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Agenda van de openbare gemeenteraad van
1 juli 2015

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

Datum: woensdag 1 juli 2015
Aanvang: 15:00 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: P.E.J. den Oudsten
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702
Documenten: Bijlage - Besluitenlijst raad 1 juli 2015 voorjaarsdebat (pdf)

Bijlage - stemoverzicht raad 1 juli 2015 def (pdf)

1. Opening en mededelingen

2. Conformstukken

2a. Wijzigingsverordening Legesverordening 2015
(raadsvoorstel 24 juni 2015)
Raadsvoorstel - Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 (pdf)

3. VOORJAARSDEBAT
Voorjaarsbrief 2015
(collegebrief 29 mei 2015)
+
Financieel meerjarenbeeld 2016-2019
(raadsvoorstel 29 mei 2015)
+
Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015
(collegebrief 28 mei 2015)
+
Voortgang openstaande moties in aanloop naar Voorjaarsdebat 2015
(collegebrief 29 mei 2015)
+
Financieel Meerjarenbeeld na verschijnen ’Meicirculaire’
(collegebrief 11 juni 2015)
Collegebrief - Voorjaarsbrief 2015 (pdf)
Collegebrief - Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart
2015 (pdf)
Raadsvoorstel - Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 (pdf)
Collegebrief - Voortgang openstaande moties in aanloop naar Voorjaarsdebat
2015 (pdf)
Collegebrief - Financieel Meerjarenbeeld na verschijnen ’Meicirculaire’ (pdf)
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Ingekomen stukken - Nr. 6 T.b.v. raadsvergadering 1 juli 2015 inzake participa-
tiemaatschappij en werk - dhr. Heslinga (pdf)

Woordvoeringen voorjaarsdebat
Bijlage - Woordvoering PvdA mw. Bloemhoff (pdf)
Bijlage - Woordvoering CDA dhr Bolle (pdf)
Bijlage - Woordvoering ChristenUnie mw Jongman (pdf)
Bijlage - Woordvoering VVD mw Koebrugge (pdf)
Bijlage - Woordvoering SP dhr Dijk (pdf)
Bijlage - Woordvoering GroenLinks bij het voorjaarsdebat 2015 (pdf)
Bijlage - Woordvoering Student & Stad dhr Van den Anker (pdf)
Bijlage - Woordvoering Stadspartij dhr Sijbolts (pdf)
Bijlage - Woordvoering Partij voor de Dieren, dhr Kelder (pdf)

Aangenomen moties
Motie 1 Innovatieatelier in het sociale domein (D66, GroenLinks) Voor 21,
Tegen 18 (pdf)
Motie 2 Geef Gdansk een kans(k)! (D66) Voor 27, Tegen 10 (pdf)
Motie 11 Het MBO akkoord van Groningen (PvdA, VVD, CDA, Stadspartij,
SP) Voor 24, Tegen 15 (pdf)
Motie 12 Werken in Duitsland (PvdA, CDA, D66, Stadspartij, Student en
Stad) Voor 33, Tegen 6 (pdf)
Motie 13a Impuls voor werk, activering, scholing (PvdA, D66, GroenLinks)
Voor 31, Tegen 8 (pdf)
Motie 14 Vaart maken met het nemen van klimaatmaatregelen (Groen-
Links, Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren) Voor 30, Tegen 9 (pdf)
Motie 15 De Leefstraat (Student en Stad, GroenLinks, D66, Partij voor de
Dieren) Voor 30, Tegen 9 (pdf)
Motie 17 Bundel de krachten rond suicidepreventie (GroenLinks, PvdA,
Student en Stad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP)
Voor 36, Tegen 3 (pdf)
Motie 22 Cofinancieringsfonds breedtesport (CDA, Stadspartij, VVD, D66,
Student en Stad, ChristenUnie, PvdA) Voor 39, Tegen 0 (pdf)
Motie 24 Prioriteiten buurtbewoners voor beter veiligheidsgevoel (CDA,
Stadspartij, VVD, D66, PvdA) Voor 35, Tegen 4 (pdf)
Motie 25 Drempel lager betere toegankelijkheid (CDA, GroenLinks, Stads-
partij, ChristenUnie, SP) Voor 39, Tegen 0 (pdf)
Motie 29 Studenteninzet 2.0 (Student en Stad, D66) Voor 25, tegen 14 (pdf)
Motie 30 Foodtrucks (Student en Stad, GroenLinks) Voor 27, tegen 12 (pdf)
Motie 31 Friendscontracten (Student en Stad, D66) Voor 24, tegen 15 (pdf)
Motie 34 Social return (Student en Stad, PvdA, VVD, D66) Voor 27, tegen
12 (pdf)

Verworpen moties
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Motie 3 Personeels BV Schoonmaak (SP) Voor 7, tegen 32 (pdf)
Motie 4 Vrijwilligersvergoeding (SP) Voor 10, tegen 29 (pdf)
Motie 5 Kerntaken en -doelen, goede zorg en welzijn (SP) Voor 10, tegen 29
(pdf)
Motie 6 Gemeentelijk woonbedrijf (SP) Voor 12, tegen 27 (pdf)
Motie 7 Noodopvang asielzoekers (SP, CDA, Partij voor de Dieren, Chris-
tenUnie) Voor 17, tegen 22 (pdf)
Motie 8 Boter bij de vis (SP, CDA) Voor 16, tegen 23 (pdf)
Motie 9 Gelijke monniken gelijke kappen (SP, CDA) Voor 12, tegen 27 (pdf)
Motie 21 Investeer in breedtesport (CDA,Stadspartij,SP,Student en
Stad,ChristenUnie) Voor 17, tegen 22 (pdf)
Motie 23 Gerichte aanpak schone wijken (CDA, Stadspartij, ChristenUnie)
Voor 15, tegen 24 (pdf)
Motie 26 Milieustraten (ChristenUnie, Stadspartij) Voor 14, tegen 25 (pdf)
Motie 27 Hoge nood (ChristenUnie) Voor 11, tegen 28 (pdf)
Motie 28 Geld voor Stadjersinitiatieven (ChristenUnie) Voor 12, tegen 27
(pdf)
Motie 32 Groet-straat (Student en Stad) Voor 3, tegen 36 (pdf)

Ingetrokken moties
Motie 10 Gezond Zwanger 2 (PvdA, GroenLinks, SP) (pdf)
Motie 13 Impuls voor werk, activering, scholing (vervangen door 13a) (pdf)
Motie 16 Laad je fiets op met de zon (GroenLinks, Stadspartij) (pdf)
Motie 18 Stadjers informeren via app (Stadspartij, SP) (pdf)
Motie 19 Zorgen voor morgen (Stadspartij) (pdf)
Motie 20 Draagvlak voor HSL verbinding (Stadspartij, CDA) (pdf)
Motie 33 Straatfestival (Student en Stad) (pdf)
Motie 35 Budgetverdeling Dierennoodhulp (Partij voor de Dieren) (pdf)
Motie 36 Zero Food Waste in Groningen (Partij voor de Dieren) (pdf)

Sluiting

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon 050
– 3677726 (secretaris raad: de heer W.T. Meijer). De agenda is onder voor-
behoud. De definitieve agenda wordt in de vergadering vastgesteld.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over agendapunt 2a.
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1                                                        

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering + VOORJAARSDEBAT woensdag  1 juli 2015,  
van 15.00 tot 22.30 uur.  
 
NB STEMRESULTATEN ZIE BIJLAGE 
 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT STEMMING 
 

1.  Opening en mededelingen   
a. Bekrachtiging geheimhouding 

collegebrief 1 juli 2015 
Conform  

2. Conformstukken 
 

  

a. Wijzigingsverordening 
Legesverordening 2015 
(raadsvoorstel 24 juni 2015) 

 
Conform 

 
 

3. 
 

VOORJAARSDEBAT 
Voorjaarsbrief 2015 
(collegebrief 29 mei 2015) 
c.a. 

 
 
 

 
 

a. Financieel meerjarenbeeld 2016-
2019 (raadsvoorstel 29 mei 2015) 
 

Conform Voor: 39 Tegen: 0 

  
Toezeggingen college: 
 
Weth. Schroor:  
Het idee van de app uit motie 18 wordt meegenomen bij de evaluatie van de ICT nota in het najaar 
Weth. De Rook: 
College komt met bestuurlijke reactie op het rapport van de SER dat aanleiding was voor motie 20 
 
Aangenomen moties:  
 
Motie 1 Innovatieatelier in het sociale domein (D66, GroenLinks) Voor 21, Tegen 18 
Motie 2 Geef Gdansk een kans(k)! (D66) Voor 27, Tegen 10 

Motie 11 Het MBO akkoord van Groningen (PvdA, VVD, CDA, Stadspartij, SP) Voor 24, Tegen 15 

Motie 12 Werken in Duitsland (PvdA, CDA, D66, Stadspartij, Student en Stad) Voor 33, Tegen 6 

Motie 13a Impuls voor werk, activering, scholing (PvdA, D66, GroenLinks) Voor 31, Tegen 8 

Motie 14 Vaart maken met het nemen van klimaatmaatregelen (GroenLinks, Stadspartij, SP, Partij voor 
de Dieren) Voor 30, Tegen 9 

Motie 15 De Leefstraat (Student en Stad, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren) Voor 30, Tegen 9 

Motie 17 Bundel de krachten rond suicidepreventie (GroenLinks, PvdA, Student en Stad, ChristenUnie, 
CDA, Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP) Voor 36, Tegen 3 

Motie 22 Cofinancieringsfonds breedtesport (CDA, Stadspartij, VVD, D66, Student en Stad, 
ChristenUnie, PvdA) Voor 39, Tegen 0 

Motie 24 Prioriteiten buurtbewoners voor beter veiligheidsgevoel (CDA, Stadspartij, VVD, D66, PvdA) 
Voor 35, Tegen 4 

Motie 25 Drempel lager betere toegankelijkheid (CDA, GroenLinks, Stadspartij, ChristenUnie, SP) Voor 
39, Tegen 0 
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Motie 29 Studenteninzet 2.0 (Student en Stad, D66) Voor 25, tegen 14 

Motie 30 Foodtrucks (Student en Stad, GroenLinks) Voor 27, tegen 12 

Motie 31 Friendscontracten (Student en Stad, D66) Voor 24, tegen 15 

Motie 34 Social return (Student en Stad, PvdA, VVD, D66) Voor 27, tegen 12 
 
Verworpen moties:  
 
Motie 3 Personeels BV Schoonmaak  (SP) Voor 7, tegen 32 

Motie 4 Vrijwilligersvergoeding (SP) Voor 10, tegen 29 
Motie 5 Kerntaken en -doelen: goede zorg en welzijn (SP) Voor 10, tegen 29 

Motie 6 Gemeentelijk woonbedrijf (SP) Voor 12, tegen 27 

Motie 7 Noodopvang asielzoekers (SP, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie) Voor 17, tegen 22 

Motie 8 Boter bij de vis (SP, CDA)  Voor 16, tegen 23 

Motie 9 Gelijke monniken gelijke kappen (SP, CDA) Voor 12, tegen 27 

Motie 21 Investeer in breedtesport (CDA,Stadspartij,SP,Student en Stad,ChristenUnie) Voor 17, tegen 22 

Motie 23 Gerichte aanpak schone wijken (CDA, Stadspartij, ChristenUnie) Voor 15, tegen 24 

Motie 26 Milieustraten (ChristenUnie, Stadspartij) Voor 14, tegen 25 

Motie 27 Hoge nood (ChristenUnie) Voor 11, tegen 28 

Motie 28 Geld voor Stadjersinitiatieven (ChristenUnie) Voor 12, tegen 27 

Motie 32 Groet-straat (Student en Stad) Voor 3, tegen 36 
 
Ingetrokken moties: 
 
Motie 10 Gezond Zwanger 2 (PvdA, GroenLinks, SP) 
Motie 16 Laad je fiets op met de zon (GroenLinks, Stadspartij) 
Motie 18 Stadjers informeren via app (Stadspartij, SP) 
Motie 19 Zorgen voor morgen (Stadspartij) 
Motie 20 Draagvlak voor HSL verbinding (Stadspartij, CDA) 
Motie 33 Straatfestival (Student en Stad) 
Motie 35 Budgetverdeling Dierennoodhulp (Partij voor de Dieren) 
Motie 36 Zero Food Waste in Groningen (Partij voor de Dieren) 
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Stemoverzicht Raad 1 juli 2015  
 

 

Motie 1 Innovatieatelier in het sociale domein 

 

Resultaten:  Voor: 21 53,85 % 

 Tegen: 18 46,15 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis tegen 

A. Sijbolts tegen 

A.M.J. Riemersma tegen 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 
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M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks tegen 

B. de Greef tegen 

M. van Duin tegen 

J.P. Dijk tegen 

L.R. van Gijlswijk tegen 

D. Brandenbarg tegen 

 

Motie 2 Geef Gdansk een kans(k)! 

 

Resultaten:  Voor: 27 72,97 % 

 Tegen: 10 27,03 % 

 Totaal: 37 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 
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J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis - 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma - 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 

G.J. Kelder tegen 

SP - 

W.H. Koks tegen 

B. de Greef tegen 

M. van Duin tegen 

J.P. Dijk tegen 

L.R. van Gijlswijk tegen 

D. Brandenbarg tegen 

 

Motie 3 Personeels BV Schoonmaak 

 

Resultaten:  Voor: 7 17,95 % 

 Tegen: 32 82,05 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans tegen 

I.M. Jongman tegen 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 

M.M. van den Anker tegen 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 
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M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis tegen 

A. Sijbolts tegen 

A.M.J. Riemersma tegen 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 4 Vrijwilligersvergoeding 

 

Resultaten:  Voor: 10 25,64 % 

 Tegen: 29 74,36 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 
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E.B. Koopmans tegen 

I.M. Jongman tegen 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 

M.M. van den Anker tegen 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 
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Motie 5 Kerntaken en -doelen: goede zorg en welzijn 

 

Resultaten:  Voor: 10 25,64 % 

 Tegen: 29 74,36 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans tegen 

I.M. Jongman tegen 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 

M.M. van den Anker tegen 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 
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G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 6 Gemeentelijk woonbedrijf 

 

Resultaten:  Voor: 12 30,77 % 

 Tegen: 27 69,23 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 

M.M. van den Anker tegen 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 
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A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 7 Noodopvang asielzoekers 

 

Resultaten:  Voor: 17 43,59 % 

 Tegen: 22 56,41 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 
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K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 8 Boter bij de vis 

 

Resultaten:  Voor: 16 41,03 % 

 Tegen: 23 58,97 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 
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GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder tegen 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 9 Gelijke monniken gelijke kappen 

 

Resultaten:  Voor: 12 30,77 % 

 Tegen: 27 69,23 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 
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H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans tegen 

I.M. Jongman tegen 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 

M.M. van den Anker tegen 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder tegen 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 
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Motie 11 Het MBO akkoord van Groningen 

 

Resultaten:  Voor: 24 61,54 % 

 Tegen: 15 38,46 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop voor 

S.A. Koebrugge voor 

M.D. Blom voor 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 

M.M. van den Anker tegen 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 
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G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 12 Werken in Duitsland 

 

Resultaten:  Voor: 33 84,62 % 

 Tegen: 6 15,38 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop voor 

S.A. Koebrugge voor 

M.D. Blom voor 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 
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A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 

G.J. Kelder tegen 

SP - 

W.H. Koks tegen 

B. de Greef tegen 

M. van Duin tegen 

J.P. Dijk tegen 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg tegen 

 

Motie 13a Impuls voor werk, activering, scholing 

 

Resultaten:  Voor: 31 79,49 % 

 Tegen: 8 20,51 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 
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K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 

G.J. Kelder tegen 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 14 Vaart maken met het nemen van klimaatmaatregelen 

 

Resultaten:  Voor: 30 76,92 % 

 Tegen: 9 23,08 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 
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GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 15 De Leefstraat 

 

Resultaten:  Voor: 30 76,92 % 

 Tegen: 9 23,08 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 
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H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis tegen 

A. Sijbolts tegen 

A.M.J. Riemersma tegen 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 
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Motie 17 Bundel de krachten rond suicidepreventie 

 

Resultaten:  Voor: 36 92,31 % 

 Tegen: 3 7,69 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 
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G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

 

Motie 21 Investeer in breedtesport 

 

Resultaten:  Voor: 17 43,59 % 

 Tegen: 22 56,41 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 



 

Bijlage - stemoverzicht raad 1 juli 2015 def

26

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 22 Cofinancieringsfonds breedtesport 

 

Resultaten:  Voor: 39 100,00 % 

 Tegen: 0 0,00 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop voor 

S.A. Koebrugge voor 

M.D. Blom voor 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 
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E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 23 Gerichte aanpak schone wijken 

 

Resultaten:  Voor: 15 38,46 % 

 Tegen: 24 61,54 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 
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M.M. van den Anker tegen 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 24 Prioriteiten buurtbewoners voor beter veiligheidsgevoel 
 

Resultaten:  Voor: 35 89,74 % 

 Tegen: 4 10,26 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop voor 

S.A. Koebrugge voor 

M.D. Blom voor 
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CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 
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Motie 25 Drempel lager betere toegankelijkheid 

 

Resultaten:  Voor: 39 100,00 % 

 Tegen: 0 0,00 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop voor 

S.A. Koebrugge voor 

M.D. Blom voor 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 
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G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 26 Milieustraten 

 

Resultaten:  Voor: 14 35,90 % 

 Tegen: 25 64,10 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 
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A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 27 Hoge nood 

 

Resultaten:  Voor: 11 28,21 % 

 Tegen: 28 71,79 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 

M.M. van den Anker tegen 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 
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K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder tegen 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 28 Geld voor Stadjersinitiatieven 

 

Resultaten:  Voor: 12 30,77 % 

 Tegen: 27 69,23 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach tegen 

M.M. van den Anker tegen 
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GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 

K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 

 

Motie 29 Studenteninzet 2.0 

 

Resultaten:  Voor: 25 64,10 % 

 Tegen: 14 35,90 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 
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H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans tegen 

I.M. Jongman tegen 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis tegen 

A. Sijbolts tegen 

A.M.J. Riemersma tegen 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 
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Motie 30 Foodtrucks 

 

Resultaten:  Voor: 27 69,23 % 

 Tegen: 12 30,77 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 
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G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks tegen 

B. de Greef tegen 

M. van Duin tegen 

J.P. Dijk tegen 

L.R. van Gijlswijk tegen 

D. Brandenbarg tegen 

 

Motie 31 Friendscontracten 

 

Resultaten:  Voor: 24 61,54 % 

 Tegen: 15 38,46 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop voor 

S.A. Koebrugge voor 

M.D. Blom voor 

CDA - 

H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis tegen 

A. Sijbolts tegen 
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A.M.J. Riemersma tegen 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks tegen 

B. de Greef tegen 

M. van Duin tegen 

J.P. Dijk tegen 

L.R. van Gijlswijk tegen 

D. Brandenbarg tegen 

 

Motie 32 Groet-straat 

 

Resultaten:  Voor: 3 7,69 % 

 Tegen: 36 92,31 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop tegen 

S.A. Koebrugge tegen 

M.D. Blom tegen 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans tegen 

I.M. Jongman tegen 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen tegen 

G. Chakor tegen 

W.B. Leemhuis tegen 

M. van der Glas tegen 

D66 - 

F. Woudstra tegen 

A.J. Wonink tegen 

E. Zirkzee tegen 
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K.W. v. Doesen tegen 

K.D.J. Castelein tegen 

B.N. Benjamins tegen 

W. Paulusma tegen 

J.H. Luhoff tegen 

C. Schimmel tegen 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis tegen 

A. Sijbolts tegen 

A.M.J. Riemersma tegen 

PvdA - 

B. Enting tegen 

D.J. van der Meide tegen 

M. van der Laan tegen 

C.E. Bloemhoff tegen 

D.S. Ruddijs tegen 

J.P. Loopstra tegen 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks tegen 

B. de Greef tegen 

M. van Duin tegen 

J.P. Dijk tegen 

L.R. van Gijlswijk tegen 

D. Brandenbarg tegen 

 

Motie 34 Social return 

 

Resultaten:  Voor: 27 69,23 % 

 Tegen: 12 30,77 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop voor 

S.A. Koebrugge voor 

M.D. Blom voor 

CDA - 

H.P. Ubbens tegen 

M Bolle tegen 

A. Kuik tegen 

CU - 

E.B. Koopmans tegen 

I.M. Jongman tegen 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 
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GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 

G.J. Kelder tegen 

SP - 

W.H. Koks tegen 

B. de Greef tegen 

M. van Duin tegen 

J.P. Dijk tegen 

L.R. van Gijlswijk tegen 

D. Brandenbarg tegen 

 

Raadsvoorstel Financieel Meerjarenbeeld 2016-2019 

 

Resultaten:  Voor: 39 100,00 % 

 Tegen: 0 0,00 % 

 Totaal: 39 100,00 % 

 

Individuele resultaten: 

VVD - 

J.R. Honkoop voor 

S.A. Koebrugge voor 

M.D. Blom voor 

CDA - 
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H.P. Ubbens voor 

M Bolle voor 

A. Kuik voor 

CU - 

E.B. Koopmans voor 

I.M. Jongman voor 

Student&Stad - 

A.P.M. Banach voor 

M.M. van den Anker voor 

GL - 

K.S.N. van de Veen voor 

G. Chakor voor 

W.B. Leemhuis voor 

M. van der Glas voor 

D66 - 

F. Woudstra voor 

A.J. Wonink voor 

E. Zirkzee voor 

K.W. v. Doesen voor 

K.D.J. Castelein voor 

B.N. Benjamins voor 

W. Paulusma voor 

J.H. Luhoff voor 

C. Schimmel voor 

Stadspartij - 

M.E. Woldhuis voor 

A. Sijbolts voor 

A.M.J. Riemersma voor 

PvdA - 

B. Enting voor 

D.J. van der Meide voor 

M. van der Laan voor 

C.E. Bloemhoff voor 

D.S. Ruddijs voor 

J.P. Loopstra voor 

PvdD - 

G.J. Kelder voor 

SP - 

W.H. Koks voor 

B. de Greef voor 

M. van Duin voor 

J.P. Dijk voor 

L.R. van Gijlswijk voor 

D. Brandenbarg voor 
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Raadsvoorstel 

d ^ Gemeente 

Onderwerp Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 

Registratienr. 50 - .iv2 Steller/telnr. K Tiggelaar/8525 Bijiagen 2 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

wethouder Van der Schaaf Raadscommissie F&V 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besiuit: 

I. de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2015 vast te stellen; 
II. dit besiuit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeentebiad en vanaf 1 juli 2015 

In werking te laten treden. 

Samenvatting 

Op basis van de nieuwe Huisvestingswet is op 27 mei j l . door u de Huisvestingsverordening 2015 
vastgesteld. De Huisvestingsverordening 2015 treedt per 1 juli 2015 in werking. In de Huisvestingswet 2014 
Is het overgangsrecht opgenomen dat tot uiteriijk zes maanden na de inwerkingtreding van de 
Huisvestingswet leges mogen worden geheven op basis van de oude Huisvestingswet. De 
legesverordening moet worden aangepast omdat de grondslag voor het heffen van de leges in de 
Huisvestingswet 2014 is veranderd. Dit houdt in, dat wanneer vanaf 1 juli 2015 de Legesverordening niet 
is aangepast en is vastgesteld, geen leges meer mogen worden geheven. Per abuls is de 
Wijzigingsverordening Legesverordening niet meegenomen in de besluitvorming rondom de 
Huisvestingsverordening 2015. We stellen dan ook voor dat met de inwerkingtreding van de 
Huisvestingsverordening 2015 vanaf 1 juli 2015, ook de Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 in 
werking treedt zodat er een grondslag is voor het heffen van leges. 

B&W-besluit d.d.: 23 juni 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet in werking getreden. De nieuwe wet geeft nieuwe regels 
over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woningvoorraad. De nieuwe wet heeft ook 
gevolgen voor de tariefbepaling over leges voor vergunningen op basis van de wet. Naar aanleiding van de 
gewijzigde wetgeving, heeft u op 27 mei j l . de 'Huisvestingsverordening 2015' vastgesteld. De 
Huisvestingsverordening treedt vanaf 1 juli 2015 in werking. Omdat de grondslag voor het heffen van de 
leges is veranderd, moet de legesverordening ook worden aangepast en met dit voorstel kunnen we vanaf 
1 juli 2015 leges heffen voor de in de huisvestingsverordening gestelde vergunningen zoals de 
onttrekkingsvergunningen, splitsingsvergunningen en omzettingsvergunningen. 

Kader 

De bevoegdheid tot het in rekening brengen van leges ontlenen wij aan de Gemeentewet. In de daarbij 
behorende verordening hebben wij de tarieven opgenomen die wi j heffen voor de concrete aanwijsbare 
diensten die wij ten behoeve van het individu verrichten. De heffing op basis van deze verordening is in die 
zin begrensd dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Er geldt dus een 
maximaal toelaatbare opbrengst. Voor de toetsing aan de opbrengstennorm mag er onder voorwaarden 
kruissubsidiering plaatsvinden. 

Op 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Op basis hiervan moet een nieuwe 
Huisvestingsverordening worden vastgesteld en moet ook, vanwege het wijzigen van de grondslag, de 
Legesverordening worden aangepast. Op grond van het, in het Huisvestingswet 2014 opgenomen 
overgangsrecht, blijft de bestaande huisvestingsverordening van kracht tot uw raad een nieuwe 
verordening heeft vastgesteld. Op 27 mei j l . is door u de Huisvestingsverordening 2015 vastgesteld en deze 
treedt in werking vanaf 1 juli 2015. In het overgangsrecht is opgenomen dat, tot uiteriijk zes maanden na 
inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014, leges mogen worden geheven. Vanaf 1 juli 2015 moeten de 
wijziglngen zijn opgenomen in de Legesverordening. Als Legesverordening niet is aangepast, kunnen en 
mogen we geen leges heffen. 

Argumenten en afwegingen 

De Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 is een technische reparatie als gevolg van de door u 
vastgestelde Huisvestingsverordening 2015. De grondslag voor het heffen van de leges moet aangepast 
worden. De tarieven worden niet gewijzigd. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De vaststelling van de wijziging op de Legesverordening 2015 wordt opgenomen in het Gemeentebiad, ter 
inzage gelegd worden en wordt geplaatst op de gemeentelijke website. Tevens zal melding worden 
gemaakt in "de Groninger Gezinsbode". 

Financiele consequenties 

Zoiang de Wijzigingsverordening Legesverordening voor de Huisvestingsverordening 2015 niet is 
vastgesteld en in werking treedt, kunnen we geen leges heffen. Hierdoor lopen we minimaal €15.000,- aan 
leges mis. 

Overige consequenties 

Geen. 
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Vervolg 

Uw besiuit met betrekking tot wijziging van de in dit voorstel genoemde verordening zal nog 
deze maand worden opgenomen in het Gemeentebiad. Daarmee krijgen deze rechtskracht met ingang van 
1 juli 2015. De betreffende tarieven zullen worden gehanteerd voor diensten, die op of na 1 juli 2015 worden 
aangevraagd. 

Metvriendelijke groet, 
Jurgameester en wethouders van Gronin 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

ae secretaris 
Peter Teesink 
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JJlAGBj 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); ^ 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2015 vast te stellen. 

Artikel I 

Hoofdstuk 10 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel luidt 
na wijziging als volgt: 

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.10.1.1 tot het verienen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan 

de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, 
van de Huisvestingswet 2014, voor elke woonruimte waarop de 
vergunning betrekking heeft € 603,-

1.10.1.2 tot het verienen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte 
met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van 
de Huisvestingswet 2014, voor elke woonruimte waarop de vergunning 
betrekking heeft € 603,-

1.10.1.3 tot het verienen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, 
aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014, voor elke woonruimte 
waarop de vergunning betrekking heeft € 603,-

1.10.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.10.1 bedraagt het tarief, 
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na 
aanvang of voltooiing van de activiteit 100% 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

B 

Onderdeel 3.4.1 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel luidt 
na wijziging als volgt: 

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verienen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 22 van 
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de Huisvestingswet 2014, voor elk appartement dat door de splitsing 
ontstaat € 245,40 

Artikel I I 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van ... 2015. 

De griffier, De voorzitter. 

drs. Toon Dashorst. Peter den Oudsten 
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Aanpassing tekst tarieventabel horende bij de Legesverordening 2015 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
1.10.1 
Het tarief bedraagt voor: 

1.10.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag: 

1.10.1.1 
het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het verkrijgen van een vergunning tot 
gehele of gedeeltelijke onttrekking van 
woonruimte als bedoeld in artikel, eerste lid, 
onderdeel a, van de Huisvestingswet voor 
elke woonruimte waarop de vergunning 
betrekking heeft 
€ 603,--
met dien verstande dat de leges niet worden 
geheven indien de onttrekking het gevolg is 
van afspraken die de aanvrager met de 
gemeente heeft gemaakt 

1.10.1.1 
tot het verienen van een vergunning tot 
onttrekking van woonruimte aan de 
bestemming tot bewoning als bedoeld in 
artikel 21, aanhef en onder a, van de 
Huisvestingswet 2014, voor elke woonruimte 
waarop de vergunning betrekking heeft 
€ 603,--
met dien verstande dat de leges niet worden 
geheven indien de onttrekking het gevolg is 
van afspraken die de aanvrager met de 
gemeente heeft gemaakt 

1.10.1.2 
het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het verkrijgen van een vergunning tot 
samenvoeging van woonruimte met andere 
woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste 
lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet, voor 
elke woonruimte waarop de vergunning 
betrekking heeft 
€ 603,-

1.10.1.2 
tot het verienen van een vergunning tot 
samenvoeging van woonruimte met andere 
woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef 
en onder b, van de Huisvestingswet 2014, 
voor elke woonruimte waarop de vergunning 
betrekking heeft 
€ 603,-

1.10.1.3 
het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het verkrijgen van een vergunning tot 
omzetting van zelfstandige woonruimte in 
onzelfstandige woonruimte als bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de 
Huisvestingswet, voor elke woonruimte 
waarop de vergunning betrekking heeft 
€ 603,--

1.10.1.3 
tot het verienen van een vergunning tot 
omzetting van zelfstandige woonruimte in 
onzelfstandige woonruimte als bedoeld in 
artikel 21, aanhef en onder c, van de 
Huisvestingswet 2014, voor elke woonruimte 
waarop de vergunning betrekking heeft 
€ 603,-

1.10.1.4 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
1.10.1 bedraagt het tarief, indien de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na aanvang of voltooiing van de 
activiteit 100% van de op grond van dat 
onderdeel verschuldigde leges 

1.10.1.4 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
1.10.1 bedraagt het tarief, indien de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na aanvang of voltooiing van de 
activiteit 100% van de op grond van dat 
onderdeel verschuldigde leges 

3.4.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verienen van 
een splitsingsvergunning, als bedoeld in 
artikel 33 van de Huisvestingswet, voor elk 
appartement dat door de splitsing ontstaat 
€ 245,40 

3.4.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verienen van 
een splitsingsvergunning, als bedoeld in 
artikel 22 van de Huisvestingswet 2014, voor 
elk appartement dat door de splitsing ontstaat 
€ 245,40 
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IB I J IAGE! 

Y * Gemeente 

yjroningen stad 
bekendmakingen 

Gemeentebladnummer: 2015 

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 

Verordening tot wijziging van 
de Legesverordening 2015 

Besiuit 
De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hij in zijn vergadering van 1 juli 2015, besluitnummer <>, de Verordening tot wijziging van 
de Legesverordening 2015 heeft vastgesteld. 

Toelichting 

Met deze wijziging is de Legesverordening 2015 aangepast zodat op basis van de vastgestelde 
Huisvestingsverordening 2015 leges geheven kunnen worden voor het aanvragen van 
onttrekkingsvergunningen, splitsingsvergunningen en omzettingsvergunningen. 

Inwerkingtreding en inzage 

Dit besiuit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Dit raadsbesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij het 
Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
Het GIC is op dinsdag tot en met vrijdag vrij toegankelijk van 9.00-11.00 uur. Op afspraak kunt u 
hier terecht op maandag van 13.00-17.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 1 T.00-17.00 
uur. En op donderdag van 11.00-19.00 uur. 
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Jaar: Nummer: nr Besiuit: Datum Gemeentebiad 

WIJZIGINGSVERORDENING LEGESVERORDENING 2015 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ) ; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2015 vast te stellen. 

Artikel I 

Hoofdstuk 10 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel luidt na 
wijziging als volgt: 

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.10.1.1 tot het verienen van een vergunning tot onttrekking van wooru-uimte aan 

de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, 
van de Huisvestingswet 2014, voor elke woonruimte waarop de 
vergunning betrekking heeft € 603,--

1.10.1.2 tot het verienen van een verguiming tot samenvoeging van woonruimte 
met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van 
de Huisvestingswet 2014, voor elke woonruimte waarop de vergunning 
betrekking heeft € 603,--

1.10.1.3 tot het verienen van een vergurming tot omzetting van zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef 
en onder c, van de Huisvestingswet 2014, voor elke woonruimte waarop 
de vergunning betrekking heeft € 603,— 

1.10.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.10.1 bedraagt het tarief, indien 
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
voltooiing van de activiteit 100% 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

B 

Onderdeel 3.4.1 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel luidt 
na wijziging als volgt: 

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verienen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 22 van de 
Huisvestingswet 2014, voor elk appartement dat door de splitsing ontstaat € 245,40 
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Artikel I I 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. Peter den Oudsten. 

Gemeentebiad van Groningen 
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De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 
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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de 'voorjaarsbrief 2015' als opmaat naar de begroting voor 
2016. Hieronder beschrijven wij u allereerst onze drijfveren. Daama volgt een 
positiebepaling onder meer aan de hand van de financiele stand van zaken, de 
uitkomsten van de Stadsmonitor en de Stresstest 2015. Vervolgens schetsen 
wij u onze ambities voor 2016, waama we ingaan op de vraag 'hoe we deze 
gaan realiseren'. Tenslotte komen het financieel meerjarenbeeld en 
bezuinigingen aan de orde. 

1. Driifveren 
In deze brief trekken we de lijnen door vanuit ons coalitieakkoord 'Voor de 
verandering'. Dat blijft immers het vertrekpunt voor ons denken en doen. 
Werk, werk en nog eens werk staat daarbij voorop. In die richting hebben we 
belangrijke stappen gezet en daar gaan we mee verder! We werken samen 
met Stadjers, bedrijven en instellingen aan maatschappelijk-economische 
vraagstukken op basis van gelijkwaardigheid. Een samenwerking die verder 
reikt dan stadsgrenzen. We benutten kansen van een jonge en bruisende stad. 
Het ene gezicht van Groningen. Maar we bieden ook begeleiding en zorg aan 
degenen die geen deel uitmaken van dit bruisende stadsleven: kinderen in 
armoede, mensen die lastig een passende baan kunnen vinden en die de 
eindjes moeizaam aan elkaar kunnen knopen. Het andere gezicht van Stad. 
Kortom we werken aan een 'inclusieve samenleving', waarin niemand buiten 
spel hoeft te staan. Dat zal ook in 2016 onze belangrijkste drijfveer zijn. Niet 
in de laatste plaats door als overheid een andere opstelling te kiezen. Als 
versneller van initiatieven, verbindend tussen partijen, dicht bij haar burgers, 
gebiedsgericht en vanuit de integraliteit van fysiek en sociaal domein 
opererend. 
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2. Positie bepalen 
Waar staan we? Dat bepalen we aan de hand van de bijgevoegde 
Stadsmonitor met trends en ontwikkelingen over het afgelopen jaar. We 
betrekken hierbij ook actuele ontwikkelingen en onze financiele positie. 

Stadsmonitor vertelt twee verhalen 
De Stadsmonitor 2015 laat een snel groeiende stad (met goede 
groeiprognoses) zien, met een toenemend aantal (buitenlandse) studenten. 
Een 'smart-city' waar kennis, techno logic en creativiteit domineren. Een 
schone stad nog altijd in de beleving van haar inwoners, waarin in 2014 
mensen vaker fietsen; vaker de citybus pakken en waarin het autogebruik 
relatief beperkt is. Ook een relatief veilige stad met een sterke sociale 
samenhang. Het groeiend potentieel vrijwilligers en mantelzorgers is daar een 
component van. Dat is een kant van het verhaal. 
De andere kant is dat de werkgelegenheid in de periode april 2013-april 2014 
afneemt. Het aantal werkzoekenden loopt nog op. Groningen behoort 
landelijk bezien tot de v i j f steden met de hoogste werkloosheid. Waar we ons 
zorgen cm maken is dat vooral MBO-ers zich met moeite een positie kunnen 
verwerven. Ook eenoudergezinnen hebben het lastig. Een kwart van hen moet 
in deze periode zien rond te komen met een inkomen tot 105% van het sociaal 
minimum. We zien verder een afnemend aantal voortijdig-schoolverlaters in 
2014. Maar een meer dan gemiddeld aantal rokers onder jongeren, dat 
bovendien toeneemt net als het aantal mensen, waaronder jongeren, met 
overgewicht. 
De Stadsmonitor en de notitie 'Stand van Stad', gebaseerd op de Wijkenquete 
2014 en de Wijkkompassen 2015, treft u als bijlagen aan. 

Gunstige voorbodes 
Economisch herstel zet door, zij het in een wat lager tempo, meldt het CBS 
begin mei. Ook in onze regio tekent herstel zich voorzichtig af. Het tempo 
waarin ondememers leegstaande winkelpanden in onze binnenstad weer 
opvullen wijst in die richting. We lezen positieve krantenkoppen, zoals 'Run 
op Woningen Sontweg' recent in het DvhN, dat stelt dat 'de huizen daar als 
warme broodjes over de toonbank gaan'. We noteren de verkoop van 4,25 ha 
bedrijfskavels in 2014; een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. 
Gunstige voorbodes. We gaan langzaam maar zeker vooruit. 

Behoedzaam investeren 
De jaarrekening vertoont per eind 2014 een positief beeld. Ook het financiele 
meerjarenbeeld is gunstig. Niettemin moet de gemeente nog fl ink bezuinigen. 
Daarover bestaan afspraken, waar we aan vasthouden. 
Deze openstaande opgaven vergroten samen met ontwikkelingen binnen het 
Sociale Domein en de Grondexploitaties de financiele risico's. Dat laten de 
uitkomsten van de stresstest 2015 (bijgevoegd) zien. 
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De organisatie heeft overigens ook aantoonbaar meer flexibiliteit cm met 
deze risico's te dealen. Niettemin onderstreept het verschil tussen stress en 
flexibiliteit het belang van een ontwikkeling van het weerstandsvermogen 
naar een ratio van 1,0 op termijn. Vanuit die gedachte benutten we de 
financiele ruimte die we hebben met gezond verstand. Dat betekent ambities 
verwezenlijken door behoedzaam te investeren. Over de financiele stand van 
zaken informeren wij u aan het eind van deze brief meer uitvoerig. 

Keuzes maken 
Met een positiever financieel meerjarenbeeld zien we ondanks 
bezuinigingsopgaven kansen om onze investeringsagenda met kracht uit te 
voeren. Keuzes zijn echter onontkoombaar. Om financieel gezond te blijven. 
Maar dat niet alleen. Lopende ontwikkelingen, waaronder de Vemieuwing 
Sociaal Domein, dwingen ons tot prioriteren. Daarbij speelt mee dat we de 
van het Rijk overgenomen taken met minder middelen moeten uitvoeren. De 
grenzen van onze beleidscapaciteit komen in zicht. We kunnen niet alles! 

3. Stad in ontwikkeling 
Ging het in de afgelopen anderhalf jaar vooral om plannen maken; in 2016 en 
volgende jaren kleurt uitvoering wan plannen het beeld van Stad verder in. 
Daamaast zoeken we verdieping: waar draait het om bij samenwerken en 
participatie en bij gebiedsgericht en integraal werken? Waar willen we 
experimenteren en waar kunnen we innoveren; hoe stimuleren we anderen 
daarin? En kunnen we denken in termen van kansen bij bijvoorbeeld het 
aardbevingsdossier? 
^Agenda-setting' is ook aan de orde. We stellen volgend jaar de lange termijn 
agenda (voor na 2020) voor fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen op. Een 
'Structuurvisie 2.0', die nadrukkelijk de link legt naar andere 
beleidsdomeinen en aansluit op ontwikkelagenda's van onze 
samenwerkingspartners. Daarmee scherpen we de positionering van 
Groningen aan. Eerst nemen wij u mee naar 2016. 

Wat loopt er waar we intensief mee doorgaan? 
• Aardbevingsdossier: we zijn stevig in gesprek met NAM en het 

ministerie van EZ. We koersen samen met de provincie en betrokken 
gemeenten aan op afspraken voor de lange termijn. Veiligheid staat 
daarbij voorop. Voorgenomen investeringen moeten daadwerkelijk 
doorgang vinden en niet langer worden uitgesteld. Schade moet 
vergoed worden. Of het nu om gedupeerden in of buiten Stad gaat. 
Het gaat ook om het vaststellen van normen voor 
aardbevingsbestendig bouwen. De daartoe opgerichte Overheidsdienst 
Groningen zal in dialoog met alle belanghebbenden een planmatige en 
daadkrachtige regie voeren op een duurzame versterking en 
vemieuwing van het aardbevingsgebied. 
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Vemieuwing Sociaal Domein; een ingewikkeld en delicaat proces 
waarin de doorontwikkeling van Sociale teams naar WlJ-teams van 
groot belang is. Breed samengesteld en geworteld in de wijk, zodat we 
probleemsituaties vroegtijdig signaleren en escalaties voorkomen. Met 
pilots in Lewenborg en Vinkhuizen gaan we na welk aanbod, nu nog 
vaak geleverd als maatwerkvoorziening vanuit verschillende 
instellingen, vanuit de wi jk via de WlJ-teams gedaan kan worden. We 
bouwen zo verder aan de zorgzame stad met betaalbare, toegankelijke 
en goede zorg. Daar hechten we groot belang aan. 
Armoedebestrijding met 'Perspectief, actieplan tegen armoede' en het 
zogenaamde Kindpakket. 
Investeren in zorgpreventie jeugd, waarmee we op termijn de inzet 
van zware zorg en de daarmee samenhangende kosten temgdringen. 
Een lastig te realiseren, maar noodzakelijke opgave, gegeven de 
beperkt beschikbare middelen voor dit doel ten opzichte van de 
oorspronkelijke rijksbudgetten. 
Screening van het clientenbestand met een bijstandsuitkering: we 
willen weten wie onze clienten zijn, zodat we met sociale zaken 
kunnen aanhaken bij ^integraal gebiedsgericht werken'. Ook de 
benadering van maatschappelijke participatie willen we 
gebiedsgericht gaan insteken op termijn. 
Ons Bouwoffensief. Dat betekent investeerders aantrekken voor 
woningbouw en (financiele) steun voor kansrijke 
(bewoners)initiatieven voor nieuwbouw. Het ontwikkelde Bidbook 
voor investeerders is ook onderdeel van dit pakket maatregelen. 
Campus Groningen (BouwJong!) projecten als antwoord op de 
kwaliteitsvraag naar woonmimte voor jongeren. 
Zonneparken: voor inwoners die wel willen investeren in en profiteren 
van zonne-energie, maar die geen eigen grond (of dak) hebben, 
ontwikkelen we de optie om deel te nemen in een coUectief 
zonnepark. Het eerste daarvan is vorig jaar gestart op het dak van 
wijkcentmm Het Dok. Met toegekende SDE bijdragen van het ri jk 
gaan we aan de slag met andere zonneparken op bijvoorbeeld de oude 
vuilstortplaats Woltjerspoor. 

We werken samen met onze partners op het gebied van onderwijs 
intensief door aan de realisatie van onze ambities, onder meer via de 
gezamenlijke uitvoering van de pilot Succesfor a l l en de nieuwe 
impuls vensterscholen. We verstevigen de samenwerking tussen 
onderwijs, ouders en bedrijfsleven en stimuleren meer co-producties. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de pilot taalachterstand (verderop 
beschreven). 
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We gaan op veel gebieden van idee naar resultaat: 
• Om te beginnen met de uitvoering van de economische agenda, 

waarmee we samen met onze partners sterk inzetten op 'werk, werk, 
werk'. Voorbeelden hiervan vindt u onder de koppen 'Denken in 
termen van kansen' en 'Experimenteren en innoveren'. 

• De planvorming rond de bereikbaarheidsagenda tot 2020 is klaar. Er 
staat de komende jaren voor 1,5 miljard euro aan projecten op de rol, 
waaronder de Aanpak Ring Zuid en de ontwikkeling van het 
Stationsgebied. Bovendien voeren we de Fietsstrategie uit in 'het jaar 
van de fiets', waartoe 2016 inmiddels bestempeld is. 

• Van planvorming naar uitvoering gaan we ook met de Woonvisie, het 
programma Groningen geeft energie 2015-2018, de Binnenstadsvisie 
en met kadernota's voor Cultuur en Veiligheidsbeleid voor de 
komende jaren. 

• Op de rol staat accommodatieontwikkeling in de Oosterparkwijk 
(Treslinghuis) en Beijum (Nieuwbouw Innersdijk). We houden daarbij 
rekening met de mogelijke huisvesting van de Wij-teams, zoals dat 
ook in het nieuwe Floreshuis gebeurt. 

• We implementeren met de RUG en de Hanzehogeschool het project 
WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten) en stimuleren daarmee 
participatie van jongeren in de wijk. 

• Met het Plan van Aanpak Kindermishandeling: als de besluitvorming 
volgens planning verloopt starten we rond de zomer met uitvoering. 

Wat is in voorbereiding of zit er ondertussen in de pijplijn? 
• Nieuwe prestatieafspraken met de corporaties met een sterk accent op 

leefbaarheid, betaalbaarheid, verduurzaming en beschikbaarheid van 
voldoende sociale huurwoningen. Temghoudendheid in de verkoop 
van sociale huurwoningen in combinatie met stevige investeringen in 
energiebesparing zijn hiervoor instrumenten. 

• De Cultuurnota als uitwerking van de betreffende Kademota. 
• Een meer ontwikkelings- en vraaggericht breedtesportbeleid. Ingrepen 

in de openbare ruimte grijpen we aan voor het 'bewegingsvriendelijk' 
inrichten ervan. Daarmee dragen we bij aan een 'gezonde stad'. Met 
hetzelfde oogmerk laten we sportfaciliteiten zoveel mogelijk ten 
goede komen aan een breed publiek. 

