-uitgaven structureel mPt € 4,9 miljoen zijn veriaagd irt 2016 ert bedraagt 
ongeveer 7% Van de totale subsidie-uitgaven; 
in 4 jaar tijd verpiinderen vprt tie ovefige uitgaven (niet sUbsitiieS) op tie taakVeldett ohtspahning, 
kunst, outiheid ert maatschappelijke zorg (exclusief WM6), Pe totale uitgaven naast subsidies 
bedraagt ca. € 50 rtilljoeft. Het percentage waarmee wij deze uitgaVen bebbert Vef niindPrd IS 
geiijkaan tie veflagihg vari tie algemene uitkering in bet slecht Weer scenarip (7,2%). in 2016 zijn 
hiefitiee deze uitgaveh structufeei met€ 3.6 miljoeh gedaald. 

Doprfekpning van tie flexibiliteit irt subsidies en uitgaVen cultuur & recreatie Van de gemeehte 
Gfphingen laat bet volgentie meenarige beeld zien: 

Uitwerking fiexibiiiteit subsidies en uitgaven cultuur & recres t̂ie 

Flexibiliteit 
uz a i . 

2,1 ! 4,2 I 6.4 i 8,5 I 21>2 

Keuzes in subsidieverlenlng kunnen ook andere sociale neveneffectep hebben, Dit js niet nieegenpmen 
in de stresstest, omdat tieze neVehPffecten f Iharicieel moeilijkte berekenen zijh. TevehS merkeri wij op 
dat bet stopzetten van subsidies aan regels gebonden Is. De eventuele gevolgen voor subsitiiepartijen 
van het kortpn of slopzetteft vansubsidies zal geevalueerd moeten Worden alvorens deze rtiaatregelen 
genomen kunnen worden. 
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6 .^ Onti^rttPudSnlveau 
Het onderhoud bij de gemeente (jroningen bestaat grofweg pit drie ondeftieieh, het BORG-orttierhpud. 
hpt technisch pndefhouti en PhtiPrhoud van gebouWen, Het onderhoud van gebouwen bestaat 
grotendeels uit onderwljstiuisyesting (een wptteltike genieentelijke taak). Hiervpof zijn beperkte 
egalisatievoPrzienlrtgert beschikbaar. 

Hpt technisch PpcierhPud kent voor dp konriende jaren Pen begrotingstekort. Een tieel van dit tekort is 
via nieuw beleiti ingevuiti. De flexibiliteit js hiervoordefhalveookblj hieuW beleiti terug teyirtdeh. 

Ten aahzien van bet B0F?(5 pntiefhpudsniVeau heeft tie gemeente in zei<ere rnate zeif eeh keuzp vopf bet 
kwaliteitshiveau yart bet Phtiefhouti. DP flexibiliteit in het ohdefhoudsniveau is met name terug le 
vinden in de keuzps ten aanzien van dit pnderhputisniveau. 

iri bijlage 2 is epn benchrnark uitgeyoerti pp tie begrpte uitgaveri van de gemeente iri 2012 tenaanzien 
Van Wegen eh irpen, Dit zijn dp begrotingSposten waaf tie grootste ontierhoutisposten inzake BOF?G zijn 
opgenomen. Deze benchrnark is uitgevoerd pnder tie 22 grbtp genieehten pxcluSief pe 4 groptste 
gemiehteh, Hieruit blijkt tiat bet uitgavenhiveau voor tie gemeente Groningen hoog Is ten opzichte van 
andere gemeenten, jaariijlts pesteedt die gemeente ca. € 3 i miijoen aah het pp ppii hpuden Van het 
B0R(5-phdefhPudshiveaU. 

Het buitiige BORG niveau van tie gehieente Groningen ligt hoog. Als tie gemeente van hel huidige BORG 
niveau tefug zpu gaan naar het nivpau laag dap kan ca- €2.5 miljoen structureel wprden bespaard voor 
tie kosteh die Valleh Pnder ROEZ. Met bet niveaulaag zit tie gemeente CSroningen nog net aan tie gopde 
kant van destreep als bet gaat om veiiigheid. Het beeld wordt iangzahierhand duidelijk itiinder. Blj 
vefhardlng gaat bet heel langzaam bij groen is binnen 6en seizoen wpl tie eerste effecten te zien, 
Pe 4 2,5 miijopn zijn ypprai externe aanhenierskosten. in het pigPh apparaat valt Pf dart ook nog 
WPl Wat te Verdieneh (tPezicbturen. wijkposten, CE). Dit is nog nipt meegenomen yanwege tie 
beperlcte mogelijidieden pm hier soel resultaat tebaieri (zip echter oPk phdefdeel persPheel), 

Pe yeriaging yah bet onderhpudsniveau is niet berekend yoof de milieudienst. Echter, als de besparing 
in Vefhouding PPk wordt toegepaSt op de milieudienst, zou ditca, € 0.5 miljoen zijn. in tPtaal is tie 
flexibiliteit derhaive € 3.0 rtilljoeh structureel. 

Doorrei<eriirig vari tie fiexibiiiteit in phtierhoutisuitgaven vart tie gemeente Groningert laat bet volgentie 
rtrieef jarige beeld zien: 

Uitwerking flexibiliteit Ohderhoudsuitgaven 

^ g : , . , ^ ^ j ^ ' '--:Y^irT^ i ^ ^ - gs:ia ^.iiiKiSjLi-akii; 

Fiexibiiiteit 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 
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Bijlage 1 

Financiefe uitgangspunten qemeente Groningen 
Een van tie uitgangspunten bij het uitvoeren van een pllpt blj de gemeente Groningen is tiat Wij oris 
richten op dp belangrijkste Ihylopderi eh beleidsveltien. Wij hebbeh een analyse gemaakt van tie 
finahcieie situatie ultimo 2011 en de begrote baten en lasten 20 l2 van de gemeente. Deze analyse is 
richtinggevend geweest yopr tie te selecteren aandacbtsgebiedeh. 

In dezp analyse hebben Wij eriefzijtis gekekeri naar de belangrijkste taakveiden tile sterk afhankelijk zijn 
Van ihvlPeden van buitenaf. Pit zljn invloeden waar de gemeente (vrijwei) geen directe inyloed op beeft 
en tile tie gemeente 'overkomen'. Dit heeft geresulteerti in tie selectie van tie variabelen en taakveiden 
VOPr bet stressscenario. Anderzijtis hebben wij de belangrijkste gebieden geynVentariseefti Waar tie 
gemeehte zelf Inyloeti kah uitoefenen. Hieruit volgen tie taakgebieden waar tie gemeente zijn 
rtiahOeuVreerrulmte kan vintien. 