• Arbeidsmarktbeleid: we ontwikkelen een actieprogramma in 2016 met 
sterke accenten op bestrijding van jeugdwerkloosheid. Maar ook om 
kansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (tot en met mbo-niveau) 
te verzilveren en een link te leggen naar sectoren waar zich kansen 
voordoen: EZ en het aardbevingsdossier, waarover verderop in deze 
brief meer. In ons arbeidsmarktbeleid is een belangrijk aandachtspunt 
ook het tot een succes maken van de 'afspraakbanen'. 
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• De verkenning van mogelijkheden tot jangerenparticipatie, 
structured, aan de voorkant van beleid en over de gehele breedte 
daarvan. Uitvoering gepland in 2016. 

• Geothermie: met een langjarige exploitatiebijdrage van het r i jk van 33 
miljoen euro voor winning en gebruik van aardwarmte zijn we in staat 
stappen te zetten naar het aansluiten van 8000 woningen op een 
warmtenet. U ontvangt in december een voorstel hiertoe. Als u 
positief besluit, starten we in 2016 met de uitvoering. 

• De verkenning van mogelijkheden tot de productie van windenergie. 
Samen met het nieuwe provinciebestuur, dat hierop vooralsnog een 
andere zienswijze heeft. 

• Powermatching city': met ervaring opgedaan bij kleinschalige 
experimenten met 'slimme energienetwerken' kunnen we opschalen: 
van straat naar wijk. 

• Outsourcing ICT. 
• Orientatie op de samenwerking met Hefpunt in een Noordelijk 

Belastingkantoor waardoor we besparen op organisatiekosten. Andere 
gemeenten kunnen hierbij aansluiten. 

4. Nieuwe manieren van werken 
U ziet kortom het beeld van een stad in ontwikkeling. Die ontwikkeling zetten 
we kracht bij door samen te werken met alle mogelijke partijen, initiatieven te 
faciliteren en te stimuleren, te innoveren, te experimenteren en door te denken 
in termen van kansen. En met een scherpere profilering van Stad en een 
bezinning op onze rol als overheid. Dat illustreren wij u graag in het 
navolgende. 

Samen voor een sterke stad en regio 
Meer progressie is mogelijk als we met nieuw elan onze krachten bundelen. 
Met die van onze natuurlijke bondgenoten, de provinciate overheid, de 
(kennis-)instellingen en uiteraard de ondememende partijen in stad en regio. 
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten deelt die intentie. Hun 
collegeakkoord biedt in onze optiek goede aanknopingspunten voor een 
gezamenlijke 'agenda voor Stad en regio'. Die is overigens ook nodig om de 
nog beschikbare middelen uit het RSP optimaal te benutten. 
Er valt nog meer winst te behalen als overheden, kennisinstellingen en 
ondememers, mclusief die in de kunsten en creatieve Industrie, samenwerken. 
Z6 realiseren we de in het Akkoord van Groningen 3.0 vastgelegde ambities. 
Innovatiekracht van de ene partij kan een impuls betekenen voor de andere. 
Diezelfde wisselwerking geldt bij het delen van kennis. RUG en 
Hanzehogeschool verbinden onder de vlag van City of Talent kunst met 
wetenschap. Ze ontwikkelen innovatieve projecten en nieuwe netwerken op 
dit vlak. Onder meer om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. 
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We zoeken ook naar nieuwe vormen van samenwerking en participatie in 
Stad en daarbuiten. 
In Stad: 

• Met ondememers in het Fonds en Convenant Ondememend 
Groningen 2015-2018 en in het Economische programma 2015-2019 
G-kwadraat. De insteek vanuit ons 'rode loper beleid' blijft van 
belang: we stellen ons luisterend op en accommoderen ondememers. 
In deze context past ons nieuwe Intemational Welcome Center North, 
opgezet voor internationale kenniswerkers in samenwerking tussen 
gemeente Groningen, kennisinstellingen, de IND, noordelijke 
gemeenten en private partijen, dat zich begint te bewijzen. 

• Door 'integraal gebiedsgericht' te werken, waarvoor we 5 miljoen 
euro beschikbaar willen stellen en door de invoering van het 
wijkwethouderschap. Op basis van onze ervaringen in het lopende 
'oefenjaar' geven we de invulling hiervan in komende jaren verder 
vorm. Gebiedsagenda's stemmen we af op stedelijke programma's en 
vice versa. Daar ligt een taak voor de wijkwethouder en het 
Gebiedsteam. De samenwerking tussen WlJ-Teams en Gebiedsteams 
krijgt expliciet vorm. In het stadsdeelprogramma scheppen we mimte 
voor bewonersinitiatief; we stellen het programma in nauw overleg 
met bewoners op. Net als het programma voor de 'jeugdgelden'; rond 
de besteding daarvan hebben bewoners in nauw overleg met WlJ-team 
en Gebiedsteam een bepalende stem. 

• Met voortzetting van de manifestatie Let's Gro, een onmisbaar 
'ideeenfestival' dat drempels tussen Stadse plannenmakers en 
gemeente slecht. Boden we bij vorige edities van het festival vooral 
een luisterend oor; bij deze editie brengen we daarnaast uw en onze 
vragen en ideeen in. 1.000 willekeurig gekozen Stadjers vullen de 
ideeen van Let's Gro nog aan binnen het platform GIOOO waarin zij 
de -voor hen- belangrijkste thema's voor stad en wijk zuUen 
benoemen. Input voor de visieontwikkeling van Stad. 

• Met de veranderlabs. U leest daarover meer onder de kop 
'Experimenteren en innoveren'. 

• Met het project 'Succes for AH', waarbij we in co-creatie met de 
Hoger Onderwijsinstellingen en drie schoolbesturen (VCOG, KOC en 
02G2) ons hard maken voor het wegwerken van taalachterstanden bij 
basisschoolleerlingen in achterstandssituaties. Een primeur in 
Nederland. 

En daarbuiten: 
• Noord-Nederland en specifieker de brede regio Groningen-Assen 

profiteert van onze trekkracht. Omgekeerd hebben wij de kwaliteiten 
van de regio nodig om ons intemationaal te profileren. 
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Zo hebben we ons als 'stadsregio' goed neer kunnen zetten in Brussel 
(Europees Stedennetwerk), Hamburg, Barcelona en in China. Daar 
gaan we mee door. 

• Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die 
stedelijke regio's meer in hun kracht moet zetten als motor van de 
economic. Deze agenda vullen we momenteel in als stedelijke regio's 
in het Noorden samen met het rijk. 

• We kiezen een sterkere positie in landelijke en Europese netwerken. 
• Het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016 benutten we. We 

profileren ons met onze 'best practices' uit onze Agenda Stad. Met als 
doel ondememers, initiatieven en ook EU-congressen, conferenties en 
bijeenkomsten naar Groningen te halen. Zo is Stad komend jaar 
gastheer voor het internationale congres Ruimte voor Gezondheid. 

Denken in termen van kansen 
Stad heeft een steeds sterker wordend aandeel in de 'IT Fast 50' en 'Rising 
Star Companies', een jaarlijkse ranking van Nederlandse steden door 
Deloitte, gemeten over de afgelopen jaren (2012, 2013 en 2014). Een sterke 
indicatie voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat en een 
goed klimaat voor 'start-ups' door jonge ondememers in het bijzonder. De 
dynamiek van een jonge, academische stad met een aantrekkelijke woon- en 
verblijfsomgeving, waarvan ook een breed en interessant cultured aanbod 
deel uitmaakt, geeft ons sterke troeven in handen. Ook onze propositie binnen 
de sectoren healthy-ageing, energie en ICT/Big Data draagt daaraan bij. 
Deze kansen willen we benutten. Ook rond het aardbevingsdossier. Zo kan 
expertise worden opgebouwd rond aardbevingen en duurzame 
gebiedsontwikkeling als onderdeel van de gewenste 'energietransitie'. We 
denken daamaast aan de inzet van arbeidspotentieel in onze regio bij 
schadeherstel en preventie. Dat verbetert tevens de positie van MBO-ers in 
stad en regio op de arbeidsmarkt. 

Experimenteren en innoveren 
We durven te experimenteren en stimuleren vemieuwing. 

Met regelgeving/beleid: 
• We stellen de regds rond onze publieke taakuitoefening ter discussie. 

Bij voorbeeld de ontwikkeling van het Suikemnieterrein en het 
Ebbingekwartier. 

• Het experiment met verruiming van regelgeving voor 
uitstallingsbeleid, gevelreclame en fietsverkeer, succesvol toegepast in 
de Zwanestraat, gelet op de toegenomen bezettingsgraad van 
winkelpanden, vertalen we door naar Oosterstraat en Westerhaven. 

• Het experimentele concept van het wijkbedrijf Selwerd ontwikkelen 
we door. 
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• Ook experimenteren we met de omgang van uitkeringsgelden voor 
sociale zekerheid in relatie tot activering en toeleiding naar werk. 
Daarover willen we onder meer een 'City-Deal' met het Ministerie 
van Sociale Zaken sluiten. 

• Met ons inkoopbdeid stimuleren we innovatie bij aanbieders van zorg 
en ondersteuning binnen het Sociaal Domein. 

Met samenwerking: 
• Binnen zogenoemde 'Veranderlabs' experimenteren we met nieuwe 

vormen van samenwerking tussen bewoners, ondememers, 
instellingen, wetenschappers, bestuurders, raadsleden en ambtenaren. 
In een informele, slagvaardige setting: minder praten, meer doen. Dat 
passen we toe bij: innovatie sociale zekerheid, gebiedsontwikkeling in 
het A-kwartier, welstand in de Schildersbuurt, binnenstadsdistributie, 
sporten in Hoogkerk, nieuwe vormen van dagbesteding in Zuid, 
veiligheid en het integraal gebiedsgerichte werken. 

Technologisch: 
• Op Europese en mondiale schaal komt steeds meer aandacht voor de 

Smart en Healthy City en Biobased Economy. Daarop hebben Stad en 
regio uitstekende proposities. Chemie, agro-food, energie, logistiek en 
niet in de laatste plaats kennis en wetenschap zijn hier eveneens sterk 
vertegenwoordigd. Ook het thema Big Data wint wereldwijd aan 
betekenis. Daarvan maakt onder andere het UMCG gebmik bij het 
Lifdines-onderzoek. Met duurzaamheidsprojecten als smart grid, de 
energiecooperatie Grunneger Power en EnTranCe lopen we voorop. 
We vormen zo een 'permanent living lab' voor een meer gezonde en 
duurzame stedelijke samenleving. Daarmee zetten we Groningen op 
de kaart in Europees verband als het gaat om 'the Urban Agenda'. 

Het verhaal van Stad vertellen 
Er is veel om trots op te zijn. Als 'stad apart', in 'splendid isolation' 
ontwikkeld ten opzichte van de machts- en bestuurscentra, waarmee ze in de 
loop der eeuwen te maken had en als Hanzestad kunnen we bogen op een 
lange traditie van 'vrijdenken' en 'dwarsdenken'. Een stad grootgemaakt door 
vemieuwing en experiment. We willen voortbouwen op ons eerdere, 
spraakmakende gedachtengoed op het gebied van onderwijs, verkeer, 
stadsontwikkeling en wijkvemieuwing. We spreken over een stad waarin 1 op 
6 inwoners aan een hoger onderwijsinstelling studeert. Een stad die 
technologie, kennis en innovatie combineert met creativiteit. Dat spreekt 
elders tot de verbeelding. Dat wil zeggen als we het vertellen. We staan 
hierom niet bekend. We zijn vaak onnodig en onterecht veel te bescheiden. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit maar een kant van het verhaal is. 
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Er is meer nodig dan het etaleren van kwaliteiten en het faciliteren van 
ontmoetingen. De samenleving vraagt om een ondememende overheid. We 
ontwikkelen daarom nieuwe waarden en verdienmoddlen gericht op het 
genereren van 'werk, werk, werk' en de 'inclusieve samenleving'. Wat is 
onze economische basis in 2035? Hoe creeren we de beste voedingsbodem 
voor ondememerschap? Welke positie heeft Stad dan in regionaal, nationaal 
en intemationaal verband? Met de antwoorden op die vragen stellen we het 
verhaal van Stad scherp. Zodanig dat we investeerders, expats en bezoekers 
aan ons weten te binden. Dat verhaal vertellen we vervolgens, samen met 
onze partners als onze beste ambassadeurs, eensgezind, luid en duidelijk. 

Een andere overheid 
Bij meer en anders samenwerken hoort een bezinning op rolverdeling en 
taken. En een open en adaptieve opstelling van onze organisatie. 
Medewerkers ondersteunen we daarin met opleiding en training. We zoomen 
verder in op hoe we te werk gaan als 'andere overheid', die zich toelegt op 
kemdoelen, en als 'eerste overheid', dicht bij de burger en ondememer. Een 
proces dat we graag samen met uw raad doorlopen. 

5. Financien in perspectief 
We zoomen in op ons financieel perspectief. Het financieel perspectief 
bestaat uit verschillende onderdden: 

- Het financieel meerjarenbeeld 2016-2019, waarin de autonome 
ontwikkelingen zijn verwerkt; 
De kndpunten, waarvoor we extra middelen beschikbaar willen 
stellen; 

- Vrijval frictiebudget. 

De ontwikkelingen in het financieel meerjarenbeeld zijn positief In 2016 
verwachten we een positief saldo van 4,4 miljoen euro. Dit biedt ruimte om 
een aantal kndpunten in 2016 op te lossen. Een deel van de knelpunten lossen 
we op door de inzet van de intensiveringsmiddden die zijn opgenomen in ons 
coalitieakkoord. Voor het resterende deel van de knelpunten willen we extra 
middelen beschikbaar stellen. 

De knelpunten waarvoor we extra middelen beschikbaar willen stellen in 
2016 tellen op tot een bedrag van 5,5 miljoen euro. Door inteme mobiliteit en 
het temgdringen van exteme inzet is het (verwachte) aantal boventallige 
medewerkers lager dan aanvankelijk voorzien. Hierdoor kan een deel van de 
hiervoor gereserveerde middelen vrijvallen; naar schatting 1,5 miljoen euro in 
2016. 
Het financieel perspectief sluit hiermee in 2016 op een positief saldo van 0,5 
miljoen euro. 
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In de volgende tabel is het financiele perspectief weergegeven voor de 
periode 2016-2019. 

2016 2017 2018 2019 
Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 4.439 5.901 3.087 4.523 
Knelpunten -5.456 -5.233 -1.887 -1.605 
Vrijval frictiebudget 1.500 
Financieel perspectief 2016-2019 483 668 1.200 2.918 

Een nadere toelichting op het financieel meerjarenbeeld en de knelpunten met 
specificaties van genoemde bedragen treft u als bijlagen aan. 

Van de afgesproken bezuinigingen over de afgelopen jaren is een groot deel 
gerealiseerd. Het bezuinigingspakket 2011-2014 van 45,1 miljoen euro is 
voor bijna 94% stmctureel gerealiseerd. Daamaast is een deel incidenteel 
ingevuld. 

De bezuinigingen van de pakketten 2014-2017 en 2015-2018 moeten 
grotendeels nog structured worden gerealiseerd. Voor de periode tot en met 
2018 gaat het om een structurele taakstelling van in totaal mim 26 miljoen 
euro. Voor ruwweg de helft van deze taakstelling (circa 13 miljoen euro) 
hebben we inmiddels maatregelen in gang gezet. Bijvoorbeeld als het gaat om 
de taakstellingen Vastgoed en Outsourcing ICT. De effecten van deze 
maatregelen brengen we de komende tijd in beeld. Voor de andere helft 
bereiden we maatregelen voor. Daarbij gaat het onder andere om de 
taakstellingen die betrekking hebben op de doorlichting van taken, organisatie 
en (beleids-)programma's. De gedachtenvorming rond de kemdoelen van 
onze gemeente is leidend bij de invulling ervan. 

Wij nodigen u uit uw ideeen omtrent de zoekrichting voor deze bezuinigingen 
met ons te delen. Ze raken immers de Stad en daarmee de ambities van ons 
als college en van u als raad. 
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Tot slot 
Er is veel werk te verzetten onder nog niet makkelijke omstandigheden. Maar 
we zien goede kansen om vooruit te komen. Door anders te werken en vooral 
door anders samen te werken. Over de uitgezette koers en over de invulling 
van de nog te realiseren bezuinigingsopgaven gaan wij graag met u in gesprek 
op 1 juli a.s., wanneer uw raad de prioriteiten voor de Begroting 2016 
aangeeft. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 

Bijlagen 
• Stadsmonitor 2015 
• 'Stand van Stad' gebaseerd op resultaten Wijkenquete 2014 en 

Wijkkompassen 2015 
• Stresstest 2015 
• Financieel Meerjarenbeeld 2016-2019 
• Toelichting knelpunten 
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Samenvatting 

De stadsmonitor 2015 geeft de cijfermatige trends en ontwikkelingen over het 

jaar 2014 weer in grafiek en getal. Als er geen cijfers over 2014 of van 1 januari 

2015 beschikbaar zijn Is het meest recente jaar genomen. 

De monitor is opgedeeld in een aantal thema's. Per thema zijn een aantal 

grafieken waaronder vergelijkende grafieken opgenomen, vergelljkend met 

andere gemeenten in Nederland. Hierdoor worden de monitorgegevens meer in 

perspectief geplaatst. 

Een aantal ontwikkelingen per thema: 

Bevolking 
- De bevolking is in 2014 boven de 200.000 uitgekomen. De teller stond op 1 

januari 2015 op 200.459, Groningen groeit sneller dan het landelijke gemid-delde. 

De Stad bli jft de 7e gemeente van Nederland qua bevolkingsomvang. Zie ook: 

CBS bevolking. 

- Het aantal studenten aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniverslteit is vorig 

jaar weer toegenomen. Het aantal niet Nederlandse Stadjers neemt ook toe. Voor 

een deel komt dit door de komst van buitenlandse studenten. 

Werk en inkomen 
- De werkgelegenheid in de gemeente Groningen is tussen april 2013 en april 

2014 afgenomen met 1.678 banen (1,3 procent). De gevolgen van de 

economische crisis heeft zich voor het tweede jaar vertaald in een afname van 

de werkgelegenheid. 

- Ook het aantal niet werkende werkzoekenden Is het afgelopen jaar toegenomen 

evenals het aantal bijstandsgerechtigden. 

- Het gemiddeld inkomen van de stadjers behoort tot de laagste van Nederland. 

Vooral eenoudergezinnen hebben het moeilijk, van hen moet 25 procent 

rondkomen van een inkomen tot 105% van het sociaal min imum. 

Economie en bedrijvigheid 
- In de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen en kantoren zit de laatste jaren 

de klad. In 2014 was de uitgifte van nieuwe bedrijventerrein 4,25 hectare. 

Dit is meer dan in voorgaande jaren, maar nog lang niet zo veel als in de jaren 

voor 2007. 

- Het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente is de laatste jaren 

ruim boven de 400.000. 

Jeugd en onderwijs 
- Het aantal voort i jdig schoolverlaters in de gemeente Groningen is tussen 2012 

en 2013 gedaald naar 305. In 2014 is het aantal in de gehele regio nog minder 

geworden (voor de gemeente is dat aantal nog niet bekend). Hiermee is de 

ambitie van maximaal 280 voort i jding schoolverlaters bijna gehaald, inmiddels 

is deze ambitie bijgesteld tot maximaal 235 voorti jdig schoolverlaters in 2016. 

- Minder gunstig is dat het middelengebruik onder de jeugd toeneemt: de jeugd 

rookt meer en het aantal kinderen dat overmatig alcohol gebruikt neemt toe. 
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Welzijn en zorg 
- De sociale samenhang van de stad is stabiel. Over de gehele stad gerekend is 

91 procent van de mensen bereid buurtgenoten te helpen als ze ziek zijn of een 

handicap hebben. 

Sport en cultuur 
- Een toenemend aantal kinderen heeft overgewicht. Het bezoek aan de 

gemeentelijke zwembaden is sinds 2013 fors afgenomen, dit komt doordat 

het schoolzwemmen is gestopt. 

- Het cultuurbezoek in de stad is neemt licht af, dit komt door een afname 

bij de musea en Martiniplaza. 

Verkeer 
- Het gebruik van de P+R voorzieningen aan de rand van de stad blijft 

onverminderd hoog. Dit terwi j i het autoverkeer lets afneemt, vooral binnen de 

stad. 

Wonen 
- Het aantal gereed gekomen woningen schommelt de laatste jaren rond de 

1.000. Een groot deel van deze woningen was de laatste vier jaar 

jongerenhuisvesting. De slaagkans op het vinden van een huurwoning in de 

sociale sector schommelt. Na een toename in 2013 is die in 2014 weer 

afgenomen. Opvallend is dat ouderen de grootste kans hebben op korte termijn 

een woning te vinden. 

Onderhoud en beheer openbare ruimte 
- Uit de burgerschouw van de openbare ruimte blijkt dat ruim 90 procent van 

de stad voldoet aan de normen van 'schoon' en 'heel'. Een kleine 70 procent 

van de bevolking is tevreden over het schoonhouden van de openbare ruimte. 

Veiligheid 
- Het aandeel bewoners dat zich (soms) onveilig voelt in de eigen buurt is met 

21 procent in Groningen lager dan gemiddeld in de Nederlandse grote en 

middelgrote steden. Het aantal woninginbraken is het laatste jaar lets 

afgenomen. Het aantal geweldsmisdrijven was in 2014 nog geen 5 per 

1.000 inwoners. In het Centrum is dit aantal tussen 2013 en 2014 toegenomen. 

Het aantal woninginbraken is in diezelfde periode afgenomen. 

Duurzaamheid 
- Jaarlijks wordt rond de 170 kilo afval per inwoner gescheiden ingezameld-

De Stadjers zijn gemiddeld steeds minder gas en elektriciteit gaan gebruiken en 

er komen steeds meer energiezuinige woningen. 
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Stad heeft meer dan 200.000 inwoners 

fig 1 

Het aantal inwoners van 

de gemeente Groningen per 1 Januari 

De Stad is het afgelopen jaar wederom gegroeid. 

Er zijn 2.100 Stadjers bijgekomen, het totaal 

aantal inwoners is daarmee voor het eerst 

gestegen boven de 200.000: 200.459 

(stand 1 januari 2015). Daarmee is de stad de 7" 

gemeente van Nederland. 

De groei komt vooral door groei van het aantal 

studenten. Mogelijk blijven ook ex-studenten 

langer in de stad wonen omdat ze hier gaan 

werken of blijven hangen omdat ze nog geen 

werk kunnen krijgen. 

fig 2 

Het aantal studenten RUG en Hanzehogeschool 

vergeleken met Nederland 

Het aantal studenten vertoont al vele jaren een 

stijgende trend, zowel in Groningen als landelijk. 

Er studeren aan de Rijksuniversiteit 28.500 

studenten, aan de Hanzehogeschool 27.650. De 

overige HBO instellingen met een vestiging in 

Groningen hebben ruim 1.000 studenten. Van deze 

studenten wonen ongeveer 35.000 in de gemeente. 

Dit betekent dat bijna 1 op de 6 inwoners van de 

stad student is. Ook het aantal buitenlandse 

studenten neemt toe, in het studiejaar 2014-2015 

zijn dat er 6.250 reguliere studenten. De grootste 

groep hiervan is Duitser. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2010 2011 2012 2013 2014 

index: jaar 2000 = 100 

• ^ h HBO Nederland Hanzehogeschool Groningen 

WO Nederland Rijksitnivefsiteit Groningen 
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fig 3 

Opbouw van de bevolking, 

Groningen vergeleken met Nederland 

Groningen kent een opbouw van de bevolking 

die Groningen als een echte studentenstad 

typeert metf l inke uitschieters in de leeftijds-

categorieen tussen de twint ig en dertig jaar. 

In de leefti jdsgroep 20-24 zijn er meer vrouwen 

dan mannen. In de groep daarboven, 25 tot en 

met 29 jaar, zitten meer mannen dan vrouwen 

Veel vrouwen vertrekken na hun studie eerder 

dan de mannen. Als totaal zijn de groepen 20-24 

en 25-29 jaar de afgelopen 5 jaar toegenomen. 

De groepen tussen de 35 en 49 jaar zijn de laatste 

5 jaar afgenomen. In de leefti jdsgroep 65-69 jaar 

is het begin van de babyboom (geboortegolf na 

wereldoorlog 2) te zien. Ten opzichte van 5 jaar 

geleden is deze groep dan ook toegenomen. 
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Aantal werkzoekenden stijgt weer 

fig 4 

NWW'ers Groningen en Nederland, 

jeugdwerkloosheid Groningen (15 t/m 26 jaar) 

De afgelopen drie jaar is het aantal 

werkzoekenden sterk gestegen. Op 1 januari 2015 

waren er 16.165 werkzoekenden, op 1 januari 2014 

waren dat er 14.485. Sinds 2014 spreken we niet 

meer van Niet Werkende Werkzoekende maar van 

geregistreerde werklozen. Deze mensen staan bij 

het UWV geregistreerd als werkzoekende. 0 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

index: jaar 2001 = 100 

NWW Nederland 

NWW Groningen totaal 

jetigdwerkloosheid 

fig 5 

Ontwikkeling van het aantal NWW'ers met 

de ambitie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

NWW'ers 

. linear INWWers) 
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Groningen behoort tot de steden met de 
hoogste werkloosheid 

fig 6 

Percentage NWW'ers, Groningen vergeleken met 

andere gemeenten 

In het hele land is de werkloosheid toegenomen. 

Groningen behoort tot de steden met de hoogste 

werkloosheid. Van de grote en middelgrote steden 

hebben alleen Rotterdam, Enschede en Den Haag 

een hoger percentage NWW'ers. Leeuwarden 

heeft ongeveer een even hoog percentage. 

Haarlem, Breda en Amsterdam doen het beter 

dan het landelijk gemiddelde. 
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Bijstanduitkeringen: gestegen 

fig 7 

Net aantal bi jstandsuitkeringen van 15 to t AOW 

gerechtlgde leeft i jd per 1 januari, trendcljfers. 

Ook het aantal bijstandsuitkeringen is tot 2014 

gestegen. Dit is sinds 2009 het geval. Tussen 2014 

en 2015 is er bijna geen stijging meer, de sti jging 

was van 9.894 tot 10.007. 

Deze stijging is minder sterk dan die van de 

geregistreerde werkzoekenden. Mensen die 

vanuit een baan werkloos worden krijgen eerst 

een werkloosheids-uitkering voordat ze aanspraak 

kunnen maken op een bijstandsuitkering. Doordat 

de AOW gerechtigde leeftijd is verhoogd, heeft dit 

geleid tot een toename van ongeveer 20 werk

lozen van 65 jaar. 
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fig 8 

Percentage bijstandsgerechtigden per buurt , 

2015, gemeente totaal : 7% 

Wanneer we naar het beeld over de Stad kijken 

dan scoren veel wijken qua percentage 

bijstandsgerechtigden ruim boven het 

stadsgemiddelde van 7,1 procent op 1 januari 

2015. De Hoogte en de Kring scoren het hoogste 

het percentages van respectievelijk 19 en 24 

procent. 

De ontwikkeling ten opzichte van het stedelijk 

gemiddelde sinds 2014 is ne-gatief in een aantal 

buurten verspreid door de stad (min in de kaart). 

UL-gersmaborg en de Hoornse meer kennen een 

sterk negatieve ontwikkeling. Onder meer een 

aantal buurten in en rond het Centrum een 

positieve ontwikkeling. De buurten en wijken 

met het hoogste percentage WWB'ers kennen 

over het algemeen geen toename. 

legenda 

i , , - i „ „ 

H rond het gemiddelde 

+ relatief gunstige ontwikkeling 2013-2014 

~ reletief ongunstige ontwikkeling 2013-2014 
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fig 9 

Ontwikkel ing van de inkomens van huishoudens 

in de stad vergeleken met Nederland, percentages. 

In de figuur staat de inkomensverdeling 

onderverdeeld in landelijke twint ig procents-

groepen. Groningen kent relatief minder hoge 

inkomens en meer lage inkomens dan het 

landelijke gemiddelde, maar de aandelen 

schommelen wel. Het aandeel in de laagste 

inkomensgroep is na een afname weer 

toegenomen. Het aandeel hogere inkomens is 

in Groningen 15 procent. 

De inkomensgegevens ontvangen wi j van de 

belastingdienst. Daar zit een vertraging in van 

twee jaar. 

Nederland Groningen Groningen Groningen Groningen Groningen 

f[C,')9s!e 20*:* g;t 

^ 4e 20% groep 

• 3e 20% groep 

2e 20% groep 

laagste 20% gioep 

fig 10 

Particuliere huishoudens met een inkomen to t 

105 procent van het sociaal min imum 

In de figuur staat het percentage huishoudens 

dat van een inkomen tot maximaal 105% van 

het sociaal minimum moet rondkomen per 

huishoudenstype. Opvallend is dat dit vooral 

bij de eenpersoonshuishoudens en de 

eenoudergezinnen hoge percentages zijn. We 

zien bij alle groepen in de gemeente een stijging 

in 2012 ten opzichten van eerdere jaren. Dit is 

landelijk ook het geval. Het landelijk beeld is 

ongeveer gelijk aan dat van Groningen, alleen 

de percentages zijn lager. 

alle huishoudens eenpersoons paar zonder paar met eenoudergezinnen 

kinderen kinderen 

I 2007, Groningen 

• 2009, Groningen 

2012. Nederland 

12 
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Afname van de werkgelegenheid 

fig 11 

Totale werkgelegenheid per 1 april 

In de gemeente Groningen waren er per 1 april 2014 

131.730 banen waarvan 5.197 uitzendkrachten. 

Tussen 1 april 2013 en 1 april 2014 is er een afname 

van 1.678 banen geweest, dit is een afname van 1,3 

procent. Dit is een kleinere afname dan het jaar er 

voor. De crisis die al een aantal jaren aan de gang is 

vertaald zich de laatste twee jaar in een daling van 

de werkgelegenheid. De afname van de werkgele

genheid is het resultaat van een aantal ontwikke

lingen: in de bouw, Industrie en de financiele 

dienstverlening neemt de werkgelegenheid al een 

aantal jaren afDi t jaar gaat het in totaal om bijna 700 

banen. Dit jaar is het aantal banen ookaanzienlijk 

afgenomen in de sectoren gezondheidszorg en 

welzijn en overheid, samen een afname van 950. 

Binnen de commerciele dienstverlening is het 

aantal banen binnen de schoonmaak met ruim 400 

banen afgenomen. Tegenover deze afnames is er 

ook toename: in de horeca, het onderwijs en de 

beveiliging. En het aantal uitzendbanen is gegroeid. 

Voor een deel betreft dit vaste banen die zijn 

omgezet in uitzendbanen. Dit spoort met de ontwik

keling van vast naar mee flexibel personeel. 

aantat 

160.000 

vast personeel 

uitzendkrachten 

Topsectoren wisselend 

fig 12 

Werkgelegenheid bij de topsectoren van de 

gemeente Groningen 

We zien bij topsectoren een afwisselend beeld. 

Er is groei bij de energie. Energie omvat bedrijven 

die zich bezighouden met energie en afval. Veel 

bedrijven houden zich hierbinnen bezig met advies, 

dit zijn over het algemeen kleine vestigingen. 

Healthy ageing is met 21.821 banen in Groningen de 

grootste sector. Tussen 2013 en 2014 was er een 

daling van de werkgelegenheid, veroorzaakt door 

een grote daling in de thuiszorg. Bij de ziekenhuizen 

is er groei. Het laatste jaar was er ook groei bij de 

vervaardiging van medische instrumenten en 

hulpmiddelen. In vergelijking met andere grote en 

middelgrote steden heeft Groningen relatief veel 

banen in de gezondheidszorg en welzijn en is 

daardoor extra gevoelig voor bezuinigingen in de 

zorg. 

BO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

index: jaar 2003 = 100 

totaal werkzame personen (131.730) 

Energie {5.0141 

ICT sector <9,819: 

• Creatieve sector (5.502) 

• Leisure 18,4831 

• Healthy ageing 121.821) 
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In de ICT sector schommelt het aantal banen rond 

10.000. Binnen de ICT is computerservice en 

informatietechnologie de grootste groep, deze 

groep kende het afgelopen jaar een afname van de 

werkgelegenheid. De sector als totaal is gegroeid, 

dit komt door de call centers. Het aantal banen 

wisselt bij de call centers tussen de 2.400 en 3.500. 

Leisure omvat vestigingen uit de toeristische sector, 

cultuur, horeca en sport. De horeca is de grootste 

branche binnen deze groep. De afname tussen 2013 

en 2014 is deels een administratieve verschuiving, 

personeel van de Stadsschouwburg en de Ooster-

poort is geteld bij de hoofdvestiging, de gemeente 

Groningen (overheid) vanwege een ingezette 

reorganisatie. 

De creatieve sector bestaat uit de deelgroepen 

kunsten, media en entertainment en creatieve 

zakelijke dienstverlening. Binnen deze groep zijn 

veel mensen werkzaam als zzp'er. Ook hier wordt de 

afname tussen 2013 en 2014 deels veroorzaakt door 

bovengenoemde administratieve verschuiving. 

15 
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fig 13 

Het aantal startende ondememers sinds 2009, 

per kwartaal 

In 2013 hebben 1.830 startende ondememers zich 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als 

starter. Dat is ongeveer evenveel als in 2013. Voor 

veel mensen is het beginnen van een eigen bedrijf 

een alternatief voor loondienst of werkloosheid. 

Ter vergelijking: in 2013 zijn er in Nederland als 

geheel ongeveer 150.243 startende onderne-

mingen bij gekomen. De grote aantallen in het 

eerste kwartaal komt omdat veel bedrijven zich per 

1 januari inschrijven. Tegenover de starters staat 

dat er ook bedrijven zijn die ophouden te bestaan. 

Er zijn veel starters die er na een jaar niet meer zijn. 

NB: een inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

betekent niet dat men daadwerkelijk gestart is met 

de activiteiten. 

ie 2e 3e 46 

Uitgifte bedrijventerreinen leeft 
weer iets op 

fig 14 

Aantal nieuw uitgegeven bedrijventerreinen 

en opname van kantoren. 

In de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen en 

kantoren zit de laatste jaren de klad. Maar na een 

aantal jaren van een uitgifte van minder dan twee 

hectare bedrijventerrein is er in 2014 weer 4,25 ha 

uitgegeven. Het grootste deel op Zernike. 

Ook de opname van kantoren bli jft achter bij 

vroegere jaren. In 2013 was de opname 24.200 m2. 

De voorraad kantoren was in Groningen op 1 januari 

2013: 1.168.800 m2 waarvan 132.000 in aanbod. Het 

leegstandspercentage was daarmee ruim 11,3 

procent. Dit is minder dan een jaar eerder en ook 

minder dan het landelijke gemiddelde. De cijfers 

over 2014 zijn nog niet bekend. 

opp. 

70.000 

60.000 

uitgegeven hectare bedrijventerrein 

opgenomen oppervlak kantoren (m2) 
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Attractieve Stad: 
veel bezoekers van buiten de regio 

fig 15 

Herkomst van de bezoekers aan de binnenstad, 2013 

Het aantal bezoekers aan de Groninger binnen

stad is in een gemiddelde week ruim 500.000. 

De bezoekredenen varieert van een eenmalig 

toeristisch bezoek tot dagelijks bezoek om te 

werken, naar de studie te gaan of te winkelen. 

Van de bezoekers komt 31 procent van buiten de 

gemeente. Het percentage bezoekers van binnen 

de gemeente is toegenomen. 

boven regionaal 

regionaal 

van binnen de gemeente 

fig 16 

het aantal geregistreerde toeristische 

overnachtingen in de stad 

Het aantal toeristische overnachtingen vertoont 

een stijgende li jn. Dit dankzij een forse stijging 

bij de hotelovernachtingen. De hotels nemen 

met 363.300 ook verreweg het grootste aandeel 

van het totaal aantal overnachtingen voor hun 

rekening. De stijging die de voorgaande jaren 

bij de Bed and Breakfast te zien was is in 2013 

gestabiliseerd, de cijfers van de bed and breakfast 

over 2014 zijn nog niet bekend. Het aantal 

overnachtingen op campings is in 2014 ten 

opzichte van 2013 gestegen met 2.000. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 

Hotels 363.300 

Campings 17.800 

Jachthavens 12013) 11,500 

Bed & breakfast (20131, 

hotelschepen 19.500 
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Het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters gedaald 

fig 17 

Nieuwe voort i jd ig schoolverlaters, vo en mbo en 

percentage van het totaal aantal deelnemers 

Het aantal nieuwe vroegti jdig schoolverlaters 

(vsv'ers) vertoont sinds 2005 een dalende trend en 

was voor het seizoen 2012-2013 drie procent(310 

vsv'ers). De cijfers per gemeente voor het seizoen 

2013-2014 zijn nog niet bekend. Wel laten de 

cijfers van de regio (Centraal en west Groningen) 

zien dat er een daling van 12 procent van het 

aantal vsv'ers is ten opzichte van het schooljaar 

2012-2013. 

De afspraken met vroegti jdig schoolverlaters over 

een vervolgtraject zijn iets verhoogd naar 88%. 

In Groningen is de situatie ongeveer gelijk aan die 

in de andere gemeenten tussen de 100.000 en 

250.000 inwoners. 

I m 11 
2007/2008 2OO8,'2O09 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 H mbo 

0 ambitie 

fig 18 

Percentage vroegti jdig schoolverlaters, 

Groningen vergeleken 
. 250,000 inwoners 

Grorringen 

100 000 250,000 
inwoners 

2012-2013 • 2011 -2012 
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fig 19 

Roken onder leerlingen van het 

voortgezet onderwi js 

De kans dat iemand gaat roken hangt samen 

met zowel omgeving als persoons-factoren. 

De belangrijkste omgevingsfactor is het 

sociale netwerk. De mate waarin roken sociaal 

geaccepteerd is bij vrienden, op school en binnen 

het gezin bepaalt mede of een jongere gaat roken. 

Er roken op dit moment meer jongeren op het 

voortgezet onderwijs dan vier jaar geleden. 

Het landelijke gemiddelde is aanmerkelijk lager. 

roken op dit moment roken dagelijks 

2008 

2012 

fig 20 

Aicoholgebruik onder leerlingen van het 

voortgezet onderwi js 

Evenals bij roken spelen omgevings- en persoons-

factoren een rol bij de vraag of, hoe vaak en in 

welke mate men alcohol drinkt. De factoren zijn: 

de status van alcohol in de sociale omgeving, 

de betaalbaarheid en de verkrijgbaarheid van 

alcohol. 

Het aicoholgebruik onder de jeugd (als totaal) is 

tussen 2008 en 2012 afge-nomen. Binge drinken 

is wel toegenomen. Binge drinkers hebben de 

maand voor de enquete tijdens minimaal een 

gelegenheid vijf of meer alcoholische 

consumpties gedronken. 

alcohol gedronken de binge gedronken de 
afgelopen 4 weken afgelopen 4 weken 
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Sociale samenhang nagenoeg 
onveranderd 

fig 21 

Sociale samenhang per buurt 

De sociale samenhang in een buurt is een 

samengestelde indicator: de buurtbewoners 

kennen elkaar, voelen zich thuis, er is 

saamhorigheid. Gemiddeld is de sociale 

samenhang in de Stad in 2014 5,9, een iets lagere 

score dan 2 jaar geleden (toen 6,0. De binnenstad, 

de Hoogte en de Indische buurt scoren onder 

gemiddeld. De nieuwe wijken in het Oosten, 

Zuiden en het Westen van de stad scoren hoog 

evenals Hoogkerk en Oosterhoogebrug/ 

UIgersmaborg. In de Oosterparkwijk zien we een 

grote stijging ten opzichte van 2 jaar geleden. 

I hogt^r dan gemiddeld 

B lager dan gemiddeld 

Ontwikkeling 2010-2012 

4. gunstig 

- ongunstig 
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fig 22 

Bereidheld buurtgenoten te helpen bij 

ziekte of handicap. 

Van alle stadjers is 91 procent bereid buurtgenoten 

te helpen als ze ziek zijn of een handicap hebben. 

Ten opzichte van twee jaar geleden is deze 

bereidheld iets gedaald. In de wijken Vinkhuizen, 

Indische buurt en de Hoogte ligt dit percentage 

lager, maar nog altijd op minimaal 84 procent. 

In Hoogkerk, Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, 

Helpman/Coendersborg, de Wijert zuid en de 

Villabuurt is dit percentage 95 procent. 

legenda 

H meer dan gemiddeld 

I iets minder dan gemiddeld 

Ontwikkeling 2010-2012 

+ gunstig 

- ongunstig 
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fig 23 

Volwassenen die in het voorgaande jaar 

mantelzorg hebben gegeven en volwassenen 

die vr i jwi l l igerswerk doen (%) 

Het aandeel van de Stadjers die de afgelopen 

jaren (tot 2014) mantelzorg heeft verleend is 

gestegen, bijna verdubbeld ten opzichte van 

2010. De definitie is: in de afgelopen 12 maand 

mantelzorg gegeven (ongeacht hoe lang en hoe 

veel). Ook zien we dat meer mensen bereid zijn 

om vri jwil l igerswerk te doen. 
vetleent mantelzorg 

2010 • 2012 • 2014 

fig 24 

Daklozen in Groningen 

Het aantal daklozen dat gebruik maakt van 

opvangvoorzieningen vertoond al een aantal 

jaren een stijgende lijn. 

Daklozen kunnen verdeeld worden in feitelijk 

daklozen en residentieel daklozen. Feitelijk 

daklozen hebben geen woonruimte en zijn voor 

overnachting aangewezen op de instellingen 

dit is verreweg de grootste groep. Residentieel 

daklozen staan als bewoner ingeschreven bij 

instellingen van maatschappelijke opvang. 

Per nacht sliepen in 2013 gemiddeld 297 feitelijk 

en residentieel daklozen in een instelling. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

• feitelijk daklozen (670) 

• gemiddeld aantal feitelrjk en residentieel daklozen per nacht (254) 

• residentieel daklozen (2971 
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Verstrekkingen krachtens de 
WMO afgenomen 

fig 25 

Verstrekkingen van voorzieningen krachtens Wet 

Maatschappeli jke Ondersteuning 

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

biedt mensen onder meer de mogelijkheid tot 

gebruik van woon- en vervoersvoorzieningen. 

Huishoudelijke verzorging valt ook onder de 

WMO. In de stad maakten eind 2013 bijna 

12.000 mensen gebruik van een of meer 

WMO voorzieningen. Het aantal uitstaande 

WMO-voorzieningen was in 2013 22.400. Het 

aantal verstrekkingen vertoont een dalende 

trend. 

• huishoudelijk verzorging 

• vervoersvoorzieningen 

• woonvoorzieningen 

fig 26 

Uitstaande voorzieningen toegekend krachtens 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Eind 2014 was het aantal clienten met een indicatie 

voor huishoudelijke verzorging 4.370. Het aantal 

roerende woonvoorzieningen (losse voorzieningen 

zoals een til l ift) was 870. Het aantal vervoers

voorzieningen was 10.500 waarvan 2.600 

rolstoelen en 7.900 voorzieningen voor collectief 

vervoer. 

De aantallen uitstaande voorzieningen zijn in alle 

groepen afgenomen. Het laatste jaar zijn er veel 

zaken veranderd waardoor er mogelijk ook meer 

aanvragen voor huishoudelijke verzorging bij zijn 

gekomen. Dit vormt mogelijk een verklaring voor 

de stijging tussen 2013 en 2014. 

roerende 

woonvoorzieningen 

collectief vervoer huishoudelijke 

verzorging 
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Niet Nederlanders 
fig 27 

Figuur 27: Percentage personen met een niet 

Westerse achtergrond in de wi jken, 2015, 

pei ldatum 1 januari, Groningen gemiddeld: 10,9%. 

In de gemeente is 22,6 procent van de bevolking 

niet Nederlands In 2010 was dat nog 20,1 procent. 

Ongeveer de helft daarvan is niet Westers. In de 

figuur staat het percentage personen met een 

niet Westerse achtergrond per buurt. oor de stad 

als geheel is het percentage gestegen van 9,9 

procent in 2010 naar 10,9 procent in 2015. Deze 

groep woont vooral in het noordwes-telijke en 

noordoostelijk deel van de stad. De grootste groei 

zien we de afgelopen jaren in Selwerd. In Selwerd 

zijn dit vooral Chinese studenten. De laagste 

percentages Niet-Westerse inwoners zien we in de 

nieuwbouwwijken ten Zuiden, Oosten en Westen 

van de stad. Stijging van het percentage zien we 

juist weer in de dicht bij het Centrum gelegen 

nieuwbouwbuurten als de Meeuwen en de Linie. 

De grootste groepen personen met een niet 

Westerse achtergrond zijn Antil- l ianen, 

Surinamers, Chinezen (vooral studenten), 

Turken en Marokkanen. 

Groningen heeft relatief veel Antil l ianen. 

De snelst groeiende groep is de Chinese groep. 

De grootste groepen niet Nederlanders zijn de 

Duitsers en de mensen uit Nederlands nieuw 

Guinea en Nederlands Indie dit zijn Westerse 

groepen. In vergelijking met andere grote en 

middelgrote steden in Nederland zijn er in 

Groningen niet veel niet Nederlanders. In de 

grote steden in de Randstad heeft meer dan 30 

procent van de mensen en niet westerse 

achtergrond. In de steden in het oosten en 

zuiden van het land is dat gemiddelde 14 procent. 

veel middei dan gemiddeld 

msef d.^fi gemidd';;ld 

veel meerdan gemiddeld 

27 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2015

90

inhoudsopgave | terug I volgende 

Veel bijstandsuitkeringen onder niet 
westerse allochtonen. 

fig 28 

Bijstandsuitkeringen van Nederlandse en niet-

Nederlandse inwoners, percentages ten opzichte 

van de bevolking van 19 to t en met 64 jaar. 

Het totaal aantal bijstandsgerechtigden is het laatste 

jaar licht gestegen. De groepen met het hoogste 

percentage inwoners afhankelijk van een 

bijstandsuitkering zijn de Marokkanen en de 

Antillianen/Arubanen, 22 procent van hen is 

afhankelijk van een bijstandsuitkering. 

Onder de autochtonen is dit percentage 5,2. 

De groep Turken kent het laatste jaar een 

afname van de werkloosheid. 

erig Niel we,'jters 

Turkije 

veriq westen 

2014 • 2015 
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Sporten van de stadjers 

fig 29 

Bezoekers gemeenteli jke zwembaden en 

de ijsbaan 

Het aantal bezoekers van de gemeentelijke 

zwembaden vertoonde tot 2013 al een dalende 

trend maar is in 2013 fors afgenomen. Dit komt 

omdat in 2013 het schoolzwemmen is afgeschaft, 

dit scheelt gemiddeld 40.000-50.000 bezoekers 

per zwembad. Daarnaast is sportcentrum 

Kardinge in 2013 gerenoveerd waardoor er in 

de periode juli tot en met September geen 

bezoek is geweest. In 2014 zien we in Kardinge 

weer een toename. Het aantal bezoekers van de 

Papiermolen (buiten zwembad) is sterk 

afhankelijk van het weer. 