Bal0s gemeente Grpningen 31'12'2011 
':^:.k^^-i^i 

Malerigle vaste activa 659 53% Eigen vermogen 283 23% 
Financiele vaste activa 328 26% Voorzieningen 34 3% 
Voorratien 150 12% Vaste Scbultien 655 53% 
Vorderingen 83 7% Bankschultieh 79 6% 
Liquitie mitideien Overigeschulden 71 6% 
Overlopentie activa 16 1% Overiopende passiva 120 10% 

1.242 100% 1.242 100% 

Van dp financiele vaste actiya en yaste schulden heeft € 261 miljoen betfekking op doorgeieentie 
wPningbPuWIeningen. Daarentegen zijn de cijfers exclusief Meerstati (ca, € 300 mlljpen), 

Keuze variabelen: 
uit bovenstaande verkorte balansen is op te maken dat de externe variabele rente een belangrijk 
effect zal hebben op de omvang van tie kapitaallasten van activa (€ 580 miljPen), maaf tevens op 
tie vporraatiposities vah de grohdeh (incluSief Meerstad fuWWeg € 500 miljoen); 
gezien de omvang van tie voorraden gronden is de economische ontwikkeling pp de (toekpnistige) 
waarde van tie grohden aanzienlijk eh is deze variabele mede gekozen als stressvariabele, 
blj de analyse zullen wij ook een aantal grote projecten meenemen zOals dp Regiotram, Foruhri en 
Zuidelijke RingWeg. Uit de bijlage bij de begroting 2012 blijkt zowel de Investeringen als tie 
flexibiliteit voor tieze projecten. Aangezien de grote projecten nog voldoende keuze-
nfiogplijkbederi bevat, komt deze niet riame in de flexibiliteit terug; 
tevens zullen wij de paragraaf weerstandsvermpgen betrekkeh In de streSstest. Enerzijds betreft 
till tie Inventariisatie van risico's, die terug zullen komen In de tioorrekening van tie stress. 
Anderzijds betreft dit bet beschikbare weerstandsverniogen, wat onderdeel uitmaakt van de 
flexibiliteit. 
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Bijlage 1 

Baten 
Opbasis Van onderstaand grafiekenlcan worden vastgesteld wpilte exteme variabeien eff ect hetiben Pp 
de bateri, Pp belangrijkste die genoernd kunnen Woftien zijn: OhtWlkkelihg fIjksuitgaveh, ontwikkeiing 
werkgelegenheid, ontwikkeling rente en inflatie en onty/il^lteling beyplklng. 

Baten b^roting 2012 {ifi mh-) 

1t7 
SS Rente 

•OveRtochten 

272 W 

p\«Klrach^ b ^ r ( ^ 2012 (in nit.) 

11 

IHII^^^Bk m 
isiSW 

n^mg 

Keuze variabelen: 
verreweg de bpiangrijlcste pverdrachten zjjhtie algemene uitkering (ruwweg € 272 miljoeh) en de 
BUIG (fuWweg € 162 miljoeh), indieh deze rijksuitgaven lager worden beeft tiat een aanzienlijke 
irrtpact op de gemeente. Om die feden worden tie rijkSuitgaveh op tieze gebietieh fheegehomeri in 
de stfesstest; 
dp pntwikkpiing van de bevolking kan imipact bebbPh Pp tie inkonisten Van de gemeente via 
belastihgen, beffingen. tie algemene uitkering. maar ook de pntwikkeiingen In en resuitateh op de 
grpndpxplPitatle, paarpnfi wprdt dp ontWikkelihg vart bet aahlal ihWohers meegertonien; 
tie fehtebaten bedragen € 55 miljoen en de rentplasten € 96 plljopn. Een en ander bOUdt 
verband rt;iet de fentetoerekehing, Eeh tegerivallentie ohtWikkeling van de rente zai effect hebben 
op zowel baten ais de (kapitaal-) lasten en wordt daarpm nieegenomen. 
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Bijlage 1 

Lasten 
Op basis van pnderstaande grafiek kan worden beargumehteerd waarom tie externe variabele rente en 
inflatie (Iporistijging) impact bebben op tie lasten. 

LsstOT b^rpftig ̂ 12 (BI mh.) 

cSa^KSsen^.Ki stxa^tsiten 

2S0 BPeisones!v3itder<^ 

tsRente en afschifw^ 

•Goederei en (Eensten 

aOveribsciiten 

• i * - ^ 14 

Keuze variabelen: 
VerfeWeg tie belangrijkste lastPn bestaan uit de salafiskosten. Een sttjgtng van de lonen (al dan 
niet via inf latie en rekening houdend met tie effecten hiefyah in de algemene uitkering). zal 
daarom gevolgen bebben yoof tie meeriarenbegfoting van tie gemeente, De loonontwikkeling 
wordt daarom meegenomen ais stressvariabele; 
bij'na € 155 miljoen van dp tptalP lasteh bestaat uit 'goederen en diensten' ofwei de Inkopen van 
de gemeente, De ontwikkeling yah tieJnflatie zal tiaafom een aahzienlijk effect hebben op de 
lasten vande gerrieerite eh hefneh Wij mee als variabele in tie stresstest; 
bet grootste deel van de lasten/overdrachten bestaat utt tie BUIG- De ontwikkeling in dit budget 
en tie werkgelegenheiti zpl dus aahziertlijke gevolgen hebben voor tie lasten van tie gemeente en 
wordt meegenomen in de stresstest; 
zie VOof Wat betreft rpntelastph tie afgumentatie bij de rentebaten; 
gezien dp relatief geringe pmyang yah de WiylO- lasten (ruWweg € 30 min.) en de naar onze 
inschatting bepefkte InVlPeti Van een stressscenario/recessie wordt deze variabele piet meer 
uitgewertct. 
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Bijlage 2 

Benchmarlc gerneente Groningen 
Ten behpeye yaa=de flexibiliteit bebben wij pp onderdeleh in tie begroting 2012 een benchrnark 
uitgevoerd, in deie benchmark hebben wij de netto uitgaven perlnwoner op bepaalde taakyeltiert 
vergelel̂ en yan de 22 grpte genieentep. Pe 4 grpptste gemeentpn hebbeh wij #zien bun Specifieke 
karaktpf en Op Ohdeftielen afWijkehde begfoting buiten de benchmark gelaten. 

Uitgayeri phtspanhihg, iiuhst eh pudheid per inwpner 
Subsitiies mpken vppr pert groot pntiendeeiuityan dezeuitgaveh, Aahgezientieze uitgaven gfotPntieels 
beifhyioedbaaf zijn tioortie gempente (geen wetteiijice taak), isgelceken naar tie flexlljiliteit binnen deze 
Uitgavenstrpmen, 

Netto yitgayPhpntspahnipg, KPnst eh Oudheicl per inwpher 
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Bijlage 2 

Uitgaven Maatschappelijke begeleiding & advies en spciaal cultureel 
werk per inwpner 
Subsidies rhaken voor een groot ortderdeel uil van tieze uitgaven. Aangezien tiezp Uitgaven grPtendeels 
beinvlpedbaar zijn door de gemeente (geen wettelijke taak), is gekekert rtaaf dP flexibiliteit birthen tieze 
uitgaVenStf omen. Ook het taakgebieti WMO maakt ontierdeel uit van dezp uitgayen. Oil is Wel eeh 
wettelijke taak, echter gemeenten zijn flexibel in bet VoPrzieningenhiVeau, 

Netto Uitgaveri MaPt^appelijke zorg per jnwpr\ef 

P 50 i p p 150 200 250 300 3S0 400 450 500 
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B Sociaal-cultureel werk 

B Maatschappelijke begeleiding en advies 

E Overig maatschajjpelijke zorg 
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Bijlage^ 

(Jitgaveh wegen en grpen per inwpner 
Het onderhpudsniyeaU yah tie gertieente beeft met name betrekking op Wegeh en groenvoorziening. De 
uitgaven per gemeente is biervoor in kaart gebracht, 

Netto Uitgaven Wegen en Groeri pef inwphef 
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Wppnlasten meerpersppnshuishpuden 
Jaarlijks wordt dopr COELO eph benchmark UitgeVoprd ohder tie gfPte gemeehteh inzake de 
WoohlaSteh pef gemeente. Uit deze benchmark blijkt dat de gemeente Groningen pp tip 3" plaats staat, 
De woonlasten ypof epn riieerpersponshuishouden betiraagt € 744, Nurhnief 1 is de gemeente Emmen 
met € 769, bet gemidtieltie komt uit op € 659, 
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Bijiage 2 

Uit hel COELO rapport blijkt dat tie gemeente Groningen ten opzichte Van tie antiere gemeente met 
name hoge reinigingsrechten kertt. Ih het OZB-larief is echter nog beperkt ruimte, Wij hebben het QZB-
tarief Vergeleken met de 22 grote gemeenten op basis van kWartielafstandeh (dp gemeehte met het 
hoogste tarief is 100%): 

OZB-tarief woningen - 22 grote 
gemeenten 

100% 

0.0775 0.0975 0,1175 0,1375 0,1575 

OZMairlef w o i d e n - gebniAerc 

0,1775 

100% 

OZB-tarief niet-wpningen -
22 grote gemeenten 

iEEEE 

0JS5 0,355 0.455 0355 
PzB^teief fiiet.««nl!ngen 

0,655 

Perspneel 
De personele uitgaveh vah tie gemeente Groningen zijn jaarlijks ca, € 250 fnlljoen, Daarbij rnoet in acht 
wortien genomen tiat de gerneente Groningen Veel taken nog in Pigeh beheer uitvoert en derhalve in 
een benchmark op fte'S hoger uitkomt. 

t s '• 

Gemeente Groningen: 16,8 
Gemeenten inwohefsklasse 100.001-150.000 9,0 5,3 14,1 
Gemeenten inwonersklasse 150.001-250.000 10,6 8.4 16,8 

dok iri tie loorisomvergelijking bijjkt tie gemeente GrOrtingeh hoger te liggen dal gemiddeiti: 

Loonsomvierselpig 

Nederland 22 grate gemeeiHen 
-a—GeraadeU 

Gioningen 
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B e s t u u r s d i e n s t \ j romngen 
Afdeling Strategic en Ontwikkeling V" j 

steiier M. van der Wei] \ ^ ^ ^ J 
Onderwerp Voortgatig moties en toezeggingen met betrekkii^~t©t+>€groting 2013 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 7 6 18 Bljlage(n) 2 1 

Datum Uw brief van 2 9 - 5 - 2 0 1 2 

Onskenmerk B D 1 2 . 3 1 2 0 7 8 3 

Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft in het verleden diverse moties aangenomen bij het 
behandelen van de rekening of begrotingen. In deze brief geven wij 
aan hoe wdj die moties afhandelen. In de (digitale) visietrommel 
hebben wij een papieren en digitale versie van alle in deze brief 
genoemde relevante stukken gedeponeerd. Dit in verband met uw 
motie over een papierloze organisatie. 

BEGROTING 2009 

Motie Klimaattop 
De motie verzoekt ons binnen een halfjaar een klimaattop te 
organiseren voor ondememers waar gemeente en ondememers 
afspraken kunnen maken om de uitstoot van broeikasgassen temg te 
dringen. De afspraken worden vastgelegd in een verklaring. 

In overleg met de indieners van deze motie is afgesproken dat wij 
een klimaattop organiseren voor burgers, bedrijven en overheden om 
gezamenlijk te bepalen waar we staan en waar we naar toe willen. 
We willen dit congres medio 2013 organiseren. 

Motie Windmolens 
Deze motie behelst een verzoek om de mogelijkheden te 
onderzoeken hoge windmolens binnen de grenzen van de gemeente 
Groningen te plaatsen. 

SE.4.C 

file:///jromngen
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In het aanvalsprogramma "Groningen geeft Energie" hebben we 
opgenomen dat we gaan onderzoeken hoe grote windmolens kunnen 
worden ingepast. Drie onderzoeksrichtingen worden nu uitgewerkt, 
welke met de provincie afgestemd moeten worden. Het provinciaal 
beleid staat echter tot op heden geen ontwikkeling van grote 
windmolens in de gemeente Groningen toe. De onderzoeksrichtingen 
zijn: plaatsing windmolens naast energievragers (bijvoorbeeld een 
fabriek), windmolens in het landschap (bijvoorbeeld Westpoort of 
Meerstad-Noord) of windmolens als stedenbouwkundig element 
(bijvoorbeeldplaatsen naast een kanaal). We verwachten eind 2012 
een beeld te hebben van de vervolgstappen. 

VOORJAARSBRIEF/BEGROTING 2010 

Motie Gemeente in Control 
Met deze motie verzoekt u ons de mate van 'in control' zijn jaarlijks 
expliciet te onderbouwen met een controlverklaring. 

De 'in control' verklaring behorend bij de gemeenterekening 2011 is 
u op 15 mei jongstleden - nummer BD12.3094510- toegezonden. 

Motie Convenant Alcoholvrije scholen 
Met deze motie vraagt uw raad ons bij het project' Alcoholbewuste 
school' het initiatief te nemen een convenant op te stellen tussen 
gemeenten en schoolbesturen om het onderwijs alcoholvrij te maken. 

De gemeente Groningen heeft zich in februari 2012 aangesloten bij 
het provinciale convenant Alcohol & Jongeren, dat de 
ondertekenaars (gemeenten, Politie, OMen GGD) een 
gemeenschappelijk beleidskader biedt. 
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma 'Samen Gezond in 
Stad' zal een Plan Alcohol & Jongeren 2012-2016 worden opgesteld 
met als andere relevante beleidskaders, het Integraal Jeugdbeleid en 
het Veiligheidsbeleid. Bij het opstellen van het uitvoeringsdeel van 
het plan zal het onderwijs worden betrokken. Uw voorstel voor een 
convenant 'alcoholvrije school' is de inzet van het gesprek. Het plan 
zal in december 2012 aan uw raad worden voorgelegd. 

Motie Onderwijsstad 
Met deze motie vraagt uw raad ons de inrichting van de 
Vensterscholen te evalueren, een discussie voor te bereiden over de 
nieuwe regierol Gemeente Groningen in relatie tot de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs en vervolgens een plan 
van aanpak te maken om Groningen tot de onderwijsstad van 
Nederland te maken. 
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De evaluatie Vensterscholen - stuk nummer 0S12.3013461- die u 9 
meijl. in de raadscommissie O&W heeft besproken, is een deel van 
de invulling van deze motie. 

In aansluiting op de vaststelling van het integraal jeugdbeleid 2011-
2014 is met de schoolbesturen voor basis-, speciaal-, voortgezet - en 
middelbaar beroepsonderwijs overleg gevoerd over een Lokale 
Educatieve Agenda. Daar zijn thema's vastgesteld die op dit moment 
in werkgroepen met het onderwijs worden uitgewerkt. 

Voor de verdere uitvoering van de motie heeft op woensdagavond 21 
maartjl. een bijzondere raadscommissie Onderwijs plaatsgevonden. 
Het thema van de bijeenkomst was Groningen Onderwijsstad. Voor 
de zomer zal een gesprek plaatsvinden met vertegenwoordigers van 
het onderwijs (de leden van het Breed Besturenoverleg) en een deel 
van uw raad. Daarna zal een plan van aanpak worden opgesteld om 
te komen tot Groningen Onderwijsstad van Nederland. 

Motie Behoud gemeentelijke ombudsman 
Met deze motie spreekt uw raad uit dat er niet op de gemeentelijke 
ombudsman bezuinigd wordt. Uw raad verzoekt ons daarom een 
altematief bezuinigingsvoorstel te maken voor de gemeentelijke 
ombudsman. 