Het aantal bezoekers van de ijsbaan bli jft 

schommelen rond de 100.000. 

aantai 

300,000 

^ ^ ^ ^ ^ 

• Kardinge zwembad (151.250) 

- Kardinge ijsbaan (107.600) 

• Papiermolen (83 5001 

• De Parrel (56 700l 

• Helperzwembad (54.300) 

Topsport: FC Groningen trekt de 
meeste bezoekers 

fig 30 

Bezoek van voetbal, FC Groningen, en basketbal, 

Gasterra flames per seizoen 

In figuur staat het bezoek van de twee meest 

bezochte topsporten in de stad. FC Groningen en 

Gasterra Flames. FC Groningen heeft de meeste 

bezoekers. Met meer dan 3.000 bezoekers bij de 

thuiswedstri jden is het basketbal in Groningen de 

best bezochte indoorsport in Nederland. Het 

aantal bezoekers is gestegen, er zijn in het seizoen 

20113-2014 veel thuiswedstri jden geweest. 

Naast voetbal en basketbal wordt er nog topsport 

bedreven in hetvol leybal Lycurgus), Korfbal (Nic) 

en IJshockey (Gijs Bears). Het aantal bezoekers 

per seizoen varieert bij deze sporten tussen de 

5.000 en 15.000. 

60.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 

2013 2014 

2012 - 2013 

2011-2012 

2010-2011 

2009 • 2010 
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Veel jongeren met overgewicht 

fig 31 

Overgewicht van kinderen. 

Van de 2 en 3 jarigen is bijna 7 procent te zwaar. 

Van de 5 en 6 jarigen is ruim 13 procent te zwaar. 

Van de 10 en 11 jarigen is dat aandeel ruim een 

vijfde (21,1 procent), een verbetering ten opzichte 

van voorgaande jaren. Het zijn objectief gemeten 

gegevens, de kinderen worden jaarlijks door 

medewerkers van de GGD gewogen. 

Overgewicht wordt bepaald door de BMI (Body 

Mass Index). Bij volwassenen wordt het gewicht 

gedeeld door de lengte in het kwadraat. Is deze 

BMI groter dan of gelijk aan 25 dan is er sprake 

van overgewicht. Het percentage volwassenen 

met overgewicht was in 2012 37 procent, een 

stijging ten opzichte van 2010. Bij jongeren zijn 

de waarden waarboven sprake is van overgewicht 

bepaald door geslacht en leefti jd. 

i 1 m 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 

H 3 jaar 

B 5-6 jaar (groep 2) 

m 9-10 jaar (groep 6) 

I 10-11 jaar {groep 7) 
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Daling cultuurbezoek in 2014 

fig 32 

bezoekersaantallen cultuur per seizoen 

Het cultuurbezoek in de stad is afgenomen ten 

opzichte van voorgaande jaren. De afname komt 

door een afname bij Martiniplaza en bij de musea. 

Het Groningen museum en het str ipmuseum 

kenden een afname in 2014. Toename was er bij 

het universiteitsmuseum. Het Groningen museum 

is met 173.100 bezoekers wel het meest bezochte 

museum in de stad. 

Groningen is de vijfde bioscoopstad in Nederland 

met een miljoen bioscoop-bezoekers. 

aantal 

1.200 000 

?00y ?';0;i ?004 znes. 2OO6 20!P ?0',S 2009 2010 7011 2012 2013 2014 

Stadsschouwburg, Kruithuis en Gosterpoort (275.500) 

' Groningen musea (254.7001 

• Martiniplaza Muziek en Theater(76.030) 

• Bioscopen (990.000) 

Bibliotheken hebben de laatste jaren 
minder leden 

fig 33 

Leden en uit leningen bij de openbare bibl iotheken 

Het aantal leden en uitleningen in de bibliotheken 

vertoont een dalende trend voor de volwassen 

leden. Voor jeugdieden was dit tussen 2011 en 

2013 ook het geval maar het laatst jaar is het 

aantal jeugdieden weer toegenomen. Het aantal 

webbezoeker is sinds 2010 toegenomen. De collectie 

van de bibliotheken bedraagt 268.700 banden. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

• wehbezookers (349.250) 

• leiiir-JitfJer, (19 2001 

• vnlwnss.Jir leden '.24 7001 

• aantal uitleningen (1.500.000) 
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Fietsers: meer in de stad, minder van 
buiten de stad. 

fig 34 

Ontwikkeling van het fietsverkeer, binnen en 

agglomeratiecordon 

Het aantal fietsers dat zich binnen de stad verplaatst 

(binnen cordon) fluctueert sterk per jaar (omdat 

het om een momentopname gaat) en vertoont 

een stijgende tendens. Van buiten de stad 

(agglomeratiecordon) is in 2012 minder gefietst 

dan de jaren er voor. Waarschijniijk is dit vooral 

een gevolg van slecht weer in combinatie met een 

vrij beperkt aantal fietsers. 

Slecht weer heeft al snel tot gevolg dat menig fietser 

voor alternatief vervoer kiest. En op vrij lage aantallen 

fietsers, is de daling dus groot. 

in het autoverkeer zien we een heel andere 

ontwikkeling. Hier neemt het aantal verplaatsingen 

binnen de stad juist af. Vooral de economische crisis 

heeft tot gevolg gehad dat het autoverkeer na 2008 

weinig is toegenomen in de directe omgeving rond 

van de stad (agglometratiecordon) en op de ringwegen. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sx: iaar 2003 - 100 

• binnencordon 1126.950) 

• agglomeratiecordon (12.100) 

fig 35 

Ontwikkeling van het autoverkeer op het 

binnen- en agglomeratiecordon 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

index: jaar 2003= 100 

• binnencordon (228.400) 

• agglomeratiecordon (272,500) 

. ringwegen (336,000) 
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Citybus grootste stijger 

fig 36 

Ontwikkel ing van het aantal vervoerde 

passagiers per openbaar vervoer. 

Het gebruik van de P+R locaties rond Groningen 

is tussen 2008 en 2010 sterk toegenomen. Dit 

komt vooral door de opening van P+R Haren, 

P+R Europapark en P+R Hoogkerk. 

Het aantal vervoerde passagiers per citybus 

is per jaar 2 miljoen passagiers. Wat neer komt 

op gemiddeld 5.500 per dag. 

Op een gemiddelde werkdag maakten in 2011 

ongeveer 38.000 mensen gebruik van de trein 

om de stad te bereiken. De bussen die de stad i 

n- en uit gingen vervoerden in 2014 ruim 34.000 

passagiers. Tien jaar geleden werd minder van 

de trein en meer van de bus gebruik gemaakt. 

Binnen de stad worden ongeveer 49.500 

passagiers met stadsbussen vervoerd. 

De laatste jaren zijn hoogwaardig openbaar 

vervoerassen (HOV) voor de bus aangelegd. 

Dit zijn verbindingen vanuit de stad met de regio 

via een P+R knooppunt. 

ax laar 2003 - 100 

• c i tybus 

• stadsbus 

• stre.-ikbus 

• in rjti i,;:ts1api>firs t 
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Wonen inhoudsopgave | terug I volgende 

Nieuwbouw onder de beoogde ambitie 

fig 37 

Bouw en ontt rekking van woningen 

Het aantal gereed gekomen woningen schommelt 

de laatste jaren rond de 1.000. Een groot deel van 

deze woningen was de laatste drie jaar 

jongerenhuisvesting. Het aantal overige 

woningen, vooral koopwoningen, is lager ten 

opzichte van een aantal jaren geleden. 

In 2014 zijn er 1.016 woningen bijgekomen. 

Waarvan 299 huur, en 153 koop woningen en 564 

woningen voor jongerenhuisvesting, ook huur. De 

jaren voor 2010 zijn topjaren geweest in de 

productie van het aantal woningen. De afgelopen 

jaren zijn we onder het oude streefcijfer van 1.150 

terecht gekomen. De ambitie is bijgesteld naar 

600 per jaar, exclusief jongerenhuisvesting. 

De laatste jaren zijn weinig woningen gesloopt. 

koop 

huur 

jongerenhuisvesting 

. ambitie bouw 

Groei woonruimten 

fig 38 

Ontwikkel ing van het aantal woonru imten 

Er is een trendbreuk ontstaan tussen 2011 en 2012 

omdat vanaf 2012 de kamers in kamerverhuur niet 

meer apart als wooneenheden zijn meegenomen. 

Daarom zijn de cijfers van voor 2012 niet meer met 

2012 en later te vergelijken en niet meegenomen 

in de grafiek. 

Januari 2015 waren er 97.937 woonruimten binnen 

de gemeente. Daarnaast waren er nog 150 

standplaatsen voor een of meer woonwagens en 

541 ligplaatsen voor woonschepen. 
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Slaagkans neemt na een toename 
weer af 

fig 39 

Slaagkans op het vinden van een huurwoning 

van actief woningzoekenden 

De slaagkans is de kans op het vinden van een 

huurwoning door actief wo-ningzoekenden. Dit 

zijn woningzoekenden die reageren op een 

woning in de sociale sector. 

Deze kans schommelt over de jaren en is na een 

toename in 2013 in 2014 weer afgenomen. In 2014 

was de slaagkans totaal 25 procent, ruim 10 

procent minder dan in 2013. Afname in 2013 was 

er bij alle huishoudens. De grootste kans op het 

vinden van een woning hebben de 65 plussers. 

inhoudsopgave I terug | voigende 

2007 2008 

• alleenstaand 

• hoofd < 23 jaar 

• hoofd > 64jaai 

• > 2 persoonshufshoudens 

• 2 persoonshuishoucfen 
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Onderhoud en beheer 
openbare ruimte 

inhoudsopgave | terug 1 volgende 

fig 40 

Schoon en heel: het percentage waarnemingen 

dat voldoet aan de BORG norm 

Schoon en heel: verbetering 

fig 41 

Schoonhouden van de stad: het percentage 

burgers dat tevreden is volgens de Leefbaarheid 

en Veiligheid enquete. 

Uit de burgerschouw die er in 2014 is geweest 

blijkt dat het percentage waarnemingen dat 

voldoet aan de norm licht is gedaald. Bij deze 

burgerschouw bekijken burgers of de wijken aan 

een vooraf gedefinieerde norm voldoen. Met een 

score van 91 procent is dat stadsbreed het geval. 

Heel (91,5%) nog iets meer dan schoon (90%). 

De ecologie staat er goed voor; 92 procent 

voldoet aan de norm. Als we de resultaten van 

de schouw vergelijken met de resultaten van de 

Leefbaarheidsenquete dan blijkt dat 67 procent 

van de stadjers, tevreden is over het 

schoonhouden van de stad. 

Er zijn wel verschillen tussen de wijken. Zo zijn 

de inwoners in het noordoosten van de stad 

(Lewenborg, Beijum) en de Hoogte minder 

tevreden over het schoonhouden van de wijk 

en mensen in de nieuwe wijken in het Westen 

van de stad juist meer tevreden. 

Ook bij de BORG beoordeling zijn er verschillen, 

in Selwerd en Beijum zijn de schouwresultaten 

minder dan gemiddeld. Zuidwest en Hoogkerk 

scoren beter dan gemiddeld. 

41 
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Veiligheid inhoudsopgave I terug | volgende 

fig 42 

Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt 

Van de gehele bevolking voelt zich 21 procent wel 

eens onveilig in de eigen buurt, iets meer dan in 

2010 en 2012. Het meest onveilig voelen zich 

de in-woners van de binnenstad (37 procent), 

De Indische Buurt, de Hoogte en Vinkhuizen 

(30-33 procent). De inwoners van de nieuwste 

wijken voelen zich relatief het veiligst. In de 

Oosterparkwijk, de Hoogte, Paddepoel en in 

Vinkhuizen heeft het gevoel van onveiligheid zich 

ongunstig ontwikkeld en is meer dan gemiddeld 

toegenomen. In een paar wijken is het gevoel 

voor on-veiligheid afgenomen. Dit zijn: Selwerd, 

de Wijert en Tuinwijk. 

Groningers voelen zich gemiddeld genomen 

veiliger dan de inwoners van de overige grote 

en middelgrote steden in Nederland. 

I lager dan gemiddeld 

I rond het gemiddelde 

[ m hoger dan gemiddeld 

I veel hoger dan gemiddeld 

^ gunstige ontwikkeling 

- ongunstige ontwikkeling 

r-
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inhoudsopgave I terug | volgende 

fig 43 

Inbreak: aangiften van inbraak per 1.000 

woonru imten 

Het aantal aangiften van inbraak is na een piek 

in 2008 de laatste vijf jaar rond de 1.100 tot 1.200. 

Dit is boven de ambitie voor 2015 van maximaal 

1.000. Er is overigens het laatste jaar een lichte 

daling waarneembaar. 

iO 

25 

Inbraken pet 1000 woningen 

fig 44 

Geweld: aangiften van geweld per 1.000 

inwoners, totaal en het aandeel in de binnenstad 

Het aantal aangegeven geweldsdelicten is sinds 

2007 gedaald naar onder de 5 per 1.000 inwoners. 

Dit is sinds 1998 (begin meting Stadsmonitor) niet 

zo laag geweest. Deze daling is het laatste jaar 

niet doorgezet, het laatste jaar is het aantal aan 

giften van geweld weer iets toegenomen. 

Van de geweldsdelicten vond in 2014 37 procent 

plaats in de binnenstad binnen de diepen. Dit 

percentage is de schommelt rond de 35 - 40 

procent. Ook het absoluut aantal geweldsdelicten 

in de binnenstad is schommelt. Absoluut 

waren er in 2014 907 geweldsdelicten waarvan 

aangifte is gedaan waarvan 335 in de binnenstad. 

. / / / / / . / / 

rest van de stad 

binnenstad 
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inhoudsopgave I terug | volgende 

fig 45 

Aantal woninginbraken per 1.000 woonru imten 

per buurt in 2014 en de ontwikkel ing sinds 2012 

De gebieden waar naar verhouding veel wordt 

ingebroken zijn de Herewegbuurt, Grunobuurt, 

Professorenbuurt, delen van het Oosterpark en 

Vinkhuizen en Zilvermeer. Weinig inbraken zien 

we in delen van de nieuwe wijken in het westen 

van de stad en in de dorpen ten Oosten van de 

stad. Er is een toename geweest in delen van 

Oud-Zuid, de Indische buurt, de Professorenbuurt 

en Gravenburg. Afname was er in delen van het 

Oosterpark, Coendersborg en Oosterhoogebrug. veel minder dan gemiddeld 

ro 

me- f̂ dafi gemiddeld 

veel meer dan gemiddeld 

^ gunstige ontwikkeling 

- ongunstige ontwikkeling 
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inhoudsopgave | terug | volgende 

fig 46 

Het aantal geweldsdelicten per 1.000 inwoners in 

2014 en de ontwikkel ing sinds 2014 

Een groot aantal geweldsdelicten komt voor 

rekening van het uitgangscentrum. De buurten 

buiten het centrum die bovengemiddeld veel 

geweld kennen zijn de Bloemenbuurt en enkele 

bedrijventerreinen. De ontwikkeling is gunstig in 

de Zeeheldenbuurt en ongunstig in delen van het 

Noordoosten van de stad. 
legenda 

B zeerlaag 

• " ' : • • • 0.', I zeer hoog 

^ relatief gunstige ontwikkeling 

- relatief ongunstige ontwikkeling 

46 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2015

109

inhoudsopgave i terug i volgende 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2015

110

Duurzaamheid inhoudsopgave i terug I volgende 

Afvalinzameling: textiel opvallende stijger 

fig 47 

Gescheiden afvalinzameling in ki logram 

per inwoner 

Grofvuil, papierafval en groente- en tuinafval 

wordt op grote schaal gescheiden ingezameld. 

De grootste bijdrage is die van het grof vuil met 

57 kilo per inwoner. 

Het laatste jaar is het aantal kilo's per inwoner dat 

gescheiden wordt ingezameld na een afname weer 

toegenomen. Het laatste jaar is dat het meeste het 

geval bij textiel en bij grofvui l . 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ipier 142) text ie l (4.2) 

,.::VULI if i?; - # - klem chemis rh afval (1,1) 

'!s(181 groente f ru i t en i i i inafva l 1371 

C02 uitstoot particulieren vertoont 
een dalende trend 

fig 48 

Gas en elektr iciteitsgebruik particulieren in C02 

ui tstoot per Jaar 

In de figuur staat het gemiddelde gas- en 

elektriciteitsgebruik per woning per jaar 

omgerekend naar kilogram C02 uitstoot. We zien 

zowel bij gas als bij elektriciteit een dalende trend. 

Dit komt onder anderen door zuiniger apparaten 

en isolatie van huizen. Het gasverbruik is ook 

sterk afhankelijk van het weer. Zo had 2010 een 

koude winter en 2014 niet. 
gasverbruik 

elektraverbruik 

Woningen zijn energie zuiniger geworden 

fig 49 

Energie labels van corporat iewoningen, 

eind van het jaar 

Van de corporatiewoningen is bekend welk 

energielabel zijn hebben. Uit de figuur blijkt dat het 

aantal woningen met een energielabel D of slechter 

tussen 2010 en 2012 aanmerkelijk lager is geworden. 

Meer dan 6.000 woningen zijn verbeterd naar label 

C of beter. In 2012 hadden ruim 100 woningen het 

label A+ of A++. 

2010 

2011 

2012 
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N^UGEJ 

Stand van Stad^ 

Wij schetsen hier een beeld van de 'stand van de stad' - in het bijzonder i.r.t. de leef- en 
weerbaarheid in buurten en wijken - met daarbij de belangrijkste dan wel meest 
opvallendste resultaten. De inhoud stoelt goeddeels op informatie afkomstig uit de 
resultaten van de Wijkenquete 2014 en de Wijkkompassen 2015. 

De Wijkenquete 2014 geeft veel informatie over de staat van de Stad of beter gezegd de 
'mindset' van de Stad en de verschillen die er in de stad bestaan tussen de verschillende 
buurten en wijken. Ruim 7.000 Stadjers zijn op tal van onderwerpen bevraagd met het 
accent op hun oordeel over de leefbaarheid en veiligheid. Dit doen we om de twee jaar en 
levert een schat aan informatie op. Voor de laatste enquete is het aantal geenqueteerden 
verhoogd met 1.000 geenqueteerden; om hiermee voor 28 wijken in de stad significante 
uitspraken te kunnen doen. 

In combinatie met objectieve gegevens die op buurt- en wijkniveau beschikbaar zijn, zijn er 
voor 43 buurten en wijken wijkkompassen gemaakt. Met behulp van het wijkkompas kan in 
een oogopslag een samenhangend beeld worden gegeven van de feitelijke en door 
bewoners beleefde staat van de fysieke en sociale leefomgeving in buurten en wijken en de 
'sociaaleconomische status' van diens bewoners. Hier navolgend staan twee wijkkompassen 
ter illustratie weergegeven, respectievelijk De Wijert en Tuinwijk. Het betreft hier twee 
gebieden die voorheen als typische NLA-aandachtwijken bekend stonden, maar waar door 
een gerichte aanpak in de afgelopen jaren duidelijk zichtbare resultaten zijn behaald. 

^ Door kerngroep 'Basismonitor'. N.a.v. de resultaten uit de Wijkenquete 2014 (de vml. monitor Leefbaarheid 
en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015. 
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Groningen, 2014 
buurt: 605 De Wijert 

Wijkkompas 'De Wijert - stand t.o.v. Stad' (2015) 

Gronii 
buurt: 1005 Tuinwijk 

Wijkkompas 'Tuinwijk - stand t.o.v. Stad' (2015) 
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Algemeen beeld: leefbaarheid in Stad doorgaans goed en stabiel 

Over het algemeen is het samengestelde beeld op basis van de ervaren leefbaarheid en 
veiligheid als ook de feitelijke registraties op tal van beleidsterreinen behoorlijk constant 
gebleven. Wel zijn er tussen en soms binnen de wijken in de stad grote verschillen zichtbaar 
en ook inzoomend op specifieke terreinen zijn stedelijk als tussen wijken ontwikkelingen en 
verschuivingen zichtbaar. Vergeleken met de andere grotere steden in Nederland scoort 
Groningen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid bovengemiddeld goed, zoals blijkt 
uit de laatste (landelijke) Leefbaarometer. 

Stadskaart o.b.v. wijkkompassen 'totaalscore' (2015) 

Fysiek domein: positief oordeel onderhoud en beheer 

In de beoordeling van de kwaliteit van de woonomgeving zien we lage scores in De Hoogte, 
Indische buurt, Selwerd en Vinkhuizen. Er zijn ook wijken vooruit gegaan: Tuinwijk en 
Oosterparkwijk. Opvallend goede, onderscheidende scores zijn er te noteren voor nieuwe 
woonwijken (Vinex wijken) zoals de Held, Reitdiep en Buitenhof, maar ook voor enkele, 
oudere tegen het centrum aanliggende buurten als de Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt 
en de Oosterpoort, en andere wijken met welgestelde inwoners. We zien voor de kwaliteit 
van de woningen eigenlijk overeenkomstige scores. En ondanks enkele bezuinigingen die zijn 
doorgevoerd zien we dat onderhoud en beheer van de openbare ruimte nog altijd positief 
scoort. Ook is de verloedering in de woonomgeving zichtbaar afgenomen. Vooral de afname 
van vernielingen heeft hieraan bijgedragen. Het aantal vernielingen is nog wel een punt in 
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Beijum, Lewenborg en Vinkhuizen. Verloedering in het algemeen speelt nog in de 
Binnenstad en De Hoogte. 

Ten slotte is de Stadjer behoorlijk tevreden over de voorzieningen. Uitzonderingen zijn de 
jongerenvoorzieningen en de nieuwbouwwijken in het westen, oosten en zuiden van de 
stad. 

Stadskaart o.b.v. wijkkompassen 'fysieke leefomgeving' (2015) 

Sociaal domein: waken voor tweedeling in Stad 

Binnen het sociale domein zien we dat vooral de wijken die ten Noorden van de binnenstad 
liggen slechter zijn gaan scoren. Met enige voorzichtigheid kunnen we stellen dat in sociaal 
opzicht de Stad iets meer polarisatie laat zien. Met name op het gebied van werk en 
inkomen is een zekere tweedeling zichtbaar. 

Buurtbetrokkenheid: vooral lage scores in 'studentenbuurten'. Vinkhuizen en Selwerd 
scoren ook niet goed. Een gunstige ontwikkeling zien we bij het potentieel aan vrijwilligers 
en mantelzorgers dat groeiende lijkt te zijn. Opvallend hierbij is dat het beeld anders is dan 
bij de andere sociale onderdelen: hier wijkt vooral de ontwikkeling in de nieuwe woonwijken 
in negatieve zin af. 
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stadskaart o.b.v. wijkkompassen 'Sociaaleconomische stotus' (2015) 

Stadskaart o.b.v. wijkkompassen 'werk en inkomen'(2015) 
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Overlast en veiligheid: meer ervaren overlast 

Qua veiligheidsbeleving zien we dat de afgelopen 10 jaar 20% van de Stadjers aangeeft zich 
onveilig te voelen in de buurt. In de Binnenstad, de Hoogte, Indische buurt, Oosterparkwijk, 
Vinkhuizen, en Paddepoel ligt dit hoger dan gemiddeld. 

In de ervaren overlast zien we een verslechterde stedelijke tendens met uitschieters in het 
Centrum, Indische buurt, De Hoogte, Schildersbuurt/Kostverloren, Professorenbuurt, 
Selwerd en Vinkhuizen. 

Stadskaart o.b.v. wijkkompassen 'sociale leefomgeving' (participatie, overlast en veiligheid) (2015) 

Blik op de toekomst: wisselende verwachtingspatronen 

Tot slot de blik op de toekomst. Hoe hoopvol is de Stadjer gestemd over een positieve 
ontwikkeling van zijn woonomgeving? Hier zien we traditioneel wat lagere scores in de 
nieuwste woonwijken en wijken met goede scores op de andere thema's. Vrij hoog scoren 
hier de Oosterparkwijk, Tuinwijk en de schilwijken rondom het centrum (Hortusbuurt, 
Binnenstad-Oost). Wat verder opvalt zijn zeer sterke afnames van het optimisme voor de 
toekomst in Vinkhuizen, Lewenborg en De Hoogte. Ook in Tuinwijk en Hoogkerk is men 
aanmerkelijk minder optimistisch over de toekomst dan twee jaar terug. In Hoogkerk is 
daardoor de toekomstverwachting onder het gemiddelde gezakt, de Tuinwijk is nog steeds 
een van de meest optimistische van de stad. 
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De Oosterparkwijk is de enige van de wijken met de minste scores waar de wijkbewoners 
met evenveel optimisme naar de toekomst van hun wijk uitkijken als in 2012. De Hoogte is 
de wijk die overall de minste scores heeft van alle wijken. De wijkbewoners kijken wel 
optimistisch naar de toekomst, maar veel minder hoopvol dan in 2012. Het optimistische 
perspectief is behoorlijk gedaald en gemiddeld tot laag in de verder laag scorende wijken 
Indische buurt en Vinkhuizen. Ditzelfde beeld geldt voor Beijum, in wat minder sterk mate. 
In Selwerd is men het meest pessimistisch over de toekomst en zien we gemiddelde tot 
onder gemiddelde scores voor de leefbaarheid van de wijk. Paddepoel en Lewenborg 
vertonen in minder sterke mate hetzelfde beeld. De Binnenstad, de Schilbuurten Centrum en 
de Hortusbuurt blijven vragen om aandacht voor de veiligheidssituatie. Over de toekomst 
van hun wijk zijn de bewoners positiever gestemd dan de gemiddelde Stadjer. 
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[BIJLAGE 

Notitie stresstest 2016-2019 
Versie 20 mei 2015 

Vanaf 2012 hebben we twee keer een stresstest laten uitvoeren op de financiele positie van de 
gemeente Groningen. Het uitvoeren van een stresstest laat zien wat de financiele effecten zijn 
wanneer het op alle fronten tegen zit. Zo houden we in de stresstest bijvoorbeeld rekening met 
tegenvallende verkopen van kavels voor woningen en bedrijven, een groei van het aantal 
bijstandsgerechten, een lagere bezetting van de parkeergarages en hogere rente en inflatie. Bij deze 
stresstest berekenen we het effect van een slecht weer scenario (alles zit erg tegen) en een meer 
gematigd scenario (alles zit gemiddeld tegen). 
Naast de stress brengen we de flexibiliteit binnen de begroting in beeld. Met deze (theoretische) 
exercitie laten we zien in welke mate we in staat zijn om de effecten van de berekende scenario's op 
te vangen. 

We benadrukken dat de stresstest niet een reele verwachting van de toekomst weergeeft. In de 
praktijk zullen niet alle stressvariabelen zich tegelijk en /of in dezelfde mate voordoen. De stresstest 
is een middel om te zien wat de impact is van (extreem) nadelige externe ontwikkelingen op de 
financiele positie van de gemeenten en laat zien hoe robuust de financiele positie van de gemeente 
is. De stresstest kan een hulpmiddel zijn voor besluitvorming over het beleid en de (meerjaren) 
begroting. 

De mogelijkheid van een aardbeving vormt ook een externe stressvariabele voor de stad Groningen. 
In het geval zich een (zware) aardbeving voordoet in de stad Groningen zal dit grote effecten hebben. 
De financiele consequenties hiervan zijn niet goed in te schatten. Voor het opvangen van financiele 
consequenties door aardbevingen zullen we een beroep doen op de NAM of het Rijk, ook waar het 
gaat om maatregelen om gebouwen aardbevingsbestendig te maken. Voor de stresstest laten we de 
financiele effecten van aardbevingen daarom buiten beschouwing. 

De stresstest laat zien wat de stress en flexibiliteit in de komende vier jaar is, en heeft dus betrekking 
op de jaren 2016-2019. Deze notitie begint met deze inleiding en samenvatting waarin we ingaan op 
de stressvariabelen, onderdelen van de flexibiliteit en de uitkomsten van de stresstest op hoofdiijnen 
worden beschreven. In het vervolg van de notitie gaan we uitgebreider in op de uitkomsten en 
vergelijken we de uitkomst met de voorgaande stresstests. 

Stressvariabelen 
Uitgangspunt bij het bepalen van de stressvariabelen zijn de onderdelen waar de externe invloeden 
de grootste financiele consequenties hebben. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de gehanteerde 
stressvariabelen uit eerdere stresstests. Dit vergroot de vergelijkbaarheid van de uitkomsten. Bij de 
berekening van de stress voor het parkeerbedrijf en de bezuinigingen hebben we de berekening van 
de stress verfijnd. 

Net als in 2013 willen we de effecten van twee scenario's in beeld brengen: een slecht weer scenario 
en een midden scenario. We doen dit voor de periode 2016-2019. Voor de stresstest hebben we de 
volgende stressvariabelen bepaald: 
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stressvariabelen Slecht weer Midden 
scenario 

Slecht weer Midden 
scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 

1. Loon- en prijsontwikkeling 
Hogere stijging van lonen +1,5% +1,0% +1,5% +1,0% 
Hogere inflatie +1,0% +0,5% +1,0% +0,5% 

2. Lagere algemene uitkering 10 mid 5 mid 16 mid 12 mid 
3. Hogere rente +1,5% +1,0% +1,5% +1,0% 
4. Hoger aantal bijstandsgerechtigden +5,0% +3,0% +5,0% +3,0% 
5. Lagere afzet kavels woningen en bedrijventerreinen -40,0% -20,0% -40,0% -20,0% 
6. Voordoen risico's uit risicoparagraaf^ 100% Kans* 

effect 
100% Kans* 

effect 
7. Niet realiseren groei opbrengst parkeerbedrijf 

-Groei opbrengst Damsterdiep- Boterdiep garage^ 
-lagere bezettingsgraad Forumgarage 

0% 
-10% 

50% 
-5% 

- -

8. Niet realiseren bezuinigingen'' 60% 40% - -

Voor alle duidelijkheid voor de bovenstaande variabelen geldt dat de gekozen scenario's nadeliger 
zijn dan de reele inschatting die is gemaakt bij het opstellen van het meerjarenbeeld. 

Flexibiliteit 
Bij de stresstest onderzoeken we op welke middelen de gemeente een beroep kan doen om de 
financiele consequenties van tegenvallers op te vangen. In de stresstest noemen we dat de 
flexibiliteit van de gemeente. De bepaling van de flexibiliteit gaat verder dan de bepaling van het 
weerstandsvermogen. Tot het weerstandsvermogen behoren alleen die middelen die vrijgespeeld 
kunnen worden zonder het beleid van de gemeente te wijzigen. Hierbij gaat het vooral om 
egalisatiereserves, de niet bestemde middelen in bestemmingsreserves en de stille reserves. Een 
reserve extra beleid bijvoorbeeld, waarin middelen zitten die door de raad zijn bestemd voor 
concrete projecten of maatregelen, rekenen we niet tot het weerstandsvermogen. Dit geldt ook voor 
de nog resterende ISV middelen omdat de bestemming hiervan door de raad ook is vastgelegd. 

Bij het bepalen van de flexibiliteit voor de stresstest worden alle middelen die kunnen worden 
aangewend meegenomen, ook als dit leidttot een beleidswijziging. De reserve extra beleid 
bijvoorbeeld wordt meegenomen bij het bepalen van de flexibiliteit. Het inzetten van deze middelen 
om stress op te vangen, kan alleen wanneer de raad besluit de oorspronkelijke projecten niet meer 
uit te voeren. 

Voor alle duidelijkheid willen we benadrukken dat het vrijmaken van middelen uit de hieronder 
genoemde bronnen vergaande consequenties kan hebben voor het voorzieningenniveau in de stad. 
Hiertoe zal dan ook alleen besloten kunnen worden indien de nood hoog is en middelen nodig zijn 
om de ontstane knelpunten het hoofd te kunnen bieden. 

De flexibiliteit in de stresstest 2015 wordt bepaald door: 
a. Beschikbare reserves; 
b. Ruimte in meerjarenbeeld 2016-2019; 

^ In het slecht weer scenario wordt het volledige risicobedrag meegenomen, voor het midden scenario wordt 
het risicobedrag vermenigvuldigd met de kans van optreden. 
^ In de meerjarenprognose van het parkeerbedrijf wordt gerekend met een groei aan opbrengsten voor de 
Damsterdiep- en Boterdiepgarage. In het slecht weer scenario gaan we er vanuit dat de groei niet wordt 
gerealiseerd (groei van 0%). In het midden scenario houden we rekening met 50% van de geraamde groei. 
^ In het slecht weer scenario wordt 60% van de bezuinigingstaakstelling niet gerealiseerd. In het midden 
scenario wordt 40% niet gerealiseerd. Bij de vorige stresstest werd de stress van bezuinigingen meegenomen 
als onderdeel van de risicoparagraaf. 
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c. Investeringsprojecten en middelen extra beleid; 
d. Ruimte om lokale lasten te verhogen; 
e. Flexibele ruimte in de personeelsbegroting; 
f. Flexibele ruimte in het budget voor subsidies; 
g. Flexibele ruimte in het budget voor onderhoud; 
h. Overige flexibele ruimte. 

Uitkomst stresstest 2016-2019 op hoofdiijnen 
In het slecht weer scenario komt de totale stress uit op 472,7 miljoen euro. In het midden scenario 
bedraagt de totale stress bijna 260,7 miljoen euro. Onderstaand overzicht geeft voor alle 
stressvariabelen aan wat de totale stress voor de periode 2016-2019 is, zowel in het slecht weer als 
in het midden scenario. 

Slecht weer Midden 

scenario scenario 

Loon- en prijsontwikkeling 22,6 12,9 

Algemene uitkering 12,3 6.2 

Rente ontwikkeling 19,9 13,3 

Bijstand 28,8 17,2 

Grondexploitaties 239,0 122,8 

Risicoparagraaf / verbonden partijen 63,2 31,7 

Parkeerbedrijf 7,7 3,8 

Bezuinigingen 79,3 52,9 

Totaal 472,7 260,7 

Ruim de helft van de totale stress wordt bepaald door de gevoeligheid van de grondexploitaties. De 
stress bij grondexploitaties in het slecht weer scenario komt uit op 239,0 miljoen euro, in het midden 
scenario is de stress hier 122,8 miljoen euro. Ook in de paragraaf weerstandsvermogen is het risico 
bij de grondexploitaties veruit het grootst. De actuele inschatting van het risico in gemeenterekening 
2014 is 178 miljoen euro. De raming voor de periode 2016-2019 ligt tussen de 178 en 193 miljoen 
euro. Daarmee ligt het risico van de grondexploitaties tussen de uitkomst van de stress scenario's in. 

De top 3 stressvariabelen in de stresstest 2015 bestaan, naast de stress bij grondexploitaties, uit de 
risico's uit de risicoparagraaf (met name het risico in het sociaal domein) en de nog te realiseren 
bezuinigingstaakstellingen. Samen nemen deze in het slecht weer scenario 142,5 miljoen euro voor 
hun rekening. In het midden scenario is dit 84,6 miljoen euro. 

In de stresstest 2013 bedroeg de stress in het slecht weer scenario 353,3 miljoen euro. Het verschil 
met de actuele stresstest bedraagt circa 119,4 miljoen euro. Het verschil wordt grotendeels verklaard 
door de hogere stress bij grondexploitaties (+40 miljoen euro), in het sociaal domein (+38,5 miljoen 
euro) en bij bezuinigingen (+61,3 miljoen euro). Bij de overige onderdelen is de stress 19,9 miljoen 
euro lager. 
In het midden scenario kwam de stress in 2013 uit op 193,0 miljoen euro. De stress in het midden 
scenario in 2015 komt 67,7 miljoen euro hoger uit, waarvan 19,2 miljoen euro door 
grondexploitaties, 20,0 miljoen euro door het sociaal domein en 44,4 miljoen euro door bezuinigen 
wordt verklaard. 

De flexibiliteit in de stresstest 2015 bedraagt 419,3 miljoen euro. Deze wordt gevormd door de 
volgende onderdelen. 
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Flexibiliteit 

Reserves 188,1 

Ruimte meerjarenbeeld 18,0 

Investeringsprojecten en extra beleid 16,5 

Lokale lasten 77,9 

Personeel 43,0 

Subsidies 65,1 

Onderhoud 10,3 

Overig 0,4 

Totaal 419,3 

De belangrijkste onderdelen van de flexibiliteit zijn de reservepositie (188,1 miljoen euro), de ruimte 
in de lokale lasten (77,9 miljoen euro) en de afbouw van het bestaande subsidieprogramma (65,1 
miljoen euro). 

In de voorgaande stresstest bedroeg de flexibiliteit 308,5 miljoen euro, dit is 110,8 miljoen euro lager 
dan de flexibiliteit in de actuele stresstest. Het grootste verschil ontstaat bij de beschikbare reserves. 
Deze ligt in de actuele stresstest 75,0 miljoen euro hoger. Voor het grootste deel komt dit door 
aanvullingen van het weerstandsvermogen in de begrotingen 2014 en 2015 (44 miljoen euro) en een 
verhoging van de stille reserve Enexis met 15 miljoen euro. Daarnaast rekenen we nu ook de reserve 
extra beleid en reserve flankerend beleid tot de flexibiliteit (samen 12,3 miljoen euro). 
Andere verschillen ten opzichte van de vorige stresstest doen zich voor bij de ruimte in het 
meerjarenbeeld (+33,9 miljoen euro), ruimte investeringsprojecten (-53,5 miljoen euro) en ruimte in 
lokale lasten (+43,2 miljoen euro). De verschillen worden verderop in deze notitie uitgebreider 
toegelicht. 

In onderstaand overzicht is de flexibiliteit naast de stress uit het slecht weer scenario gezet. Daarbij is 
ook een ratio opgenomen voor de flexibiliteit / stress en deze is vergeleken met de ratio's van de 
vorige stresstest. 

Verhouding flexibiliteit / stress slecht weer 

Flexibiliteit 228,2 58,5 60,3 72,3 419,3 

Stress in slecht weer 107,5 116,1 121,5 127,6 472,7 

Verschil 120,7 -57,5 -61,2 -55,3 -53,4 

Verhouding flexibiliteit / stress 2,1 0,5 0,5 0,6 0,9 

Verhouding vorige stresstest 1,5 0,6 0,6 0,7 0,9 

Conclusie 
Op basis van de uitkomst van de stresstest kunnen we concluderen dat in het slecht weer scenario de 
stress van 472,7 miljoen euro nog niet in evenwicht is met de flexibiliteit van 419,3 miljoen euro. In 
de eerste jaarschijf is de flexibiliteit nog ruim groter omdat hier rekening wordt gehouden met de 
beschikbare reserves. In de volgende jaarschijven is sprake van een hogere stress tussen de 55-61 
miljoen euro. Over alle jaarschijven bekeken is sprake van een tekort van 53,4 miljoen euro. 
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Ten opzichte van de voorgaande stresstest is zowel de stress als de flexibiliteit toegenomen. Het 
verschil tussen stress en flexibiliteit is met 8,6 miljoen euro groter dan in de vorige stresstest (verschil 
was -44,8 miljoen euro). 

Een belangrijk signaal uit deze stresstest is dat de financiele consequenties van de stress scenario's 
sterk toenemen ten opzichte van de vorige stresstest. Dit komt voor een belangrijk deel door een 
toename van de onzekerheid in de begroting, zoals onzekerheid bij het realiseren van 
bezuinigingstaakstellingen, onzekerheid bij ontwikkelingen in het sociale domein en onzekerheid bij 
de grondexploitaties. Er is dus behoefte aan meer flexibiliteit. Dit bevestigt het belang van de 
afspraak in het collegeprogramma om het weerstandsvermogen verder te vergroten en hier op 
termijn te groeien naar een ratio van 1,0. 
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Bijlage 1: Toelichting op de totaal uitkomsten van de stresstest 2016-2019 

In de onderstaande overzichten staan de uitkomsten van de stresstest voor de jaren 2016-2019 
weergegeven: eerste de stress in het slecht weer en midden scenario en vervolgens de flexibiliteit. 
De uitkomsten worden per jaarschijf weergegeven. Dit geeft een beeld van de verdeling van de stress 
en flexibiliteit over de jaarschijven 2016-2019. We geven op hoofdiijnen een toelichting bij de 
overzichten. Vervolgens gaan we specifieker in op de afzonderlijke onderdelen van de stress- en 
flexibiliteit. 

De stress 2016-2019 

Slecht weer scenario 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Loon- en prijsontwikkeling 2,2 4,5 6,8 9,1 22,6 

Algemene uitkering 3,1 3,1 3,1 3,1 12,3 

Rente ontwikkeling 1,0 3,1 6,1 9,7 19,9 

Bijstandsuitgaven 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8 

Grondexploitaties 59,7 59,7 59,7 59,7 239,0 

Risicoparagraaf / verbonden partijen 17,7 15,2 15,2 15,2 63,2 

Parkeerbedrijf 0,6 2,2 2,4 2,6 7,7 

Bezuinigingen 15,9 21,1 21,1 21,1 79,3 

Totaal 107,5 116,1 121,5 127,6 472,7 

De stress in het slecht weer scenario komt uit op 472,7 miljoen euro. De verdeling over de 
jaarschijven 2016-2019 groeit van 107,5 miljoen euro in 2016 naar 127,6 miljoen euro in 2019. 
Ruim de helft van de stress komt voor rekening van de grondexploitaties. Bij het bepalen van de 
stress van grondexploitaties zijn we er vanuit gegaan dat 40% van de afzet van kavels voor 
woningbouw en bedrijventerreinen niet wordt gerealiseerd. De stress komt hier uit op 239,0 miljoen 
euro. 

De stress bij de bezuinigingen bedraagt 79,3 miljoen euro. Uitgangspunt bij het bepalen van de stress 
is dat 60% van de nog te realiseren taakstellingen niet wordt gerealiseerd. 
De stress in de risicoparagraaf komt uit op 63,2 miljoen euro. Het grootste deel van de stress wordt 
veroorzaakt door het risico in het sociaal domein. De stress voor de periode 2016-2019 bedraagt hier 
40 miljoen euro. 

Midden scenario 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Loon- en prijsontwikkeling 1,3 2,6 3,9 5,2 12,9 

Algemene uitkering 1,5 1,5 1,5 1,5 6,2 

Rente ontwikkeling 0,7 2,1 4,0 6,5 13,3 

Bijstandsuitgaven 4,3 4,3 4,3 4,3 17.2 

Grondexploitaties 30,7 30,7 30,7 30,7 122,8 

Risicoparagraaf / verbonden partijen 8,6 7,7 7,7 7,7 31,7 

Parkeerbedrijf 0,3 1,1 1,2 1,3 3.8 

Bezuinigingen 10,6 14,1 14,1 14,1 52.9 

Totaal 58,0 64,1 67,4 71,2 260,7 

De stress in het midden scenario komt uit op 260,7 miljoen euro. De belangrijkste onderdelen in de 
stress zijn grondexploitaties (122,8 miljoen euro), bezuinigingen (52,9 miljoen euro) en de 
risicoparagraaf (31,7 miljoen euro).Bij grondexploitaties houden we er rekening mee dat 20% van de 
geraamde afzet van kavels voor woningen en bedrijventerreinen niet wordt gerealiseerd en bij 
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bezuinigingen gaan we er vanuit dat 40% van de nog te realiseren taakstellingen vervalt. De stress in 
de risicoparagraaf ontstaat vooral als gevolg van het risico in het sociaal domein (20 miljoen euro). 

De flexibiliteit 2016-2019 

Flexibiliteit 2016 2017 2018 mm 

Reserves 185,8 3,5 -1,2 0,0 188,1 

Ruimte meerjarenbeeld 4,4 5,9 3,1 4,5 18.0 

Investeringsprojecten en extra beleid 4,2 4,4 4,1 3,8 16.5 

Lokale lasten 19,5 19,5 19,5 19,5 77,9 

Personeel 10,8 10,8 10,8 10,8 43.0 

Subsidies 1,8 11,5 21,1 30,7 65.1 

Onderhoud 1,6 2,9 2,9 2,9 10.3 

Overig 0,1 0,1 0,1 0,1 0.4 

Totaal 228,2 58,5 60,3 72.3 419,3 

De flexibiliteit in deze stresstest komt uit op 419,3 miljoen euro. 
De belangrijkste onderdelen van de flexibiliteit zijn de reservepositie (188,1 miljoen euro), de ruimte 
in de lokale lasten (77,9 miljoen euro) en de afbouw van het bestaande subsidieprogramma (65,1 
miljoen euro). 
De meeste flexibiliteit is direct in 2016 beschikbaar in de vorm van beschikbare reserves (185,8 
miljoen euro). Daarnaast is jaarlijks flexibele ruimte beschikbaar dat loopt van 58,5 miljoen euro in 
2017 tot 72,3 miljoen euro in 2019. Belangrijke onderdelen daarin zijn het verlagen van subsidies, het 
verhogen van lokale lasten en flexibele personeelskosten. 
De flexibiliteit bestaat voor 45% uit beschikbare reserves, 19% uit ruimte in de lokale lasten en 16% 
uit ruimte in subsidies. 

De verschillen met de vorige stresstest 

Vergelijking uitkomst stress 2016-2019 2014-2017 Verschil 

Loon- en prijsontwikkeling 22,6 26,6 -4.0 

Algemene uitkering 12,3 37,2 -24,9 

Rente ontwikkeling 19.9 15,2 4.7 

Bijstandsuitgaven 28.8 29,3 -0,5 

Grondexploitaties 239,0 198,5 40,5 

Risicoparagraaf / verbonden partijen 63,2 11,3 51.9 

Parkeerbedrijf 7,7 17.2 -9.5 

Bezuinigingen 79,3 18,0 61.3 

Totaal 472,7 353,3 119.4 

De stress in de actuele stresstest komt uit op 472,7 miljoen euro en is met 119,4 miljoen euro 
toegenomen ten opzichte van de vorige stresstest. Bovenstaand overzicht geeft aan waar de 
verschillen zitten. De toename van de stress wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
grondexploitaties (+40,5 miljoen euro), de risicoparagraaf (+51,9 miljoen euro) en de bezuinigingen 
(+61,3 miljoen euro). 
De toename van de stress bij grondexploitaties komt voor het grootste deel voor rekening van 
Meerstad, vooral door de investeringen van de afgelopen twee jaar. 
De stress bij bezuinigingen in deze stresstest is op een andere manier berekend dan de vorige keer. 
We hebben de bezuinigingen nu als afzonderlijke stressvariabele opgenomen. Hierbij berekenen we 
het effect als 60% van de bezuinigingstaakstellingen niet worden gerealiseerd. Dit effect is 79,3 
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miljoen euro voor de periode 2016-2019. In de vorige stresstest hielden we alleen rekening met het 
risico zoals opgenomen in het weerstandsvermogen. Deze kwam in totaal uit op 18 miljoen euro. 
De toename bij de risicoparagraaf komt door het risico in het sociaal domein. Deze is met 38,5 
miljoen euro toegenomen. 