Bij de tweede voortgangsrapportage bezuinigingen, die u half juni 
2012 zult ontvangen zullen wij uw raad een altematief 
bezuinigingsvoorstel doen. 

Motie Naar een papierloze organisatie 
U wilt dat wij het principe van een papierloze organisatie als ambitie 
meenemen bij het streven naar een efficiente en op samenwerking 
gerichte organisatie. 

Uw raad heeft inmiddels het voorstel 'Digitale Werkplekken' -stuk 
nummer BD 12.2997224- ontvangen. Dit voorstel beschrijft een van 
de randvoorwaarden om tijd- en plaatsonajhankelijk digitaal te 
kunnen werken. Wij nemen het brede perspectief van 'digitalisering' 
mee in onze aangepaste ICT visie, die in oktober 2012 aan uw raad 
wordt voorgelegd. 

Motie Randvoorwaarden afschaffen schoolzwemmen 
U vraagt ons de bezuiniging op het schoolzwemmen pas 
daadwerkeiijk te realiseren, wanneer er een sluitende 
vangnetregeling is en wanneer duidelijk is op welke manier de 
vrijvallende uren kunnen worden ingevuld. Verder wilt u dat wij de 
vangnetregeling zodanig vormgeven dat voor ouders van kinderen 
die nog niet kunnen zwemmen, financiele belemmeringen om aan de 
regeling deel te nemen zoveel mogelijk worden beperkt of 
weggenomen. U vraagt ons deze randvoorwaarden te verwerken in 
een plan van aanpak en dat begin 2011 aan uw raad te presenteren. 
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U heeft van ons inmiddels de nota 'Afschaffen schoolzwemmen' -stuk 
nummer OS 12.2991470- ontvangen. In deze nota zijn de 
randvoorwaarden van de motie nader uitgewerkt in nauw overleg 
met bestuurders van de scholen. Er is advies over de nota gevraagd 
aan de Adviescommissie voor de Sport. De uitgangspunten daarbij 
zijn dat a) alle kinderen in staat moeten worden gesteld te leren 
zwemmen en b) dat we de jeugd willen blijven stimuleren om te 
zwemmen. 

Laaggeletterdheid 
U verzoekt ons uw raad op de hoogte te houden van het aanvalsplan 
laaggeletterdheid en u tijdig te informeren wanneer budget ontbreekt 
om activiteiten uit het plan uit te voeren. 

We hebben toegezegd uw raad in de gemeenterekening te informeren 
wanneer er budget ontbreekt. Dat is nu niet het geval. Daarom 
maakt de rekening er geen melding van. 

Wubbo Ockelsprijs 
U verzoekt ons bij de discussie over het techniek- en 
duurzaamheidsonderwijs een goede organisatie van de Wubbo 
Ockelsprijs te betrekken en zonodig aanvullende voorstellen te doen 
om een duurzaam goede invulling van de organisatie van de prijs 
mogelijk te maken. 

Door de opheffing van de stichting is de situatie veranderd. Onze 
wens is om dejuniorprijs op een of andere manier voort te zetten. 
Hierover wordt overleg met Wubbo Ockels gevoerd. Over de 
uitkomst daarvan zullen wij uw raad in het najaar 2012 informeren. 

Motie Druk op sportaccommodaties 
U vraagt ons voor het voorjaarsdebat te komen met een actueel beeld 
van de druk op sportaccommodaties en eventueel te komen met 
opiossingen voor de met deze druk gepaarde kosten. 

Uw raad is op 9 februari 2012 hierover schriftelijk gemformeerd 
(0S12.2880791). De verdere uitwerking presenteren we in november 
2012 in de visienota 'Kaders voor een sportieve inrichting'. 

Sportief inrichten openbare ruimte 
Uw raad vraagt ons te onderzoeken of bijvoorbeeld in het 
Noorderplantsoen, het Stadspark, de Zemike Campus en de 
Hoomsemeer hardloopfaciliteiten kunnen worden ingericht. U wilt 
dat wij u in het voorjaar 2011 een voorstel doen toekomen voor het 
aanleggen van deze faciliteiten. 

Wij zullen dit meenemen in het plan 'Kaders voor Sportieve 
inrichting'. Dit plan zal u in november 2012 worden aangeboden. 
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Groninger Forum en het Nationaal Historisch Museum 
U verzoekt ons te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om samen 
te werken met, dan wel een piek te bieden aan het Nationaal 
Historisch Museum (NHM) in het Groninger Fomm. 

Het Nationaal Historisch Museum is per Ijanuari 2012 opgeheven, 
na het besluit van het Rijk om de subsidie te beeindigen. Daarmee is 
deze motie niet meer te realiseren. 
Wel merken wij het volgende op. In het Programma van Eisen van 
het Groninger Forum - stuk nummer OS 12.3040009- hebben wij 
meerdere verplichtingen opgenomen om initiatief te nemen tot 
samenwerking met zowel culturele als niet culturele 
instellingen/organisaties. Waaronder op (inter)nationaal niveau met 
vergelijkbare instituten als het Forum. Voorbeelden zijn het Museum 
aan de Stroom (MAS, Antwerpen), het Humboldt Forum (Berlijn) en 
ARS Electronica (Linz). 

REKENING 2010 

Motie investeren in risicomanagement 
Uw raad vraagt ons bij de begroting 2012 te komen met een plan van 
aanpak voor het op niveau brengen van het risicomanagement. Bij 
het aannemen van de motie hebben we de afspraak gemaakt dat deze 
motie verder besproken wordt in de commissie Financien en 
Veiligheid om de precieze strekking van de motie helder te krijgen. 

We hebben een kademota weerstandsvermogen en 
risicomanagement opgesteld, stuk nummer BDl 1.2618757. Deze is 
op 22 juni 2011 door uw raad vastgesteld. De indieners hebben in de 
raadscommissie F&Vvan 6 maart 2012 aangegeven zich te beraden 
ofde motie voldoende hiermee is uitgewerkt. 

Motie scherper op nieuw beleidsgeld 
Met deze motie verzoekt u ons meer prioriteit te geven aan de 
benutting van de middelen voor nieuw beleid voor de bestemde 
doelen. Daamaast vraagt u ons aandacht te besteden aan de 
onderbouwing van verzoeken tot doorschuiven van middelen. 

Bij het opstellen van de begroting van 2012 hebben we een reele 
inschatting gemaakt van de termijn waarbinnen de activiteiten 
worden uitgevoerd. We verwachten dat we de beschikbaar gestelde 
middelen voor 2012 nodig hebben. Naast het handhaven van de 
bestaande afspraken over de inzet van extra beleidsmiddelen zullen 
we in de derde voortgangsrapportage ingaan op de (verwachte) 
besteding van de middelen. Bij het opmaken van de rekening 
beoordelen we ofde nog beschikbare middelen nog nodig 
zijn. Bestemmingsvoorsteiien bij de rekening voorzien we van een 
onderbouwing. 
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Motie concemsturing 
Uw raad vraagt erom voor de begroting 2012 aan te geven hoe 
concemsturing- en control vanaf 1 januari 2012 versterkt kan 
worden. 

Deze motie hebben wij betrokken bij het plan van aanpak 
'Versterken control'. Dit plan van aanpak is in de commissie 
Financien en Veiligheid gepresenteerd en zal in juni 2012 besproken 
worden in het Audit Committee. 

VOORJAARSDEBAT EN BEGROTING 2011 

Motie vervanging AWBZ met Wmo-middelen 
Uw raad verzoekt ons met voorstellen te komen voor de besteding 
van de Wmo-middelen die in plaats komen van de AWBZ-zorg. 
Daamaast vraagt u ons uw raad vroegtijdig en nauw te betrekken bij 
de ontwikkeling van beleid op dit vlak en binnen enkele maanden te 
komen met een voorstel over hoe die betrokkenheid van uw raad 
georganiseerd wordt. 

Wij hebben in een gezamenlijke bijeenkomst van de raadscommissies 
O&W en W&Imet u de integrale koers voor de drie 
decentraliseringsregelingen (de AWBZ-begeleiding, de jeugdzorg en 
de Wet Werken naar Vermogen) besproken. Daarnaast hebben wij in 
de commissie van 9 meijl. met u de beleidskaders van de A WBZ-
stuk nummer 0S12.3024792- begeleiding en de jeugdzorg 
besproken. Het kabinet heeft in haar voorjaarsnota 2012 (25 mei 
2012)aangekondigd dat zij de geplande overheveling van de A WBZ 
naar de WMO voor 2013 heeft teruggedraaid. Over hoe het er 
daarna uit gaat zien is nog onduidelijkheid. Wij stellen voor om u 
hierover in de zomer per brief nader te informeren. 

Motie Extra impulsen voor de Vensterschool 
U vraagt ons bij het opstellen van de begroting 2012 ook in 
financiele zin rekening te houden met de op handen zijnde evaluatie 
van de Vensterscholen en de nieuwe impulsen die hier op kunnen 
volgen. 

Op 9 meijl. heeft u de nota 'Evaluatie en aanbevelingen 
Vensterscholen' - stuk nummer 0S12.3013461- besproken. In de 
komende maanden willen we met betrokken partners de 
aanbevelingen uitwerken en in het voorjaar 2013 vastleggen in een 
nieuw akkoord over de Groningse vensterscholen. De uitvoering kan 
dan van start gaan in het schooljaar 2013/2014. Dan zal ook 
duidelijk worden wat de financiele gevolgen zullen zijn. We zullen u 
hier dan nader over informeren. 
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Motie Kinderopvang en sport 
Met deze motie vraagt u ons een plan van aanpak op te stellen om: 
• te stimuleren dat nog meer kinderopvangorganisaties 
sportactiviteiten gaan aanbieden; 
• de samenwerking tussen de kinderopvangorganisaties en de 
sportverenigingen te ondersteunen; 
• kinderopvangorganisaties te stimuleren gebmik te maken van 
de projectsubsidie en ondersteunen bij de aanvraag hiervan. 

We zijn een beweegplan aan het maken dat betrekking heeft op het 
bewegingsonderwijs, de tussenschoolse opvang en de naschoolse 
opvang. In dit plan zullen we ook de kinderopvangorganisaties 
meenemen. Dit bieden wij uw eind 2012 aan. 

Motie Strooibeleid 
U verzoekt ons voor de begroting 2012 een zodanig strooibeleid te 
hebben ontwikkeld, dat cmciale voorzieningen voor jongeren, 
ouderen en andere kwetsbare groepen op een verantwoorde manier 
bereikbaar worden gehouden. 

Wij hebben uw raad een brief over strooibeleid (nummer 
MD. 112696561) gestuurd ter afhandeling van deze motie. De brief 
treft u als bijlage aan. 

Motie Gezinnen 
U vraagt ons voor de begroting 2012 aan te geven wat beleidsmatig 
en qua kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad, meer dan nu 
al het geval is, gedaan kan worden om meer gezinnen aan de stad te 
binden. 

In de structuurvisie Wonen (RO09.2095464, 16 december 2009) 
hebben we gezinnen benoemd als een van de belangrijkste 
doelgroepen om op in te zetten. We sturen uw raad voor de 
raadsbehandeling in juli 2012 een brief 'woningmarktontwikkelingen 
en monitor Jongerenhuisvesting'. Hierin wordt de motie Gezinnen 
beantwoord. Het meerjarenprogramma Wonen 2013 bieden wij u 
aan voor behandeling van januari 2013. 

Motie Meatfree Monday 
U verzoekt ons een Groningse Meatfi-ee Monday campagne te starten 
en een voorstel voor deze campagne voor te leggen aan uw raad. 

Zoals wij u al hebben gemeld in onze brief van 26 april 2012 (nr. 
R012.3055693) overleggen wij hierover met onze cateraar. 
Daarnaast wordt in de gemeentelijke voedselvisie duidelijk op welke 
manier de betekenis en waarde van een vleesloze dag kan worden 
gecommuniceerd naar de bewoners van de stad. Wij verwachten dat 
de gemeentelijke werkgroep Stadsvoedsel dit najaar met een voorstel 
komt. 
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Motie Vleesconsumptie 
Deze motie bevat een verzoek tot het opnemen van een hoofdstuk 
aan de mondiale gevolgen van de vleesconsumptie in de 
Voedselvisie. 

Wij zullen de beantwoording van de motie meenemen in onze 
gemeentelijke voedselvisie. 

Motie Strategische lange termijn agenda 
U vraagt ons een strategische agenda op te stellen in lijn met de 
uitkomsten van de raadsdiscussie 24 mei 2011 in het Newscafe. U 
wilt dat wij daarbij de uitgangspimten van de notitie Gijsbertsen 
meenemen en dat wij u in het najaar van 2011 een voorstel doen. 

Wij hebben samen met de griffier een plan van aanpak opgesteld met 
daarin een voorstel voor onderwerpen en een methodiek. Dit 
voorstel -stuk nummer GR 12.3030668- heeft uw raad vastgesteld op 
25 april 2012. De griffie voert het voorstel nu uit 

Motie Commercieel groen 
U vraagt ons te kijken naar de mogelijkheid om tuincentra en 
hoveniers in het oog springende locaties aan te bieden (bijv. 
rotondes) om te beplanten en te onderhouden in mil voor 
reclamemogelijkheden. 

Wij hebben naar de mogelijkheden gekeken en u over onze 
bevindingen op 22 maartjl. een brief (ROl 1.2835652) gezonden. 

BEGROTING 2012 

Motie decentralisatie AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar 
Vermogen 
Uw raad verzoekt de rekenkamer een ex-ante onderzoek te doen naar 
de voorwaarden voor effectief beleid dat de raad als gevolg van deze 
decentralisaties moet ontwikkelen. 

Het verzoek staat op de agenda van de rekenkamercommissie. De 
commissie beraadt zich hierop. 

Motie duurzame sportaccommodaties 
Deze motie bevat een verzoek aan ons college om een voorstel en 
tijdpad uit te werken voor het overstappen op ledverlichting bij 
gemeentelijke sportzalen en sportvelden. 
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We onderzoeken de haalbaarheid om over te stappen op led
verlichting. Wij zullen in juli 2012 met een rapportage komen. 

Motie ouderen verleiden tot geschikte woning 
U vraagt ons de plannen om ouderen te verleiden te kiezen voor een 
voor hen geschikte woning concreter uit te werken in het 
meerjarenprogramma Stmctuurvisie Wonen en voor te leggen aan 
uw raad. 

We leveren voor de raadsbehandeling in juli 2012 een collegebrief 
'woningmarktontwikkelingen en monitor Jongerenhuisvesting' 
Hierin wordt deze motie beantwoord. Er wordt onderzocht welke 
instrumenten ingezet kunnen worden. Het meerjarenprogramma 
Wonen 2013 bieden wij u aan voor behandeling van januari 2013. 