In het midden scenario komt de stress voor de jaren 2016-2019 uit op 260,7 miljoen euro. Dit is 67,7 
miljoen euro meer dan de uitkomst bij de vorige stresstest (193,0 miljoen euro). De toename doet 
zich vooral voor op de onderdelen grondexploitaties (19,2 miljoen euro), bezuinigingen (44,4 miljoen 
euro) en risicoparagraaf (28,5 miljoen euro). 

Vergelijking uitkomst flexibiliteit 2016-2019 2014-2017 Verschil 

Reserves 188,1 113.1 75,0 

Ruimte meerjarenbeeld 18,0 -15.9 33,9 

Investeringsprojecten en extra beleid 16,5 70,0 -53.5 

Lokale lasten 77,9 34,7 43,2 

Personeel 43,0 34,1 8.9 

Subsidies 65,1 65,6 -0.5 

Onderhoud 10.3 6,9 3,4 

Overig 0.4 0,0 0,4 

Totaal 419,3 308,5 110,8 

In de voorgaande stresstest bedroeg de flexibiliteit 308,5 miljoen euro, dit is 110,8 miljoen euro lager 
dan de flexibiliteit in de actuele stresstest. Het grootste verschil ontstaat bij de beschikbare reserves. 
Deze ligt in de actuele stresstest 75,0 miljoen euro hoger. Voor het grootste deel komt dit door 
aanvullingen van het weerstandsvermogen in de begrotingen 2014 en 2015 (44 miljoen euro) en een 
verhoging van de stille reserve Enexis met 15 miljoen euro. Daarnaast rekenen we nu ook de reserve 
extra beleid en reserve flankerend beleid tot de flexibiliteit (samen 12,3 miljoen euro). 
Andere verschillen ten opzichte van de vorige stresstest doen zich voor bij de ruimte in het 
meerjarenbeeld (+33,9 miljoen euro), ruimte investeringsprojecten (-53,5 miljoen euro) en ruimte in 
lokale lasten (+43 miljoen euro). Een toelichting op deze verschillen is opgenomen in het rapport 
over de stresstest 2015. 
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Bijlage 2: Toelichting op de stressvariabelen en flexibiliteit per onderdeel 

In deze toelichting geven we per onderdeel een toelichting op de stressvariabelen en de variabelen 
die zijn gebruikt om de flexibiliteit te bepalen en de uitkomsten voor de jaren 2016-2019. Omdat de 
vorige stresstest betrekking heeft op andere jaarschijven (2014-2017), vergelijken we de uitkomsten 
van deze stresstest met de vorige alleen op de totalen van alle jaarschijven. 

De stress 

1. Loon en prijsontwikkeling: uitgangspunten Slecht weer Midden Slecht weer Midden 
scenario scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 

Loon- en prijsontwikkeling 
Hogere stijging van lonen +1,5% +1,0% +1,5% +1,0% 

Hogere inflatie +1,0% +0,5% +1,0% +0,5% 

In het meerjarenbeeld 2016-2019 is een inschatting gemaakt van de verwachte loon- en prijsstijging 
in de komende jaren. In het slecht weer en midden scenario gaan we uit van een hogere stijging van 
lonen en prijzen dan de huidige inschatting. 
We hanteren de in het overzicht hierboven opgenomen opslagen. De gehanteerde opslagen zijn 
gelijk aan de vorige stresstest. 

Bij het berekenen van het financiele effect van loon- en prijsstijgingen rekenen we in Groningen met 
een pakket van in totaal 238 miljoen euro. Hiervan heeft circa 80% betrekking op lonen en 20% 
betrekking op de inkoop van goederen en diensten (prijzen). Deze uitgangspunten gebruiken we ook 
voor het bepalen van de stress. Normaal gesproken groeit dit pakket jaarlijks door indexering en 
nieuwe activiteiten. Bezuinigingen leiden tot een verlaging van het pakket. Voor deze stresstest gaan 
we er vanuit dat het pakket in de jaren 2016-2019 gelijk blijft. Dus de groei door indexering en 
nieuwe activiteiten is gelijk aan de verlaging door bezuinigingen. 
In het actuele meerjarenbeeld houden we rekening met een nominate compensatie (combinatie van 
loon- en prijsstijging) van 2,72% in 2016, en vanaf 2017 met 1,83%. 

Loon- en prijsstijgingen worden ook doorberekend in de tarieven. Een extra loon- en prijsstijging leidt 
dus ook tot extra inkomsten. Voor de stresstest hebben we het effect van de loon- en prijsstijging 
bepaald op de OZB-opbrengst, de hondenbelasting, de logiesbelasting, precariorechten en leges 
burgerzaken. Hierbij zijn we uitgegaan van de opbrengst in de begroting 2015. Deze extra opbrengst 
is in mindering gebracht op de stress. 
Uitkomst 2015 

Loon- en prijsontwikkeling: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Slecht weer 2016-2019 2,2 4,5 6,8 9,1 22,6 

Slecht weer 2014-2017 26,6 

Verschil -4,0 

Midden scenario 2016-2019 1,3 2,6 3,9 5,2 12,9 

Midden scenario 2014-2017 14,2 

-1.3 

De stress voor de jaren 2016-2019 komt iets lager uit dan in de vorige stresstest. Dit komt vooral 
omdat het pakket waarover de effecten van loon- en prijsstijgingen worden berekend, door 
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bezuinigingen is verlaagd van 257 miljoen euro, naar 238 miljoen euro. Daardoor zijn de 
consequenties van loon- en prijsstijgingen kleiner. 

2. Algemene uitkering: uitgangspunten Slecht weer Midden 
scenario 

Slecht weer Midden 
scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 

Lagere algemene uitkering 10 mid 5 mid 16 mid 12 mid 

Bij de stresstest in 2013 is voor de algemene uitkering gekeken naar de verwachte bezuiniging van 
het Rijk die nog niet in de circulaires waren opgenomen. Op basis daarvan is het mogelijke effect 
voor de gemeente Groningen bepaald. Op dit moment is nog geen sprake van aanvullende 
Rijksbezuinigingen boven op de circulaire. Het effect van de eerste en tweede fase van het groot 
onderhoud aan het gemeentefonds is al in het actuele meerjarenbeeld opgenomen. 

Bij het bepalen van de stress voor 2016-2019 voor de algemene uitkering rekenen we met de 
bezuinigingen die nodig zijn om het landelijke begrotingstekort te verlagen. Het begrotingstekort 
2015 is 14,6 miljard euro, dat is 2,2% van het bruto binnenlands product (raming miljoenennota 
2015). We hebben geen informatie van het Rijk over het verwachte tekort in de periode 2016-2019. 
Hiervan moeten we zelf een inschatting maken. Omdat de economie weer enigszins lijkt aan te 
trekken gaan we uit van een begrotingstekort van 10 miljard in het slecht weer scenario en 5 miljard 
in het midden scenario. We gaan er vanuit dat de bezuinigingen gefaseerd over de vierjaars-periode 
plaatsvinden. 

Voor het bepalen van het effect van de Rijksbezuinigingen voor Groningen hanteren we dezelfde 
systematiek als bij de stresstest 2013. Op basis van ervaringscijfers van de VNG van eerdere 
bezuinigen van het Rijk blijkt dat circa 50% van de bezuinigingen betrekking heeft op de uitgaven van 
de ministeries. Van de uitgaven van de ministeries werkt 17% door in de uitkering uit het 
gemeentefonds. Het aandeel van Groningen in het gemeentefonds is 1,45%. Dit betekent dat iedere 
miljard die het Rijk bezuinigd voor de gemeente Groningen tot een nadeel van ruim 1,2 miljoen euro 
leidt. 

Algemene uitkering: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Slecht weer 2016-2019 3,1 3,1 3,1 3,1 12,3 

Slecht weer 2014-2017 37,2 

Verschil -24,9 

Midden scenario 2016-2019 1,5 1,5 1,5 1,5 6,2 

Midden scenario 2014-2017 18,6 

Verschil -12,4 

De totale stress voor de algemene uitkering komt in het slecht weer scenario uit op 12,3 miljoen euro 
en in het midden scenario op 6,2 miljoen euro. Ten opzichte van de voorgaande stresstest is de stress 
verlaagd. Destijds was rekening gehouden met mogelijke Rijksbezuinigingen die nog niet in circulaires 
waren meegenomen. Daarnaast was rekening gehouden met een herverdeeleffect als gevolg van een 
andere verdeling van het gemeentefonds. Inmiddels zijn de effecten van het groot onderhoud aan 
het gemeentefonds in het meerjarenbeeld opgenomen en zijn dus niet langer een risico. In totaal 
(eerste en tweede fase groot onderhoud) houden we in het meerjarenbeeld rekening met een 
structureel nadeel van 7,4 miljoen euro vanaf 2017. 
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3. Rente ontwikkeling: uitgangspunten slecht weer Midden 
scenario 

Slecht weer Midden 
scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 
Hogere rente +1,5% +1,0% +1,5% +1,0% 

In het meerjarenbeeld 2016-2019 houden we rekening met de renteontwikkeling op basis van een 
actuele renteverwachting. Voor de jaren 2016-2019 wordt rekening gehouden met een geleidelijke 
stijging van de rente: 2,35% in 2016, 2,6% in 2017, 2,85% in 2018 en 3,1% in 2019. 

Bij het opstellen van het meerjarenbeeld is een nieuwe inschatting gemaakt van de 
financieringsbehoefte van de gemeente. Dit is vooral afhankelijk van nieuwe investeringen, het 
verloop van de reserves en de aflossing van bestaande leningen. Op basis hiervan is bepaald hoeveel 
nieuwe leningen de komende jaren moeten worden aangetrokken. In de jaren 2016-2019 is de 
verwachte omvang van de nieuw aan te trekken leningen: 104 miljoen euro in 2016,177 miljoen 
euro in 2017, 212 miljoen euro in 2018 en 271miljoen euro in 2019. 
De actuele renteverwachting gekoppeld aan de nieuw aan te trekken leningen, bepaalt de 
rentekosten in de komende jaren. 

In de stresstest scenario's gaan we uit van een hogere rentestijging. De genoemde opslagen komen 
dus bovenop de verwachte renteontwikkeling. We gaan uit van dezelfde financieringsbehoefte als in 
het meerjarenbeeld. Deze scenario's zijn gelijk aan de in de stresstest 2013 gehanteerde scenario's. 

In het meerjarenbeeld wordt ook rekening gehouden met een voordeel doordat de lange 
financieringsbehoefte wordt gefinancierd met goedkopere kortlopende middelen (dit noemen we 
mismatchfinanciering). We gaan er in het meerjarenbeeld vanuit dat dat we 16,8 miljoen euro op 
deze manier financieren met kortlopende middelen. Hiervoor is een structureel voordeel in het 
meerjarenbeeld opgenomen. Bij een stijging van de korte rente realiseren we niet het hele voordeel. 
Dit nadelige effect nemen we mee in de stresstest. 

Rente ontwikkeling: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Slecht weer 2016-2019 1,0 3,1 6,1 9,7 19,9 

Slecht weer 2014-2017 15.2 

Verschil 4.7 

Midden scenario 2016-2019 0,7 2,1 4,0 6,5 13.3 

Midden scenario 2014-2017 10.1 

3.2 

De stress in de jaren 2016-2019 komt iets hoger uit dan in de vorige stresstest. Dit komt vooral 
omdat de omvang van de nieuw aan te trekken lening hoger ligt dan bij de vorige stresstest. 
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4. Bijstandsuitgaven: uitgangspunten Slecht weer Midden 
scenario 

Slecht weer Midden 
scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 

Hoger aantal bijstandsclienten +5,0% +3,0% +5,0% +3,0% 

Voor de inschatting van het aantal bijstandsclienten verhogen we het aandeel van de Groningse 
bijstandsclienten in het landelijk bijstandsniveau. In 2013 hielden we rekening met een toename van 
het aantal bijstandsclienten van 5,0% in het slecht weer scenario (3,0% in het midden scenario). In 
2015 zullen we dezelfde verhoging toepassen. 

Omdat we er in deze stresstest vanuit gaan dat landelijk het aantal bijstandsclienten gelijk blijft, het 
macrobudget niet toeneemt en het aandeel van Groningen in het macrobudget gelijk blijft (2,93%), 
ontstaat voor Groningen een nadeel. 

Bijstandsuitgaven: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Slecht weer 2016-2019 7,2 7,2 7,2 7,2 28.8 

Slecht weer 2014-2017 29.3 

Verschil -0.5 

Midden scenario 2016-2019 4,3 4,3 4,3 4,3 17.2 

Midden scenario 2014-2017 17.6 

-0.4 

De stress in het slecht weer scenario komt uit op 28,8 miljoen euro. Dit is bijna gelijk aan de uitkomst 
van de vorige stresstest. 

5. Grondexploitaties: uitgangspunten S M i t w e e r Midden 
scenario 

Slecht weer Midden 
scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 

Lagere afzet kavels woningen en bedrijventerreinen -40,0% -20,0% -40,0% -20,0% 

In de lopende grondexploitaties wordt een inschatting gemaakt van de afzet van kavels voor 
woningbouw en bedrijventerreinen. In het slecht weer scenario gaan we uit van een verlaging van 
deze afzet met 40% voor de gehele looptijd. In het midden scenario gaan we uit van een daling van 
20%. Het nadelig effect dat dit veroorzaakt wordt evenredig toegerekend aan de eerste vier jaar 
aangezien een neerwaartse bijstelling van de afzet in de grondexploitaties waarschijniijk ook 
gefaseerd zal plaatsvinden. Deze scenario's zijn gelijk aan de in de vorige stresstest gehanteerde 
scenario's. 

De beide scenario's zijn doorgerekend op basis van de eind 2014 vastgestelde grondexploitaties. Bij 
de doorrekening is alleen de gronduitgifte gewijzigd. De maximale looptijd van een grondexploitatie 
bedraagt 25 jaar. Er wordt geen rekening gehouden met opbrengsten na het 25^ jaar. 

Voor de nog in ontwikkeling te nemen gronden is in het slechtweer scenario gerekend met een 
vertraging van 10 jaar. In het midden scenario is een vertragingsperiode van 5 jaar gehanteerd. 

Grondexploitaties: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Slecht weer 2016-2019 59,7 59,7 59,7 59,7 239,0 
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Slecht weer 2014-2017 198,5 

Verschil 40,5 

Midden scenario 2016-2019 30,7 30,7 30,7 30,7 122.8 

Midden scenario 2014-2017 103,6 

19,2 

De stress bij de grondexploitaties vertegenwoordigt veruit de grootste stress voor de gemeente . 
Voor de jaren 2016-2019 gaat het om 239,0 miljoen euro, dit is meer dan de helft van de totale stress 
van 472,7 miljoen euro. Ten opzichte van de vorige stresstest is de stress toegenomen met 40,5 
miljoen euro. 
De toename komt voor rekening van de grondexploitatie Meerstad en wordt veroorzaakt door de 
investeringen die na de vorige stresstest zijn uitgevoerd. De uitgevoerde investeringen zijn niet meer 
te bemvloeden en verhogen de waarde die moet worden terugverdiend met toekomstige verkopen. 
In het geval van de stress scenario's ontstaat een tekort omdat een deel van de afzet niet wordt 
gerealiseerd. 

In het weerstandsvermogen houden we rekening met een risico voor grondexploitaties. Eind 2014 
bedroeg het risico 178 miljoen euro. De raming voor de periode 2016-2019 ligt tussen de 178 en 193 
miljoen euro. Daarmee ligt het risico van de grondexploitaties tussen de uitkomst van de stress 
scenario's in. 

6. Risicoparagraaf: uitgangspunten Slecht weer Midden 
scenario 

Slecht weer Midden 
scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 
Voordoen risico's uit risicoparagraaf 100% Kans * 

effect 
100% Kans* 

effect 

De risico's in de paragraaf weerstandsvermogen van de gemeenterekening 2014 zijn het 
uitgangspunt bij het bepalen van de stress. De onderdelen die afzonderlijk zijn opgenomen in de 
stressvariabelen zijn hierin geelimineerd. In het slecht weer scenario gaan we er vanuit dat alle 
overige risico's zich voordoen. In het midden scenario worden de risicobedragen vermenigvuldigd 
met de kans van optreden. Deze uitgangspunten zijn gelijk aan de in de vorige stresstest gehanteerde 
scenario's. 

Deze actuele stresstest wijkt op een aantal punten af van de vorige stresstest. Voor parkeren en 
bezuinigingen zijn nu afzonderlijke stressvariabelen opgenomen. In de vorige stresstest zaten deze in 
de risicoparagraaf. Het onderdeel sociaal domein (decentralisaties) was de vorige keer afzonderlijk 
opgenomen en is nu onderdeel van de risicoparagraaf. 
Om de uitkomsten toch met elkaar te kunnen vergelijken hebben we ook voor de vorige stresstest 
parkeren en bezuinigingen afzonderlijk weergegeven en het sociaal domein meegenomen bij de 
risicoparagraaf. De cijfers sluiten op die onderdelen daarom niet meer aan op de uitkomsten van de 
vorige stresstest. Dit heeft geen invloed op de totaaltellingen. 
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Risicoparagraaf / verbonden partijen 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Slecht weer 2016-2019 17,7 15,2 15,2 15,2 63,2 

Slecht weer 2014-2017 11,3 

Verschil 51,9 

Midden scenario 2016-2019 8,6 7,7 7,7 7,7 31,7 

Midden scenario 2014-2017 3,2 

28,5 

De stress als gevolg van de risico's in de risicoparagraaf komt uit op 63,2 miljoen euro en ligt ruim 
boven de uitkomst in de vorige stresstest. Dit komt voornamelijk door de toename van het risico in 
het sociaal domein. 
Voor de stress in het sociaal domein als gevolg van het overhevelen van taken van het Rijk naar de 
gemeente sluiten we aan bij de berekening van het risico in de gemeenterekening 2014. Dit risico is 
nu berekend op 10 miljoen euro structureel, met een kans van optreden van 50%. Dit leidt tot een 
totale stress in de periode 2016-2019 van 40 miljoen euro. In de vorige stresstest was de stress 
slechts 1,5 miljoen euro. Hierbij gingen we er vanuit dat de drie decentralisaties (Participatiewet, 
Jeugdzorg en AWBZ) met de beschikbare budgetten konden worden uitgevoerd. Dit uitgangspunt 
geld nog steeds, echter we schatten het risico dat we het niet redden met de beschikbare budgetten 
hoger in dan twee jaar geleden. 

In het midden scenario houden we rekening met de kans van optreden van 50% van de risico's. De 
stress voor de jaren 2016-2019 komt uit op 26,3 miljoen euro, waarvan 20 miljoen euro kan worden 
verklaard door het risico in het sociaal domein. Dit risico verklaart ook het grootste deel van de 
toename van 23,1 miljoen euro ten opzichte van de vorige stresstest. 

7. Parkeerbedrijf: uitgangspunten Slecht weer Midden 
scenario 

Slecht weer Midden 
scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 

Niet realiseren groei opbrengst parkeerbedrijf 
-Groei opbrengst Damsterdiep- Boterdiep garage 
-lagere bezettingsgraad Forumgarage 

0% 
-10% 

50% 
-5% 

- -

Het parkeerbedrijf moet de komende jaren een groei in opbrengsten realiseren. Deze groei moet 
voornamelijk komen uit de groei in de bezetting van de nieuwe parkeergarages Forum, Boterdiep en 
Damsterdiep. De bezetting van deze nieuwe parkeergarages vormt dan ook het voornaamste risico 
van het parkeerbedrijf. 
In de vorige stresstest was het risico van het parkeerbedrijf meegenomen als onderdeel van de 
risicoparagraaf. Het risico parkeerbedrijf, zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen, 
komt tot stand door een optelsom van de risicobedragen voor de komende vier jaarschijven. Het 
risico voor 2015 bijvoorbeeld bestaat uit een optelsom van het risico van de jaarschijven 2015-2018. 
In deze stresstest hebben we de effecten van een vertraging in de groei van de bezetting specifieker 
bepaald. Voor de drie parkeergarages hebben we gekeken wat de financiele effecten zijn als de 
bezettingsgraad de komende jaren niet groeit zoals opgenomen in de meerjarenraming van het 
parkeerbedrijf. Deze variabele geeft een beter beeld van de stress dan het alleen bepalen van de 
stress op basis van het risico in de risicoparagraaf. 

De Damsterdiepgarage en Boterdiepgarages zijn allebei volledig in gebruik. In de meerjarenbegroting 
houden we rekening met een groeiend gebruik van de deze parkeergarages. Voor de 
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Boterdiepgarage geldt dat dit mede afhankelijk is van de totstandkoming van woningen en nieuwe 
functies in het gebied. Dit zal ook moeten leiden tot een groter gebruik van de Boterdiepgarage. De 
Damsterdiepgarage is nog relatief nieuw. De bezetting van deze garage kan groeien omdat steeds 
meer mensen de garage weten te vinden. 
Voor deze beide garages gaan we er in deze stresstest vanuit dat de verwachte groei in bezetting zich 
niet gaat voordoen. In het slecht weer scenario handhaven we de gerealiseerde opbrengst in 2014 en 
houden we geen rekening met groei. In het midden scenario gaan we uit van 50% van de groei in de 
meerjarenprognose. Met andere woorden de groei is met 50% naar beneden bijgesteld. 

In de meerjarenprognose houden we er rekening mee dat de Forumgarage zal openen in 2017. 
Hierbij gaan we uit van een groei van de bezettingsgraad tot 35% vanaf 2020. In de stresstest 
verlagen we voor de periode 2016-2019 de bezettingsgraad met 10% in het slecht weer scenario en 
5% in het midden scenario. 

Parkeerbedrijf: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Slecht weer 2016-2019 0,6 2,2 2,4 2,6 7.7 

Slecht weer 2014-2017 17.2 

Verschil -9,5 

Midden scenario 2016-2019 0,3 1,1 1,2 1,3 3,8 

Midden scenario 2014-2017 17,2 

-13,4 

De stress voor het parkeerbedrijf voor de jaren 2016-2019 komt uit op 7,7 miljoen euro. In de 
komende jaren groeit de stress tot 2,6 miljoen euro per jaar. In de eerste jaren is de stress lager 
omdat er in deze jaren in de meerjarenprognose nog geen rekening wordt gehouden met een 
volledige bezetting van de parkeergarages. De volledige stress doet zich voor op het moment dat er 
in de meerjarenprognoses rekening wordt gehouden met de definitieve bezettingsgraad. 
In de vorige stresstest was het risico in de risicoparagraaf het uitgangspunt. Deze kwam uit op een 
totaal van 17,2 miljoen euro. De nu berekende stress ligt dus onder dat van de vorige stresstest. 

8. Bezuinigingen: uitgangspunten Slecht weer Midden 
scenario 

Slecht weer Midden 
scenario 

2016-2019 2016-2019 2014-2017 2014-2017 

Niet realiseren bezuinigingen 60% 40% - -

Bij de vorige stresstest waren de bezuinigen niet als afzonderlijke stressvariabele meegenomen, maar 
was de stress meegenomen als onderdeel van de risicoparagraaf. Voor deze stresstest hebben we de 
stress bepaald op basis van een vertraagde realisatie van bezuinigingstaakstellingen. Het startpunt 
wordt bepaald door de op dit moment nog niet gerealiseerde taakstellingen, overeenkomstig de 
stand van zaken in de eerste voortgangsrapportage van 2015. Onderstaande tabel geeft aan wat de 
nog openstaande taakstellingen zijn. 
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Niet gerealiseerde bezuinigingen 2016 2017 2018 2019 

Bezuinigingen 2011-2014 0,9 1,2 1,2 1,2 

Bezuinigingen 2014-2017 7,5 10,5 10,5 10,5 

Bezuinigingen 2015-2018 9,4 14,4 14,4 14,4 

Bezuinigingen begroting 2015 8,6 9,1 9,1 9,1 

Totaal 26,4 35,2 35.2 35,2 

In het slecht weer scenario gaan we er vanuit dat in de jaren 2016-2019 60% van de nog open 
staande taakstellingen niet wordt gerealiseerd. In het midden scenario houden we er rekening mee 
dat 40% van de bezuinigingstaakstellingen niet wordt gerealiseerd. 

Bezuinigingen: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Slecht weer 2016-2019 15,9 21,1 21,1 21,1 79,3 

Slecht weer 2014-2017 18,0 

Verschil 61,3 

Midden scenario 2016-2019 10,6 14,1 14,1 14,1 52,9 

Midden scenario 2014-2017 8,5 
44,4 

De totale stress in het slecht weer scenario komt uit op 79,3 miljoen euro. Dit is aanzienlijk meer dan 
de vorige stresstest. Daar kwam de stress in het slecht weer scenario uit op 18 miljoen euro. 
In de vorige stresstest was bezuinigingen onderdeel van de risicoparagraaf en werd de stress bepaald 
door het effect zoals opgenomen in de risicoparagraaf. In de risicoparagraaf werd destijds rekening 
gehouden met een risico van 10 miljoen euro incidenteel en 2 miljoen euro structureel. Het totale 
risico / stress over de 4 jaarschijven bedroeg dus 18 miljoen euro. De kans van optreden van het 
incidentele risico van 10 miljoen euro was geschat op 50%. De kans bij het structurele risico van 2 
miljoen euro was 25%. 

In de actuele stresstest hebben we de berekening van de stress verfijnd, waarbij de stress is bepaald 
op een percentage van de nog openstaande taakstellingen. We zien dat de openstaande 
taakstellingen in toenemende mate moeilijker zijn te realiseren. In de stresstest houden we daarom 
rekening met een hoog percentage niet te realiseren taakstellingen (60%). Dit verklaart het grote 
verschil met de vorige stresstest. 
In het midden scenario houden we rekening met 40% niet te realiseren bezuinigingen. Dit leidt tot 
een stress van 52,9 miljoen euro. Dit is 44,4 miljoen euro meer dan de stress in 2014-2017. 

De flexibil iteit 

Bij het bepalen van de flexibiliteit voor de stresstest worden alle middelen die kunnen worden 
aangewend meegenomen, ook als dit leidt tot een beleidswijziging. De flexibiliteit in de stresstest 
2015 bestaat uit de volgende onderdelen: 
A. Beschikbare reserves; 
B. Ruimte in meerjarenbeeld; 
C. Investeringsprojecten en middelen extra beleid; 
D. Ruimte om lokale lasten te verhogen; 
E. Flexibele ruimte in de personeelsbegroting; 
F. Flexibele ruimte in het budget voor subsidies; 
G. Flexibele ruimte in het budget voor onderhoud; 
H. Overige flexibele ruimte. 
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Onderstaand lichten we de onderdelen van de flexibiliteit toe. 

A. Beschikbare reserves 

Bij het bepalen van de beschikbare reserves zijn we uitgegaan van het weerstandsvermogen in de 
gemeenterekening 2014. Voor de jaren 2016-2019 kijken we naar de meerjarige ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen. 
Niet alle gemeentelijke reserves zijn onderdeel van het weerstandsvermogen en worden ook niet 
meegenomen bij het bepalen van de flexibiliteit. Het gaat dan om middelen die specifiek geoormerkt 
zijn en niet anders ingezet kunnen worden. De belangrijkste zijn: 
• Resen/e RSP; 
• Reserve afvalstoffenheffing 
• Reserve bovenwijkse infrastructuur; 
• Reserve afkoopsommen onderhoud graven. 

Bovenop het weerstandsvermogen houden we bij het bepalen van de flexibiliteit wel rekening met 
de reserves flankerend beleid en extra beleid. De reserve flankerend beleid van 4,3 miljoen euro 
nemen we omdat we ook rekening houden met de stress van bezuinigingen. De reserve kan worden 
gebruikt om de stress op te vangen. 
De reserve extra beleid van 8,0 miljoen euro nemen we mee omdat deze in geval van nood ingezet 
kan worden. Dit betekent dan wel dat de maatregelen waarvoor deze middelen waren bedoeld, niet 
meer kunnen worden uitgevoerd. 

Reserves: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Flexibiliteit 2016-2019 185,8 3,5 -1,2 0,0 188.1 

Flexibiliteit 2014-2017 113,1 

Verschil 75,0 

De reserves die meetellen voor de flexibiliteit komen uit op 188,1 miljoen euro. Dit is 75,0 miljoen 
euro meer dan in de vorige stresstest. Voor het grootste deel komt dit door aanvullingen van het 
weerstandsvermogen in de begrotingen 2014 en 2015 (44 miljoen euro) en een verhoging van de 
stille reserve Enexis met 15 miljoen euro. Daarnaast rekenen we nu ook de reserve extra beleid en 
reserve flankerend beleid tot de flexibiliteit (samen 12,3 miljoen euro). 

B. Ruimte in meerjarenbeeld 
Het financieel meerjarenbeeld is geactualiseerd ten opzichte van de gemeentebegroting 2015. Ten 
eerste zijn de effecten van de decembercirculaire 2014 verwerkt. Daarnaast zijn de nieuwe rente 
effecten en de autonome ontwikkelingen die op de gemeente afkomen verwerkt. De belangrijkste 
autonome ontwikkelingen ontstaan bij de loon- en prijsontwikkelingen, groot onderhoud 
gemeentefonds en de bijstelling van het budget voor uitkeringen (BUIG). Een toelichting op de 
nieuwe ontwikkelingen is opgenomen het financieel meerjarenbeeld. 

Ruimte meerjarenbeeld 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Flexibiliteit 2016-2019 4,4 5,9 3,1 4,5 18,0 

Flexibiliteit 2014-2017 -15,9 

Verschil 33.9 
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De ruimte in het financieel meerjarenbeeld wordt volledig meegenomen in de flexibiliteit. Dit telt 
voor de jaren 2016-2019 op tot 18,0 miljoen euro. Bij de vorige stresstest was er sprake van een 
negatieve ruimte in het meerjarenbeeld (-15,9 miljoen euro) omdat de onontkoombare knelpunten 
in mindering waren gebracht op de deze ruimte. 
Dit jaar hebben we de onontkoombare knelpunten niet in mindering gebracht. Vooral omdat het 
grootste deel van de onontkoombare knelpunten ligt in het sociaal domein en hiermee bij het 
bepalen van de stress al rekening is gehouden. De resterende onontkoombare knelpunten zijn, 
volgens de actuele stand, relatief beperkt. 

C. Investeringsprojecten en middelen extra beleid 
Bij het bepalen van de flexibiliteit kijken we ook naar mogelijkheden om middelen vrij te spelen door 
(investerings-)projecten te stoppen of de beschikbare middelen voor extra beleid te verlagen. In de 
voorgaande stresstest hebben we al gezien dat de mogelijkheden om investeringsprojecten stop te 
zetten beperkt zijn. Dit komt omdat in de afgelopen jaren een aantal projecten al zijn gestopt en 
andere projecten inmiddels te ver zijn gevorderd om nog te stoppen. 

In de gemeentebegroting 2015 zijn voor verschillende onderdelen intensiveringsbudgetten 
opgenomen, zoals afgesproken in het coalitieakkoord van 2014. Het gaat om de volgende budgetten: 

Intensiveringsbudgetten 2016 2017 2018 2019 

Thema Werken/ Sociaal 5,5 6,5 7,0 7,0 

Thema Werken/ Economie 2,5 2,5 2,5 2,5 

Thema Zorgen 1,0 1,0 1,0 1,0 

Thema Wonen 2,0 2,0 2,0 2,0 

Thema Verplaatsen 2,0 2,0 2,0 2,0 

Thema Leren 1,0 1,0 1,0 1,0 

Thema Bewegen 0,3 0,3 0,3 0,3 

Thema Verduurzamen 1,0 1,0 1,0 1,0 

Thema Bezoeken 0,3 1,3 1,3 1,3 

Thema Verrijken 0,5 0,8 0,8 0,8 

Thema Samenwerken/ Bedrijfsvoering 0,3 0,3 0,3 0,3 

Frictiekosten 4,7 3,2 1,1 0,0 

Totaal 21,1 21,9 20,3 19.2 

De structurele invulling van deze budgetten zal in de periode 2015-2019 vorm moeten krijgen. Voor 
de stresstest gaan we er vanuit dat een deel van deze budgetten anders kan worden ingezet omdat 
de middelen nog niet zijn vastgelegd of de inzet kan worden heroverwogen. Voor de stresstest 2015 
rekenen we 20% van de intensiveringsbudgetten tot de flexibiliteit. 

Investeringsprojecten en extra beleid 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Flexibiliteit 2016-2019 4,2 4,4 4,1 3,8 16.5 

Flexibiliteit 2014-2017 70,0 

Verschil -53,5 

De flexibiliteit komt uit op 16,5 miljoen euro en ontstaat door het vrijspelen van 20% van de 
beschikbaar gestelde intensiveringsbudgetten. 

In de vorige stresstest bedroeg de flexibiliteit voor investeringsbudgetten 70 miljoen euro. Dit betrof 
projecten die gestopt konden worden. Het ging om het Sontwegtrace (30 miljoen euro). 
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investeringen in bereikbaarheid / alternatief openbaar vervoer systeem (20 miljoen euro) en het 
Herewegviaduct (20 miljoen euro). 
Voor de investeringen in het Sontwegtrace en het Herewegviaduct geldt dat er geen mogelijkheden 
meer zijn om middelen vrij te spelen. Het Sontwegtrace wordt momenteel aangelegd en wordt naar 
verwachting eind 2015 opengesteld. De investering in het Herewegviaduct is uitgesteld en de 
hiervoor beschikbare middelen zijn ingezet ter dekking van de begroting. De investeringen in 
bereikbaarheid zijn inmiddels volop in uitvoering en hierover zijn afspraken gemaakt met provincie 
en Regio. We rekenen deze daarom niet meer tot de flexibiliteit. 

D. Ruimte om de lokale lasten te verhogen 
Het beleid van de gemeente Groningen is erop gericht de totale woonlasten voor de inwoners niet te 
laten stijgen. De woonlasten worden gevormd door de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
In de afgelopen jaren zijn de woonlasten in Groningen minder hard gestegen dan in andere 
gemeenten. 

Voor de stresstest houden we rekening met de extra inkomsten die gegenereerd kunnen worden 
door een verhoging van de OZB-tarieven. We bepalen de mogelijk tariefstijging op basis van het 
verschil tussen de woonlasten in Groningen en de woonlasten in de duurste grote gemeente. De 
duurste grote gemeente is op dit moment de gemeente Zaanstad. De extra opbrengsten die 
voortkomen uit de tariefstijging nemen we mee in de stresstest. 

Lokale lasten 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Flexibiliteit 2016-2019 19,5 19,5 19,5 19,5 77,9 

Flexibiliteit 2014-2017 34,7 

Verschil 43.2 

In de duurste grote gemeente (Zaanstad) komen de gemiddelde woonlasten voor een 
meerpersoonhuishouden uit op 820 euro. In Groningen zijn deze gemiddelde woonlasten momenteel 
737 euro. Op basis hiervan kunnen de woonlasten in Groningen met 83 euro toenemen. Het aandeel 
van de OZB in de woonlasten is gemiddeld 262 euro. Een stijging van 83 euro leidt dan tot een 
verhoging van het OZB tarief met bijna 32% tot 345 euro. 
Uitgaande van een totale OZB opbrengst van 61,3 miljoen euro, leidt een verhoging van het tarief 
met 32%, tot 19,5 miljoen euro extra inkomsten per jaar. Voor de periode 2016-2019 komt de 
flexibiliteit op 77,9 miljoen euro. 

Ten opzichte van de vorige stresstest is de flexibiliteit bij de lokale tarieven verhoogd met 43,2 
miljoen euro. Dit komt omdat de tarieven in Groningen de afgelopen periode minder hard zijn 
gestegen dan in andere gemeenten. De ruimte om het tarief te verhogen is nu groter. 

E. Flexibele ruimte in de personeelsbegroting 
Voor het bepalen van de flexibele ruimte in de personeelsbegroting kijken we naar een viertal 
onderdelen die onderdeel zijn van de flexibele schil in de personeelsbegroting. 
• Natuurlijk verloop van personeel, waarbij geen rekening wordt gehouden met het verloop als 

gevolg van FPU en pensioen omdat deze ruimte al is meegenomen bij bestaande 
bezuinigingstaakstellingen. De ruimte die ontstaat door het natuurlijk verloop wordt volledig 
meegenomen bij het bepalen van de flexibiliteit; 

• Tijdelijk personeel op een vaste formatie, waarbij 50% van de begrote lasten worden 
meegenomen in de flexibiliteit; 
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Externe inhuur, waarbij het budget wordt gecorrigeerd voor externe inhuur die worden gedekt 
door opbrengsten of tarieven. Van het resterende budget wordt 50% meegenomen bij het 
bepalen van de flexibiliteit; 
Van de overige personeelskosten wordt 50% meegenomen in de stresstest. 

Personeel 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Flexibiliteit 2016-2019 10,8 10,8 10,8 10,8 43,0 

Flexibiliteit 2014-2017 34,1 

Verschil 8,9 

De flexibiliteit bij personele budgetten voor 2016-2019 komt uit op 43,0 miljoen euro. 
De flexibiliteit als gevolg van natuurlijk verloop berekenen we op 12,0 miljoen euro. Op basis van 
ervaringen van voorgaande jaren gaan we uit van 56 fte natuurlijk verloop. Rekening houdend met 
loonkosten van 60 duizend euro en een deeltijdfactor van 0,9 komt de flexibiliteit op 3 miljoen euro. 

In de gemeentebegroting 2015 hebben we 43 fte tijdelijk personeel op een vaste formatieplaats. De 
loonkosten hiervan zijn 2,9 miljoen euro. Deze loonkosten worden voor de helft (1,5 miljoen euro) 
meegenomen in de flexibiliteit. 

Het budget voor externe inhuur in 2014 bedroeg 19,9 miljoen euro. Een groot deel hiervan wordt 
gedekt via tarieven of andere inkomsten. Voor deze stresstest ramen we deze op 13,2 miljoen euro. 
Deze nemen we niet mee bij het bepalen van de flexibiliteit. Van de resterende 6,7 miljoen euro 
nemen we 50% mee in de stresstest. Dit is 3,3 miljoen euro. 

Tot slot nemen we 50% van de overige personeelskosten, met uitzondering van de kosten voor 
bedrijfsgezondheidszorg van 0,7 miljoen euro, mee in de flexibiliteit. Het budget voor overige 
personeelskosten bedraagt 6 miljoen euro, waarvan we 50% (3,0 miljoen euro) meenemen in de 
flexibiliteit. Dit betreft onder andere budgetten voor vorming en opleiding en personele 
vergoedingen en verstrekkingen. 

De actuele flexibiliteit komt 8,9 miljoen euro hoger uit dan in de voorgaande stresstest. Dit ontstaan 
vooral doordat we een groter deel van het budget overige personeelskosten meenemen. Dit 
verklaart 5,2 miljoen euro. De overige onderdelen verklaren de resterende verschillen. 

F. Flexibele ruimte in het budget voor subsidies 
Jaarlijks verstrekt de gemeente circa 67,7 miljoen euro op het gebied van jeugd, onderwijs, 
gezondheid, sport en cultuur. Een deel van deze subsidies zijn uitkeringen in het kader van 
decentralisatie en integratie-uitkeringen. We ontvangen deze middelen van het Rijk, bijvoorbeeld als 
centrumgemeente en verstrekken deze door. Deze subsidies rekenen we niet tot de flexibiliteit. Dit 
gaat om 19,8 miljoen euro. 
Daarnaast hebben rekening gehouden met een aantal lopende taakstellingen en kortingen. Dit 
betreft in totaal 9,4 miljoen euro. Deze worden ook niet meegenomen in de flexibiliteit. 

Er resteert een budget van 38,3 miljoen euro. Bij het bepalen van de flexibiliteit van dit budget 
hanteren we dezelfde uitgangspunten als de vorige stresstest. De korting wordt gefaseerd verhoogd 
tot 75% in 2019 (0% in 2016, 25% in 2017 en 50% in 2018). 

Naast de externe subsidies kijken we ook naar de bijdragen voor de eigen werkmaatschappijen 
(OPSB, WSR en CBK). Ook op de budgetten voor de werkmaatschappijen kunnen we een korting 
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toepassen. Het totale budget in de begroting 2015 betreft 17,7 miljoen euro. Voor de flexibiliteit 
rekenen we met een korting van 10%. 

Tot slot hebben we een aantal overige subsidies in beeld gebracht, waarop we ook een korting van 
10% toepassen. In totaal gaat het om 1,9 miljoen euro, waarvan de grootste de subsidie aan 
Marketing Groningen is van 0,9 miljoen euro. 

Subsidies: uitkomst 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Flexibiliteit 2016-2019 1,8 11,5 21,1 30,7 65,1 

Flexibiliteit 2014-2017 65,6 

Verschil -0,5 

De totale flexibiliteit over de periode 2016-2019 bedraagt 65,1 miljoen euro, waarvan 57,7 miljoen 
euro wordt gevorm door kortingen op subsidies aan maatschappelijke instellingen. 
De flexibiliteit is 0,5 miljoen euro lager dan bij de vorige stresstest. 

G. Flexibele ruimte in het budget voor onderhoud 
Door de verlaging van beschikbare budgetten voor onderhoud, kan een bijdrage worden geleverd 
aan de flexibiliteit. Voor deze stresstest zijn de volgende mogelijkheden in beeld gebracht: 
• Verlagen BORG-niveau naar veilig; 
• Verlagen BORG niveau binnenstad / noorderplantsoen naar laag; 
• Verder verlagen BORG niveau binnenstad / noorderplantsoen naar veilig; 
• Stoppen met ecologisch beheer; 
• Stoppen met ondergrondse toiletten. 

Onderhoud 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Flexibiliteit 2016-2019 1,6 2,9 2,9 2,9 10,3 

Flexibiliteit 2014-2017 6,9 

Verschil 3.4 

De hierboven genoemde maatregelen dragen in de periode 2016-2019 met 10,3 miljoen euro bij aan 
de flexibiliteit. Het verlagen van het BORG niveau naar veilig levert de grootste bijdrage met 6,6 
miljoen. 

I. Overige flexibele ruimte 
Bij de overige flexibele ruimte is alleen de jaarlijkse post onvoorzien opgenomen. De post onvoorzien 
bedraagt 0,1 miljoen euro per jaar. 

Overig 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Flexibiliteit 2016-2019 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

Flexibiliteit 2014-2017 0,0 

Verschil 0,4 

De post onvoorzien was in de vorige stresstest niet meegenomen. De post onvoorzien draagt voor 
0,4 miljoen euro bij aan de flexibiliteit. 
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Raadsvoorstel 

I BIJLAGE 
Gemeente 

yjroningen 

Onderwerp Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 

Registratienr. 5026340 Steller/telnr. F. Hiemstra/7698 Bijlagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

Openbaar 

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 

Schroor Raadscommissie F&V 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit het financieel meerjarenbeeld 2016-2019 als uitgangspunt te hanteren voor de ontwerpbegroting 
2016. 

Samenvatting 

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiele (autonome) 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 be'mvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de 
loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige 
mee- en tegenvallers. 

B&W-besluit d.d.: 26 mei 2015 
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Aanleiding en doel 

Wij vragen de raad het financieel meerjarenbeeld 2016-2019 vast te stellen als kader voor het opstellen van 
de ontwerp gemeentebegroting 2016. 

Vervolg 

We presenteren een geactualiseerde financieel meerjarenbeeld 2016-2019 in de ontwerp 
gemeentebegroting 2016. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Financieel Meerjarenbeeld 

2016-2019 

Concernstaf, mei 2015 
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Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 
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Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 

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 prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke 
belastingen en overige mee- en tegenvallers. We vergelijken het actuele meerjarenbeeld met het 
meerjarenbeeld dat we in de gemeentebegroting 2015 aan uw raad hebben voorgelegd. 

De effecten van de decembercirculaire 2014 zijn verwerkt in het meerjarenbeeld. Eind mei of begin 
juni 2015 verschijnt naar verwachting een nieuwe gemeentefonds circulaire. De effecten die hieruit 
voortvloeien verwerken we in de gemeentebegroting 2016. Het meerjarenbeeld is daarnaast 
geactualiseerd met de rente effecten en de autonome ontwikkelingen (nominale compensatie, en 
dergelijke) die op de gemeente afkomen. 

Het verschil tussen het geactualiseerde meerjarenbeeld en het meerjarenbeeld zoals opgenomen in 
de begroting 2015 ziet er als volgt uit: 

(bedragen x€ 1.000) 

2016 2017 2018 2019 

Saldo mjb bij begroting 2015 -4.986 4.078 653 3.886 

Actueel meerjarenbeeld 4.439 5.901 3.087 4.523 

Verschil 9.425 1.823 2.434 637 

In 2016 verbetert het financiele beeld ten opzichte van het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 
2015 met 9,4 miljoen euro. De afwijkingen zijn: 

1 Nominale ontwikkelingen 6.400 

2 OZB opbrengst -1.310 

3 Effect tweede fase gr. oh. gemeentefonds -1.600 

4 Effect eerste fase gr. oh gemeentefonds dec. circ. 2014 -322 

5 Rente effecten 3.749 

6 Dividend BNG -301 

7 Wegvallen proces-verbaal vergoeding -239 

8 Resultaat uitruil incidenteel/structureel 347 

9 Jaarlijkse inkomsten Enexis 1.006 

10 Vrijval kapitaallasten 1.400 

11 Overige ontwikkelingen 295 

Totaal afwijkingen 9.425 

De verbetering van het meerjarenbeeld in 2016 met 9,4 miljoen euro wordt grotendeels veroorzaakt 
door nominale ontwikkelingen en rente-effecten. 

Het grote structurele voordeel van 2016 bij nominale ontwikkelingen ontstaat voornamelijk door het 
in 2014 afgesloten pensioenakkoord. Als gevolg van dit pensioenakkoord dalen de pensioenpremies 
in 2015 en hiermee de benodigde nominale compensatie vanaf 2015. De nominale compensatie 
daalt in 2015 tot -1 ,21%. Dit betekent een verlaging van 3,0% ten opzichte van de begroting 2015 
die structureel doorwerkt. Hierdoor wordt structureel 7,4 miljoen euro aan nominale compensatie 
teruggehaald over 2015. Voor 2016 stijgt de nominale compensatie ten opzichte van het 
gehanteerde percentage hiervoor in de begroting 2015. Dit leidt tot een structureel nadeel van 1,3 
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miljoen euro in 2016. Samen met het structurele voordeel wat ontstaat op de nacalculatie 2014 (0,3 
miljoen euro) ontstaat in 2016 een structureel voordeel van 6,4 miljoen euro op nominale 
ontwikkelingen. 