Motie 'geef sportieve inrichting meer ruimte' 
Met deze motie vraagt u ons binnen de plannen voor de mimtelijke 
ordening een prominentere piek te geven aan de kaders voor een 
sportieve inrichting. Ook vraagt u ons in de op te stellen nota 
'Kaders voor een sportieve inrichting' aandacht te besteden aan de 
wisselwerking tussen sport en mimtelijke ordening en de kansen die 
dat biedt. 

In het in 2012 op te stellen plan 'Kaders voor een sportieve 
inrichting' beschrijven we de uitgangspunten hoe we de openbare 
ruimte sportiever kunnen maken en de sportieve ruimte 
(sportaccommodaties) meer openbaar. Bij het opstellen van het plan 
zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de wisselwerking 
tussen sport en de ruimtelijke ordening. U ontvangt dit plan in 
november 2012. 

Motie bereikbaarheidsplan 
Met deze motie vraagt u ons voor april 2012 een plan van aanpak 
voor te leggen aan uw raad voor een bereikbare stad. 

Dit plan van aanpak ontvangt heeft u op 15 mei 2012 -nummer 
RO12.3067797-ontvangen. 

Motie Extra impulsen voor Groen Gas uit afval 
U vraagt ons een plan op te stellen, in samenwerking met Energy 
Valley om zoveel mogelijk GFT-afval en andere organische 
afvalstromen aan te bieden aan Attero en de Suiker Unie om hiemit 
groen gas te winnen en dit vervolgens aan te bieden aan de 
gebmikers in de gemeente Groningen. U wilt dat wij daarbij 
aangeven welke kostenbesparing dit oplevert (in energierekening of 
afvalstoffenheffing) en u vraagt ons te onderzoeken in hoeverre een 
lokaal duurzaam energiebedrijf partner kan zijn. U wilt dat wij dit 
plan voor 1 mei 2012 aan uw raad presenteren. 
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Wij hebben u 23 meijl. een brief gestuurd met de rapportage 
'Onderzoek naar mogelijkheden van benutting van biomassa in de 
gemeente Groningen '(R012.3070757). 

Motie Nationale Sportweek @Groningen 
Uw raad verzoekt ons vanaf volgend jaar, jaarlijks deel te nemen aan 
de Nationale Sport Week en dit samen met lokale sportaanbieders en 
andere partners vorm te geven en na afloop te evalueren. U vraagt 
ons te onderzoeken ofhet haalbaar is om in deze coUegeperiode een 
opening of sluiting van de Nationale Sport Week te organiseren, 
zodanig dat het een landelijke uitstraling heeft en uw raad hierover te 
informeren. 

Wij zijn in gesprek met de landelijke organisatie van de Nationale 
Sportweek om uit te zoeken of en wanneer het haalbaar is de opening 
dan wel sluiting van de Nationale Sportweek in Groningen te 
organiseren. Uw raad ontvangt hierover in juni een brief. 

Motie Gemeente Alert 
U vraagt ons een onderzoek in te stellen naar een vorm van 'alerting' 
via de mail of via 'social media' van specifieke Stadjers voor wie 
bepaalde informatie het meest relevant is. U wilt dat wij hierover 
overleg voeren met de wijkbesturen. Tot slot wilt u dat wij nagaan 
hoe de slinkende groep niet-intemetgebmikers toch informatie kan 
ontvangen, bijvoorbeeld door het inschakelen van (wijk) 
vrijwilligers. 

Ons college zal het onderzoek op de gevraagde punten (mail, social 
media) uitvoeren en overleg plegen met de wijkorganisaties vooral 
daar waar het de mogelijkheid betrefl hun wijkwebsites bij de 
verspreiding van gemeenteberichten te betrekken. 

Wij informeren u hierover gelijktijdig in een afzonderlijke brief, 
nummer DI 12.3114354. 

Motie Jongeren en Alcohol 
U vraagt ons een vervolg te schrijven op de nota 'Aanpak overmatig 
alcoholgebmik jongeren'. Daamaast wilt u dat wij een actieve lobby 
richting de rijksoverheid voeren voor de komst van een polikliniek 
voor jeugd en alcohol (alcoholpoli) naar Groningen. 

De maatregelen uit het plan 'Aanpak overmatig alcoholgebruik 
jongeren'zijn grotendeels opgenomen in ons reguliere beleid. Als 
onderdeel van het uitvoeringsprogramma Samen Gezond in Stad zal 
een Plan Alcohol&Jongeren 2012-2016 worden opgesteld met als 
andere relevante beleidskaders het Integraal Jeugdbeleid en het 
Veiligheidsbeleid. In dit plan worden tevens verbindingen gelegd met 
relevante partners zoals: het onderwijs, de horeca en 
sportinstellingen. Dit plan bieden wij u in december aan. 

Wij hebben u in maartjl. -stuk nummer HV12.2958731- een eerste 
voortgangsbrief gezonden ten aanzien van uw vraag om de komst 
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van een alcoholpoli naar Groningen mogelijk te maken. Inmiddels is 
in samenwerking met de GGD, Verslavingszorg Noord Nederland en 
Jeugdzorg een voorstel ontwikkeld. Dit voorstel wordt besproken 
met de beide stad-Groninger ziekenhuizen. Naar verwachting kunnen 
wij u nog voor het zomerreces informeren over de uitkomsten van het 
overleg. 

Motie meer groen in de Nieuwe Ebbingestraat 
U vraagt ons in overleg met betrokken ondememers en betrokkenen 
een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor toevoegen van 
groen aan de Nieuwe Ebbingestraat en uw raad hierover te 
rapporteren in mei 2012. 

Wij zullen u in juni 2012 per brief over de voortgang informeren. 

Motie wijziging openingstijden Dienst Informatie en 
Administratie 
Uw raad vraagt ons te rapporteren over de voor- en nadelen voor een 
wijziging van de openingstijden van de DIA en te rapporteren over 
de voor- en nadelen van het verplaatsen van het loket Parkeren naar 
de DIA. 

Wij zullen u in juni 2012 middels een brief hierover informeren. 

Motie Groningen, kansen voor talent 
Uw raad vraagt ons met de akkoordpartners in gesprek te gaan om te 
kijken naar de mogelijkheden om samen een traineeshipprogramma 
te ontwikkelen. 

Wij verkennen momenteel de behoefte aan en eventuele haalbaarheid 
van een gezamenlijk traineeshipprogramma met de partners 
binnen het Akkoord van Groningen. Uit de inventarisatie tot zover 
blijkt dat de er vooral vraag is naar jong talent op specifieke 
functies, bijvoorbeeld hoogwaardig financiele functies. Traineeships 
moeten dan ook een duidelijke meerwaarde hebben voor de 
instellingen, ook gezien de beperkte middelen. Daarnaast hebben 
niet alle instellingen de kennis en ervaring in huis om een 
traineeship op te zetten. Wij zullen u voor de begroting 2013 
informeren over de voortgang. 

Motie onderhoud Kruithuis en Stadsschouwburg 
Uw raad verzoekt ons te onderzoeken wat de precieze kosten zijn en 
de uiterlljke uitvoeringstermijn van het benodigde onderhoud van het 
Kmithuis en de Stadsschouwburg. U wilt dat wij u deze bevindingen 
presenteren voor de vaststelling van de Kademota Cultuur. 
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Wij zullen een separaat voorstel aan uw raad voorleggen over de 
positie van het Kruithuis in het kader van de nieuwe Cultuurnota. 
Daarnaast zullen wij u gelijktijdig met de behandeling van de 
Cultuurnota eind juni 2012, separaat informeren over het thema 
(onderhoud) casco van de Stadsschouwburg. 