Een andere belangrijke factor zijn de wijzigingen in de financieringskosten, welke in 2016 tot een 
voordeel leiden van in totaal 3,7 miljoen euro ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld. De drie 
belangrijkste elementen hierin zijn het voordeel dat ontstaat als gevolg van de verlaging van het ROP 
van 3,00% naar 2,50% (2,4 miljoen euro voordelig), het voordeel op lang vermogen (854 duizend 
euro voordelig) en tenslotte de vrijval van de rente over reserves en voorzieningen (797 duizend euro 
voordelig). 

In hoofdstuk 3 worden de verschillen met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2015 
toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de posten in het meerjarenbeeld verwijzen we u naar 
de achterliggende bijlage. 
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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 aangegeven hoe de financiele ruimte zich 
ontwikkelt 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; 
• de (negatieve) financiele gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet door de organisatie zelf 

worden opgevangen, bijvoorbeeld door het verhogen van de tarieven. 

Knelpunten (tekorten) bij de uitvoering van bestaand beleid dienen in principe te worden 
opgevangen binnen de betreffende sector. Dit is mogelijk wanneer sprake is van een 
keuzemogelijkheid bij de uitvoering van het beleid (is het mogelijk het beleid aan te passen en 
daarmee kosten te besparen). In dat geval worden dergelijke knelpunten niet in het meerjarenbeeld 
opgenomen. 

Ook de volgende posten worden niet in het Meerjarenbeeld worden opgenomen: 
• Prijsstijgingen; er wordt per directie 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) dekking 
In het meerjarenbeeld is een raming opgenomen van de (incidentele) dekkingsbronnen. In 2016 gaat 
het met name om het terugramen van een aantal posten die zijn opgenomen in de 
gemeentebegroting 2015 en de middelen in de meerjarenbegroting voor de jaarschijven 2015-2018. 

Nominale ontwikkelingen 
De nominale ontwikkelingen geven weer wat de verwachte stijging van lonen en prijzen is. Deze is 
gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de verwachte loonontwikkeling en inflatie voor de 
komende jaren. 

Loonontwikkeling 
De CAO voor gemeenteambtenaren loopt tot en met 31 december 2015. Voor 2016 houden we 
rekening met een loonstijging van 2 procent per jaar. Daarnaast zijn de salarissen vanaf 1 april 2015 
structureel verhoogd met 50 euro per maand. In de nominale ontwikkeling voor 2016 zit de 
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structurele doorwerking opgenomen voor de resterende drie maanden (januari t /m maart). Dit staat 
gelijk aan een stijging van 0,25 procent. Verder houden we voor 2016 rekening met een stijging van 
de sociale lasten van 0,5 procent en een vergoeding voor incidentele beloning van 0,57 procent. De 
totale stijging van de loonkosten komt hiermee op 3,32 procent. 

Prijsontwikkeling 
De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsmutatie materiele overheidsconsumptie. De reguliere 
prijsontwikkeling in 2016 is 1,0 procent. 

Nominale compensatie 
Voor de toekenning van de nominale compensatie telt de loonontwikkeling mee voor 80 procent en 
de prijsmutatie voor 20 procent. Inclusief correctie is de compensatie 2,72 procent. 

Nominale compensatie Perc. Factor Perc. 
Loon 3,32% 80% 2,66% 
Prijs 1,00% 20% 0,20% 
Correctie -0,13% 
Totaal 2,72% 

OZB 
De OZB wordt aangepast met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de nacalculaties over de 
twee voorgaande jaren. Het stijgingspercentage OZB 2016 is zonder nacalculatie 2,72%. Dit 
percentage gecorrigeerd met de nacalculatie over 2014 (-0,12%) en 2015 (-3,00%) komt uit op -
0,40%. 

Stijging OZB 2016 
Tariefstijging 2016 2,72% 
Nacalculatie 2014 (1,13 i.p.v. 1,25) -0,12% 
Nacalculatie 2015(-1,21 i.p.v. 1,79) -3,00% 
Totaal tariefdaling 2016 -0,40% 

Rente 
Voor 2016 worden de volgende rentepercentages gebruikt: 
Gehanteerde rentepercentages 2016 
Rente langlopende leningen 2,35% 
Rente reserves en voorzieningen 1,00% 
ROP 2,50% 
Exploitatie credit 0,00% 
Exploitatie debet 0,90% 
Rekening courant faciliteit derden 0,16% 

De percentages van 2016 worden ook toegepast op de volgende jaren, met uitzondering van de 
rente langlopende leningen. Deze stijgt jaarlijks met 0,25% 
Het ROP wordt (conform de bestaande werkwijze) vastgesteld met een verwacht resultaat van circa 
nul over vier jaar. Op basis van deze werkwijze zou het ROP op 2,45% vastgesteld moeten worden, 
maar gezien het risico van toekomstige rentestijgingen stellen we het ROP vast op 2,50%. 
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Algemene uitkering 
De actualisatie van de algemene uitkering is gebaseerd op de laatst ontvangen gemeentefonds 
circulaire. De laatst ontvangen circulaire betreft de decembercirculaire 2014. 

Nieuwe informatie over de ontwikkeling van de accressen wordt verwacht in de meicirculaire 2015 
over het gemeentefonds. Naar verwachting zal hierin ook de actualisatie worden opgenomen van de 
herijking van het gemeentefonds. 
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3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2015 

Het laatste meerjarenbeeld is opgesteld bij het opstellen van de gemeentebegroting 2015. Het 
actuele meerjarenbeeld wijkt af van de vorige raming. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
verschillen toegelicht. 

Het financiele meerjarenbeeld is in 2016 verbeterd ten opzichte van het meerjarenbeeld zoals dat is 
opgenomen in de begroting 2015. In 2017-2019 is ook sprake van een verbetering, met name 
veroorzaakt door de structurele doorwerking van het positieve effect op de nominale 
ontwikkelingen. De verschillen bedragen op totaalniveau per jaar: 

(bedragen x€ 1.000) 

2016 2017 2018 2019 

Saldo mjb bij begroting 2015 -4.986 4.078 653 3.886 

Actueel meerjarenbeeld 4.439 5.901 3.087 4.523 

Verschil 9.425 1.823 2.434 637 

De afwijkingen per jaar bestaan uit de volgende onderdelen. 

2016 2017 2018 2019 

Effect voorgaand jaar 0 9.425 1.823 2.434 

1 Nominale ontwikkelingen 6,400 300 300 300 

2 OZB opbrengst -1.310 -6 -6 -9 

3 Bijstelling budget BUIG 0 -3.000 0 0 

4 Effect tweede fase gr. oh. gemeentefonds -1.600 -3.000 0 0 

5 Effect eerste fase gr. oh. gemeentefonds dec. circ. 2014 -322 0 0 0 

6 Rente effecten 3.749 534 60 -2.119 

7 Dividend BNG -301 0 0 0 

8 Wegvallen proces-verbaal vergoeding -239 0 0 0 

9 Resultaat uitruil incidenteel/structureel 347 0 0 0 

10 Jaarlijkse inkomsten Enexis 1.006 -1.007 300 0 

11 Vrijval kapitaallasten 1.400 -1.400 0 0 

12 Overig 295 -23 -43 31 

Totaal verschil 9.425 1.823 2.434 637 

Ond erstaand worden de afwijkingen toegelicht. 

1. Nominale ontwikkelingen (voordeel 6,4 miljoen euro) 
De nominale compensatie is bedoeld om de koopkracht van de gemeentelijke budgetten op niveau 
te houden. De nominale compensatie wordt bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de 
loon-en prijsontwikkeling. 

Het grote structurele voordeel van 2016 ontstaat voornamelijk door het in 2014 afgesloten 
pensioenakkoord. Als gevolg van dit pensioenakkoord dalen de pensioenpremies in 2015 en hiermee 
de benodigde nominale compensatie over 2015. De nominale compensatie daalt in 2015 tot - 1,21%. 
Dit betekent een verlaging van 3,0% ten opzichte van de begroting 2015. Hierdoor wordt structureel 
7,4 miljoen euro aan nominale compensatie teruggehaald over 2015. 

Hierbij gaan we er vanuit dat het voordeel dat ontstaat bij de werkgever als gevolg van de verlaging 
van de pensioenpremie wordt omgezet naar salaris voor de werknemer. Momenteel vindt overleg 
plaats tussen de VNG en de vakbonden over de inzet van deze premievrijval. De inzet van de VNG is 
om deze premievrijval in 2015 in te zetten voor een eenmalige uitkering in salaris en over de inzet 
vanaf 2016 afspraken te maken bij een nieuwe cao voor 2016 en latere jaren. 
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Inzet van de vakbonden is dat de premievrijval bij de werkgever vanaf 2015 structureel wordt 
vertaald naar salaris. Op basis hiervan gaan we er vanuit dat dit voordeel wordt omgezet naar salaris. 

De actualisatie van de nominale compensatie over 2014 leidt tot een neerwaartse aanpassing van de 
nominale compensatie met 0,12%. Dit levert een structureel voordeel op van 0,3 miljoen euro. 

Voor 2016 is wordt de nominale compensatie vastgesteld op 2,72%. Dit ligt 0,70% boven het 
gehanteerde percentage in het vorige meerjarenbeeld (in de gemeentebegroting 2015). Daarnaast 
zijn de budgetten geactualiseerd waarover nominale compensatie verstrekt dient te worden. Door de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren daalt de totale omvang van deze budgetten (het zogenoemde 
'relevant pakket'). Per saldo ontstaat in 2016 als gevolg van beide actualisaties een nadeel van 1,3 
miljoen euro. 

Al bovenstaande aanpassingen leiden in 2016 tot een structureel voordeel van 6,4 miljoen euro. Dit 
voordeel loopt in de jaren daarna jaarlijks met 0,3 miljoen euro op als gevolg van de daling van het 
relevante pakket. 

2. OZB opbrengst (nadeel 1,3 miljoen euro) 
Het tariefstijgingspercentage voor de OZB wordt berekend op basis van de nominale compensatie. 
Als gevolg van de lagere nominale compensatie (zie hierboven), daalt het tarief voor de OZB. Dit 
levert een structureel lagere OZB opbrengst op van 1,3 miljoen euro. 

3) Bijstelling budget BUIG (nadeel 3 miljoen euro in 2017) 
Door aanpassingen in het nieuwe verdeelmodel voor uitvoering van de wet BUIG daalt de uitkering 
voor de gemeente Groningen met structureel 3 miljoen euro vanaf 2017. Er is nu inzicht in de aard 
van de wijzigingen die het rijk in 2016 aan de systematiek doorvoert en van invloed zijn op de 
verdeling van het macrobudget 2017. Het is de verwachting dat de verdeelstoornissen die hebben 
geleid tot het grote voordeel in 2015 in 2017 zijn opgeheven. De aanpassingen in 2015 hebben 
minder grote effecten op de verdeling van het macrobudget 2016. De eerdere raming voor 2016 (3 
miljoen euro) blijft daarom ongewijzigd. 

4. Effect tweede fase groot onderhoud gemeentefonds (nadeel 1,6 miljoen euro) 
Op 23 maart 2015 zijn de voorlopige uitkomsten van de 2e fase van het groot onderhoud aan het 
gemeentefonds bekend gemaakt. Op basis van de voorlopige uitkomsten betekenen de uitkomsten 
een nadelig herverdeeleffect voor Groningen van structureel 4,6 miljoen euro. Door een 
overgangsregeling bedraagt het nadeel 1,6 miljoen euro in 2016 en 4,6 miljoen euro vanaf 2017. De 
uitkomsten zijn nog niet definitief, de VNG is om advies gevraagd en adviseert een andere uitwerking 
op een onderdeel van het groot onderhoud. De definitieve uitkomsten worden naar verwachting 
opgenomen in de meicirculaire 2015. 

5. Actualisatie effecten eerste fase groot onderhoud gemeentefonds (nadeel 322 duizend euro) 
In de decembercirculaire 2014 is het effect van de eerste fase van het groot onderhoud aan het 
gemeentefonds geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een structureel nadeel van 322 duizend euro 
vanaf2016. 

6. Rente effecten financiering (voordeel 3.7 miljoen euro) 
Wijzigingen in de financiering leiden in 2016 tot een voordeel op de financiering van 3,7 miljoen euro 
ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld. Het voordeel ontstaat voor het grootste deel als gevolg 
van de verlaging van het ROP van 3,00% naar 2,50%. De verlaging van het ROP ontstaat doordat in 
2014 en 2015 leningen zijn gesloten tegen een prijs onder het huidige ROP. Het ROP zou verder 
verlaagd kunnen worden naar 2,45%, maar gezien het risico van toekomstige rentestijgingen stellen 
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we het ROP vast op 2,50%. Door deze verlaging kunnen de benodigde budgetten voor kapitaallasten 
met structureel 2,4 miljoen euro worden verlaagd. 
De lage rente leidt in 2016 ook tot een voordeel op het resultaat lang vermogen. Ten opzichte van de 
vorige meerjarenbegroting leidt dit tot een voordeel van 854 duizend euro. Als gevolg van een 
verwachte rentestijging daalt dit resultaat in de latere jaren. Het resultaat op kort vermogen en de 
korte mismatchfinanciering daalt in 2016 met 284 duizend euro. 
Tenslotte begroten we jaarlijks voor een jaarschijf vooruit de rente over de reserves en 
voorzieningen van voldoende omvang. De rente over deze reserves en voorzieningen hoeft niet te 
worden toegevoegd aan de reserves en voorzieningen en kan daarom vrijvallen in het 
meerjarenbeeld. In 2016 verwachten we hierdoor een voordeel van 797 duizend euro. 

7. Dividend BNG (nadeel 301 duizend euro) 
De verwachte dividend inkomst van de BNG voor de begroting 2016 wordt bepaald op de werkelijk 
ontvangen dividend inkomst in 2015. De werkelijke inkomst in 2015 bedraagt 189 duizend euro. Dit is 
301 duizend euro lager dan verwacht. Dit nadeel werkt structureel door in het meerjarenbeeld. De 
lagere dividenduitkering wordt veroorzaakt door een afgenomen renteresultaat van de BNG als 
gevolg van de gedaalde marktrente en door meer conservatieve waarderingen, ingegeven door 
regelgeving van de ECB. 

8. Wegvallen proces-verbaal vergoeding (nadeel 239 duizend euro) 
De proces-verbaal vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de handhavende taken van boa's 
zijn per 1 januari 2015 definitief vervallen. De handhavende taken blijven en erzijn geen 
mogelijkheden om het wegvallen van de jaarlijkse opbrengst op te vangen. Dit leidt tot een 
structureel nadeel van 239 duizend euro vanaf 2016. 

9. Resultaat uitruil incidenteel/structureel (voordeel 347 duizend euro) 
In 2013 en 2014 zijn structurele middelen geruild voor incidentele middelen om de 
weerstandscapaciteit te verhogen (door het activeren van bovenwijkse voorzieningen in lopende 
grondexploitaties). Op de ruil die is uitgevoerd in 2013 is een structureel tekort van 160 duizend euro 
ontstaan. Op de ruil die is uitgevoerd in 2014 is een structureel voordeel van 507 duizend euro 
ontstaan. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van structureel 347 duizend euro. 

10) Jaarlijkse inkomsten Enexis (voordeel 1 miljoen euro) 
De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente over een lening aan Enexis en dividend over de Enexis 
aandelen. Voor het dividend nemen we in het meerjarenbeeld de verwachte inkomst op voor de 
komende jaarschijf. In 2016 verwachten we 1 miljoen euro te ontvangen. Daarnaast wordt de lening 
aan Enexis pas in 2020 afgelost, waardoor in 2018 en 2019 nog jaarlijks 299 duizend euro aan rente 
wordt ontvangen op de lening. 

11. Vrijval kapitaallasten (voordeel 1.4 miljoen euro) 
Jaarlijks is sprake van vrijval van kapitaallasten. Deze vrijval ontstaat vooral door het later 
gereedkomen van investeringen dan gepland. Dit leidt incidenteel tot vrijval van beschikbare 
kapitaallasten. Bij het opstellen van het meerjarenbeeld kan voor de eerste jaarschijf een 
betrouwbare inschatting worden gemaakt van de hoogte van de verwachte vrijval. We nemen 
daarom in dit meerjarenbeeld alleen voor 2016 een bedrag op. Voor de jaren daarna houden we 
geen rekening met vrijval van kapitaallasten. 

12. Overige ontwikkelingen (voordeel 295 duizend euro) 
De post overig bestaat uit diverse voordelen. Zo ontstaat er als gevolg van de lage rente een voordeel 
op het vanaf 2014 gereserveerde budget voor de risicobuffer (125 duizend euro). Daarnaast is er 
sprake van structurele vrijval op extra beleidsmiddelen vanuit voorgaande jaren (project terreinwinst 
2007 en 2008, samen 75 duizend euro en het project oud en nieuw 2009 20 duizend euro). In 2016 
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ontvangen gemeenten met kazernes en gevangenissen een tijdelijke tegemoetkoming voor een 
aanpassing van het verdeelmodel in het gemeentefonds. 

10 
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Bijlage 

Toelichting op de categorieen 

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

Het onderstaande overzicht laat de ontwikkeling van de verschillende categorieen in het 
meerjarenbeeld 2016 - 2019 zien. De bedragen in 2016 zijn de mutaties ten opzichte van de 
gemeentebegroting 2015. In de volgende jaren zijn de bedragen steeds mutaties ten opzichte van 
het jaar ervoor. De categorieen worden hieronder afzonderlijk weergegeven en toegelicht. 

1 Actueel Meerjarenbeeld 2016-2019 2016 2017 2018 2019 1 

Saldo Meerjarenbeeld voorgaand jaar 0 4.439 5.901 3.087 

Autonome ontwikkelingen 1.426 -2.788 -2.767 -2.746 

Rente-effecten 670 -474 -1.312 -58 

Organisatie onderdelen -1.476 3.588 1.433 -718 

Uitkeringen Gemeentefonds 2.734 -9.989 -2.038 3.858 

Dekking BTW compensatiefonds -400 -400 0 0 

Terugramen incidentele dekking -6.367 -8.007 -5.055 0 

Budgetten extra beleid 7.853 19.533 6.924 1.100 

Saldo actueel meerjarenbeeld 4.439 5.901 3.087 4.523 

11 
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1 Autonome ontwikkelingen 

Autonome ontwikkelingen 2016 2017 2018 2019 1 

Terugloop kapitaallasten: 193 220 216 210 

Nominale compensatie 1.200 -4.400 -4.400 -4.400 

Belastingen 33 1.392 1.417 1.444 

Autonome ontwikkelingen 1.426 -2.788 -2.767 -2.746 

Terugloop kapitaallasten (voordeel 193 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 directies. Dit betekent dat de terugloop van de kapitaallasten van de routine-
investeringen bij de directies blijft en dat er geen bedragen meer worden verstrekt voor nieuwe 
routine-investeringen. De in het meerjarenbeeld opgenomen terugloop, van 193 duizend euro voor 
2016, betreft dus alleen terugloop van kapitaallasten voor investeringen in het kader van extra 
beleid. 

Nominale compensatie (voordeel 1.2 miljoen euro) 
Het voordeel van 2016 ontstaat voornamelijk door het in 2014 afgesloten pensioenakkoord. Als 
gevolg van dit pensioenakkoord dalen de pensioenpremies in 2015 en hiermee de benodigde 
nominale compensatie over 2015. De nominale compensatie daalt in 2015 tot -1 ,21%. Dit betekent 
een verlaging van 3,0% ten opzichte van de begroting 2015. Hierdoor wordt 7,4 miljoen euro aan 
nominale compensatie teruggehaald over 2015. Daarnaast leidt de actualisatie van de nominale 
compensatie over 2014 tot een neerwaartse aanpassing van de nominale compensatie met 0,12%. 
Dit levert een structureel voordeel op van 0,3 miljoen euro. Samen 7,7 miljoen euro structureel 
voordelig. 
De nominale compensatie voor 2016 wordt vastgesteld op 2,72%, dit levert een nadeel op van 6,5 
miljoen euro. Per saldo leveren de hier genoemde actualisaties in 2016 een voordeel op van 1,2 
miljoen euro. In 2017 en de jaren erna wordt jaarlijks een bedrag van 4,4 miljoen euro gereserveerd 
voor nominale ontwikkelingen. 

Belastingen (voordeel 33 duizend euro) 
De OZB wordt aangepast met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de nacalculaties over de 
twee voorgaande jaren. Het stijgingspercentage OZB 2016 is zonder nacalculatie 2,7%. Dit 
percentage gecorrigeerd met de nacalculatie over 2014 (-0,12%) en 2015 (-3,00%) komt uit op 
-0,40%. In 2016 houden we daarom rekening met een tariefdaling van 0,4%. Dit betekent een 
inkomstendaling van 238 duizend euro in 2016. 

Bij de OZB is naast genoemde tariefdaling op basis van prijsontwikkeling ook sprake van een groei 
van de opbrengst als gevolg van volumegroei. Deze volumegroei bedraagt 300 duizend euro per jaar. 
Procentueel komt dit neer op een stijging van 0,5%. 

Inclusief de aanpassingen bij de overige belastingen (bijvoorbeeld de hondenbelasting en 
precariobelasting) nemen de belasting inkomsten met 33 duizend euro toe in 2016. 
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2 Rente-effecten 

Ontwikkeling rente vaststellen van het rente omslagpercentage (ROP) 
Wij gaan er vanuit dat de korte rente de komende periode laag blijft op een niveau van 0,16%. De 
lange rente daalt met 0,85% ten opzichte van 2015 tot 2,35% in 2016 (zie ook onderstaande tabel). 
De percentages van 2016 worden ook toegepast op de volgende jaren, met uitzondering van de 
rente langlopende leningen. Er wordt rekening gehouden met een opiopend scenario tot 3,10% in 
2019. 

Gehanteerde rentepercentages 2015 2016 
Rente langlopende leningen 3,00% 2,35% 
Rente reserves en voorzieningen 1,50% 1,00% 
ROP 3,00% 2,50% 

Exploitatie credit 1,35% 0,00% 
Exploitatie debet 3,60% 0,90% 
Rekening courant faciliteit 0,40% 0,16% 

We werken binnen de gemeente met een systematiek van gemeentebrede financiering. De 
gemiddelde rentekosten worden doorberekend aan alle gemeentelijke onderdelen. Voorde 
doorberekening van de rentekosten aan de organisatie onderdelen wordt gebruik gemaakt van het 
rente omslagpercentage (ROP). Gezien het feit dat in 2014 en 2015 leningen zijn gesloten tegen een 
prijs onder het huidige ROP stellen we voor om het ROP te verlagen van 3% in 2015 tot 2,5 % in 2016. 
Deze bijstelling heeft een positief effect op het meerjarenbeeld van 2,4 miljoen euro (zie ook 
onderstaande tabel). 

Rente-effecten 2016 2017 2018 2019 1 
Effect wijziging ROP 2.382 0 

Terugramen resultaat Lang Vermogen -1.905 -772 -995 344 

Resultaat Lang Vermogen 772 995 -344 -428 

Terugramen resultaat financiering woningbouw -189 -195 -180 -171 

Resultaat Financiering woningbouw 195 180 171 160 

Terugramen resultaat derden -112 -67 -61 -55 

Resultaat Financiering derden 67 61 55 50 

Mismatch-financiering -69 42 42 42 

Kort vermogen -181 0 

Terugramen stelpost rente res. en voorz. -1.176 -797 

Ramen stelpost rente res. en voorz. 797 

Compensatie renteverschil Essent 89 79 0 

Totaal rente-effecten 670 -474 -1.312 -58 

De rente effecten wijzigen nog als in juni 2015 de uitkomsten van de liquiditeitsprognoses van de 
organisatie onderdelen bekend zijn. De rente effecten, op basis van volume wijzigingen, nemen we 
mee bij het opstellen van de gemeentebegroting 2016. 

Lang vermogen (nadeel 1.2 miljoen euro) 
Het resultaat op lang vermogen bestaat uit een optelling van de resultaten van resultaat lang 
vermogen (inclusief terugramen 2015), financiering woningbouw en financiering derden. Dit 
resultaat komt in totaal in 2016 uit op 1,2 miljoen euro nadelig. Ten opzichte van het vorige 
meerjarenbeeld, opgenomen in de begroting 2015, leidt dit in 2016 tot een voordeel van 854 
duizend euro (resultaat was 2 miljoen euro nadelig). 
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Mismatch-financiering (nadeel 69 duizend euro) 
Ons uitgangspunt bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten is dat langlopende 
investeringen met lange financieringsmiddelen wordt gedekt. Langlopende financieringsmiddelen 
zijn vooral reserves of langlopende leningen. Met deze manier van financieren beperken we het 
renterisico aangezien de rente voor een langere periode wordt vastgelegd. 
Het kan aantrekkelijk zijn om een deel van de lange financieringsbehoefte te financieren met 
kortlopende financiering (tegoeden bij de bank of kortlopende leningen). Deze wijze van financiering 
noemen we mismatchfinanciering. Omdat over het algemeen de rente voor kortlopende financiering 
lager is, kan mismatch financiering leiden tot lagere rentekosten. Dit leidt echter wel tot een hoger 
renterisico. Vanwege de toename van het renterisico hanteren we een limiet voor de maximale 
omvang van de mismatchfinanciering. 
In het meerjarenbeeld nemen we een deel van het voordeel door mismatch financiering mee. Het 
gaat om het voordeel dat kan worden gerealiseerd over de ijzeren voorraad. De ijzeren voorraad 
wordt bepaald door het minimale tegoed van de gemeente op de rekening courant. 

De omvang van het mismatch voordeel wordt bepaald door het verschil tussen de lange rente 
(raming 2016 is 2,35%) en de korte rente (raming 2016 is 0,16%). Het verschil is in 2016 naar 
verwachting dus 2,19%. Bij een ijzeren voorraad van 16,8 miljoen euro komt het verwachte voordeel 
in 2016 uit op 368 duizend euro. Ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld leidt dit tot een nadeel 
van 69 duizend euro. 
In de begroting 2016 houden we rekening met een extra resultaat van 500 duizend euro door extra 
gebruik te maken van het principe van de ijzeren voorraad. In de begroting 2015 was hiervoor een 
opbrengst begroot van 1 miljoen euro. In 2016 leidt dit, ten opzichte van 2015, tot een lagere 
opbrengst van 500 duizend euro. 

Kort vermogen (nadeel 181 duizend euro) 
Het saldo bij kort vermogen betreft het verschil tussen wat we aan rentevergoedingen ontvangen en 
betalen op de rekeningen courant. Een renteverlaging van 0,24% levert een nadeel op van 181 
duizend euro. 

Stelpost rente reserves en voorzieningen (voordeel 797 duizend euro) 
Bij de reserves die van voldoende omvang zijn, wordt de rentevergoeding niet toegevoegd aan de 
reserve maar vioeit deze naar de algemene middelen. In het meerjarenbeeld houden we alleen in de 
eerste jaarschijf rekening met deze rente opbrengst, omdat deze post kan wegvallen als de reserves 
worden ingezet. In 2016 verwachten we bijna 797 duizend euro aan rente te ontvangen over de 
reserves en voorzieningen. Dit wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Omdat we deze post 
maar een jaarschijf meenemen, wordt de rente in 2017 weer teruggedraaid. 

Compensatie renteverschil Essent (voordeel 89 duizend euro) 
De lening aan Enexis en de general escrowregeling die is ontstaan uit de verkoop van Essent, staan 
op de gemeentelijke balans. De hieraan toegerekende rentekosten zijn opgenomen in het 
meerjarenbeeld. Doordat Enexis in 2016 en 2017 een deel van de lening wordt afgelost, dalen de 
toegerekende rentekosten. De afloop van de rentekosten is opgenomen in het meerjarenbeeld. 
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3 Organisatie onderdelen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ontwikkelingen bij de verschillende organisatie 
onderdelen. Alle ontwikkelingen worden toegelicht. Alle nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van het 
meerjarenbeeld bij de gemeentebegroting 2015 zijn gearceerd weergegeven in onderstaande tabel. 
Een aantal ontwikkelingen ontstaan door (taak)mutaties in het gemeentefonds. De tegenhanger van 
deze posten staat vermeld in hoofdstuk 4 'Uitkeringen gemeentefonds'. Deze posten zitten hierdoor 
neutraal in het meerjarenbeeld. 

Organisatie onderdelen 

Publieke dienstverlening 

2016 2017 2018 2019 

Waterschapsverkiezingen 292 

GGD 

Bijdrage H&OG i.v.m. groei inwonertal -70 

Piketvergoeding forensische geneeskunde -20 -10 25 

Brandweer 

Effecten overgangsrecht op FLO 133 

Stadstoezicht 

|^li;^;^1len proces-verbaal vergoeding 

Stadsontwikkeling 

Terugramen vrijval kapitaallasten 2015 -950 

Vrijval kapitaallasten 2016 1.400 -1.400 

Actualiseren bestemmingsplan Binnen stad 45 

Nationale gebiedsontwikkeling (septcirc. 2011) 280 

Werk en inkomen 

Aantal bijstandsclienten -145 -168 -143 

actualisatie armoedebestrijding -176 -80 160 

actualisatie formatie -166 -193 -166 

Bijstelling uitkering BUIG -3.000 

Werk 

Uitvoeringskosten Participatiewet (meicirc. 2014) -151 -151 -151 

Implementatie participatiewet (deccirc. 2014) -400 400 

Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling 

E-boeken (meicirc. 2014) 15 17 20 

Vrouwenopvang 543 84 152 

Gezond in de stad 295 

Decentralisatie AWBZ naar Wmo -4.288 2.405 233 

Decentralisatie jeugdzorg 942 1.385 5 

Beeldende kunst en vormgeving (sept circ. 2014) 74 

Overgang dec. Uitk. QG naar alg uitk. (dec circ. 2014) -239 

Eigen kracht (deccirc. 2014) -30 30 

LHBT-emancipatiebeleid (deccirc. 2014) -20 20 

Oosterpoort/ Stadschouwburg 

Korting OPSB 65 
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Contractering 81 BackOffice 

Scootmobielen (meicirc. 2013) 138 346 

Wmo (sept circ. 2014) 1.647 34 

}::i~jmi^'fl)m^sMiMl:^. . ., ,.. iji>->J. ' 

Maatschappelijke participatie 

Decentralisatie Participatiewet 2.878 2.735 2.200 

Algemeen 

EGG-verkoop -272 -272 -212 

Afwikkeling reserve EGG/ GKB 257 257 197 

Areaaluitbreiding ruimtelijk -562 -579 -590 -601 

Areaaluitbreiding sociaal -140 -144 -147 -149 

Vrijval huur Waagstraat -350 

Miag«IBt..Y..HiJ>.>. .li . . v . . :i.-.,».a.f^.> • 

Voorziening wachtgeld wethouders 154 -300 

Afromen risicobuffer i.v.m. lagere rente 125 i m Vrijval extra beleidsmiddelen voorgaande jaren 95 

Resultaat uitruil incidenteel/ structureel 347 

Dividend BNG -301 

Stelposten algemene uitkering gemeentefonds 

Decembercirculaire 2013 

Decentralisatie provinciale taken VTH -50 

Meicirculaire 2014 

Individuele studietoeslag (meicirc. 2014) -295 -270 -147 

Totaal organisatie onderdelen -1.476 3.588 1.433 -718 

Publieke dienstverlening 
Waterschapsverkiezingen (voordeel 292 duizend euro) 
Via het gemeentefonds is in 2015 incidenteel 292 duizend euro ontvangen voor het organiseren van 
de waterschapsverkiezingen in 2015.Het doorgeven van het budget aan de sector wordt in 2016 
teruggedraaid, wat ten opzichte van de begroting 2015 een voordeel opievert van 292 duizend euro. 

GGD 
Bijdrage H&OG i.v.m. groei inwonertal (nadeel 70 duizend euro) 
De bijdrage van de Gemeente Groningen aan de H&OG is gebaseerd op het aantal inwoners. Een 
stijging van het aantal inwoners leidt tot een hogere jaarlijkse bijdrage. 

Piketvergoeding forensische geneeskunde (nadeel 20 duizend euro) 
De gemeente Groningen heeft regels voor piketvergoedingen van medewerkers vanaf 55 jaar. Sinds 
enkele jaren neemt het aantal voormalige deelnemers aan dit piket toe. Daarmee nemen ook de 
kosten toe. De piketvergoeding voor forensisch geneeskundige arisen is vanwege de aard van de 
werkzaamheden relatief hoog. Deze kosten zijn niet structureel gedekt. 
Het knelpunt voor 2016 stijgt met 20 duizend euro tot 140 duizend euro en met 10 duizend euro 
extra in 2017 tot 150 duizend euro. In 2018 zijn de kosten naar verwachting weer iets lager (125 
duizend euro). 

16 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2015

160

Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 

Brandweer 
Effecten overgangsrecht op FLO (voordeel 133 duizend euro) 
Bij de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio zijn de middelen betrokken die voor de 
uitvoering van de FLO regeling waren gereserveerd in het gemeentelijke meerjarenbeeld. Voor de 
uitvoering van deze regeling zat in het meerjarenbeeld in de jaarschijf 2016 een voordeel van 133 
duizend euro t.o.v. 2015. De bijdrage voor de Veiligheidsregio is geactualiseerd en via extra 
beleidsmiddelen is de bijdrage voor 2016 en latere jaren geregeld. 

Stadstoezicht 
Wegvallen proces-verbaal vergoeding (nadeel 239 duizend euro) 
De proces-verbaal vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de handhavende taken van boa's 
zijn per 1 januari 2015 definitief vervallen. De handhavende taken blijven en er zijn geen 
mogelijkheden om het wegvallen van de jaarlijkse opbrengst op te vangen. Dit leidt tot een 
structureel nadeel van 239 duizend euro vanaf 2016. 

Stadsontwikkeling 
Vrijval kapitaallasten (voordeel 450 duizend euro) 
Jaarlijks is sprake van vrijval van kapitaallasten. Deze vrijval ontstaat vooral door het later 
gereedkomen van investeringen dan gepland. Dit leidt incidenteel tot vrijval van beschikbare 
kapitaalasten. In het vorige meerjarenbeeld is voor de jaarschijf 2015 een incidentele vrijval van 950 
duizend euro ingeboekt. In voorliggend meerjarenbeeld wordt deze incidentele vrijval voor de 
jaarschijf 2015 teruggedraaid. De verwachte vrijval voor de jaarschijf 2016 bedraagt 1,4 miljoen euro. 
Per saldo wordt hierdoor een voordeel van 450 duizend euro in 2016 verwacht. 

Actualiseren bestemmingsplan Binnenstad (voordeel 45 duizend euro) 
Door de omvang en complexiteit van het bestemmingsplan binnenstad kunnen de kosten van het 
actualiseren niet binnen de beschikbare middelen worden opgevangen. In het vorige meerjarenbeeld 
is hiervoor in 2015 een incidenteel aanvullend budget van 45 duizend euro beschikbaar gesteld, in 
2016 wordt het budget van 45 duizend euro teruggedraaid. 

Nationale gebiedsontwikkeling (voordeel 280 duizend euro) 
Vanuit de septembercirculaire gemeentefonds 2011 is voor de periode 2012-2015 jaarlijks 280 
duizend euro beschikbaar gesteld voor nationale gebiedsontwikkeling. In 2016 stopt deze uitkering, 
derhalve wordt dit bedrag teruggedraaid in het meerjarenbeeld. 

Werk en inkomen 
Bijzondere biistand en armoedebestrijding (nadeel 487 duizend euro) 
Op basis van bestaand beleid wordt 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 de budgetten van het programma 'Werk en 
inkomen'. Naar aanleiding van de meicirculaire 2015 zullen de budgetten opnieuw worden 
aangepast. 

Bijstelling BUIG 
Door aanpassingen in het nieuwe verdeelmodel voor uitvoering van de wet BUIG daalt de uitkering 
voor de gemeente Groningen met structureel 3 miljoen euro vanaf 2017. Er is nu inzicht in de aard 
van de wijzigingen die het rijk in 2016 aan de systematiek doorvoert en van invloed zijn op de 
verdeling van het macrobudget 2017. Het is de verwachting dat de verdeelstoornissen die hebben 
geleid tot het grote voordeel in 2015 in 2017 zijn opgeheven. De aanpassingen in 2015 hebben 
minder grote effecten op de verdeling van het macrobudget 2016. De eerdere raming voor 2016 blijft 
daarom ongewijzigd. 
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Werk 
Participatiewet (nadeel 551 duizend euro) 
Voor de implementatie van de participatiewet worden extra middelen ontvangen in het 
gemeentefonds die worden verrekend met de sector. In 2016 wordt een jaarlijks structureel 
cumulerend bedrag van 151 duizend euro ontvangen voor structurele uitvoeringskosten. Daarnaast 
wordt in 2016 een incidenteel bedrag ontvangen van 400 duizend euro bestemd voor incidentele 
implementatiekosten. 

Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling (BUMO) 
E-boeken (voordeel 15 duizend euro) 
Het rijk heeft in 2011 besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. 
Daarbij hoort een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet 
meer uit gaan voeren. Bij de meicirculaire 2014 is besloten deze korting te verreken met de sector. 
De korting bedraagt 97 duizend euro in 2015 en loopt met 15 duizend euro op in 2016,17 duizend 
euro in 2017 en 20 duizend euro in 2018. 

Vrouwenopvang (voordeel 543 duizend euro) 
Met ingang van 2016 worden de middelen voor vrouwenopvang verdeeld volgens een objectief 
verdeelmodel. Door het objectief verdeelmodel valt de uitkering voor Groningen in 2016 543 duizend 
euro lager uit ten opzichte van 2015. Dit nadeel wordt verrekend met de sector. 

Gezond in de stad 
Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat de decentralisatie uitkering 'Gezond in de stad' in de jaren 2014-
2017 wordt verdubbeld en dat er een andere verdeelsleutel gaat gelden. Dit levert voor de jaren tot 
en met 2017 een voordeel op van 200 duizend euro. In 2018 vervalt dit voordeel. Daarnaast blijkt uit 
de decembercirculaire 2014 dat de uitkering in de jaren 2015-2017 incidenteel wordt verhoogd met 
95 duizend euro. In 2018 vervalt ook dit voordeel. Deze mutaties worden verrekend met de sector. 

Decentralisatie AWBZ naar Wmo (nadeel 4.3 miljoen euro) 
Op basis van de septembercirculaire 2014 blijkt het budget dat overkomt voor de decentralisatie van 
de AWBZ naar de Wmo in 2016 met 4,3 miljoen euro te stijgen ten opzichte van 2015. Deze stijging 
wordt verrekend met de sector. 

Decentralisatie jeugdzorg (voordeel 942 duizend euro) 
Op basis van de septembercirculaire 2014 blijkt het budget dat overkomt voor de decentralisatie van 
jeugdzorg in 2016 met 942 duizend euro te dalen ten opzichte van 2015. Deze daling wordt 
verrekend met de sector. 

Beeldende kunst en vormgeving 
Uit de septembercirculaire 2014 blijkt dat de overheveling van middelen vanuit de decentralisatie 
uitkering Beeldende kunst en vormgeving naar de algemene uitkering met twee jaar vertraging 
wordt doorgevoerd. Voor Groningen betekent dit dat de decentralisatie uitkering van 474 duizend 
euro in 2015 en 2016 blijft bestaan. De toevoeging van de middelen aan de algemene uitkering (bij 
benadering 400 duizend euro) is in 2015 en 2016 teruggedraaid. In de begroting 2015 is structureel 
400 duizend euro vanaf 2015 beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. Bij de septembercirculaire 
2014 is hier voor de jaren 2015 en 2016 nog jaarlijks 74 duizend euro extra incidenteel aan 
toegevoegd. Hierdoor wordt de gehele decentralisatie uitkering in 2015 en 2016 beschikbaar gesteld 
aan de sector. 
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Overgang decentralisatie uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) naar algemene uitkering (nadeel 
239 duizend euro) 
Uit de decembercirculaire 2014 blijkt dat de middelen voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) 
vanaf 2015 niet meer uitgekeerd worden via een decentralisatie uitkering maar worden overgebracht 
naar de algemene uitkering. De decentralisatie uitkering komt hiermee te vervallen. Voor Groningen 
ontstaat een positief herverdeeleffect van 239 duizend euro vanaf 2016 dat wordt verrekend met de 
sector. 

Eigen kracht (nadeel 30 duizend euro) 
Uit de decembercirculaire 2014 blijkt dat in 2016 incidenteel een bedrag van 30 duizend euro wordt 
ontvangen in het kader van het programma Eigen kracht. Dit programma heeft betrekking op het 
activeren van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De extra middelen worden verrekend 
met de sector. 

LHBT-emancipatiebeleid (nadeel 20 duizend euro) 
Uit de decembercirculaire 2014 blijkt dat in 2016 en 2017 jaarlijks een incidenteel bedrag van 20 
duizend euro wordt ontvangen in het kader van het LHBT-emancipatiebeleid (lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, Biseksuelen en transgenderpersonen). De extra middelen worden in 2016 en 
2017 verrekend met de sector. 

Oosterpoort/Stadschouwburg 
Korting Oosterpoort/ Stadschouwburg (voordeel 65 duizend euro) 
Bij vaststelling van de cultuurnota 2013-2016 is besloten de structurele gemeentelijke bijdrage voor 
de Oosterpoort/ Stadschouwburg (OPSB) met 200 duizend euro te verminderen. De vrijgekomen 
middelen worden structureel voor 100 duizend euro ingezet om de Basissubsidie Amateurkunst in de 
cultuurnota 2013-2016 te behouden en worden ingezet om de besparing bij de OPSB gefaseerd in te 
voeren. In 2015 bedraagt de korting 35 duizend euro, vanaf 2016 geldt de volledige besparing van 
100 duizend euro. 

Contractering & BackOffice 
Scootmobielen (voordeel 138 duizend euro) 
In het regeerakkoord is een verplicht hergebruik van scootmobielen en rolstoelen afgesproken. Het 
Rijk heeft hiervoor een besparing ingeboekt opiopend tot 50 miljoen euro vanaf 2017. Voor 
Groningen betekent dit een structurele korting van 190 duizend euro in 2015, opiopend naar 328 
duizend euro in 2016 en 674 duizend euro vanaf 2017. Deze korting is in het meerjarenbeeld 
opgenomen en moet worden opgevangen binnen het desbetreffende programma. 

Wmo (voordeel 1,6 miljoen euro) 
In het regeerakkoord van het rijk is afgesproken dat het landelijke budget voor huishoudelijk hulp 
met structureel 610 miljoen euro wordt verlaagd. In 2015 bedraagt de landelijke korting 465 miljoen 
euro, in 2016 wordt de resterende korting van 145 miljoen euro verwerkt. Als gevolg hiervan daalt de 
uitkering voor Groningen met 1,6 miljoen euro extra vanaf 2016 ten opzichte van 2015. Deze korting 
wordt verrekend met de sector. 

Huishoudelijke hulp toelage (nadeel 2,1 miljoen euro) 
In het gemeentefonds is in 2016 een bedrag opgenomen voor het stimuleren van de vraag naar 
huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. In 2016 wordt 
hiervoor incidenteel 2,1 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met de sector. 

Maatschappelijke participatie 
Decentralisatie participatiewet (voordeel 2.9 miljoen euro) 
Op basis van de mei- en septembercirculaire 2014 blijkt het budget dat overkomt voor de 
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decentralisatie van de Participatiewet in 2016 met 2,9 miljoen euro te dalen ten opzichte van 2015. 
Deze daling wordt verrekend met de sector. 

Algemeen 
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 vallen. Per saldo levert 
dit tot en met 2019 jaarlijks een structureel nadeel op van 15 duizend euro. 

Areaaluitbreiding (totaal nadeel 702 duizend euro) 
Jaarlijks wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding voor sport, welzijnsvoorzieningen, 
recreatiegebieden, scholen en brandweer (in totaal 702 duizend euro in 2016). 

Vrijval huur Waagstraat (nadeel 350 duizend euro) 
Bij de gemeenterekening 2013 is een voorziening gevormd voor de huur voor het pand aan de 
Waagstraat. De huur is in 2015 ten laste gebracht van deze voorziening, waardoor het budget dat 
hiervoor beschikbaar was in 2015 kon vrijvallen. In 2016 wordt dit voordeel teruggedraaid omdat er 
dan geen budget meer beschikbaar is. 

Effect ruil middelen bij stoppen projecten (voordeel 34 duizend euro) 
Bij de begroting 2013 is besloten een aantal projecten te stoppen of anders te dekken. Dit heeft in de 
begroting 2014 14,6 miljoen euro incidenteel opgeleverd. Dit bedrag is deels gerealiseerd via een ruil 
van structureel geld voor incidenteel geld. In 2014 bleek al dat er bij de uitwerking van deze ruil 
sprake is van een nadeel in de jaren 2014-2017. Het nadeel in 2016 bedraagt 67 duizend euro. Dit is 
een voordelige afwijking van 34 duizend euro ten opzichte van het nadeel in 2015. In 2017 en 2018 
neemt het nadeel verder af naar 33 duizend euro respectievelijk 2 duizend euro om in 2019 te leiden 
tot een voordeel van 30 duizend euro. 

Voorziening wachtgeld wethouders (voordeel 154 duizend euro) 
Na de vorming van het nieuwe college is een inschatting gemaakt van de toekomstige verplichtingen. 
Dit heeft geleid tot een benodigde aanvulling van 154 duizend euro aan de betreffende voorziening. 
Deze storting is gedekt uit het jaarlijks beschikbare budget van 300 duizend euro in 2015. Het 
resterende deel van het budget (146 duizend euro) is in 2015 vrijgevallen. In de jaren 2016-2017 
worden geen nieuwe wachtgeldverplichtingen verwacht. Vandaar dat het volledige beschikbare 
budget van 300 duizend euro kan vrijvallen in deze periode. Ten opzichte van 2015 betekent dit een 
voordeel van 154 duizend euro. In 2018 kunnen er naar aanleiding van nieuwe verkiezingen weer 
nieuwe verplichtingen ontstaan. Daarom houden we vanaf 2018 weer rekening met een structureel 
budget van 300 duizend euro. 

Afromen risicobuffer i.v.m. lagere rente (voordeel 125 duizend euro) 
Als gevolg van de lage rente ontstaat een voordeel op het vanaf 2014 gereserveerde budget voor de 
risicobuffer. Hierdoor valt vanaf 2016 structureel 125 duizend euro vrij. 

Vrijval extra beleidsmiddelen voorgaande jaren (voordeel 95 duizend euro) 
Er is sprake van structurele vrijval op extra beleidsmiddelen vanuit voorgaande jaren (project 
terreinwinst 2007 en 2008, samen 75 duizend euro en het project oud en nieuw 2009 20 duizend 
euro). 
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Resultaat uitruil incidenteel/structureel (voordeel 347 duizend euro) 
In 2013 en 2014 zijn structurele middelen geruild voor incidentele middelen (door het activeren van 
bovenwijkse voorzieningen in lopende grondexploitaties) om de weerstandscapaciteit te verhogen. 
Op de ruil die is uitgevoerd in 2013 is een structureel tekort van 160 duizend euro ontstaan. Op de 
ruil die is uitgevoerd in 2014 is een structureel voordeel van 507 duizend euro ontstaan. Per saldo is 
hierdoor een voordeel van structureel 347 duizend euro ontstaan. 

Dividend BNG (nadeel 301 duizend euro) 
De verwachte dividend inkomst van de BNG voor de begroting 2016 wordt bepaald op de werkelijk 
ontvangen dividend inkomst in 2015. De werkelijke inkomst in 2015 bedraagt 189 duizend euro. Dit is 
301 duizend euro lager dan verwacht. Dit nadeel werkt structureel door in het meerjarenbeeld. De 
lagere dividenduitkering wordt veroorzaakt door een afgenomen renteresultaat van de BNG als 
gevolg van de gedaalde marktrente en door meer conservatieve waarderingen, ingegeven door 
regelgeving van de ECB. 

Stelposten Uitkeringen Gemeentefonds 

Decentralisatie provinciale taken 
Aan het gemeentefonds zijn in 2014 middelen toegevoegd vanwege de overdracht van taken aan 
gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale 
inrichtingen. Vanaf 2018 stijgt dit bedrag met 50 duizend euro tot 393 duizend euro. 

Individuele studietoeslag (nadeel 295 duizend euro) 
In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoeslag geintroduceerd. Het betreft een 
nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. De 
gemeente toetst in het individuele geval of de student gelet op zijn persoonlijke omstandigheden 
met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Gemeenten moeten zelf 
in een verordening vaststellen hoe hoog de individuele studietoeslag is en hoe vaak die wordt 
verstrekt. In 2016 wordt hiervoor via het gemeentefonds een bedrag van 446 duizend euro 
beschikbaar gesteld. Ten opzichte van 2015 betekent dit een stijging van 295 duizend euro. Dit 
bedrag wordt verrekend met de sector. 
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4 Uitkeringen gemeentefonds 

Uitkeringen Gemeentefonds 

Totaal uitkeringen Gemeentefonds 2.734 -9.989 -2.038 3.858 

In dit onderdeel zijn alle effecten van het gemeentefonds op de budgetten van de gemeente 
verwerkt. Het betreft maatregelen die (in de afgelopen jaren) in circulaires van het gemeentefonds 
zijn opgenomen. Een deel van deze posten bestaat uit mutaties die worden verrekend met de 
betreffende sectoren. De tegenhangers hiervan zijn opgenomen bij het vorige onderdeel 'Organisatie 
onderdelen' en worden daar ook toegelicht. Per saldo zitten deze posten neutraal in het 
meerjarenbeeld (zowel als inkomst als uitgave). 

Daarnaast zijn er mutaties die leiden tot een aanpassing van het saldo van het meerjarenbeeld. Deze 
mutaties ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van aanpassingen in de accressen of mutaties in de 
uitkeringsbasis (bijvoorbeeld het aantal inwoners, bijstandsontvangers of woonruimten). Al deze 
effecten vanuit voorgaande circulaires zijn opgenomen in de regel 'concerneffecten circulaires'. 

Eind mei 2015 verschijnt naar verwachting een nieuwe gemeentefonds circulaire. De effecten hieruit 
verwerken we in de gemeentebegroting 2016. 

Maatregelen uit voorgaande circulaires 
Uitker ingen Gemeentefonds 

Septembercirculaire 2011 

2016 2017 2018 2019 

Nationale gebiedsontwikkeling -280 

Decembercirculaire 2012 

Scootmobielen -138 -346 

• Decentralisatie provinciale taken VTH 50 

Meicirculaire 2014 

- Individuele studietoeslag 295 270 147 

- Uitvoeringskosten Participatiewet 151 151 151 

- E-boeken -15 -17 -20 

- Waterschapsverkiezingen -292 0 0 

-Vrouwenopvang -130 -90 -159 

- Gezond in de stad 0 0 -200 

- Decentralisatie AWBZ naar Wmo 3.938 -2.400 -233 

- Decentralisatie jeugdzorg -680 -1.595 284 

- Decentralisatie Participatiewet -2.891 -2.807 -2.219 

Septembercirculaire 2014 

- Beeldende kunst en vormgeving -74 

-Wmo -1.647 -34 

- Vrouwenopvang -413 6 7 

- Gezond in de stad -95 

- Decentralisatie AWBZ naar Wmo 350 -5 

- Decentralisatie jeugdzorg -262 210 -289 

- Decentralisatie Participatiewet 13 72 19 

Decembercirculaire 2014 

- Huishoudelijke hulp toelage 2.053 -2.053 
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- LHBT-emancipatiebeleid 20 -20 

- Gezond in de stad -95 

Concerneffecten circulaires 2.232 -847 539 3.858 

Totaal effecten uitkeringen gemeentefonds 2.734 -9.989 -2.038 3.858 

23 



 

Collegebrief - Voorjaarsbrief 2015

167

Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 

5 Dekking BTW-compensatiefonds (BCF) 

Dekking BTW compensatiefonds 

Totaal dekking BTW compensatiefonds -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 (laten) uitvoeren van overheidstaken. 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. 

Uit de evaluatie van het BCF blijkt dat de structurele voeding van de bestemmingsreserve kan 
vrijvallen. Bij de begroting 2013 hebben we de jaarlijkse voeding van 400 duizend euro in 2013 en 
2014 als dekking ingezet. Ook de jaarlijkse voeding voor de jaren 2015 tot en met 2017 is ingezet als 
dekking voor de meerjarenbegroting 2015-2017. 

6 (terugramen) incidentele dekking 

1 Incidentele dekking 2016 2017 2018 2019 1 
Jaarlijkse inkomsten Enexis -269 -1.207 

Voorgestelde dekkingsmogelijkheden begroting 2014 5.690 3.400 -500 

Dekkingsmogelijkheden begroting 2015 -11.788 -10.200 -4.555 

Totale (terugraming) incidentele dekking -6.367 -8.007 -5.055 

Jaarlijkse inkomsten Enexis (nadeel 269 duizend euro) 
De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente over een lening aan Enexis en dividend over de Enexis 
aandelen. Voor het dividend nemen we in het meerjarenbeeld de verwachte inkomst op voor de 
komende jaarschijf. In 2016 verwachten we 1 miljoen euro te ontvangen. De rente over de lening 
bedraagt in 2016 506 duizend euro. Per saldo wordt hierdoor in 2016 1,506 miljoen euro aan rente 
en dividend ontvangen vanuit Enexis. Dit is 269 duizend euro minder dan in 2015 werd ontvangen 
aan rente en dividend. Door het gedeeltelijk aflossen van de lening door Enexis daalt de rente 
inkomst in 2017 naar 299 duizend euro. Dit betekent een lagere rente inkomst van 207 duizend euro 
ten opzichte van 2016. We gaan er vanuit dat vanaf 2020 de lening door Enexis is afgelost en we 
geen rente inkomsten meer ontvangen. 

Voorgestelde dekkingsmogelijkheden begroting 2014 (voordeel 5.7 miljoen euro) 
In de gemeentebegroting 2014 zijn voor de jaarschijven 2014-2018 bezuinigingsvoorstellen 
opgenomen. De bezuinigingsvoorstellen leiden tot de volgende bedragen: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal dekkingsmogelijkheden begroting 2014 39.693 23.233 24.923 28.323 27.823 

Correctie verhoging OZB 2015 -867 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 

Ruil middelen fietspad Meerstad -4.000 

Totaal 38.826 18.193 23.883 27.283 26.783 

IVIutaties in meerjarenbeeld (t.o.v. vorige 
jaarsctiijf) -20.633 5.690 3.400 -500 

Uitruil structurele met incidentele middelen 14.300 -14.300 0 0 0 

In 2014 is een bezuiniging op de afvalinzameling gerealiseerd. Deze bezuiniging leidt tot een 
verlaging van de afvalstoffenheffing en biedt ruimte de OZB te verhogen zonder de woonlasten te 
laten stijgen. De OZB opbrengst neemt hierdoor toe met 0,9 miljoen euro in 2014 en loopt op tot 1,0 
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miljoen euro vanaf 2015. Deze opbrengst is opgenomen bij de autonome ontwikkelingen (onderdeel 
belastingen) en wordt daarom hier niet meegenomen. 
Bij de begroting zijn de beschikbare middelen voor het fietspad naar Meerstad geruild voor 
structurele investeringsmiddelen. De incidentele middelen konden daarom worden ingezet ter 
dekking van de opgave. In het meerjarenbeeld is deze 4 miljoen euro gebruikt voor het verlagen van 
de opgave en niet afzonderlijk als dekkingsmogelijkheid opgenomen. Daarom wordt de post 
dekkingsmogelijkheden hier gecorrigeerd. 
In het meerjarenbeeld worden de mutaties ten opzichte van de vorige jaarschijf opgenomen. Ten 
opzichte van de jaarschijf 2015 stijgt het bedrag aan dekkingsmogelijkheden in 2016 met 5,7 miljoen 
euro. 

Dekkingsmogeliikheden begroting 2015 (nadeel 11,8 miljoen euro) 
In de gemeentebegroting 2015 is voor de jaarschijven 2015-2018 een pakket aan dekkingsbronnen 
opgenomen. De dekkingsbronnen leiden tot de volgende bedragen: 

2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal dekkingsbronnen begroting 2015 50.158 38.370 28.170 23,615 23.615 

Mutaties in meerjarenbeeld (t.o.v. vorige jaarschijf) -11.788 -10.200 -4.555 0 

Voor de jaarschijf 2015 is een bedrag aan dekkingsbronnen opgenomen van 50,2 miljoen euro. Voor 
de jaarschijf 2016 is het bedrag aan dekkingsbronnen vastgesteld op 38,4 miljoen euro. Dit betekent 
een daling van 11,8 miljoen euro ten opzichte van 2015. 
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Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 

7 Budgetten extra beleid 

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

Budgetten Extra beleid 2016 2017 2018 2019 

Verdeling extra beleid 2014-2017 i 1.572 3.293 5.291 

Verdeling extra beleid 2015-2018 s -2.998 -1.865 -1.067 

Verdeling extra beleid 2015-2018 i 8.625 18.105 2.700 1.100 

Inzet overschot begroting 2015 voor wijkwethouders 654 

Totaal Budgetten nieuw beleid 7.853 19.533 6.924 1.100 

Verdeling extra beleid 2014-2017 i (voordeel 1,572 miljoen euro) 
De verdeling extra beleid voorde jaren 2014-2017 zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2014 
is opgenomen in het meerjarenbeeld (in het meerjarenbeeld staan de mutaties ten opzichte van het 
vorige jaar). In de jaarschijf 2016 is 8,6 miljoen euro beschikbaar. Ten opzichte van 2015 is dit een 
daling van 1,6 miljoen euro. In onderstaande tabel zijn de absolute bedragen opgenomen die 
beschikbaar zijn gesteld voor nieuw beleid bij de begroting 2014. 

2014 2015 2016 2017 2018 

structureel -10.464 -18.573 -18.573 -18.573 -18.573 

incidenteel -56.254 -10.156 -8.584 -5.291 0 

Verdeling extra beleid 2015-2018 incidenteel en structureel 
De verdeling extra beleid voor de jaren 2015-2018 zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2015 
is opgenomen in het meerjarenbeeld (in het meerjarenbeeld staan de mutaties ten opzichte van het 
vorige jaar). In de jaarschijf 2016 is 21,3 miljoen euro beschikbaar voor structureel nieuw beleid en 
21,9 voor incidenteel nieuw beleid. Ten opzichte van 2015 betekent dit voor het structureel nieuw 
beleid een stijging van 3,0 miljoen euro en voor incidenteel nieuw beleid een daling van 8,6 miljoen 
euro. In onderstaande tabel zijn de absolute bedragen opgenomen die beschikbaar zijn gesteld voor 
nieuw beleid bij de begroting 2015. 

2015 2016 2017 2018 2019 

structureel -18.315 -21.313 -23.178 -24.245 -24.245 

incidenteel -30.530 -21.905 -3.800 -1.100 0 

Inzet overschot begroting 2015 voor wijkwethouders (voordeel 654 duizend euro) 
Bij de begroting 2015 is besloten het overschot op de begroting 2015 a 654 duizend euro incidenteel 
in te zetten als budget voor de wijkwethouders. Deze incidentele inzet wordt teruggedraaid in 2016. 
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BIJLAGE 

Bijlage Toelichting knelpunten 

Knelpunten 2016 2017 2018 2019 

1 VSD 

VSD; programmakosten niet mj. meegenomen in VSD begr. 600 600 -600 -600 

Dekking uit alg midd -600 600 

VSD; daling macrobudget door rijkskorting regionaal transitiearrangement 250 250 

VSD; toegangjeugd 700 -700 

Dekking uit alg midd -700 700 

2 Invoering Venn. bel. Overheden m.i.v. 2016 375 450 450 450 

3 Veiligheidsregio 219 -53 -60 pm 

4 Huisvesting veiligheidsregio 326 535 642 pm 

5 Financiering Bbz 280 

6 Budget rekenkamercommissie 30 30 30 30 

7 Extra middelen onderwijshuisvesting a.g.v. decentralisatie 200 200 200 200 

8 Verg. proces en gerechtskosten in procedures WOZ-waarde -125 PM PM PM 

9 Digitaal controleren eigen WOZ waarde 165 80 80 80 

10 Uitbreiding capaciteit OOV 200 200 200 200 

11 Screening Klantenbestand WWB 400 400 400 

12 Onderhoud papiermolen 131 131 131 131 

13 Continueringspaarregeling ringwegen na 2016 454 454 

14 Grexen (OZB) 400 400 400 400 

15 Verwacht negatief worden van de eg.res. Nom. Comp. instellingen door 

korting persioenpremies op subsidies instellingen 

1.400 

16 Tekort tariefsinkomsten WSR (tekort op subsidiebudget) 135 

17 Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp 60 60 60 60 

18 Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum (TVMB) 450 450 

19 Eneco tour 2016 en 2017 360 

20 Voormalige ID banen 200 200 200 200 

Totaal 5.456 5.233 1.887 1.605 
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Toel icht ing 

1 Vemieuwing Sociaal Domein (VSD) 
Programmakosten 
In de begroting van het VSD is nog geen rekening gehouden met de doorloop van programmakosten 
in 2016 en 2017. Dit betreft onder andere de inzet van managers, beleids en financiele-functies, 
naast een budget onvoorzien. In 2016 en 2017 stellen we hiervoor jaarlijks 600 duizend euro 
beschikbaar. In 2018 en 2019 moeten deze extra uitgaven 'terugverdiend' worden door een verlaging 
van de zorgkosten. De extra middelen in 2016 worden voorgefinancierd uit de algemene egalisatie 
reserve. In 2017 worden deze middelen weer toegevoegd aan de algemene egalisatie reserve. 

Daling macrobudget door rijkskorting regionaal transitiearrangement 
Conform de afspraken in het Regionaal Transitie Arrangement (RTA)-Jeugd is er een daling van het 
beschikbare budget voor uitvoeringskosten ten gevolg van aanpassing percentage van 3% naar 2,5%. 
Ook het percentage voor versterking voorliggend veld (innovatiegeld) is conform afspraak in het 
RTA gedaald. Voorts daalt het macro budget voor jeugdzorg door de Rijkskorting 2016 ook waardoor 
het basisbedrag dat gebruikt wordt voor de berekening van de budgetten ook daalt. Het effect van 
beide ontwikkelingen is ongeveer 500 duizend euro. Wij stellen voor de verlaging van het budget 
voor uitvoeringskosten te compenseren door 250 duizend euro beschikbaar te stellen. De daling van 
het budget voor versterking voorliggend veld wordt doorgegeven aan de sector, waardoor het 
beschikbaar budget met 250 duizend euro daalt. 

ToegangJeugd 
In 2014 hebben we aan de hand van een groot aantal aannames de toegang jeugd op papier 
vormgegeven. De praktijk in 2015 is anders: de processen zijn nog onvoldoende uitgelijnd en 
afgestemd; de caseload die mee overkwam van de toegangsmedewerkers is hoog; de capaciteit 
vanuit de tweede lijn is nog onvoldoende beschikbaar in de Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is 
er de PGB problematiek en ziekteverzuim. Al met al betekent dit dat er behoorlijk extra capaciteit 
en middelen moeten worden ingezet in de Toegang. Dit is noodzakelijk omdat er anders teveel 
casuistiek blijft liggen. Tegelijkertijd moeten we bouwen aan de noodzaak van het anders werken in 
de toegang en basisondersteuning. Dit om de beweging van de achterkant naar de voorkant te 
realiseren en vorm te geven aan de regiefunctie. Om dit alles te realiseren stellen we in 2016 700 
duizend euro beschikbaar. Net als bij de programmakosten moet dit bedrag in 2018 worden 
terugverdiend door lagere zorgkosten. De extra middelen in 2016 worden voorgefinancierd uit de 
algemene egalisatie reserve, in 2017 worden deze middelen weer toegevoegd aan de algemene 
reserve. 

2 Invoering Vennootschapsbelasting Overheden met ingang van 2016 
De wet op de Modernisering VpB-plicht overheidsondernemingen wordt van kracht per 1 januari 
2016. Dit betekent dat de gemeente Groningen vanaf het boekjaar 2016 VpB-plichtig zal worden 
voor resultaten uit zogenaamde ondernemingsactiviteiten. De eerste aangifte zal in 2017 moeten 
worden gedaan. Ter voorbereiding op de invoering van de VpB-plicht is sinds eind 2014 een 
programmamanager aangesteld met als opdracht de voorbereiding van de implementatie van de 
nieuwe wet voor de gemeente. Bij de jaarrekening 2014 is een voorstel opgenomen om 700 duizend 
euro beschikbaar te stellen voor incidentele kosten in 2015 en begin 2016. Voor het vervolg van de 
invoering zijn structureel extra middelen benodigd. Op grond van ervaringscijfers bij de invoering van 
de VpB-plicht voor woningcorporaties gaan we vooralsnog uit van een structureel benodigde 
capaciteitsuitbreiding van 5 fte en een budget voor inhuur van externe fiscale deskundigheid. In 2016 
is een bedrag benodigd van 375 duizend euro, vanaf 2017 structureel 450 duizend euro. 
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Op dit moment is nog een indicatie te geven van de omvang van eventueel verschuldigde VpB over 
gerealiseerde resultaten uit ondernemingsactiviteiten. In de loop van 2015/ 2016 zal hierover meer 
duidelijkheid ontstaan. 

3 Bijdrage Veiligheidsregio 
Uit de conceptbegroting 2016 van de Veiligheidsregio volgt de gemeentelijke bijdrage aan de 
veiligheidsregio. Uit de conceptbegroting blijkt de bijdrage van de gemeente Groningen te stijgen 
met 219 duizend euro in 2016. De hoogte van de bijdrage wordt grotendeels bepaald door de hoogte 
van de bijdrage voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in het Gemeentefonds. Momenteel worden 
de bijdragen in het Gemeentefonds herzien, hierover zal bij de meicirculaire meer duidelijkheid 
komen. Mogelijk heeft deze ontwikkeling nog gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de 
Veiligheidsregio. Deze eventuele gevolgen nemen we mee bij het opstellen van de gemeente 
begroting 2016. 

4 Huisvesting Veiligheidsregio 
Bij de vorming van de Veiligheidsregio Groningen (per 1-1-2014) is de huisvesting buiten de 
samenwerkingsovereenkomst gehouden omdat er te veel onduidelijkheid was over kosten, 
onderhoudstoestand en gewenste situatie. Op basis van recente besluitvorming door het bestuur 
van de Veiligheidsregio worden in 2015 de gemeentelijke panden verkocht aan de Veiligheidsregio 
en betaalt de Gemeente Groningen vanaf 2015 een bijdrage voor de huisvesting. Dit levert een 
afwijking op ten opzichte van de huidige huisvestings bedragen opgenomen in de begroting. In 2016 
is onze bijdrage 326 duizend euro hoger, in 2017 535 duizend euro en in 2018 642 duizend euro. 
De hoogte van de bijdrage wordt naast de lasten voor onderhoud mede bepaald door dezelfde 
verdeelsleutel als genoemd bij de bijdrage Veiligheidsregio, namelijk de hoogte van de bijdrage voor 
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in het Gemeentefonds. De herziening van de bijdrage voor OOV 
in het gemeentefonds heeft mogelijk ook consequenties voor de hoogte van dit knelpunt in 2016 en 
verder. 

5 Financiering Bbz 
Per 1 januari 2013 is de financieringssystematiek van het besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) 
gewijzigd. Het betreft een wijziging waardoor gemeenten worden gestimuleerd om beter 
debiteurenbeheer op verstrekt bedrijfskapitaal te voeren. De baten van gemeenten zijn genormeerd 
op basis van een landelijk gemiddeld percentage. Gemeenten die niet aan deze norm kunnen 
voldoen worden belast met het verschil tussen de genormeerde baten en de werkelijke baten. Wij 
verwachten ook voor 2016 nog niet te kunnen voldoen aan de gestelde norm en hebben daardoor 
een tekort van 280 duizend euro. Na 2016 vervalt dit knelpunt omdat voor de jaren daarna de norm 
opnieuw wordt bepaald wat zal leiden tot een aanpassing van het tekort. 

6 Verhoging budget rekenkamercommissie 
In april 2015 is door uw raad besloten het budget van de rekenkamercommissie vanaf 2016 
structureel te verhogen met structureel 30 duizend euro. 

7 Extra middelen voor onderwijshuisvesting a.g.v. decentralisatie middelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is buitenonderhoud van scholen gedecentraliseerd naar 
schoolbesturen. Hierdoor is de uitkering uit het gemeentefonds verlaagd voor het onderwijsdeel 
met circa 2,1 miljoen euro. De gemeentelijke lasten dalen als gevolg hiervan met circa 1,7 miljoen 
euro. Deze beweging heeft een nadelig effect op het budget onderwijshuisvesting van structureel 
400 duizend euro. Om de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting te kunnen blijven handhaven 
stellen we structureel 200 duizend euro beschikbaar aan extra beleidsmiddelen. Het resterende 
tekort dient te worden opgevangen binnen de intensiveringsmiddelen voor het thema 'Leren' die 
structureel beschikbaar zijn gesteld bij de begroting 2015. 
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8 Vergoeding proces en gerechtskosten in procedures WOZ-waarde 
Door activiteiten van 'no cure no pay'-bureaus stijgen de proceskostenvergoedingen. Het doel van 
deze bureaus is het innen van een zo hoog mogelijke proceskostenvergoeding. Hiervoor wordt het 
aantal proceshandelingen zoals een bezwaarschrift, deskundigenrapport en hoorzitting zo hoog 
mogelijk opgevoerd. Bij de begroting 2015 zijn hiervoor in 2015 en 2016 extra middelen beschikbaar 
gesteld (jaarlijks 325 duizend euro). Op basis van ervaringscijfers van 2013 en 2014 verwachten we 
dat het nadeel in 2016 200 duizend euro bedraagt. Hierdoor kan 125 duizend euro vrijvallen van het 
eerder beschikbaar gestelde budget. Het is onduidelijk hoe dit knelpunt zich ontwikkelt na 2016. Dit 
is onder andere afhankelijk van het succes van de pilot waarbij burgers zelf digitaal hun eigen WOZ-
waarde kunnen controleren (zie het volgende knelpunt). 

9 Digitaal controleren eigen WOZ-waarde 
Eind 2014 is in de wijken Helpman, Oranjebuurt en Herewegbuurt onder de naam 'Controleer uw 
WOZ-waarde' een proef gehouden waarbij particuliere woningeigenaren betrokken werden bij de 
vaststelling van de WOZ-waarde van hun woning. De proef is geevalueerd en de conclusie is dat de 
proef succesvol is geweest. Daarom wordt voorgesteld om 'Controleer uw WOZ-waarde' in 2016 in 
de hele stad in te voeren. Dooreigenaren vooraf te betrekken bij het bepalen van de WOZ-waarde, 
wordt de WOZ-waarde transparanter en wordt het draagvlak daarvoor vergroot. Op termijn moet dit 
leiden tot minder bezwaarschriften (zie ook het vorige knelpunt). 
De extra kosten bedragen in 2016 naar verwachting 165 duizend euro. Deze kosten zijn voor een deel 
incidenteel doordat in 2016 een grote groep woningeigenaren voor het eerst gebruik kan maken van 
deze werkwijze. Vanaf 2017 verwachten we een daling van het aantal meldingen, waardoor vanaf 
2017 structureel 80 duizend euro extra benodigd is. 

10 Uitbreiding capaciteit team OOV 
Uit landelijke benchmarks blijkt dat de gemeente Groningen over een relatief klein team beschikt dat 
zich bezig houdt met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV). Veel tijd gaat zitten 
in uitvoerende taken wat ten koste gaat van voortgang in dossiers, er zaken blijven liggen en er te 
weinig tijd is voor nieuwe thema's. We stellen middelen beschikbaar om het team structureel uit te 
breiden met 2 fte (structureel 200 duizend euro vanaf 2016). Deze uitbreiding komt ten goede aan 
beleidsinzet, versterking van de externe samenwerking, stevige sturing op het veiligheidsprogramma 
(inclusief monitoring) en aan een aantal nieuwe thema's. 

11 Screening klantenbestand WWB 
Uw raad heeft in november 2013 de motie 'Weten waar de kwaliteiten liggen' aangenomen. Uw raad 
vraagt ons college om het arbeidspotentieel van de klanten met een Wwb uitkering in kaart te 
brengen en dit digitaal beschikbaar te maken voor werkgevers. De zogenoemde "grote caseload" 
bestaat naar schatting uit 7.000 klanten. In onze collegebrief die in het najaar van 2014 naar uw raad 
is gestuurd, staat dat we in 2015 doorgaan met de screening op doelmatigheid en dat we nog komen 
met een plan van aanpak en tijdspad. We willen dit onderzoek graag verbreden en behalve naar werk 
ook kijken of mensen de mogelijkheden hebben om op een andere manier maatschappelijk actief te 
worden. Ook willen we graag in beeld brengen of en op welke manier mensen al maatschappelijk 
actief zijn. Dit past in de manier waarop we uitvoering willen geven aan de Participatiewet en de 
gewenste brede participatieaanpak die is toegezegd bij de nota "Invoering van de Participatiewet in 
de gemeente Groningen". De aanpak heeft een doorlooptijd van 3 jaar en kost in totaal 2,3 miljoen 
euro. We verwachten een deel van de kosten te kunnen dekken uit het participatiebudget. Voor het 
restant stellen we extra beleidsmiddelen beschikbaar. Op dit moment reserveren we hiervoor in de 
periode 2016-2018 jaarlijks 400 duizend euro. Bij de begroting 2016 stellen we de bedragen definitief 
vast. 
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12 Onderhoud Papiermolen 
De Papiermolen moet worden gerenoveerd. De coating moet in zijn geheel worden vervangen, de 
chloortanks voldoen niet meer aan de wettelijke vereisten en de installaties zijn toe aan vervanging. 
Deels wordt geinvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen die worden gedekt door lagere 
energielasten (middels de Gresco). Resteert een investering van 1,65 miljoen euro. Hiervoor is 
structureel 131 duizend euro nodig voor dekking van de kapitaallasten. 

13 Continuering spaarregeling ringwegen na 2016 
Tot nu toe sparen stad en provincie samen voor de verbetering van de Noordelijke, Oostelijke en 
Westelijke Ringweg, in de verhouding 2/7 stad en 5/7 provincie. De gemeentelijke bijdrage dekken 
we met een structurele bijdrage van 454 duizend euro in de begroting. Deze bijdrage e wordt 
verdubbeld met een subsidiebijdrage uit de BDU. Samen is dat 2/7 deel. Onze dekking stopt na 2016. 
De provincie heeft aangeboden dat als de stad de spaarregeling ook na 2016 voortzet, de provincie 
bereid is deze regeling uit te breiden met de rechtstreekse ontsluiting vanaf de Oostelijke ringweg via 
de Oosterhamrikzone (waar de stad al geruime tijd aan werkt) en de nieuwe zuidelijke ontsluiting van 
het stationsgebied. 
Bij de jaarrekening 2014 is een voorstel opgenomen om 454 duizend euro te reserveren voor onze 
bijdrage in 2017. We reserveren nu voorlopig onze bijdrage vanaf 2018. Voorlopig, omdat de 
afspraken met de provincie nog nader moeten worden uitgewerkt. We nemen een definitief besluit 
bij de begroting 2016 omdat dan meer duidelijkheid is over de inhoud en kosten van deze afspraak 
met de provincie. 

14 Grexen 
De OZB-lasten zijn op dit moment in de diverse grondexploitaties niet begroot. Afgelopen jaren zijn 
deze lasten ieder jaar incidenteel opgelost. Nu bijna alle grondexploitaties rond een budgettair 
neutraal niveau (op eindwaarde) zitten, leidt de OZB-aanslag waarschijniijk tot een tekort. Om dit te 
voorkomen stellen we structureel 400 duizend euro beschikbaar. Daarnaast moet bij de opstelling 
van toekomstige grexen vanaf het begin rekening worden gehouden met OZB-lasten. 

15 Verwacht negatief worden egalisatie reserve nominale compensatie instellingen 
De loon- en prijscompensatie mutaties worden conform het gemeentelijk accres doorgegeven aan 
gesubsidieerde instellingen. De gedachte hierachter is dat ook de lasten van instellingen 
meebewegen met onze eigen lasten. 
Ten aanzien van de systematiek in het doorgeven van het accres aan gesubsidieerde instellingen is in 
2012 door uw raad een besluit genomen. Kern van dat besluit is dat structurele subsidies worden 
geindexeerd volgens de T-2 systematiek (de compensatie wordt met 2 jaar vertraging doorgegeven). 
De tussenliggende jaren worden verrekend met een daarvoor ingestelde egalisatiereserve. Daarmee 
wordt voorkomen dat instellingen meerdere keren per jaar worden geconfronteerd met aanpassing 
van de toegezegde subsidies door de gemeente. 

De gemeentelijke loon- en prijscompensatie voor 2015 is fors naar beneden toe bijgesteld, 
voornamelijk als gevolg van het afgesloten pensioenakkoord in 2014. Dit akkoord leidt tot lagere 
pensioenpremies, waardoor een lager bedrag aan nominale compensatie benodigd is. 
Conform de T-2 systematiek zou deze mutatie in 2015 en 2016 verrekend moeten worden met de 
daarvoor bestemde reserve. De reserve is echter van onvoldoende omvang om deze verrekening te 
kunnen opvangen. Conform het BBV is een negatieve reserve niettoegestaan. Het verwachte tekort 
in 2016 bedraagt 1,4 miljoen euro. Dit bedrag dekken we uit de algemene middelen. Vanaf 2017 
geven we de korting door aan de instellingen conform de afgesproken systematiek. 
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16 Tekort tariefsinkomsten WSR 
In maart 2015 hebben we besloten vanaf het seizoen 2015/2016 te stoppen met het subsidieren van 
verenigingen voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties. Deze maatregel wordt voor 
verenigingen in het seizoen 2015/2016 op een kostenneutrale wijze uitgevoerd. Dat wil zeggen dat 
verenigingen vanaf 1 augustus 2015 een verlaagd tarief voor de huur van accommodates betalen. Er 
is een tekort op het subsidiebudget doordat er in het verleden geen subsidieplafond is vastgesteld. 
Het totaal aan te verstrekken subsidies bleef echter wel stijgen door de toename van de vraag naar 
sportaccommodaties (de hoogte van de subsidie was gekoppeld aan de vraag naar accommodaties). 
Dit levert in 2016 een tekort op van 270 duizend euro. Voor 135 duizend euro stellen we hiervoor 
extra beleidsmiddelen beschikbaar, het resterende deel van het tekort moet worden opgevangen 
binnen de intensiveringsmiddelen 'Bewegen' die structureel bij de begroting 2015 zijn beschikbaar 
gesteld. 
In de loop van 2015 wordt in overleg met de sportverenigingen gewerkt aan een voorstel voor de 
financiering van verenigingssport. In dit voorstel werken we een opiossing uit voor het tekort vanaf 
2017. 

17 Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp 
De gemeente heeft een aantal wettelijke taken voor het opvangen van gevonden zwerfdieren. De 
afgelopen jaren hebben we deze taken laten uitvoeren door organisaties die voornamelijk bestaan 
uit vrijwilligers. Onze wettelijke taken willen we meer professioneel en toekomstgericht oppakken. 
Hierbij willen we ook aandacht besteden aan voorlichting en preventie. Dit willen we doen door het 
introduceren van het basisarrangement dierennoodhulp. Hierbij sluiten we een contract af met de 
Dierenbescherming. Daarmee is de uitvoering van al onze wettelijke taken voor dierennoodhulp 
geborgd. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de extra kosten die we moeten maken om op het 
wettelijk vereiste niveau te komen structureel 60 duizend euro per jaar bedragen. Bij de begroting 
2016 bepalen we het definitieve bedrag dat hiervoor benodigd is. 

18 Transitie Maatschappelijk vastgoed Beijum 
Na het wegvallen van de ISV middelen staat het gezamenlijk optrekken van gemeente en 
ontwikkelaars/ initiatiefnemers centraal. We zoeken naar een gezamenlijke regie en 
kostenefficientere manier voor het omgaan met accommodaties/ maatschappelijk vastgoed. Ook 
voor de doorontwikkeling van de WlJ-teams is ruimte nodig dichtbij andere aanbieders en vragers 
van zorg en huisvesting. Dit komt als eerste samen in Beijum. Om dit te realiseren is het noodzakelijk 
middelen beschikbaar te stellen voor het aankopen van onrendabel vastgoed en verplaatsing/ 
herinrichting. Vooralsnog reserveren we hiervoor jaarlijks 450 duizend euro in 2016 en 2017. We 
doen nog nader onderzoek naar de hoogte van dit bedrag. Bij de begroting 2016 bepalen we het 
definitieve bedrag dat hiervoor benodigd is. 

19 Eneco tour 
We willen de Eneco tour in 2016 naar Groningen halen. Met dit evenement willen we onder andere 
de stad Groningen onder de aandacht brengen als fiets/ wielerstad van Nederland en Europa, het 
profileren van Groningen als stad van grote evenementen en het stimuleren van sport en bewegen. 
De kosten voor het naar Groningen halen van dit evenement bedragen naar verwachting 360 duizend 
euro. 

20 Voormalige ID banen 
Bij de begroting 2015 is besloten 500 duizend euro te reserveren voor de jaren 2015 en 2016 voor de 
inzet van (gesubsidieerde) maatschappelijke banen. Het moest hierbij gaan om banen waarvan is 
vastgesteld dat deze samenhangen met activiteiten die door bewoners in de wijken als waardevol 
zijn aangemerkt. Deze banen dragen bij aan het in stand houden van een basis voorzieningenniveau 
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aan sociaal-maatschappelijke infrastructuur in de wijken. De komende jaren zetten we verder in op 
wijk- en gebiedsgericht werken. Daarom is het van belang dat er voldoende capaciteit blijft (kritische 
massa). Vanaf 2016 stellen we daarom structureel 200 duizend euro extra beschikbaar uit de 
algemene middelen en gaan we jaarlijks 200 duizend euro beschikbaar stellen uit het budget voor 
gebiedsgericht werken. 
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Gemeente 

Voortgangsrapportage 2015-1 
Onderwerp en SleutelrapDortagc ianuari - maart 2015 

steiier H. Korblet 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 367 52 45 Bijlage(n) 2 0ns kenmerk 5 0 2 5 3 5 2 

Datum 2 7 - 0 5 - 2 0 1 5 Uw brief van Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven 
wij een (eerste) prognose van het resultaat over 2015. Tevens informeren wij 
u over de realisatie van de bezuinigingen en geven wij de stand van zaken 
weer van de door uw raad aangemerkte sleutelprojecten (januari - maart 
2015). 

Wij bieden u de volgende rapportages aan: 
• Voortgangsrapportage 2015-1 (VGR 2015-1) 
• Sleutelprojectenrapportage januari - maart 2015 

De rapportages zijn opgenomen in de bijiagen bij deze brief 
De bezuinigingsrapportage is integraal onderdeel van VGR 2015-1. 

De voortgangsrapportage heeft de functie van (bij)sturingsinstmment en het 
verstrekken van volledige, juiste en actuele informatie over de stand van zaken 
en voortgang van de begroting. 

Aard van de rapportages 
Terugkijken en vooruitkijken 
Een voortgangsrapportage geeft zowel een terugblik als een vooraitblik. Vanuit 
de realisatie tot en met maart 2015 wordt een inschatting gegeven van de 
verwachte resultaten van zowel de fmancien als de beleidsdoelstellingen van de 
gemeente over het gehele jaar 2015. Daar waar we inschatten dat we 
bezuinigingen in 2015 niet realiseren, zijn deze opgenomen in het verwachte 
resultaat. Verder gaan we in op de stand van zaken van de bedrijfsvoering en 
overige aandachtspunten, zoals de nog niet afgehandelde aanbevelingen van de 
accountant en rekenkamer, het verloop van de post onvoorzien (als onderdeel 
van programma 13), de personele inzet en de exteme inhuur. 
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Bladzijde 

Onderwerp 

sote 

Voortgangsrapportage 2015-1 en 
Sleutelrapportage januari - maart 2015 

^^rorijgen 

De sleutelprojectenrapportage gaat over de realisatie van de projecten in de 
periode januari tot maart 2015. Hierin kijken we vooral terug, met uitzondering 
van de stand van de kredieten en de risico's. Wanneer uw raad na maart nog 
kredieten heeft vastgesteld, geven wij deze ook weer. Daamaast gaan we in op 
de belangrijkste risico's. 

Stand van zaken en afwijkingen 
De sleutelprojectenrapportage geeft de stand van zaken weer. De 
voortgangsrapportage is vooral gericht op de afwijkingen van beleid en 
fmancien. Het onderdeel bezuinigingen geeft de stand van zaken per peildatum 
weer. Het kan zijn dat een bezuiniging met status Risico is opgenomen en 
incidenteel gerealiseerd. Daarvan verwachten we dat deze in 2015 inderdaad 
gerealiseerd wordt. Derhalve is in de voortgangsrapportage geen resultaat 
gemeld. Hier komen we in de tweede voortgangsrapportage op terug. 

Rapportage over de paragrafen die uw raad heeft ingesteld 
In de voortgangsrapportage rapporteren we over de voortgang van de 
programma's. Daamaast heeft uw raad gekozen om, naast de verplichte 
paragrafen, vier belangrijke thema's/dwarsdoorsneden van de begroting als 
paragraaf aan te merken: duurzaamheid, integraal gebiedsgericht werken, 
vernieuwing sociaal domein en bedrijfsvoering. Wij hebben deze paragrafen 
eveneens opgenomen in de voortgangsrapportage. 

Belangrijkste bevindingen bij de gemelde afwijkingen 
We verwachten een voordeel van 9,6 miljoen euro 
De belangrijkste onderdelen van het verwachte resultaat 2015 zijn: 

Resultaat nonninale compensatie 

Rentevoordeel 

Lagere bijstandslasten (screening) 

BUIG 

Nietgerealiseerde bezuinigingen 

Bedrijfsvoeringsresultaat 

BTW-Compensatiefonds 

Vrijval overhead participatiebudget 

Vrijval extra beleid 

Resultaat gemeentefonds 

Afschaffen PV-vergoeding 

Overige kleine voor- en nadelen 

Verwacht resultaat 2015 

7.2 V 
3,0 V 
3,0 V 
3.3 V 

-3,6 N 
-3,5 N 

1,0 V 
0,8 V 
1,2 V 

-0,6 N 

-0,2 N 

-2,0 N 

9,6 V 

Deze onderdelen worden in de voortgangsrapportage toegelicht. 
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Bladzijde 3 

Onderwerp Voortgangsrapportage 2015-1 en 

yjromngen 
Sleutelrapportage januari - maart 2015 

Besteedbaar resultaat 
Het verwachte besteedbare resultaat bedraagt op dit moment 9,6 miljoen euro 
voordelig. Het verschil tussen het gerealiseerde resultaat en de 
besteedbaarheid wordt verklaard doordat een aantal resultaten met reserves 
verrekend worden dan wel anders gedekt worden. Daamaast stellen we voor 
het voordeel van 3,0 miljoen euro lagere bijstandslasten in te zetten voor het 
incidenteel realiseren van de bezuiniging Doorlichting organisatie en taken 
(2,0 miljoen euro) en de bezuiniging Doorlichting programma's (1,0 miljoen 
euro). 
Om van het geprognosticeerde tot het besteedbare resultaat te komen, 
verrekenen we de volgende posten: 

Verwacht resultaat 9,6 V 
Inzet resultaat lagere bijstandslasten voor niet-gerealiseerde bezuinigingen -3,0 N 
Dekkingniet-gereallseerde bezuinigingen door inzet resultaat lagere bijstandslasten 3,0 V 
Wmo woonvoorzieningen -0,3 N 
Extra beleid -0,3 N 
Herindicatie huishoudelijke hulp HHl 0,3 V 
Toegangjeugd 0,2 V 
Wet Kinderopvang 0,1 V 
Verwacht besteedbaar resultaat 2015 9,6 V 

Programma Van Werk naar Werk/Reorganisaties 
Het programma "Van werk naar werk" vormt binnen de gemeentelijke 
organisatie het hart van de mobiliteit. Binnen dit programma zijn alle 
herplaatsers van de gemeente geplaatst en dit leidt veelal tot een succesvolle 
tijdelijke dan wel defmitieve plaatsing op vacatures die beschikbaar zijn. 

"Van Werk naar werk" bemiddelt 90 medewerkers, die voor de helft 
voortvloeien uit de reorganisatie SSC en voor de andere helft vanuit de "oude 
diensten" komen. De herplaatsers die voortvloeien uit de reorganisatie SSC 
en die of niet zijn geplaatst of om niet werk verrichten, worden incidenteel 
gefmancierd uit het frictiebudget. Er is inmiddels een analyse gemaakt van 
het frictiebudget en van de verwachte onttrekkingen. De uitkomsten hiervan 
worden meegenomen bij de begroting 2016. 

Voortgang bezuinigingen 
In deze voortgangsrapportage geven we de stand van zaken over zowel het 
bezuinigingspakket 2011-2014, het bezuinigingspakket 2014-2017 als het 
nieuwe bezuinigingspakket 2015-2018. 
Van het bezuinigingspakket 2011-2014 van 45,1 miljoen euro is bijna 94% 
stmctureel (42,4 miljoen euro) gerealiseerd. Van het resterende deel wordt dit 
jaar mim 3% (1,6 miljoen euro) incidenteel gerealiseerd en 2,6% (1,2 miljoen 
euro) wordt naar verwachting niet gerealiseerd. 
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Bladzijde 4 5' v • 

Onderwerp Voortgangsrapportage 2015-1 en y j r O f T k n g € l l 
Sleutelrapportage januari - maart 2015 j 

Van het bezuinigingspakket 2014-2017 bedraagt de te realiseren structurele 
bezuiniging voor 2015 3,1 miljoen euro. Hiervan is de verwachting dat 0,2 
miljoen incidenteel, 0,6 miljoen structured en 2,3 miljoen euro niet wordt 
gerealiseerd. 
Van het pakket 2015-2018 bedraagt de te realiseren structurele bezuiniging 
voor 2015 4,9 miljoen euro. Hiervan is de verwachting dat 1,5 miljoen 
incidenteel, 2,8 miljoen structured en 1,6 miljoen euro niet wordt 
gerealiseerd. 

In deze voortgangsrapportage wordt voor het laatst gerapporteerd over de 
voortgang van de specifieke bezuinigingspakketten. Vanaf VGR-2 wordt 
gerapporteerd over het geheel van de bezuinigingsopgave. 

De in 2015 vooralsnog niet te realiseren bezuinigingen uit de drie pakketten 
Idden tot een geprognosticeerd naded van 5,1 miljoen euro. Dit nadeel wordt 
gedempt door een tweetal taakstellingen waar nog ruimte in zit. Het betreft de 
ruimte in het budget voor weglekeffecten (973 duizend euro) en de mimte in 
het budget voor het opvangen van bedrijfsrisico's (500 duizend euro). Per 
saldo verwachten we hierdoor een geprognostiseerd nadeel van 3,6 miljoen 
euro. Zoals onder Besteedbaar resultaat aangegeven, is het voorstel om het 
voordeel van 3,0 miljoen lagere bijstandslasten in 2015 in te zetten voor het 
incidenteel realiseren van de bezuinigingen doorlichting organisatie en taken 
en doorlichting programma's. 

Voor de nadere onderbouwing van dit resultaat en de toelichtingen op de 
bezuinigingen die nog niet van een structurele invuUing zijn voorzien, 
verwijzen we naar de bezuinigingsrapportage in deze voortgangsrapportage. 
We blijven zoeken naar structurele en incidentde oplossingen. 

Een aantal onzekerheden in de raming 
De prognose is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met maart en de 
ontwikkelingen tot medio mei. Er is nog wel een aantal onzekerheden ten 
aanzien van de prognose. 

Bedrijfsvoering 
Het SSC staat voor een zware gecombineerde opgave. Aan de ene kant is er 
sprake van forse (historische) taakstellingen en aan de andere kant neemt het 
werk voor het SSC toe door toenemende vraag, denk aan de 
concemprioriteiten vernieuwing sociaal domein en het programma in opbouw 
voor de aardbevingen. Daamaast kent het SSC eigen opgaven in de 
verbetering van de dienstverlening. Dit knelt. Er is nog wel efficientie winst 
te behalen, maar dat vraagt voorinvesteringen en de besparingen worden dus 
pas zichtbaar na 3-5 jaar. 
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Bladzijde 5 

Onderwerp Voortgangsrapportage 2015-1 en 

yjromngen 
Sleutelrapportage januari - maart 2015 

Vermindering van de dienstverlening kan helpen de fmanciele doelstellingen 
te halen, maar daar kan pas over worden besloten als duidelijk is wat de 
effecten zijn voor dienstverlening aan burgers en bedrijven en onze 
gemeentelijke organisatie. Op dit moment wordt een analyse gemaakt van de 
taakstellingen, dekkingsmogelijkheden en opgaven die moeten worden 
gerealiseerd om een goed totaalbedd te krijgen van de opgaven binnen de 
bedrijfsvoering van het SSC. 