Motie Warme stad 
Met deze motie vraagt u ons onderzoek te laten uitvoeren naar de 
mogelijkheden voor de opvang van warmte, geproduceerd door 
andere bedrijven in de stad dan alleen het UMCG en de 
Suikerfabriek en dit zo spoedig mogelijk temg te koppelen naar uw 
raad. 

In het Masterplan Groningen Energieneutraal is 'warmte' een van 
de vijfsporen. Het in de motie gevraagde onderzoek vindt plaats in 
de vorm van een brede orientatie op warmte. In dat kader wordt ook 
een inventarisatie uitgevoerd om een completer beeld te krijgen van 
beschikbare restwarmte en de kwaliteit van die warmte. Op 16 mei 
jl. is de warmtevisie samen met de visie Stad Verdiept gepresenteerd 
aan uw raad. De warmtevisie is u 23 mei aangeboden 
(ROl 2.3050208). 

Motie Verenigingen maken de sport 
Met deze motie verzoekt uw raad ons een 
klanttevredenheidsonderzoek te houden onder alle verenigingen die 
gebmik maken van gemeentelijke sportaccommodaties en deze 
rapportage eind april 2012 ter beschikking te stellen van uw raad. U 
vraagt ons daamaast verenigingen mee te nemen in regulier 
klanttevredenheidsonderzoeken en uw raad van de uitkomsten op de 
hoogte stellen. 

Wij gaan jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder 
de besturen van sportverenigingen en de leden van 
sportverenigingen. Vanwege de omvang van het onderzoek, zullen 
we daar jaarlijks een keuze maken in soort sportaccommodatie. Voor 
2012 gaan we de gebruikers van alle sporthallen bevragen. Eind 
2012 komen we met de eerste resultaten van de onderzoeken. 

Motie de openbare ruimte als sportaccommodatie 
Uw raad vraagt ons op de gemeentesite een overzicht te publiceren 
van alle openbare mimte die voor sport en spel gebmikt kan worden. 
Daarbij een lijst te publiceren van paden en wegen waar in een 
bepaalde periode onderhoud wordt gepleegd en deze lijst zo vaak als 
nodig te updaten. 

In 2012 stellen wij het plan 'Kaders voor een sportieve inrichting' 
op waarin we de uitgangspunten beschrijven hoe we de openbare 
ruimte sportiever kunnen maken en de sportieve ruimte 
(sportaccommodaties) meer openbaar. 
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Hierin zullen we een overzicht opnemen van alle openbare ruimte 
die voor sport en spel gebruikt kan worden. In het plan zullen we 
tevens aangeven of we, aan de hand van de jaarplanning, een lijst 
kunnen publiceren waarin staat aangegeven op welke paden en 
wegen in een bepaalde periode onderhoud wordt gepleegd. U 
ontvangt dit plan in november 2012. 

Motie minder Glossy's 
Deze motie behelst een verzoek om met ingang van 1 januari 2012 
bewuster om te gaan met en minder glossy's uitgeven van 
beleidsnota's. 

Ons college deelt vanuit het oogpunt van duurzaamheid en 
kostenbesparing uw mening. Sobere vormgeving en duurzaam 
materiaalgebruik bij in- en externe gemeentelijke uitingen zijn voor 
onze organisatie uitgangspunten. Met de nieuwe huisstijl hebben 
wij reeds stappen gezet naar een meer uniforme, herkenbare 
vormgeving en soberder materiaalgebruik. Met de ontwikkeling van 
het Shared Service Center (PIJOFACH) wordt de uitgave van 
gemeentelijke publicaties meer centraal aangestuurd, waardoor wij 
nog meer effect verwachten. 

Motie behoud sociale stad 
U vraagt ons bij de uitwerking van de extra taken en 
decentralisatieopgaven aan te geven hoe in de toekomst het sociaal 
vangnet georganiseerd kan worden. Ook vraagt u ons een overzicht 
te verstrekken van risico's en tekorten als gevolg van de 
decentralisaties en de economische crisis en u vraagt ons aan te 
geven hoe die risico's en tekorten kimnen worden opgevangen. Tot 
slot behelst de motie het verzoek voor het voorjaarsdebat 2012 een 
notitie voor te leggen om te bespreken welke inspanningen nodig 
zijn voor het behoud van een sociale stad. 

U ontvangt van ons gelijktijdig een brief- nummer OS 12.3091556 
- waarin we ingaan op deze motie. In deze brief geven we een beeld 
van wat we al doen in het kader van de Sociale Stad, zoals het 
integraal jeugdbeleid, armoedebeleid, beleid voor dak- en 
thuislozen, verslaafden en probleemgezinnen. Verder schetsen we 
wat er aan beleidswijzigingen en financiele risico's op ons afkomt. 

Motie voortzetting Actieplan Jeugdwerkloosheid 
Uw raad vraagt ons college het Actieplan Jeugdwerkloosheid, al dan 
niet in hemieuwde vorm, voor de gemeente Groningen voort te 
zetten. 

We hebben dit besproken met onze samenwerkingspartners in het 
regionaie actieplan. Alle partners zijn van mening dat het actieplan 
een vervolg moet krijgen. Op 24 mei 2012 hebben we besloten het 
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Actieplan jeugdwerkloosheid af en gaan we door met een 
actiegerichte samenwerking op de Groninger arbeidsmarkt. De titel 
blijfl Werk in Zicht 
Het vervolg op het Actieplan betekent blijvende regionaie 
samenwerking tussen gemeenten, Provinciale overheid, UWV, 
onderwijsinstellingen, zorginstellingen en niet in de laatste plaats 
werkgevers. De actie- en resultaatgerichte samenwerking zal worden 
gefinancierd uit ESF middelen en projectsubsidies van derden. In het 
eerste deel van 2012 zijn we vooruitlopend op dit besluit in de 
gemeente Groningen doorgegaan met een aantal succesvolle 
projecten zoals Herfstoffensief Startership, Doorkoken en GOA 
Publiek. 
We gaan er van uit dat de motie hiermee is afgedaan. 

OVERIG 

Motie een crisisbestendig begrotingsproces 
Met deze motie verzoekt uw raad ons om een voorstel uit te werken 
met als doel de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de 
(meerjaren)begroting op niveau te houden in tijd van crisis en 
rijksbezuinigingen en dit voorstel in mei te agenderen zodat de 
uitkomsten kunnen worden gebraikt bij het begrotingsproces 2013. 
Daamaast wilt u periodiek geinformeerd worden over de impact van 
de economische recessie en de kabinetsbesluiten die van belang zijn 
voor de lopende begroting en de meerjarenbegroting. 

We zijn het met u eens dat het in tijden van economische crisis van 
belang is om de vinger steviger aan depols te houden. We zullen u 
de komende periode regelmatig 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. 

Motie Gesprek provincie Meerstad 
Met deze motie verzoekt u ons college om in gesprek te gaan met de 
provincie Groningen over de volgende onderwerpen: 

• Het concretiseren van de gezamenlijke inspanningen met de 
provincie inzake het binnenhalen van subsidies; 

• Altematieven wanneer de subsidies niet worden 
binnengehaald; 

• Constracties om het risico m.b.t. de herfinanciering over 10 
jaar te beperken; 
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• Altematieve dekking voor de aankoop- en financieringslasten 
m.b.t. de realisatie van voorzieningen wanneer deze 
onverhoopt niet meer kunnen worden gedekt uit de reserve 
die de gemeente Slochteren hiervoor aanhoudt. 