Aardbevingen 
Voor de aardbevingen hebben we vooralsnog geen risico opgenomen omdat 
een prognose nog moeilijk is af te geven. Ons uitgangspunt is dat onze kosten 
worden vergoed. Een mogelijk risico is dat wij onze kosten niet op een goede 
manier kunnen verantwoorden en het Rijk daarom deze kosten niet vergoed. 
De komende periode werken we dit uit en zullen we afspraken met het Rijk 
maken over de verantwoordingseisen. Een ander mogelijk risico hangt samen 
met het principe bereidheid. Het rijk kan vinden dat lokale overheden hierin 
een eigen verantwoordelijkheid hebben. Het rijk heeft daarom toegezegd na te 
gaan of er in gemeente- en provinciefonds een 'aardbevingsfactor' moet 
worden opgenomen. 

In onze brief van 29 april 2015 hebben we uw raad geinformeerd over de 
stand van zaken betreffende de gevolgen van de aardgaswinning voor de 
gemeente Groningen. Er worden nu concrete stappen gezet om de veiligheid 
en economische continuiteit van de stad Groningen te waarborgen. Wij zullen 
uw Raad regelmatig blijven informeren over de voortgang van de genoemde 
onderzoeken naar openbare mimte en bijzondere gebouwen, de regeling ter 
vergoeding van meerkosten tot 1 September, de ontwikkeling van een 
stmcturde aanpak na 1 September, het vervolg van de aanpak van de 
exemplarische gebouwen en de inrichting van de overheidsorganisatie. 

Dit laat onverlet dat de risico's zoals opgenomen in de gemeenterekening 
2014 nog steeds gelden. Zie daarvoor de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing in de gemeenterekening 2014. De belangrijkste risico's 
betreffen nog steeds de grondexploitaties incl. Meerstad, de bezuinigingen, 
het parkeerbedrijf en de vemieuwing van het sociaal domein. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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[iiJlAGE 

RAPPORTAGE SLEUTELPROJECTEN 

I JANUARI 2015 - 31 MAART 2015 
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SAMENVATTING 

De gemeente Groningen werkt aan elf sleutelprojecten, die voortkomen uit de Structuurvisie 
van de stad Groningen, en tegelijk ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van 
onze stedelijke programma's. Het gaat derhalve nadrukkelijk niet om elf 'losse' projecten: ze 
moeten met een integrale bril worden bezien - ook omdat verscheidene projecten 
meerdere programma's raken. 

Om de leesbaarheid van deze rapportage te bevorderen, worden de elf sleutelprojecten 
hieronder als separate entiteiten behandeld. De belangrijkste ontwikkelingen worden per 
Programma voor u samengevat. Daarmee volgt deze rapportage de indeling van de vorige 
rapportages. Deze indeling was gebaseerd op de gemeentelijke begroting. 

Omdat, zoals gesteld, een aantal projecten meerdere programma's raakt, vindt u in de 
samenvatting een aantal projecten onder meerdere programma's terug. Ook vindt u het 
project Grote Markt terug onder het programma Economie. 

Wij informeren uw raad drie maal per jaar over deze projecten: eenmaal voor de periode 
t/m 31 maart, eenmaal voor de periode t/m 31 juli en eenmaal geincorporeerd in de 
jaarrekening^. De voorliggende rapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 31 
maart 2015. 

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER 

SPOORZONE/STATIONSGEBIED 

Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in de planvorming voor het stationsgebied. Dit 
heeft geleid tot vaststelling van het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp voor het Hoofdstation 
en het ambitiedocument 'Moo!'. Bovendien ligt er een principebesluit over de realisatie van 
een fietstunnel en een ondergrondse fietsenstalling aan de zuidzijde van het Hoofdstation. 
Daarmee zijn de beoogde omvangrijke en ambitieuze ingrepen in de Spoorzone waar te 
maken. 

In de tweede helft van 2014 zijn verschillende modellen uitgewerkt om het busstation naar 
het zuiden te verplaatsen, in relatie tot de voorgenomen aanleg van een spoorkruisende 
bustunnel. Dat zai wel forse - nog nader te onderzoeken en financieren - investeringen met 
zich meebrengen. Dat geldt (ook) voor een gebiedsontsluiting en de ruimtelijke opgave voor 
de zuidzijde van het Hoofdstation. 

OOSTERHAMRIKZONE 

In de afgelopen periode is een drietal varianten voor zowel de Gerrit Krolbrug als voor de 
verkeersafwikkeling via een nieuwe autoverbinding door de Oosterhamrikzone (incl. 
fietsverbinding) uitgewerkt. Daarover is overleg geweest met een brede klankbordgroep en 

' Niet als afzonderlijke Sleutelprojectenrapportage 
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is een inloopbijeenkomst (mei 2015) georganiseerd voor alle belanghebbenden. Een 
voorkeursvariant wordt eind 2015 verwacht. Duidelijk is inmiddels dat het rijk zich beperkt 
tot de vervanging van de Gerrit Krolbrug. De provincie en gemeente zijn verantwoordelijk 
voor de (bijbehorende) verbinding in de Oosterhamrikzone. Deze constructie biedt bij nader 
inzien betere vooruitzichten op financiering dan een coalitie met het rijk. 

AANPAK RING ZUID 

Het Tracebesluit en de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Helperzoomtunnel 
zullen naar verwachting medio 2015 onherroepelijk zijn. Verder is in 2014 al gestart met de 
voorbereiding van de realisatiefase (in de vorm van aanbestedingsdocumenten en een 
actualisatie van de realisatieovereenkomst). Eind 2014 is de aanbesteding gestart met de 
publicatie van de aankondiging. In 2015 wordt het proces van aanbesteding doorlopen en 
via een concurrentiegerichte dialoog wordt begin 2016 de uiteindelijke aannemer 
geselecteerd. We lopen nog een aantal risico's. Deze risico's worden continue 
geactualiseerd. 

EEMSKANAALZONE 

Een aantal projecten in deze zone vallen onder het Programma verkeer en vervoer: 

o Berlagetrace: Met alle betrokken partijen is overeenstemming over het (met het 
Berlagetace verbonden) Sontwegtrace. De werkzaamheden aan dat trace worden begin 
volgend jaar opgestart, en zijn medio 2016 gereed; 

o Sontwegtrace: Het Sontwegtrace bestaat uit de realisatie van een aantal verschillende 
deelprojecten. Die zijn vrijwel allemaal gereed - afgezien van de reconstructie fase 2 van 
de Sontweg (zomer 2015) en de Sontbrug (September 2015). In de werkzaamheden heeft 
de BAM extra duurzaamheidstaken op zich genomen. Na realisatie van het totale project 
Sontwegtrace hopen we met uw Raad de resterende duurzaamheids-, ecologische en 
kunstambities te kunnen realiseren, mist de middelen daarvoor beschikbaar zijn: 
aanbestedingsvoordeel en overige kostenverlagingen kunnen leiden tot lagere 
subsidiabele kosten 

o Visie Eemskanaalzone - deelgebied Boulevard: de nieuwe visie op dit gebied loopt 
vertraging op. Wel wordt momenteel onderzocht hoe (en waar) een fiets-
voetgangersoversteek tussen Sontplein e.o. en de binnenstad gerealiseerd kan worden. 

o P-t-R Meerstad: onderzocht wordt wat de beste piek is voor deze P-t-R en wat de kosten 
daarvoor zijn. 

HOV-MAATREGELEN 

De grote aanpassingen (nodig zodat de drie HOV-assen voor het busvervoer klaar zijn voor 
de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg beginnen) aan de Oostersingel, het 
Damsterdiep en de Kolendrift worden in 2015 uitgevoerd. De ontwerpen zijn uitgebreid met 
alle belanghebbenden besproken. Voor het knooppunt UMCG Noord is een voorlopig 
ontwerp gereed. Realisatie wordt voorzien in 2016. 

EUROPAPARK 
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Het station wordt uitgebreid met een extra spoor, perron en lift. Het bestemmingsplan zaI 
ter vaststelling naar uw Raad worden gestuurd. Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen. 

PROGRAMMA WONEN 
MEERSTAD 

De woningverkoop ligt, door nieuwe (promotie-)plannen en nieuwe woonproducten 
vooralsnog op schema voor 2015. De reeds naar beneden bijgestelde grondexploitaties zijn 
bij de laatste grondexploitatie (2014) verder neerwaarts bijgesteld om het risico te 
beperken. Ook is het renterisico voor de eerste 10 jaar ingeperkt. Tegenvallende verkoop 
blijft (naast de opbrengsten van de bedrijventerreinen en de ingecalculeerde subsidie-
inkomsten) het belangrijkste risico voor de grondexploitatie. 

EEMSKANAALZONE 

Binnen de Eemskanaalzone (EKZ) onderscheiden we in het 'programma wonen' een tweetal 
projecten 

o Kop van Post II: In november 2014 is gestart met de bouw van Kop van Oost II. De 
interesse is groot en Heijmans zaI in mei starten met de 2*̂^ fase; 

o Woonschepenhaven: in oktober 2014 heeft de aanbesteding van de werkzaamheden 
plaatsgevonden. Inmiddels heeft uw Raad besloten extra budget ter beschikking te 
stellen om ook achterstallig onderhoud (meerwerk) uit te voeren. Werkzaamheden zijn 
inmiddels begonnen. 

OOSTERHAMRIKZONE 

De uitvoering van de agenda van de Routekaart Oosterhamrikzone krijgt steeds meer vorm. 
Bouwprojecten zijn intussen goed op gang gekomen. Zo is in februari 2015 de eerste paal 
geslagen voor 'Plan M', is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 'Oude 
Taxicentrale', en verloopt de verkoop van de Stadsvilla's aan de Oosterhamrikkade NZ 110-
118 voorspoedig. Ook is de bouw gestart op de locatie 'Van Denderen' en is een 
ontwikkelaar bezig met een bouwplan aan de Oosterhamrikkade 115-117. Voor de zomer 
wordt ook gestart met de sloop van de Alfa Laval locatie - vooruitlopend op de plannen 
vanuit de Intense Laagbouw manifestatie. 

BODENTERREIN/EBBINGEKWARTIER 

De bouw van een (studenten)hotel met ca. 350 kamers begint medio mei 2015. De bouw van 
blok 6b start najaar 2015. Ook is de ontwikkeling van blok 6 gestart, en het eerstvolgende 
blok (blok 7) wordt aansluitend opgepakt. Met de ontwikkelaar zijn hiertoe nieuwe 
afspraken gemaakt. 

Hiernaast maakt de RuG plannen voor een Campus College University/Healthy Ageing, 
rondom het gemeentelijk monument Bloemstraat 1. Dit gebouw wordt in 2017 
gerestaureerd als College University. Hierbij worden ongeveer 200 nieuwe 
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studentenwoningen gebouwd, i.c.m. culturele- en sportvoorzieningen. Inmiddels ligt er een 
huisvestingsvraag voor een extra 200 onzelfstandige eenheden, met sportvoorzieningen en 
horeca in de plint. Dit draagt bij aan de levendigheid en stedelijkheid van dit gebied. 

PROGRAMMA ECONOMIE 

WESTPOORT 

Westpoort blijft de komende jaren de belangrijkste uitleglocatie voor nieuwe bedrijven die 
een pIek zoeken aan de rand van de stad. Daarbij was de oorspronkelijke bedoeling om 
binnen een traditionele grondexploitatie bedrijfskavels aan te bieden. De huidige 
economische ontwikkeling vraagt echter een andere rol van de overheid. Hiertoe zetten we 
de 'Rode Loper'- strategie uit (waarin we o.a. met Marketing Groningen aan een 
marketingprogramma voor bedrijven werken), werken we actief samen met bedrijven en 
ondernemers, en gaan we vraaggericht te werk. Daamaast werken we een business case uit 
voor de vestiging van een of meerdere data-hotels op Westpoort, en wordt er momenteel 
gesproken over het creeren van een 'zonneweide' met zonnepanelen. De eerstvolgende 
actualisatie/herziening van de grondexploitatie vindt in december 2015 plaats. 

EUROPAPARK 

Op het Europapark zijn meerdere initiatieven voor bouwontwikkelingen (met name op het 
gebied van wonen en sport) gestart. De meeste daarvan zijn zover gevorderd dat realisatie 
kansrijk lijkt. Gezien de voortvarende ontwikkelingen op meerdere kavels is het 
oorspronkelijke plan losgelaten om de groeninrichting in 2015 te starten: de bouwers 
hebben die ruimte nodig voor de opsiag van bouwmaterialen en hun bouwketen. Wel 
verkennen we hoe we de kwaliteit van het gebied aan de zuidzijde van de Euroborg kunnen 
verbeteren 

GROTE MARKT OOSTZIJDE/ FORUM 

Op 10 februari is besloten een pauze in te lassen bij de bouw van het Groninger Forum, om 
het gebouw te toetsen aan nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen. De 
(gevalideerde) kosten van deze bouwpauze worden door het Rijk (EZ/NAM) vergoed. 
Daarmee lopen inkomsten en uitgaven conform de uitgangspunten in de bouw- en 
grondexploitatie Grote Markt oostzijde/Forum. Echter, voor de kosten voor het 
daadwerkelijk versterken van het gebouw zijn nog geen afspraken gemaakt met EZ en NAM. 
Die intentie is er wel. In juni kan een afgewogen keuze gemaakt worden of (en weike) 
maatregelen nodig zijn voor het Groninger Forum. Een aantal (deel)projecten vindt 
ondertussen wel doorgang, omdat de nieuwe richtlijnen daar geen gevolgen voor hebben: 
de bouw van de fietsenkelder, de ontwikkeling van de Nieuwe Markt zuidzijde, en de 
Oostwand worden volgens planning gecontinueerd. De bouw van de ontwikkeling Nieuwe 
Markt zuidzijde wordt in het voorjaar van 2015 als geheel aanbesteed. De 
bouwwerkzaamheden starten medio 2015. 

ZERNIKE CAMPUS GRONINGEN 
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Om Zernike verder te kunnen ontwikkelen is een nieuw ruimtelijk plan ontwikkeld. Daar 
horen nog een aantal ontwerpopgaven bij. Gekozen is voor een organische 
gebiedsontwikkeling op basis van projectfinanciering. Daarmee loopt de gemeente relatief 
weinig risico. De gemeentelijke bijdrage zaI worden gedekt vanuit een nog nieuw op te 
stellen Grondexploitatie Zernike Campus Groningen. Ook zullen we verkennend bezien of er 
cofinanciering mogelijk is (van o.a. de provincie Groningen). Als de plannen verder zijn 
uitgewerkt tot individuele projectvoorstellen zullen wij uw Raad nader informeren. Later dit 
jaar komen wij ook met het nieuwe bestemmingsplan op basis van de vastgestelde 
stedenbouwkundige visie, en komen we met de herziening van de grondexploitatie. 

BODENTERREIN/EBBINGEKWARTIER 

Het UMCG is gestart met de bouw van de protonenbunker. De nieuwbouw voor volwassen-
en kinderpsychiatrie is voorlopig on hold gezet. De 3^ entree voor de Boterdiepgarage is 
inmiddels in uitvoering. 
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SPOORZONE GRONINGEN 

VOORTGANG 

Gebiedsontwikkeling 

Sinds 2010 werken we aan het project Stationsgebied. Op 20 juli 2011 stelde uw raad het 
voorkeursalternatief voor de lange termijn ontwikkeling van het Stationsgebied vast. De 
ontwikkelingsvisie vertolkt onze ambitie voor het gebied en richt zich zowel op de noordzijde 
(het voorplein tussen Stationsweg en sporen) als op de zuidzijde (tussen sporen en 
Parkweg). Vanuit deze ambitie is een ontwikkelingsstrategie opgesteld. Niet zozeer als 
eindbeeld, maar vooral als beslissingsondersteunend model. Uw raad heeft deze 
ontwikkelstrategie op 26 juni 2013 vastgesteld. 

Belangrijk element in de ontwikkelingsvisie is de uitgesproken wens om het busstation op 
termijn naar het zuiden te verplaatsen. Hiervoor zijn in de tweede helft van 2014 
verschillende modellen uitgewerkt, in relatie tot de voorgenomen aanleg van een 
spoorkruisende bustunnel. Tevens is gestart met een verkenning naar mogelijke varianten 
voor de ontsluiting van het gebied ten zuiden van de sporen. De gemeente is trekker voor de 
gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde van de sporen en de herinrichting van het voorplein. 
Belangrijke partner bij de ontwikkeling is NS Station. De investeringsopgaven en 
bijbehorende financieringsmiddelen voor de ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de 
sporen moeten nog in beeld worden gebracht. 

Van 25 april tot 2 juni 2014 heeft een actieve dialoog plaatsgevonden voor de spoorzone. In 
deze actieve dialoog zijn stadjers en andere belanghebbenden gevraagd input te leveren op 
onder meer de plannen voor aanleg van een bustunnel, aanleg van een fietstunnel (met 
fietsenstalling aan de zuidzijde) en aanleg van een voetgangerstunnel onder het 
Hoofdstation. Daamaast hebben de plannen voor het vierde spoor tussen het Hoofdstation 
en Station Europapark en de verplaatsing van het opstelterrein naar de Rouaanstraat 
voorgelegen voor reacties. Alle reacties en planaanpassingen zijn beschreven in de 
'reactienota spoorzone Groningen' die uw raad in September heeft besproken. 

Op 18 februari 2015 heeft u het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp voor het Hoofdstation en 
het ambitiedocument 'Mooi' vastgesteld. De afronding van deze documenten vormt een 
kroon op de werkzaamheden van de afgelopen jaren en is belangrijke stap voor het project 
Groningen Spoorzone. Samen met de al in September 2014 vastgestelde sporenlay-out zijn 
de ontwerpuitgangspunten klaar om vastgesteld te worden, waarmee een nieuwe, meer 
uitvoeringsgerichte fase van het project wordt bereikt. De plannen zijn in samenhang 
technisch, functioneel en ruimtelijk beoordeeld en getoetst op financiele haalbaarheid. 
Geconcludeerd kan worden dat de beoogde omvangrijke en ambitieuze ingrepen in het 
kader van Groningen Spoorzone waar kunnen worden gemaakt. 

De impact van het project Groningen Spoorzone is op stedelijk niveau en regionaal groot. De 
bereikbaarheid per spoor wordt voor de komende decennia verbeterd en sluit aan op de 
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ingrepen in het regionale HOV-systeem. Met de aanleg van de bustunnel wordt de 
Stationsweg ontlast en de mogelijkheid gecreeerd voor de gewenste toekomstige 
verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van de sporen. Hierdoor ontstaan kansen 
voor de herinrichting van het voorplein en het verbeteren van de loopstroom naar de 
binnenstad. De verplaatsing van het opstelterrein biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van Stationsgebied Zuid, met de nader vorm te geven zuidentree als bijzondere opgave. De 
voetgangerstunnel (met vrije interwijkpassage over de hele breedte) en de fietstunnel 
heffen daarbij de barrierewerking van het spoor op. In de plannen krijgen ook de 
monumentale elementen ruimschoots aandacht. Het monumentale stationsgebouw wordt 
weer geactiveerd doordat de hoofdentree centraal in de loopstromen staat en het verbrede 
perronplein kan samen met het monumentale stationsgebouw, het seinhuis en de kappen 
een visitekaartje voor Groningen vormen. 

Spoorse ingrepen (transfer, spoorconfiguratie en opstelterrein) 

1) Transfer 

In de raadscommissie R&W van 2 oktober 2013 is unanieme voorkeur uitgesproken voor een 
tunnel als transfervariant (versus een pasarelle over de sporen been), met als uitgangspunt 
dat het een reizigerstunnel moet zijn met interwijkfunctie (in maatvoering en 24-uur 
openstelling). De stuurgroep Spoorzone heeft in navolging hiervan op 11 oktober 2013 de 
tunnelvariant als basis voor verdere uitwerking vastgesteld. Op basis van de keuze voor een 
tunnel wordt het loopstromenmodel geactualiseerd in relatie met ketenvoorzieningen (ten 
behoeve van de maatvoering) en zijn functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit in de eerste helft 
van 2014 verder ontworpen. Pro Rail is trekker voor dit onderdeel. 

2) Spoorconfiguratie 

In maart 2014 heeft ons college in navolging van de stuurgroep Spoorzone haar voorlopige 
voorkeur uitgesproken voor spoorconfiguratie B4. Uw raad is hierover per brief van 11 maart 
2014 geinformeerd. De spoorconfiguratie B4 maakt het doortrekken van treinen van 
Leeuwarden naar Station Europapark mogelijk, hetgeen als ambitie was geformuleerd in de 
vastgestelde HOV visie eind 2013. U heeft in September 2014 ingestemd met de 
spoorconfiguratie B4. 

3) Opstelterrein 

De provincie Groningen heeft al in September 2012 op basis van een uitgebreide 
alternatievenstudie de locatie Rouaanstraat als voorkeurslocatie voor het uit te plaatsen 
opstelterrein vastgesteld. De planologische inpassing van het opstelterrein zaI plaatsvinden 
aan de hand van een Provinciaal Inpassingsplan. De eerste informatiebijeenkomsten voor de 
omgeving hebben begin maart 2014 plaatsgevonden. Daamaast is het opstelterrein tijdens 
de actieve dialoog aan de orde geweest. Het voorontwerp PIP heeft van 20 januari tot 3 
maart 2015 ter inzage gelegen. 

De gezamenlijk spoorse ingrepen hebben een investeringsniveau van circa € 205 miljoen en 
worden betaald vanuit RSP en regionale middelen. De provincie is opdrachtgever. 
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Fietstunnel 

In de raadscommissie van 2 oktober 2013 heeft uw raad verzocht om de mogelijkheid te 
onderzoeken voor een fietsverbinding onder de sporen door. Dit onderzoek is ingezet en de 
verschillende varianten zijn in beeld gebracht. Ze vormden onderdeel van de actieve dialoog 
De gemeente is trekker voor dit onderdeel. In de raadsvergadering van September 2014 lag 
een voorstel om u uit te spreken tot de aanleg van een spoorkruisende fietstunnel met 
aansluitende fietsstalling. Daamaast deden wij u een voorstel voor de financiele dekking van 
deze twee projecten. Uw raad heeft op 18 februari 2015 een principe besluit genomen over 
de realisatie van een fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling aan de zuidzijde van het 
Hoofdstation. Deze fietsenstalling voorziet in 5000 stallingsplaatsen. De komende periode 
wordt nog een second opinion op kosten en risico's uitgevoerd en worden financiele 
afspraken gehard. 

Bustunnel 

De mogelijkheden tot aanleg van een spoorkruisende bustunnel zijn onderzocht (ter 
uitvoering van de ambities in de HOV visie). Daarbij geldt als uitgangspunt dat de tunnel 
zowel met een busstation aan de noordzijde, als ook met een busstation aan de zuidzijde 
kan functioneren. De aanleg van een bustunnel is als ambitie geformuleerd in HOV-visie die 
eind 2013 is vastgesteld en biedt kansen voor een directe aansluiting van de HOV-as west. 
Daamaast biedt de bustunnel kansen voor aansluiting van de bussen uit het zuiden. De 
provincie is trekker voor dit onderdeel. De investeringen bedragen naar schatting € 30 
miljoen. 

Met de aanleg van de bustunnel kan de Stationsweg worden ontlast, hetgeen een kans biedt 
voor de inrichting van het voorplein en het ontwarren van de verkeersknoop ter hoogte van 
de Werkmanbrug. Daamaast biedt het een kans voor het naar voren halen van de realisatie 
van een zuidelijke entree van de (voetgangers)tunnel. Voor het creeren van een zuidelijke 
entree is inmiddels binnen het budget van de bustunnel geld gereserveerd. U heeft in 
September 2014 tezamen met de spoorconfiguratie ingestemd met de realisatie van de 
bustunnel. Provinciale Staten heeft in maart 2015 hiervoor een realisatiebesluit genomen en 
daarmee het krediet ter beschikking gesteld, samen met de andere onderdelen van de 
spoorknoop. 

Organisatie 

In het project Groningen Spoorzone werken de provincie Groningen, ProRail, NS, Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu en gemeente Groningen samen. In de gezamenlijke stuurgroep 
vindt besluitvorming plaats. 

De gemeente is primair verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling ten zuiden van de 
sporen, de herinrichting van het voorplein en de fietstunnel (en stallingen). De provincie is 
risicodragend verantwoordelijk voor de spoorse ingrepen (transfer, spoorconfiguratie en 
opstelterrein). De provincie is opdrachtgever voor ProRail, hiertoe gedelegeerd door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Op 14 maart 2014 is de Samenwerkingsovereenkomst Spoorknoop Groningen getekend, 
volgend op een eerder gesloten intentieovereenkomst uit (2011). In de 
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samenwerkingsovereenkomst zijn de uitgangspunten voor de samenwerking en 
planontwikkeling verwoord. 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de volgende deelprojecten onderscheiden: 

1. Uitbreiden en verbeteren van de transfer op station Groningen (extra perrons, een 
perrontunnel die ontworpen en uitgevoerd wordt om tevens te kunnen fungeren als 
interwijkverbinding ter voorbereiding op de eventuele realisatie van de zuid entree 
zoals bedoeld in Deelproject 11, alsmede aanpassing van het/de vigerende 
bestemmingsplan(en), aanpassing(en) aan het Stationsgebouw die het gevolg zijn van 
de uitbreiding en/of verbetering van de transferfunctie). 

2. Realisatie van verhuurbare ruimten ter vervanging. 

3. Zijperron station Groningen Europapark. 

4. Verbetering en uitbreiding spoorconfiguratie, incl. opheffen overweg 
Esperantostraat. 

5. Realisatie van een nieuw opstelterrein en vrijmaken bestaand terrein. 

6. Aanpak van knelpunten op het stationsplein. 

7. Realisatie van een bustunnel onder het stationsemplacement en de aansluitende 
infrastructuur. 

8. Realiseren van verhuurbare ruimten "extra". 

9. Fietsparkeren Stationsgebied noordzijde. 

10. Fietsparkeren Stationsgebied zuidzijde. 

11. Realisatie entree zuidzijde transfer-/interwijktunnel. 

12. Gebiedsontwikkeling en -inrichting stationsgebied zuidzijde. 

13. Herinrichting Stationsgebied noordzijde 

14. Busstation. 

15. Vernieuwing Herewegviaduct. 

16. OVCP voorzieningen tijdelijke situatie. 

17. OVCP voorzieningen definitieve situatie. 

18. Fietstunnel. 

Communicatie 

Van 25 april tot 2 juni 2014 heeft actieve dialoog plaatsgevonden Op de inloopmarkten zijn 
in totaal bijna 450 belangstellenden geweest. Daamaast zijn nog verschillende 
informatieavonden gehouden met direct aanwonenden. In totaal zijn 92 reacties ontvangen 
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met daarin ruim 200 geformuleerde reacties op de plannen. De actieve dialoog heeft op een 
aantal onderdelen geleid tot voorstellen voor planwijziging en daamaast een aantal 
onderzoeksopdrachten. 

Daamaast is er afgelopen periode intensief contact geweest met onder meer de bewoners 
van Helperzoom ten behoeve van de realisatie van een derde perron van station Europapark 
Groningen. Binnenkort wordt het bestemmingsplan aan uw raad ter besluitvorming 
aangeboden. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. 

Herewegspoorviaduct 

Per brief van 11 oktober 2013 is de gemeenteraad geinformeerd over de resultaten uit de 
verkennende studie naar de vernieuwing van het Herewegspoorviaduct. Op basis van de 
verkennende studie is Pro Rail (met onderaannemer Movares) opdracht verstrekt een 
voorkeursvariant voor de vernieuwing van het Herewegspoorviaduct uit te werken, met 
bijbehorend programma van eisen. 

U heeft op 26 november 2015 besloten tot uitstel van de vervanging van het 
Herewegviaduct tot 2028, waarbij u middelen ter beschikking heeft gesteld voor het 
uitvoeren van groot onderhoud. Dit groot onderhoud wordt in 2015 uitgevoerd. Reden voor 
dit uitstel is onder meer het verzoek van Groningen Bereikbaar om de vervanging uit te 
stellen om samenloop met 1 *̂̂  fase ARZ en Paterswoldseweg te voorkomen. 

Daamaast heeft u destijds ook de voorkeursvariant voor de vervanging van het 
Herewegspoorviaduct vastgesteld. Belangrijk winstpunt is dat met ProRail is 
overeengekomen dat de hoogte van het viaduct, alsmede de locatie van de steunpunten, bij 
vervanging in 2028 niet gewijzigd hoeft te worden. 

RISICO'S 

Groningen Spoorzone 

- Ambitieniveau en investeringen 

De financiele opgave voor de gemeente is direct verbonden aan de door de gemeente 
geformuleerde ambitie om het gebied ten zuiden van het spoor te ontwikkelen tot een 
aantrekkelijk stedelijk gebied en aan de noordzijde van het station de verbinding met de 
binnenstad te verbeteren en het voorplein op te knappen. Willen we in de toekomst deze 
ambities waarmaken, dan zaI dat te zijner tijd (forse) investeringen met zich meebrengen. De 
omvang van die investeringen zaI afhangen van nadere planuitwerking, planfasering, en 
beschikbare (i.e. beschikbaar gestelde) middelen. Gedacht kan worden aan het realiseren 
ketenvoorzieningen, aanpassingen hoofdontsluiting Parkweg-Parkwegviaduct/Emma-
viaduct, vormgeving entree zuidzijde, grondverwerving, bodemsanering, bouw- en woonrijp 
maken, aanpassingen voorplein, busstation en plankosten. 

Tijd 
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De spoorse onderdelen van het project Groningen Spoorzone hebben een dwingend tijdpad 
in verband met de nieuwe spoorconcessie in 2020 en het RSP budget. Beoogd wordt de 
uitvoeringswerkzaamheden te hebben afgerond voor 2020 (start aanbestedingsprocedure 
medio 2015 voor de spoorse onderdelen (4"̂ ^ spoor met voorzieningen) en start 
aanbestedingsprocedure overige onderdelen medio 2016). 

- Kansen voor gebiedsontwikkeling 

Om verlies van kansen te voorkomen -mede gelet op de langjarige gebiedsontwikkeling aan 
de zuidzijde- is het van belang dat de gemeente tijdig haar elementen inbrengt (bijvoorbeeld 
fietstunnel, vormgeving zuidentree) en door actieve planvorming voorkomt dat op korte 
termijn aan te leggen infrastructuur toekomstige gebiedsontwikkeling blokkeert. 

- Veelheid aan belangen 

De samenwerking tussen partijen verloopt goed en de overlegstructuur is in maart 2014 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het continue transparant maken van 
belangen en het tijdig identificeren van eventuele tegenstrijdigheden is voorwaardelijk voor 
een gestructureerde planvorming. 

FINANCIEN 

De gemeente is initiatiefnemer voor de aanleg van een spoorkruisende fietstunnel (raming € 
12 min.) U heeft hierover in februari 2014 een principe besluit genomen. Voor de spoorse 
onderdelen is de provincie Groningen risicodragend opdrachtgever. Het betreft een 
investering van circa € 200 miljoen. De gemeente draagt (getrapt) bij via het RSP, bijdrage 
Raamwerk Regiorail en een bijdrage van het Rijk uit het programma Ruimte voor de fiets . 
Voor de aanleg van de fietstunnel (€ 12 mIn.) en de ondergrondse fietsenstalling (€ 16,5 
mIn.) aan de zuidzijde zaI de gemeente (bij positieve besluitvorming) risicodragend 
opdrachtgever zijn. Overigens lopen hierover nog gespreken met de provincie Groningen. De 
kosten voor aanleg van de beoogde bustunnel (met aansluitende infrastructuur) worden 
geraamd op € 30 miljoen. Beoogde dekking komt uit RSP-middelen en mogelijk uit de 
exploitatiewinst die de aanleg van de tunnel met zich meebrengt. De provincie zaI fungeren 
als opdrachtgever. 

Stand van de kredieten 
Raadsbesluit 17 december 2008, nr. 6 g € 300.000 

Raadsbesluit 22 april 2009, nr 6 b, nr.412 € 242.000 

Raadsbesluit 17 februari 2010, nr. 603)= € 458.000 

Raadsbesluit 17 november 2010, nr. 6g € 851.000 

Raadsbesluit 30 november 2013, nr. 8c €490.000 

Raadsbesluit 23 april 2014, nr. 6k € 500.000 

Raadbesluit 24 September 2014 nr. 6d € 500.000 
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Raadsbesluit 18 februari 2015 nr. 8cl € 1.000.000 

Totaal € 4.341.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 € 3.086.000 

Herewegviaduct 

De totale investeringskosten voor de vervanging werden op basis van de 
verkenningenstudie, waarover de gemeenteraad in oktober 2013 is geinformeerd, geraamd 
op 25-30 miljoen euro. Op verzoek van Groningen Bereikbaar heeft het college onderzocht 
om de vervanging van het Herewegviaduct uit te stellen zodat er geen raakvlak meer is met 
de projecten ARZ en ondertunneling van de spoorwegovergang Paterswoldseweg. Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat uitstel mogelijk is tot 2028. 

Stand van de kredieten 
Voor de Herewegspoorviaduct heeft uw raad in totaal een krediet van €1505.000 
beschikbaar gesteld: 

Raadsbesluit 26 oktober 2011, nr. 8c € 80.000 

Raadsbesluit 30 oktober 2013, nr. 8c € 200.000 

Raadsbesluit 23 april 2014, nr. 6k € 25.000 

Raadsbesluit 26 november 2014 nr. 6d € 1.200.000 

Totaal € 1.505.000 

Stand van de uitgaven 

Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 € 133.000 
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OOSTERHAMRIKZONE 

VOORTGANG 

Inleiding 
De Oosterhamrikzone is in beweging. Marktpartijen zien de Oosterhamrikzone als een 
belangrijk ontwikkelgebied voor nieuwe woningen. Ook speelt de Oosterhamrikzone een 
belangrijke rol in de verbindingsdiscussie voor de bereikbaarheid van het UMCG en de 
noordoostelijke stadsdelen. De omgeving uit tegelijk haar zorgen over een toename van 
studenten, parkeerproblematiek en een (mogelijke) nieuwe verbinding door de wijk. Reden 
te meer een open en transparant proces te doorlopen met betrokken partijen en de 
omgeving. Het vertrekpunt hierbij is de Routekaart Oosterhamrikzone, die dynamische 
ontwikkelroutes biedt voor de toekomst van het gebied. 

Routekaart Oosterhamrikzone 
De Raad heeft in november 2013 de Routekaart Oosterhamrikzone ontvangen en vormt het 
nieuwe vertrekpunt voor de toekomst van dit gebied. De belangrijkste opmerkingen van uw 
raad over de Routekaart waren: 

1) De wens om te komen tot een goed participatieproces rondom de besluitvorming 
van de autobereikbaarheid van het UMCG; 

2) De wens tot afstemming met de woonbootbewoners tot een goede invulling van de 
oever. 

In augustus 2014 hebben wij u een brief gestuurd (kenmerk: 4514288) met daarin een 
overzicht met de stand van zaken van bouwinitiatieven in de zone. Wij hebben de 
overzichtskaart opnieuw bijgevoegd in deze rapportage. 

Bereikbaarheid UMCG en Flanstudie vervanging Gerrit Krolbrug 
Een nieuwe multimodale verbinding in de Oosterhamrikzone als alternatief voor een 
autoverbinding via de Gerrit Krolbrug is van grote betekenis voor de ontsluiting en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het UMCG en de Binnenstad. Deze opiossing ligt gevoelig in 
de aangrenzende woonbuurten. 

Dat geldt overigens ook voor de keuze om uitsluitend de Gerrit Krolbrug te vervangen, 
aangezien dit een aanzienlijke groei van het autoverkeer op de Korreweg met zich mee gaat 
brengen. Het betreft hier niet alleen een verkeersvraagstuk, maar heeft ook economische en 
leefbaarheidseffecten en biedt kansen voor wijkontwikkeling. 

De kans ligt er nu vanwege de noodzaak om de bruggen aan te pakken. Wij hebben u 
hierover in juli per brief geinformeerd (kenmerk: 4487756). In de afgelopen periode hebben 
we een drietal varianten voor zowel de Gerrit Krolbrug als voor de verkeersafwikkeling voor 
een nieuwe autoverbinding door de Oosterhamrikzone verder uitgewerkt. Daarover is 
overleg geweest met een brede klankbordgroep en is een inloopbijeenkomst in mei 2015 
georganiseerd voor alle belanghebbenden. 
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In het bestuurlijke overleg tussen het rijk, de provincie en de gemeente is destijds de scope 
van de planstudie Gerrit Krolbrug verbreed tot over de verbinding via de Oosterhamrikzone. 
Inmiddels hebben partijen dat het rijk zich beperkt tot de vervanging van de Gerrit Krolbrug 
en de regio (provincie en gemeente) verantwoordelijk zijn voor de verbinding in de Ooster-
hamrik zone. Deze constructie biedt bij nader inzien betere vooruitzichten op financiering 
dan een coalitie met het rijk. 

Planning 
Opstellen uitvraag variantenstudie: feb.-april 2014 
Uitvraag Variantenstudie: april-juli 2014 
Beoordeling concept variantenstudie: juli-sept 2014 
Vaststellen bestuurlijke voorkeursvariant(en): sept'14 -jun. '15 
Vaststellen voorkeursvariant eind 2015 

Oosterhamrikkade noordzijde, locatie A en B en particuliere kavels Locatie A 
Direct naast deelgebied A komen een aantal particuliere kavels in ontwikkeling. Voor het 
bouwplan van Kooi (locatie van de voormalige drukkerij van Denderen / 32 stuks 
jongerenhuisvesting) is een omgevingsvergunning afgegeven. De bouw van dit complex is 
begin 2015 gestart. Het plan van Nijhuis Bouw op de ABN-AMRO locatie (36 zelfstandige 
wooneenheden voor jongeren) is voorlopig geparkeerd. We hebben Nijhuis Bouw gevraagd 
om in het verlengde van locatie B (zie hierna) een voorstel te doen voor uitsluitend 
grondgebonden woningen op de gemeentelijke gronden in deze strook. 

Locatie B 
De ontwikkelaars KUUB en Nijhuis ontwikkelen locatie B tot 'Stadsvilla's', grondgebonden 
woningen, met mogelijkheden tot het creeren van woon-werkeenheden, beneden-
bovenwoningen of geclusterde eenheden (geen studio's, minimaal 60 m2) in drie tot vier 
bouwiagen. Zij worden aan de achterzijde via een (vent)weg ontsloten. Parkeren gebeurt op 
eigen terrein. De doelgroep betreft meerpersoonshuishoudens, zoals jonge stellen, gezinnen 
en senioren. De verkoop van de woningen is in augustus 2014 gestart. De verkoop verloopt 
oorspoedig. De bouw start nog voor de zomer van 2015. 

De koopovereenkomst met Nijhuis Noord over de verkoop van 2 fasen van locatie B is 
getekend. Het bedrijf Lichtpunt kan zijn huidige locatie tot 1 juli 2015 blijven huren. De 
overige panden zijn gesloopt en de ondergrond gesaneerd. 

Oosterhamrikkade noordzijde, locatie C 
Dit deelproject is momenteel 'on-hold' gezet in afwachting van de uitkomsten van de 
planstudie vervanging Gerrit Krolbruggen. 

Oosterhamrikkade zuidzijde, locatie D 
Ook deze locatie 'on-hold' gezet in afwachting van de uitkomsten van de planstudie 
vervanging Gerrit Krolbrug. 

Plan M (voormalig distributiecentrum UMCG) 
Ontwikkelaar Urban Interest heeft in november 2013 een aanvraag ingediend voor een 
omgevingsvergunning voor de Oosterhamrikkade 5, 7 en 9. Deze is inmiddels verleend en de 
bouw is gestart. Tijdelijk is een bouwpauze ingelast om nader onderzoek te verrichten naar 
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eventuele maatregelen tegen aardbevingsschade. Samen met de woonbootbewoners van 
het aangrenzende deel van de kade maken we een bescheiden plan voor de vergroening van 
de kade en een daarop gebaseerde regulering van het gebruik van de oever. 

Alfa-Laval 
De voorbereidingen zijn gestart om de Alfa Laval-locatie eind 2014 leeg te krijgen. De laatste 
contracten zijn ontbonden en de gebruikers geinformeerd. Op dit moment loopt nog een 
procedure tegen een tweetal gebruikers. Het complex wordt begin 2015 gesloopt. Dit vergt 
bijzondere aandacht vanwege de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. De verdere 
planvorming wordt in het voorjaar van 2015 opgestart. 

Oosterhamrikkade zuidzijde 
In de brief van 19 augustus 2014 (kenmerk: 4514288) hebben we u geinformeerd over twee 
nieuwe initiatieven. Te weten de 'Oude Taxicentrale' (OHK zz 103-107) en een plan voor de 
'Biemanslocatie' (OHZzz 115-117). 

- Oude Taxicentrale 
In het bouwplan 'oude taxicentrale' worden 180 appartementen voor jongeren tussen de20 
en 28 gerealiseerd, met 27 parkeerplaatsen. Het ontwerp is energiezuinig, en biedt de 
mogelijkheid uit de breiden naar grotere eenheden. Het preadvies van de welstand is 
positief. Wel vraagt de huidige opzet een beperkte aanpassingen van het bestemmingsplan. 
De mogelijkheden voor projectfinanciering (in het kader van het Bouwoffensief) voor de 
Oude taxicentrale worden onderzocht. 

- 'Plan Biemanslocatie' 
Ontwikkelaar Esprit heeft de gemeente medio 2014 benaderd met een initiatief voor een 
complex gericht op jongerenhuisvesting. De plannen verkeren in een pril stadium 
(volumestudies). Het betreffen 140 appartementen a 23m2 en 54 appartementen a 47m2. 

Inrichting oever Oosterhamrikkade zuidzijde 
Orienterende gesprekken zijn gevoerd met woonbootbewoners over een plan van aanpak 
voor de inrichting van de oever. Ook hier speelt de uitkomst van de planstudie vervanging 
Gerrit Krolbrug een belangrijke rol. 

Broedplaats Paradijsvogelstraat 
Leegstandsbeheerder Carex heeft de Paradijsvogelstraat 10-13 in de afgelopen jaren 
getransformeerd tot een succesvolle Broedplaats waar de creatieve Industrie een thuishaven 
heeft gevonden. Wij zijn met Carex overeengekomen dat zij de Broedplaats voor de 
komende vijf jaar verder mogen ontwikkelen. De gemeentelijke eigenaarslasten worden 
hierbij tot een minimum beperkt. In overleg met de omgeving krijgen de panden een facelift. 

Toentje & Stadswerf 
Samen met Nijestee, bewoners en Toentje/Voedselbank hebben we een traject opgestart 
om het bouwterrein van Nijestee in te richten als een tijdelijk stuk stad, gefmancierd vanuit 
bewonersparticipatie en ondersteund door het gemeentelijk armoedebeleid. Eind 2013 is 
Toentje geopend, daamaast hebben de bewoners vanuit NLA-middelen een budget 
gekregen het overige deel van het bouwterrein van Nijestee tijdelijk in te richten. Inmiddels 
hebben de initiatiefnemers ook een voorstel voor een kleine veestapel onder de naam 
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"Kakelt en knort" voor het aangrenzende terrein ingediend. Hieraan hebben we onze 
medewerking toegezegd. 

Spoedsanering locatie Simmeren 
Op locatie Simmeren (oostzijde Van Starkenborghkanaal) wordt in de loop 2015 begonnen 
met een spoedsanering. 

Initiatief fietssteigerbrug Oosterhamrikbaanbrug VBNO en Gjaltema 
Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) en steigerbouwer Gjaltema hebben een initiatief 
ingediend voor het aanleggen van een fietssteigerconstructie aan de Oosterhamrikbaanbrug. 
Dit zou kunnen zorgen voor: 

- een betere fiets bereikbaarheid voor Kardinge; 
- ontlasting van de Gerrit Krolbrug; 
- een betere bereikbaarheid van bedrijventerrein Uigersmaweg en Uigersmaborg Noord. 

We hebben de mogelijkheden van een dergelijke constructie op haalbaarheid en veiligheid 
getoetst. Technisch is deze constructie uitvoerbaar. Maar aangezien voor een fietsroute in 
beide richtingen ook de busbaan moet worden gereconstrueerd, is dit initiatief financieel 
niet haalbaar. De mogelijkheid voor een fietsroute wordt meegenomen in de studie naar een 
nieuwe auto-ontsluiting van het stadsdeel door de Oosterhamrikzone. 
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RISICO'S 

Naast de algemene risico's zijn de volgende risico's specifiek van toepassing: 

Ten aanzien van de locatie Simmeren speelt een aanvullend risico met betrekking tot de 
kosten van saneren in verband met de asbestverontreiniging; 
Een risico is de uitgifte van woningbouw en bedrijfsterreinen. Als gevolg van de huidige 
economische omstandigheden stagneert de marktvraag. De beheersbaarheid hiervan 
voor de woningbouw is gering. Voor zover er wel vraag is (jongerenhuisvesting) is 
er/lopen we risico op weerstand vanuit de omgeving; 
Voor zowel bodemsanering als sloopkosten geldt een hoog risico. Voor de sanering 
weten we dat er vervuiling is. Daarom hebben we vooraf een uitgebreide inventarisatie 
uitgevoerd waardoor we de risico's beter kunnen inschatten. Voor sloopkosten is een 
m^-prijs neergezet die kan fluctueren afhankelijk van wel of geen asbest. 
Voor de Oosterhamrikzone geldt het risico van leegstand en verpaupering. Hiervoor is 
een actieplan {=Routekaart) opgesteld dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe 
ontwikkelingsstrategie. 
In September 2013 zijn de uitkomsten van de studie 'Bereikbaarheid UMCG' 
gepresenteerd maar we hebben nog geen standpunt genomen over de meest wenselijke 
opiossing. In samenspraak met het Rijk en de Provincie wordt het vervolgproces verder 
vormgegeven. Hierbij zijn alle stakeholders in beeld gebracht over de aanpak en onze 
inzet. Wij hebben u hierover geinformeerd in de brief van 16 juli 2014 (kenmerk: 
4487756. Aangezien de regierol niet bij ons ligt, maar bij de provincie en het strakke 
tijdsschema opgelegd door het Rijk ligt bij ons de opgave om daarbinnen de participatie 
zo goed mogelijk vorm te geven. Inmiddels is in het bestuurlijke overleg vastgesteld, dat 
de aanpak van de Gerrit Krolbrug vooral een aangelegenheid van het Rijk is en dat de 
regio verantwoordelijk is voor de verbinding door de Oosterhamrikzone. Wij schatten in 
dat de mogelijkheden voor financiering door het commitment van de provincie groter 
zijn worden. 