De gemeente en de directie van GEM Meerstad zijn in gesprek met 
de provincie aangaande de in de motie benoemde punten. De 
resultaten van de besprekingen worden bij de behandeling van de 
Voorjaarsbrief teruggekoppeld. 

TOEZEGGINGEN BEGROTING 2012 

1. Het college is bereid op korte termijn met de commissie 
Financien en Veiligheid te spreken over de signalen uit de raad 
m.b.t. mensenhandel. 

We organiseren een expertmeeting hierover voor uw raad 
waarin deskundigen toelichting geven op mensenhandel en de 
aanpak. Daarnaast zijn wij bezig met de zorgcoordinatie en 
bieden u in juni een notitie hierover aan. 

2. Bij de begroting 2013 geeft college aan welke activiteiten ook 
na 2014 gefinancierd dienen te worden en welke effecten dat 
heeft op het meerjarenbeeld. 

U vindt dit overzicht in een bijlage bij deze brief. 

3. Het voorstel voor de bezuiniging op de zelforganisaties wordt 
voor 2012 ingetrokken. 

Het voorstel is ingetrokken en wij zullen na overleg met de 
zelforganisaties medio 2012 met een voorstel komen voor het 
realiseren van de bezuiniging per 2013. Een opiossing voor het 
incidentele tekort in 2012 bieden wij u in juli 2012 aan. 

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. Maarten) Ruys 
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Bijiagen 

1. Motie Control - BD 12.3094510 
2. Motie Onderwijsstad - OS 12.3013461 
3. MotieNaar een papierloze organisatie-BD 12.2997224 
4. Motie Randvoorwaarden afschaffen schoolzwemmen - OS 12.2991470 
5. Motie Druk op sportaccommodaties - OS 12.2880791 
6. Motie Groninger Fomm en het Nationaal Historisch Museum - OS 12.3040009 
7. Motie investeren in risicomanagement - BD 11.2618757 
8. Motie vervanging AWBZ met Wmo-middelen - OS 12.3024792 
9. Motie Extra implusen voor de Vensterschool - OS 12.3013461 
10. Motie Strooibeleid - MD 11.269561 
11. Motie Gezinnen - RO 09.2095464 
12. Motie Meatfi-ee Monday - RO 12.3055693 
13. Motie Strategische lange termijn agenda - GR 12.3030668 
14. Motie Commercieel groen - ROl 1.2835652 
15. Motie Bereikbaarheidsplan - RO 12.3067797 
16. Motie Extra impulsen voor Groen Gas uit afval - RO 12.3070757 
17. Motie Gemeente Alert - DI 12.3114354 
18. Motie Jongeren en Alcohol- HV12.2958731 
19. Motie Warme stad - RO 12.3050208 
20. Motie behoud sociale stad - OS 12.3091556 
21. Overzicht incidenteel gedekte, stmcturele activiteiten 



 

Motie 1) van PvdA en GroenLinks ‘Geen cultuurwoestijn in het Noorden’ . Voor . . .
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Motie 2) van PvdA, GroenLinks, PvdD, S&S, Chr.Unie en D66 ‘Groene stroom . . .
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Motie 5) van GroenLinks, SP en PvdA ‘Armoedebeleid’.Voor allen, minus VVD, . . .
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Motie 6) van GroenLinks, Chr.Unie, SP en PvdA ‘Mensenhandel’. Voor allen.
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Motie 7) van GroenLinks, PvdA en D66 ‘Integratie & emancipatie’.Voor allen, . . .

134



 

Motie 8) van GroenLinks en SP ‘Noodopvang’. Voor allen, minus VVD en S&S.
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Motie 11) van D66 en PvdA ‘Onderwijshuisvesting - van woorden naar daden’. . . .
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Motie 16) van CDA en VVD ‘Regiotram’. Hoofdelijke stemming 22 voor, 17 tegen.

137



 

Motie 17) van Chr.Unie, CDA, PvdA, VVD, S&S, Stadspartij en D66 ‘Focus op . . .
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Motie 17) van Chr.Unie, CDA, PvdA, VVD, S&S, Stadspartij en D66 ‘Focus op . . .
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Motie 18) van Chr.Unie en S&S ‘Heroverwegen inzet ISV-middelen’. Voor allen, . . .
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Motie 19) van Chr.Unie ‘Fietsobstakels’. Voor allen, minus VVD en Stadspartij.
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Motie 21) van Chr.Unie en VVD ‘Samenwerking SoZaWe & Iederz’. Voor allen, . . .
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Motie 27) van PvdD ‘Proefdiervrije schoonmaakmiddelen’. Voor allen, minus . . .
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Motie 3) van CDA, VVD en PvdD ‘Bijdrage Forum aan bezuinigingen’. Voor . . .
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Motie 9) van GroenLinks ‘Zichtbaar duurzaam’. Voor GroenLinks, CDA, SP, . . .
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Motie 10) van de SP ‘Handvest voor Diversiteit’. Voor SP, CDA, PvdD, . . .
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Motie 12) van CDA en VVD ‘Geen onderzoek Zuidelijke Ringweg’. Hoofdelijke . . .
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Motie 13) van CDA en VVD ‘Geen verhoging woonlasten’. Voor CDA, VVD, . . .
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Motie 15) van CDA en VVD ‘Personele bezuinigingen’. Voor CDA, VVD, PvdD, . . .
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Motie 20) van Chr.Unie en CDA ‘Begrafenisleges’. Voor Chr.Unie, CDA, VVD, SP . . .
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Motie 23) van S&S en CDA ‘Bouwjong op orde’. Voor S&S, CDA, VVD en . . .
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Motie 25) van S&S, CDA en VVD ‘Weerstandsvermogen op peil’. Voor S&S, . . .
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Motie 26) van de PvdD ‘Voorlichtingscampagne’. Voor PvdD en GL.
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Motie 26) van de PvdD ‘Voorlichtingscampagne’. Voor PvdD en GL.
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Motie 29) van de PvdD ‘Opvoedingscursus honden Stadjerspas’. Voor PvdD en . . .
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Motie 30) van de PvdD ‘Handen af van duurzaamheid’. Voor PvdD.
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Motie 31) van de Stadspartij ‘Alternatief Regiotram’. Voor Stadspartij, VVD, CDA . . .
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Motie 32) van de Stadspartij ‘Motie van treurnis’. Voor Stadspartij.
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Motie 33) van de Stadspartij ‘Geen heroverweging Zuidelijke Ringweg’. Voor . . .
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Motie 34) van de Stadspartij ‘Spoorlijn naar Heerenveen’. Voor Stadspartij, VVD . . .
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Motie 36) van de Stadspartij ‘Lastendruk moet omlaag naar een realistisch peil’. . . .

161



 

Motie 37) van de Stadspartij ‘Geen stijging van de prijzen van het openbaar . . .
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Motie 4) van de VVD ‘Eerst de tram’
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Motie 22) van S&S en VVD ‘Haal de kracht niet uit G-kracht’
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Motie 24) van S&S ‘Bslim op de basisschool’
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Motie 28) van de PvdD ‘Proefdiervrije schoonmaakmiddelen’
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Motie 35) van de Stadspartij ‘Kleinere gemeentelijke overheid’
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