FINANCIEN 

De totale kosten worden geraamd op € 50.657.000. De grondopbrengsten worden geraamd 
op € 28.480.000. Aan bijdragen, inclusief genoemde aanvullende dekking, is € 22.177.000 op 
eindwaarde geraamd, waarvan al € 20.080.000 is gerealiseerd en geboekt. Kosten, bijdragen 
en opbrengsten resulteren in een sluitende exploitatiebegroting. 
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Stand van de kredieten 
Besluit 27-02-2002, nr. 196 1.706.599 
Besluit 29-01-2003, nr. 199 1.127.000 
Besluit 17-12-2003, nr. 175 175.000 
Besluit 17-12-2003, nr. 153 14.700.000 
Besluit 31-05-2006, nr. 34 5.461.000 
Besluit 28-06-2006, nr. 6g 1.236.000 
Besluit 20-06-2007, nr. 12 5.430.000 
Besluit 28-05-2008, nr. 6g 179.000 
Besluit 26-08-2008, nr. 6h 399.000 
Besluit 28-10-2009, nr. 61 46.000 
Besluit 29-9-2010, nr. 6c 231.000 
Besluit 15-12-2010, nr. 6e 9.275.000 
Besluit 30 maart 2011, nr. 7c 102.700 
Besluit 25 januari 2012 6g -/- 519.000 
Besluit 30 januari 2013 8b-12 -/- 837.000 
Besluit 18 december 2013, nr.6i 1.857.000 
Besluit 17 december 2014, nr. 6u 1.785.000 
Totaal toegestane kosten van het plan 42.355.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 36.396.000 
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AANPAK RING ZUID 

HISTORIE 

• 2009: bestuursovereenkomst met de minister van Verkeer en Waterstaat; 
• December 2009: start planstudie; 
• 22 december 2010: publicatie van het voornemen (Kennisgeving) van de minister van 

Infrastructuur en Milieu om een Milieu Effect Rapport (MER) op te stellen voor de 
tweede fase van het project Aanpak Ring Zuid. Dat wil zeggen: een onderzoek naar 
de gevolgen van de ombouw van deze weg voor haar omgeving; 

• 7 november 2011: minister stemt in met het Voorlopig Ontwerp. Deze werkt het 
projectbureau uit in een definitief ontwerp. Ook werken we aan het MER, die als 
onderdeel van het Ontwerp Tracebesluit (0TB) de inspraak in zaI gaan; 

• 29 augustus 2013: publicatie Ontwerp Tracebesluit/ Milieu effect rapport door 
Minister publicatie Ontwerp Inrichtingsplannen door college van B&W. Inspraak van 
30 augustus tot en met 11 oktober 20131. Publicatie Gezondheidseffectscreening; 

• 17 oktober 2013: publicatie Ontwerpbesluit omgevingsvergunning; Helperzoom
tunnel, Groningen door het college; zienswijzeperiode van 18 oktober tot en met 
28 november 2013; 

• 30 September 2013: presentatie expert opinion in opdracht van de gemeenteraad; 
8 oktober 2013: bespreking Ontwerp Tracebesluit/ Milieu effect rapport en Ontwerp 
Inrichtingsplannen in raad, 9 moties zijn ingediend als zienswijze; 
21 mei 2014: het college informeert de raad over de tussenstand van het 
Tracebesluit, de Inrichtingsplannen en de aanleg van de Helperzoomtunnel; 
Juni 2014: behandeling tussenstand van het Tracebesluit, de Inrichtingsplannen en de 
aanleg van de Helperzoomtunnel in de raad, 12 moties zijn aangenomen in de 
vergadering van 25 juni; 
9 juli 2014: informeren raad over voortgang Tracebesluit en de voorbereiding van de 
marktbenadering; 
29 September: publicatie Tracebesluit (minister) en inrichtingsplannen (college), 
daamaast heeft het college de omgevingsvergunning voor de aanleg van de 
Helperzoomtunnel aangelegd, start beroepsperiode omgevingsvergunning (t/m 10 
november); 
3 oktober tot en met 13 november 2014 beroepsperiode Tracebesluit. Tegen de 
Inrichtingsplannen kon geen beroep worden aangetekend; 
16 december 2014: Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeente 
Groningen hebben een realisatieovereenkomst vastgesteld voor het project Aanpak 
Ring Zuid. 19 december 2014 aankondiging start aanbestedingsprocedure. 

VOORTGANG 

Op 29 augustus 2013 zijn het Ontwerp Tracebesluit en de Ontwerp-inrichtingsplannen voor 
het onderliggend wegennet gepubliceerd, waarna tussen 30 augustus 2013 en 11 oktober de 
zienswijzenperiode plaatsvond. De eerste kwartalen van 2014 stonden in het teken van het 
verwerken, beoordelen en afwegen van de ingediende zienswijzen. Op 21 mei 2014 is een 
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tussenstand aan de raad en het publiek gepresenteerd, waarna op 29 September 2014 het 
Tracebesluit is ondertekend door de Minister van Infrastructuur en Milieu. Gelijktijdig stelde 
het college de inrichtingsplannen voor het onderliggende wegennet vast, en namen zij het 
besluit over de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Helperzoomtunnel. Het 
Tracebesluit en de omgevingsvergunning zullen naar verwachting medio 2015 
onherroepelijk zijn. Verder is in 2014 gestart met de voorbereiding van de realisatiefase, in 
de vorm van aanbestedingsdocumenten en een actualisatie van de bestuursovereenkomst 
uit 2009: de Realisatieovereenkomst. Eind 2014 is de aanbesteding gestart met de 
publicatie van de aankondiging. In 2015 wordt het proces van aanbesteding doorlopen en 
via een concurrentiegerichte dialoog wordt de uiteindelijke aannemer geselecteerd (begin 
2016). 

RISICO'S 

Ten behoeve van deze risicobeheersing zijn de belangrijkste risico's van het project in beeld 
gebracht, en zijn beheersmaatregelen benoemd. Deze risico's verschuiven gedurende het 
proces en worden dan ook continue geactualiseerd. Dit voorjaar is de risicoanalyse voor 
vervolgfase gehouden. De belangrijkste risico's van de aanbestedingsfase zijn hieronder 
benoemd: 

1) Optimalisaties kunnen niet worden gerealiseerd. 

De realisatie van een ontbrekende schakel in het nieuwe Zuiderplantsoen, een fiets- en 
voetgangersverbinding ter hoogte van de huidige Esperanto-kruising, is een diepe wens van 
de stad, en maakt onderdeel uit van een optimalisatiepakket. Ook in dit optimalisatiepakket 
zitten een 'groene aankleding' van het nieuwe Julianaplein, de ingang van de verdiepte 
ligging, en het realiseren van een volledige aansluiting ter hoogte van de Europaweg. Alle 
optimalisaties maken onderdeel uit van de uitvraag aan de aannemers, maar komen (deels) 
te vervallen als blijkt dat deze alsnog niet financieel haalbaar zijn ten opzichte van de scope. 
De realisatie is afhankelijk van de markt en het optreden van risico's die die het budget 
beinvloeden. 

2) Verwerking van eisen naar contract is onvoldoende, of eisen zijn van onvoldoende 
kwaliteit of integraal 

De gekozen aanbestedingsvorm is 'design & construct'. Dit betekent dat de aannemer een 
ontwerp maakt op basis van systeem- en proceseisen, deels gevoed door klanteisen van 
beheerders en stakeholders. Als de eisen incompleet, kwalitatief onvoldoende zijn, 
conflicteren of anders geinterpreteerd worden door de aannemer, beinvloedt dit de 
kwaliteit en het proces. Door meer tijd voor de voorbereiding te nemen kan het risico 
beheerst worden. 

3) Kabels en leidingen voor planfase onderschat 

De zuidelijke Ring Groningen (ZRG) ligt op een knooppunt van kabels- en leidingen. De 
verleggingsopgave wordt bemoeilijkt door de beperkte aanwezige ruimte. Het risico bestaat 
dat er onvoldoende tijd is genomen voor een goed overzicht van de opgaven en 
alternatieven, wat zich uit in risico's in tijd, geld en omgeving. Voor de gemeente zelf kan dit 
aan de orde zijn voor de riolering. 
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4) Meer overlast voor omwonenden en bedrijven ervaren tijdens de ombouw dan vooraf 
vastgesteld 

Ondanks de uitdaging aan de aannemer om slim te bouwen (plannen) en daardoor de hinder 
te beperken, kan de omgeving de overlast zwaarder ervaren dat vooraf ingeschat. Dit risico 
vraagt naast een goede contractvoorbereiding ook goede informatievoorziening over 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de bouw. De communicatie hierover moet 
adequaat en helder zijn, dienstverlening klantgericht. 

5) Versoberingen in de scope 

De drie partners werken met een taakstellend budget. Dit vraagt om een goede 
projectbeheersing. Mochten overschrijdingen die niet financieel in het project op te vangen 
zijn zich voordoen, dan zijn versoberingen in de scope aan de orde. Dit kan ten koste gaan 
van de kwaliteit en omgeving. 

FINANCIEN 

Voor de ZRG is een budget beschikbaar van € 624 miljoen euro (€ 424 mIn. RSP gelden, € 200 
mIn. MIRT gelden). De samenwerkende partijen betalen de kosten van inzet van mensen en 
middelen ten behoeve van de planfase en realisatie uit dit bovenstaande budget. 

Voor de kosten van de voorbereiding van het in 2009 gepresenteerde BVA voor de Zuidelijke 
Ringweg Groningen heeft u op 17 december 2008 (€ 400.000) en 25 november 2009 (€ 
500.000) kredieten beschikbaar gesteld, totaal € 900.000. Dit betreft zowel de kosten voor 
de projectorganisatie als ook interne uren en kosten. Bij deze laatste gaat dan om het 
beoordelen van de producten van de projectorganisatie, ambtelijke en bestuurlijke 
advisering, strategische adviezen en proceskosten. 

Voor de voorbereiding tot en met eind 2010 heeft u op 20 oktober 2010 een krediet van € 
500.000 beschikbaar gesteld, waarmee het totaal aan voorbereidingskosten op € 1,4 miljoen 
euro komt. Het benodigde aantal uren voor beoordeling en advisering bleek in 2010 echter 
lager dan geprognosticeerd, waardoor er voldoende krediet resteerde voor beoordeling en 
advisering voor het grootste gedeelte van 2011. 

De kosten voor het beoordelen van de producten van de projectorganisatie en de ambtelijke 
en bestuurlijke advisering heeft uw raad in januari 2012 een krediet van €250.000 
beschikbaar gesteld. Daarna is in juni 2012 een nieuw krediet vastgesteld van €375.000 wat 
toereikend moet zijn tot en met het 2e kwartaal 2013. 

Voor 2013 heeft uw raad middelen ter beschikking gesteld voor plankosten voor grote 
infrastructuurprojecten in de programmabegroting. Op 2 juli 2014 is bij de vaststelling van 
voortgangsrapportage 1 een aanvullend krediet van € 375.000,- beschikbaar gesteld voor de 
gemeentelijke plankosten. 
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Stand van de kredieten (gemeentelijke plankosten) 
Besluit 17-12-2008 400.000 
Besluit 25-11-2009 500.000 
Besluit 20-10-2010, nr. 6g 500.000 
Besluit 25-01-2012 250.000 
Besluit 20-06-2012, nr. 7b 375.000 
Besluit 12-06-2013, nr. 6k - 26 juni 2013 200.000 
Besluit 02-07-2014, 6d 375.000 
Totale toegestane kosten 2.600.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 2.423.000 
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EEMSKANAALZONE 

VOORTGANG 

De ontwikkeling van de Eemskanaalzone (EKZ) is van belang voor Groningen als uitbreiding 
van het centrum (stedelijk wonen) en als motor van de Groninger economie. Binnen de EKZ 
onderscheiden we een aantal projecten die wij hieronder toelichten. 

Kop van Oost II 
Ontwikkelaar Heijmans ontwikkelt de 2̂  fase van de Kop van Oost (Houtunielocatie). Het 
plan is aangepast aan de huidige marktomstandigheden met meer grondgebonden 
woningen in plaats van appartementen. Wij hebben meegewerkt aan de hiervoor 
noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Inmiddels is de verkoop en bouw gestart 
voor de eerste fase. De interesse is groot en Heijmans zaI in mei starten met de 2''̂  fase. 

Berlagetrace 
Het grootste deel van de werkzaamheden voor het Berlagetrace zijn afgerond, afgezien van 
de nogte realiseren verkeersafwikkeling tussen de Berlagebrug en de toekomstige Sontbrug. 
Deze verkeersafwikkeling is nauw afgestemd op het ontwerp van het Sontwegtrace. 

Opstarten en afronden van deze laatste werkzaamheden was mede afhankelijk van de 
benodigde verwervingen van onder meer Sontweg 15, 17 en 19. Met alle partijen is nu 
overeenstemming: Sontweg 17 is inmiddels aangekocht door de gemeente, en Sontweg 19 is 
vrijwel verbouwd. Voor Sontweg 15 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Uiterlijk in mei 
2016 worden de panden circa 12 meter ingekort, waardoor ook het laatste deel van het 
Sontwegtrace gerealiseerd kan worden. Medio 2016 is daarmee het hele trace gereed. 

Sontwegtrace 
In april 2011 heeft uw raad besloten het Sontwegtrace verder uit te werken. In november 
2012 is het uitvoeringsplan Sontwegtrace door de raad vastgesteld (raadsvoorstel 
R012.3141549). 

Het Sontwegtrace bestaat uit de realisatie van zes verschillende deelprojecten: 
1. Sontweg, reconstructie fase 1 - aanpak Europaweg (klaar) 
2. Sontweg, reconstructie fase 2 (gestart, afronding zomer 2015) 
3. Eltjo Ruggeweg, aansluiting Sontweg en Bornholmstraat (95% klaar, valt onder de 

exploitatiebegroting Berlagetrace) 
4. Sontbrug ( 75 % van de werkzaamheden klaar - opievering September 2015) 
5. St. Petersburgweg, herinrichting (klaar). 
6. St. Petersburgweg, aansluiting Oostelijke Ringweg (klaar). 
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Sontbrug 
Qua financiele omvang en risico is de te bouwen Sontbrug het belangrijkste onderdeel 
binnen het Sontwegtrace. In november 2012 is uw raad akkoord gegaan met het definitief 
ontwerp Sontwegtrace, de daaraan gekoppelde begroting van € 65 miljoen en het 
dekkingsvoorstel. Op 18 december 2013 is deze begroting van € 65 miljoen met € 9,1 miljoen 
naar beneden bijgesteld tot het niveau van € 55,9 miljoen, hoofdzakelijk naar aanleiding van 
de aanbesteding van de Sontbrug. 

Op 1 oktober 2013 heeft de gemeente aan de BAM Civiel de opdracht gegund voor circa € 17 
miljoen. Het project Sontwegtrace neemt binnen de begrote uitvoeringskosten een 
percentage onvoorzien mee van 25% over het voorlopig gegunde bedrag van bijna € 17 
miljoen (= ca. € 4,2 miljoen). 

Werkzaamheden vorderen gestaag. Medio/eind 2015 is de Sontbrug gereed. De brug zaI dan 
de verbinding vormen tussen Meerstad en de binnenstad van Groningen. 

- duurzaamheid, ecologie en kunst (€ 1.520.000) 
Bij het vaststellen van het uitvoeringskrediet voor het Sontwegtrace formuleerde uw raad 
een aantal wensen op het gebied van duurzaamheid, ecologie en kunst. Binnen het 
aanbestedingstraject Sontbrug hebben we conform het raadsbesluit 2,5% duurzaamheid in 
plaats van 5% meegenomen. Wel hebben wij in het EMVI criterium het aspect duurzaamheid 
betrokken. De BAM heeft een duidelijke extra waarde toegevoegd, waarmee we extra in 
duurzaamheid investeren, passend binnen de aanbesteding. Daar waar in eerste instantie 
€980.000 aan duurzaamheid is geschrapt, neemt BAM voor zo'n € 835.000 aan extra 
duurzaamheidstaken op zich. Zouden we de overige, eerder bezuinigde 
duurzaamheidsaspecten alsnog meenemen, dan gaat het om (€ 980.000 - € 835.000 =) 
€ 155.000. Eenzelfde keuze geldt voor de ecologie-ambities (€ 350.000) en het toepassen 
van kunstuitingen (€ 190.000). 

Na realisatie van het totale project Sontwegtrace en indien middelen beschikbaar zijn, zullen 
we u voorstellen of en op weIke wijze de resterende duurzaamheids- ecologie en 
kunstambities (€ 695.000) kunnen worden gerealiseerd. 

- Aanbestedingsvoordeel (€9,1 miljoen) 
In de begroting van 18 december 2013 is voor het Sontwegtrace het investeringsniveau 
verlaagd van € 65 miljoen naar € 55,9 miljoen Eveneens is de dekking verlaagd met € 9,1 
miljoen door verlaging van de bijdrage van Meerstad. Het aanbestedingsvoordeel kan ook 
invloed hebben op de subsidiabele kosten en daarmee op de te ontvangen subsidiebijdrage. 
Voor dit risico is een voorziening opgenomen in het project. 

Samengevat volgt dan het dit beeld: 

Dekking van de € 55,9 miljoen investeringen is als volgt 
• bijdrage Meerstad (in 2016/2017): € 20,9 miljoen; 
• bijdrage RSP-overig: € 18,0 miljoen; 
• bijdrage FES: € 12,0 miljoen; 
• bijdrage BDU: € 5.0 miljoen; 

27 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015

209

Totaal € 55,9 miljoen 

Woonschepenhaven 
Op 18-12-2013 is de Revitalisering Woonschepenhaven inclusief taakstellend budget van € 
4,7 mljn door de raad vastgesteld. Op basis van besluitvorming bedraagt het krediet € 
5.194.000 (€ 5.000.000 -i- € 194.000 uit het verleden). 

Het plan heeft betrekking op een divers aantal zaken. Er wordt groot onderhoud aan de 
steigers uitgevoerd waardoor het comfort voor de gebruikers toeneemt en de levensduur 
van de steigers verlengd wordt. In overleg met het waterschap is besloten de binnendijk 
tussen het clubgebouw en het Eemskanaal te verbreden. Hierdoor neemt de sterkte van de 
dijk toe. De bodem van de haven wordt gebaggerd tot een diepte van 1,40 meter ten 
opzichte van het gebruikelijke waterpeil. Ter hoogte van de steigers en de oevers blijft de 
huidige streefdiepte van 1,20 meter gehandhaafd in verband met de stabiliteit van de 
steigers en oevers. Daamaast worden de nutsleidingen vernieuwd en de woonboten 
aangesloten op het aan te brengen riool. 

In oktober 2014 heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaatsgevonden. De 
opdracht is gegund aan een geselecteerde aannemer. De aannemer heeft zijn inschrijving 
gebaseerd op de randvoorwaarden die wij als gemeente op basis van de vooronderzoeken 
hebben gesteld. De afgelopen periode zijn aanvullende onderzoeken door de aannemer 
uitgevoerd, zoals beschreven in het contract. De aannemer heeft recent de melding gemaakt 
dat enkele onderdelen in- en rondom de haven in slechtere staat verkeren dan de 
vooronderzoeken hebben aangetoond. Inmiddels heeft uw Raad besloten extra budget ter 
beschikking te stellen om ook achterstallig onderhoud (meerwerk) uit te voeren. Het betreft 
de onderdelen steigers, damwand binnendijk en oever buitendijk. Dit extra budget is nog 
niet in onderstaand overzicht opgenomen. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. 

Visie Eemskanaalzone - deelgebied Boulevard 
In het deelgebied Boulevard willen we een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkmilieu 
realiseren, waarbinnen we de interne en exteme ontsluiting en de gewenste interwijk-
verbindingen voor langzaam verkeer op aantrekkelijke wijze vormgeven. Daarvan kan een 
stimulerende werking uitgaan op initiatieven vanuit de markt. De visie (bouwstenennotitie) 
is afhankelijk van de vorderingen van de woningbouwprojecten Kop van Oost II (Heijmans) 
en EKZ NZ Balkgat-locatie (AM). AM heeft aangeven voorlopig even een pas op de plaats te 
maken. Dit heeft ook gevolgen qua tijd voor het opstellen van de nieuwe visie hiervoor. Wel 
wordt momenteel onderzocht hoe en waar een fiets- voetgangersoversteek kan komen 
tussen Sontplein e.o. en de binnenstad. 

P+R Meerstad 
30 oktober 2013 heeft uw raad ingestemd met de geactualiseerde netwerkanalyse Regio 
Groningen-Assen. Onderdeel van deze actualisatie is de HOV-visie, waarin we de toekomst 
van busvervoer in de stad en regio weergegeven. P-t-R Meerstad maakt onderdeel uit van 
deze plannen. Momenteel wordt onderzocht wat de beste pIek is voor deze P+R en wat de 
kosten daarvoor zijn. 
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RISICO'S 

Naast de risico's die in de laatste GREX zijn genoemd, zien we een aantal risico's. Deze 
monitoren we zorgvuldig. 

- Woningbouwlocaties algemeen 
De financiele risico's betreffen de ingenomen grondposities en de potentiele 
opbrengstwaarde. We streven ernaar de aankopen voor woningbouw via 
locatieontwikkeling te compenseren. Op het moment dat de individuele ontwikkellocaties 
nader zijn uitgewerkt, kunnen we (deel)exploitaties opzetten. 

- Woonschepenhaven 
Een aantal bewoners blijft weerstand bieden tegen de uitvoering. Dit heeft in het recente 
verleden en heden geleid tot hoge kosten aan planvoorbereiding door vele gesprekken met 
het bestuur van Vereniging Woonschepenhaven Groningen, de bewoners, advocaten, 
klachten en meldingen en Ombudsman trajecten. Er is een reeel risico dat het alsnog komt 
tot een dagvaarding wat hoge kosten aan juridische ondersteuning (Stadsadvocaat) met zich 
meebrengt en daamaast claims/ stagnatiekosten van de aannemer. Beheersmaatregel: 
frequent gesprekken voeren tussen gemeente en bewoners incl. advocaten met als doel de-
escaleren. 

Als beheersmaatregelen zetten we in op in gesprek gaan (en blijven), bij vasthoudende 
weigering (dreigen met) intrekken ligplaatsvergunning. Dit is juridisch getoetst, en hierover 
is overeenstemming Burgemeester en Wethouder. 

- Schade aan woonboten en inventaris. 
Als beheersmaatregelen doen we een vooropname van de technische staat van onderhoud 
woonboten en deponeren we het rapport bij de notaris. 

- Schade aan schuurtjes en andere opstallen. 
Als beheersmaatregel is dit ondergebracht bij de aannemer. De eis tot inventarisatie is in het 
contract opgenomen. 

Het risico dat dit aanvullende financiele consequenties heeft voor de gemeente is wel 
aanwezig. Als beheersmaatregel vinden er individuele gesprekken plaats tussen aannemer 
en bewoners over de opstallen en worden de opstallen nu en in de komende periode 
getaxeerd. Hierdoor wordt de omvang van het risico in beeld gebracht. Het lijkt nu zo te zijn 
dat het risico slechts bij enkele woonboten aan de orde is. 

- Aanwezigheid Flora & Fauna verhinderen start (Inventarisatie in mei). 
Beheersmaatregelen: 1. Vanaf april-mei onderzoek uitvoeren 2. broedkasten plaatsen. 3. 
Rapporten ter beschikking stellen aan inschrijvers. 4. vertragingsclausule in contract 
opnemen. 

- Infrastructuur 
Het weerstandsvermogen voor Berlagetrace blijft vooralsnog staan op circa € 0,8 miljoen. 
Het risicoprofiel van het Sontwegtrace bestaat uit de drie volgende onderdelen: 
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1) Reserve onvoorzien - Sontbrug (€4,2 miljoen): 
Nu de aanbestedingsresultaten bekend zijn is het noodzakelijk om een risico op te nemen. 
De risicoreserve binnen het project is opgesplitst in twee delen. Het grootste gedeelte 
hiervan heeft betrekking op de Sontbrug. 

2) Weerstandsvermogen - overig Sontwegtrace (€0,8 miljoen): 
Het benodigde weerstandsvermogen binnen het project is ten tijde van de vorige herziening 
van eind 2013 verlaagd met € 2,3 miljoen van € 3,1 miljoen naar €0,8 miljoen. Het 
benodigde weerstandsvermogen wordt gevormd voor de nog te maken kosten exclusief de 
Sontbrug. Het risico van de overige onderdelen wordt als beperkt ingeschat en het 
noodzakelijke weerstandsvermogen bedraagt dan 0,8 miljoen (10% van circa € 8 miljoen). 

3) Mogelijk subsidieverlies RSP (€ 8,5 miljoen): 
Op basis van de gegevens uit de aanbesteding is ten tijde van de vorige herziening (eind 
2013) een raming gemaakt van de omvang van de subsidiabele kosten en de te realiseren 
subsidie. Op basis van deze raming was de voorziening voor het mogelijke subsidieverlies 
verhoogd tot € 8,5 miljoen. Een van de subsidievoorwaarden is namelijk dat de subsidie naar 
rato wordt verlaagd als de totale subsidiabele projectkosten lager zijn dan het minimale 
niveau. De stijging wordt veroorzaakt doordat enerzijds het aanbestedingsvoordeel en de 
overige kostenverlagingen leiden tot lagere subsidiabele kosten. 

Anderzijds hebben wij in de raming rekening gehouden met de mogelijkheid dat de post 
onvoorzien niet in zijn geheel besteed zaI gaan worden. Naarmate het project vordert zaI 
ook meer inzicht worden verkregen in de omvang van de te realiseren subsidie. Eventuele 
extra kosten kunnen ook leiden tot een veriaging van de voorziening voor het mogelijke 
subsidieveriies. 

De subsidieomvang wordt pas definitief bepaald op het moment dat het project is 
gerealiseerd en de subsidie afgerekend kan worden. In de tussenliggende periode 
onderzoeken we allereerst de mogelijkheden om de subsidie binnen het project zo optimaal 
mogelijk te benutten. Ook wordt gesproken met de provincie of de subsidiemiddelen in 
andere projecten gebruikt mogen worden (RSP-middelen). 

FINANCIEN 

De ontwikkelingen van de deelgebieden binnen de EKZ strekken zich uit over een groot 
aantal jaren, waarbij we in grote mate afhankelijk zijn van marktinvesteringen. Om de risico's 
te beperken, houden we de programma's zo fiexibel mogelijk; we kunnen aanpassingen 
inzetten om tekorten te verminderen. Door fiexibiliteit en fasering binnen de visie kunnen 
we maximaal op de marktomstandigheden inspringen en dit risico zoveel mogelijk beperken. 
Al deze ontwikkelingen hebben samen met een andere reeks ontwikkelingen een financiele 
vertaling gekregen binnen de (herziene) integrale exploitatiebegroting Eemskanaalzone. 
Hierbij gaan we in op investeringen en dekking voor de volgende reeks deelgebieden: 

• Sontwegtrace (Europaplein t/m Oostelijke ringweg) 
• Berlagetrace 
• Houtunie (Kop van Oost) 
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• Containerterminal 
• Woonschepenhaven 
• Eemskanaal noordzijde, le fase 
• P+R Driebond 
• Openbare ruimte 

De onderlinge verwevenheid van de diverse deelgebieden zorgt ervoor dat het sturen op de 
afzonderiijke gebieden grote financiele onzekerheden en risico's met zich meebrengt. Door 
het als een gebiedsontwikkeling te benaderen, bewaken we de samenhang, kunnen we de 
voor- en nadelen van de diverse keuzes en ontwikkelingen integraal afwegen en de diverse 
ontwikkelingen op elkaar afstemmen. 

De verwachting is dat de ontwikkeling van de deelgebieden in de Eemskanaalzone 
marktconform en elkaar opvolgend zaI verlopen. Bij veranderende (markt)omstandigheden 
kan dan op eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in de consequenties van de 
ontwikkelingen en kunnen we - indien nodig - adequate bijsturingmaatregelen treffen. 

Eemskanaalzone 

Besluit Nr. Soort krediet Bedrag 

DB 10 april 2003 PI a n kosten krediet Woonschepenhaven, projectplan SDC 

Noorddijk 

€ 40.000 

RB 24 november 2004 5h Plankostenkrediet Berlagetrace € 838.000 

RB 19 oktober 2005 9 Plankosten- + uitvoeringskrediet Berlagetrace € 23.162.000 

RB 25 januari 2006 180 Plankostenkrediet tbvcoordlnat le EKZ: visie 'EKZ-verbinding in 

de stad' 

€ 1.455.000 

RB 27 September 2006 6a Plankosten- + ultvoerlngskrdlet Houtunie (Kop van Oost, l e 

fase) 

€ 887.000 

13 november 2006 Aanvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven, 

architectuurnota 

€ 40.000 

RB 19 december 2007 62 Pla nkostenkrediet Sontwegtrace € 1.280.000 

RB 25 maart 2009 6b Aanvullend uitvoeringskrediet Houtunie (Kop van Oost, l e 

fase) 

€ 60.000 

26 april 2010 Aa nvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven, 

overbruggingskrediet, ISV III 

€ 80.000 

RB 15 december 2010 6e Inbrengwaarden gronden Containerterminal en EKZ NZ le 

fase, aangekocht via Grondbank 

€ 6.500.000 

RB 27 april 2011 8b Aanvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven € 34.000 

RB 27 april 2011 8f Aanvullend plankostenkrediet Sontwegtrace € 720.000 

RB 21 december 2011 61 Plankosten- + uitvoeringskrediet Woonschepenhaven € 5.000.000 

RB 25 januari 2012 6c Plankostenkrediet boardwalk, e.d. € 100.000 

RB 28 november 2012 8c Plankosten- + uitvoeringskrediet Sontwegtrace € 63.000.000 

RB 30januari 2013 8b.8 Extra krediet ivm opknlppen krediet t /m 2014 (Sontwegtrace > 

2014) 

€ 2.353.000 

RB 18 december 2013 6i Verlaging krediet ivm opknippen krediet t /m 2015 

(Sontwegtrace > 2015) 

€ 3.100.000-

RB 17 december 2014 6m Verlaging krediet ivm opknlppen krediet t /m 2016 

(Sontwegtrace > 2016) 

€ 2.645.000-

Totaal verstrekt krediet € 99.804.000 

Met het besluit van 17 december 2014 is een totaalkrediet beschikbaar gesteld van 
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€ 99.804.000. Dit krediet is gebaseerd op de al bestaande uitgaven en de verwachte 
bestedingen tot en met 2016, dan wel verplichtingen voor de diverse deelexploitaties. 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 53.267.000 

Herziening integrale grondexploitatie 
december 2015 
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NETWERKANALYSE HOV-
MAATREGELEN 

Op 30 oktober 2013 heeft uw raad de geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen 
vastgesteld. Een veranderende opgave en veranderde financiele omstandigheden maakten 
dit noodzakelijk. Naast de actualisatie van de Regiovisie is ook de regionale Netwerkanalyse 
herzien. Ook heeft de raad een nieuwe gezamenlijke HOV-visie vastgesteld, als uitwerking 
voor het openbaar vervoer. Samen met de provincie Groningen hebben wij daar een 
aanvullend maatregelenpakket van samen 95 miljoen euro aan gekoppeld, om spoedig een 
kwaliteitsstap te maken voor het openbaar vervoer. 

VOORTGANG 

In de HOV-visie is een groot aantal maatregelen opgenomen die tot doel hebben de 
doorstroming en regelmaat van het busverkeer in de stad te verbeteren. Dit moet naast 
kwaliteitsverbetering leiden tot een reductie van de exploitatiekosten. De uitvoering van de 
HOV-maatregelen is opgedeeld in drie tranches. 

Tranche 1 (uitvoering gereed voor de nieuwe busdienstregeling 5 januari 2014); 
Tranche 2 (uitvoering gereed voor de nieuwe busdienstregeling 31 december 2014); 

- Tranche 3 (uitvoering gereed voor de start van de ombouw Zuidelijke Ringweg). 

Maatregelen bus. 
Met de busmaatregelen van ambitieniveau 1 en 2 uit de netwerkanalyse worden de 
maatregelen bedoeld die; 

het mogelijk maken dat de bussen op de drie HOV-assen kunnen rijden; 
de binnenstad van Groningen kan worden ontlast; 
de reizigersgroei in de stad kan worden opgevangen; 
een kwalitatief beter product kan worden aangeboden aan de reiziger. 

Het is van belang dat deze maatregelen snel worden uitgevoerd zodat de drie bus HOV-
assen gereed zijn voordat de grote werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg van start 
gaan. Daamaast zijn we bij snelheid gebaat om de exploitatiekosten niet verder te laten 
opiopen, en het openbaar vervoer betaalbaar te houden. 

Vanwege het verschil in planproces zijn alle maatregelen uit ambitieniveaus 1 en 2 bus uit de 
HOV- visie verdeeld in drie tranches waarmee u met de vaststelling van de HOV-visie heeft 
ingestemd. 

1) Tranche 1 voorziet in de realisatie van: 
a. twee richtingen busverkeer op Damsterdiep noordzijde; 
b. aanleg langshalte Stationsweg noordzijde t.h.v. stadsbalkon; 
c. aanpassen VRI en stopstrepen kruising Zaagmuldersbrug; 
d. halte Damsterdiep nabij Oostersluis; 
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e. halte aan HOV-as West ter hoogte van Stadspark incl. voetpad naar Peizerweg; 
f. halte Buitenhof aan Peizerweg ter hoogte van Hunsingolaan; 
g. looproute IKEA-Europaweg opwaarderen; 
h. Europapark aanleg plasvoorziening; 
i. aanpassing haltes op langere bussen. 

Alle maatregelen die nodig zijn voor het kunnen rijden van de dienstregeling die op 5 januari 
2014 in werking is getreden zijn inmiddels gereed. In een aantal gevallen is gekozen voor een 
tijdelijke opiossing. Het gaat hierbij onder meer om het mogelijk maken van busverkeer in 2 
richtingen over het Damsterdiep. Inmiddels duidelijk dat het busverkeer beter via de 
Noordzijde (stad uit en Oostersingel in) en via de Zuidzijde kan worden afgewikkeld. Hiermee 
wordt de tijdelijke situatie permanent. Wel worden er nog passende maatregelen genomen. 

De realisatie van de halte aan HOV-as West ter hoogte van het Stadspark wordt betrokken 
bij de realisatie van een nieuwe busremise. Naar verwachting zijn de meeste maatregelen 
eind 2014 gereed. 

2) Tranche 2 voorziet in de realisatie van: 
a. keerius Ruischerbrug; 
b. afsluiting Herebrug voor autoverkeer; 
c. VRI Petrus Campersingel-Hanzeplein; 
d. Oostersingel doorstroming; 
e. samenvoeging twee haltes Beijum; 
f opheffing haltes Meedenpad; 
g. opheffing haltes Oosterstraat en Gelkingestraat; 
h. opwaarderen haltes en uitbreiding DRIS; 
i. toegankelijke haltes 2014; 
j . opruimen haltes die vanwege vervallen lijn 4 niet meer noodzakelijk zijn. 

3) Trance 3 voorziet in de realisatie van: 
a. 3 haltes in Lewenborg samenvoegen tot 2 haltes; 
b. realisatie bushaltes bij de Gasunie ; 
c. Singeldam; 
d. overstap knooppunt UMCG Noord; 
e. Kolendrift; 
f doorsteek Johan van Zwedenlaan; 
g. overstap Oost-West op HOV -as bij Corpus den Hoorn; 
h. halte Groningen Zuid (Noord-Zuid) bovenop viaduct. 

De keerius Ruischerburg valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Bovendien 
wordt de afsluiting van de Herebrug voor autoverkeer betrokken in het onderzoek naar de 
doorstroming van de Stationsweg. Mogelijk heeft het afsluiten van de Hereweg voor deze 
modaliteit een negatieve invloed op de bereikbaarheid van de binnenstad tijdens de 
ombouw van de zuidelijke ringweg. 

Voor het merendeel van de aan te pakken of te verwijderen haltes is inmiddels een ontwerp 
gemaakt. De bushaltes langs het Oosterhamriktrace zijn al gerealiseerd. De komende 
maanden worden de bushaltes tussen het Noorderstation en de Noordelijke ringweg 
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geschikt gemaakt voor de nieuwe 24 meter bussen. De infrastructuur is al geschikt gemaakt 
voor deze bussen. De VRI aan de Petrus Campersingel is ook al aangepast. Het merendeel 
van de DRIS is inmiddels geplaatst. 

Zowel de bushaltes aan de Oostersingel, het Damsterdiep en de Kolendrift worden in 2015 
aangepast. De ontwerpen zijn uitgebreid met alle belanghebbenden besproken. Voor het 
knooppunt UMCG Noord is een voorlopig ontwerp gereed. 

RISICO'S 

De belangrijkste risico's waaruit financiele tegenvallers kunnen voortvloeien zijn: 

- vertraging van planologische procedures door zienswijzen & (hoger) beroep; 
scope-wijzigingen/aanvullende opdrachten. 

FINANCIEN 

Alle maatregelen uit de tranches zijn globaal geraamd. Met de provincie Groningen is 
afgesproken dat tekorten/overschotten bij de maatregelen uit de netwerkanalyse Groningen 
- Assen met elkaar kunnen worden uitgewisseld. Bij een tekort dienen maatregelen 
versoberd te worden. 

Met de provincie is afgesproken de investeringsruimte te beschouwen als een gesloten 
financieringssysteem, en eventuele vrijvallende investeringsruimte in te zetten binnen het 
totale maatregelenpakket. Normaal gesproken valt vrijval terug naar de algemene middelen 
en vindt vandaar uit een integrale afweging plaats over de inzet van de vrijval. 

In het geval van een gesloten financieringssysteem zijn positieve resultaten niet meer 
integraal afweegbaar (zoals gebruikelijk op basis van de financiele spelregels), maar worden 
ze ingezet binnen het totale maatregelenpakket netwerkanalyse Groningen - Assen. Nadelen 
dienen binnen het gesloten systeem te worden opgevangen. Mocht na uitvoering van alle 
maatregelen blijken dat er financiele middelen overblijven dan vioeit dit geld terug en kan er 
een integrale afweging plaats vinden. 

Stand van de kredieten 
Besluit 26-11-2013, nr. 7a 19.189.000 

Besluit 24-09-2014 nr. 6i 150.000 

Totaal toegestane kosten van het plan 19.339.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 1.709 400 
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MEERSTAD 
VOORTGANG 

Meeroevers 

Ontwikkelaar Aantal Verkocht per 
31-12-14 

Verkocht per 
31-03-15 

Toellchting 

OCM en VDM 79 
projectmatige 
woningen 

64 (63 
gepasseerd) 

64 (63 
gepasseerd) 

Wat nu in verkoop 
staat betreft de 
laatste viek die in de 
verkoop is gekomen, 
daar is 1 optie. 

Bureau Meerstad 74 vrije kavels 
Meeroevers 

24(23 
gepasseerd) 

26 (23 
gepasseerd) 

Er zijn per eind 
maart 11 opties. 
Vooral de wat 
kleinere kavels op 
Talingeneiland en 
het Smienteneiland 
(eind 2014 in de 
verkoop gegaan) 
blijken vooralsnog 
beter aan te sluiten 
bij de behoefte in de 
huidige 
woningmarkt. 

Bureau Meerstad 10 
welstandsvrije 
kavels 
Meeroevers 

0 (1 optie) 0 (1 opties) Is in de loop van 
2014 in de verkoop 
gekomen en betreft 
een geheel nieuw 
"product". Dit 
voorjaar vindt de 
evaluatie plaats. 

Bureau Meerstad 14 kavels 
IJsbaanlocatie 

Gemeente 
Groningen 

13 
Energieneutrale 
woningen 

4 ( 4 
gepasseerd) 

4 (4 gepasseerd) 

Gemeente 
Groningen 

16 
waterwoningen 

9 (8 gepasseerd) 12 (9 gepasseerd) Naar aanleiding van 
het realiseren van 
de sluis kunnen ze 
direct na verkoop 
ook afgemeerd 
worden en dus 
worden weer 
woningen verkocht 
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en nu nog 2 opties. 

KUUB 10 woningen 
CPO 

5 (3 opties) 7 (1 optie) Nu het terrein 
bouwrijp is en de 
eerste huizen zijn 
opgeieverd, neemt 
de belangstelling 
weer toe. 

HRP 10 woningen 10 (8 
gepasseerd) 

10(10 
gepasseerd) 

Is heel snel 
uitverkocht. Er 
wordt gezocht naar 
passend vervolg. 

J&R 10 woningen 10(10 
gepasseerd) 

10(10 
gepasseerd) 

Was in 2014 snel 
uitverkocht, wordt 
gewerkt aan een 
vervolg. 

Geveke-
starterswoningen 

8 starters 
woningen 

7 (2 gepasseerd) 8 (7 gepasseerd) Was vrij recent in de 
verkoop en nu 
recent uitverkocht. 

Vastgoud 17 doorgroei-
woningen 

15(15 
gepasseerd) 

16(15 
gepasseerd) 

Loopt voorspoedig, 
wordt gekeken naar 
vervolg. 

BAM -Thuis in 
Meerstad 

38 
projectmatige 
woningen 

35 (3 opties) 38 Is recent 
uitverkocht. Betreft 
vIek uit voorraad van 
voormalige partner 
in GEM Meerstad en 
is dus al volledig 
gepasseerd. 

Diverse partijen 
vIek 18/19 

44 woningen 24 (13 opties) 29 (8 opties) Bij diverse partijen 
zijn vanaf medio 
2014 woningen in de 
verkoop gekomen. 
Bouw is onlangs van 
start gegaan. 

In de periode 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 zijn 17 kavels c.q. woningen verkocht. 
De prognose voor deze periode was 16. Daarmee liggen we vooralsnog op schema voor de 
prognose voor geheel 2015 van 82 kavels c.q. woningen. Daamaast zijn er per eind maart 
2015 nog 23 (betaalde) opties verstrekt. De verwachting is dat een groot deel daarvan 
omgezet wordt in een koopovereenkomst. Ondanks dat de prognose voor de eerste 
maanden van dit jaar gerealiseerd is, blijft het kritisch en zullen we volop tempo moeten 
blijven maken in de ontwikkeling van nieuwe plannen en de promotie en het daadwerkelijk 
realiseren van verkopen om de doelstelling voor dit jaar te halen. 

De goede lijn in de verkopen is met name het gevolg van de nieuwe woonproducten die 
vorig jaar in de markt zijn gezet. Lag eerst de focus op het marktsegment gelegen tussen de 
€ 140.000 en € 285.000 vrij op naam, nu worden ook woningen van > € 300.000 weer 
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aangeboden en verkocht. Hierdoor is het totale bestaande aanbod uitgebreid, waarbij er 
binnen elk segment woningen beschikbaar zijn. Daamaast zien we dat alle activiteiten in het 
gebied (het bouwrijp maken van de diverse kavels, de start van de bouw van diverse 
woningen, het realiseren van de vaarverbinding en de diverse evenementen en activiteiten 
in het gebied zoals verkoopmanifestaties, het maisdoolhof en de Meerstad ballonfiesta) 
geleid heeft tot nieuwe verkopen en tot doorlopend nieuwe opties. 

Grondexploitatie 
In de grondexploitaties van 2011 en 2012 voerden we een aantal forse ingrepen door om de 
gevolgen van de stagnerende woningmarkt en de veranderde financiele markt op te vangen. 
De belangrijkste ingrepen waren van programmatische aard. Het totale 
woningbouwprogramma werd teruggebracht van circa 9.100 naar 6.500 woningen (van 
gemiddeld 405 naar 250 woningen gemiddeld per jaar, en voor de eerste jaren zelfs in 
aanvang naar 25 woningen en langzaam oplopend). Het aantal hectares bedrijventerrein 
ging van 130 naar 75 hectare. Dit is bij de laatste grondexploitatie 2014 verder neerwaarts 
bijgesteld om het risico te beperken. Belangrijk uitgangspunt in de grondexploitatie is een 
grondexploitatierente van 3,75%. Dit is thans ook met langlopende leningen afgedekt, 
waardoor het renterisico voor de eerste 10 jaar beperkt is. 

Het halen van de verkoopopbrengsten zowel in tempo en volume, maar vooral ook prijzen, 
vormt als gevolg van de hoge boekwaarde ontstaan met de aankopen van grote aantallen 
hectares grond vanuit het verleden onverminderd het belangrijkste risico voor de 
grondexploitatie. Naast de beoogde opbrengsten uit de woningverkopen gaat het daamaast 
ook om het risico over de beoogde waardevermeerdering van plandeel Noord en in wat 
mindere mate de opbrengsten van de bedrijventerreinen en de gecalculeerde subsidie-
inkomsten. Hierover is bij de vaststelling van de vigeren grondexploitatie 2014 (eind 2014) 
uitgebreid gerapporteerd en dit beeld is sindsdien niet veranderd. 

De boekwaarde van de grondexploitatie Meerstad Bureau bedraagt per 31 maart 2015 circa 
€ 261 miljoen (per eind december 2014 was dat circa € 278 miljoen). Naast het verkopen van 
woningen/kavels (waarvan de financiele afwikkeling voornamelijk pas later plaats zaI vinden) 
is de daling van de boekwaarde grotendeels toe te schrijven aan de bijdrage van de 
gemeente inzake het treffen van aanvullende voorzieningen bij het vaststellen van de 
grondexploitatie 2014 en het ontvangen van een (volgend) voorschot van € 750.000 van de 
provincie in verband met de aanleg van de vaarverbinding. 

Planologische procedures 

Bestemmingsplan Meerstad Midden 
Op 23 juni 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak 
gedaan over het bestemmingsplan 'Meerstad-Midden' (ca.). Op een aantal onderdelen 
na heeft zij zich positief uitgesproken. Goedkeuring is onthouden aan de 
verkeersbestemming voor de beoogde zuidelijke ontsluitingsweg bij Harkstede. 
Daamaast heeft de Raad van State geoordeeld dat er in een straal van 300 meter 
rondom het 'Grunopark' geen woningen mogen worden gebouwd. Ten slotte is 
goedkeuring onthouden aan enkele overige (ondergeschikte) onderdelen van het 
bestemmingsplan. 
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Vrijstellingsbesluit Deelplan 1 (Meeroevers) 
De Raad van State heeft het vrijstellingsbesluit in stand gelaten. De ingestelde beroepen 
zijn niet-ontvankelijk verklaard. 

Ontgrondingvergunning 
De Raad van State heeft de beroepen van twee appellanten tegen de 
ontgrondingvergunning voor het graven van het meer gegrond verklaard en de 
vergunning vernietigd. Voor Meeroevers fase 1 vormt dit geen probleem. Daamaast 
nam de provincie een machtigingsbesluit voor fase 2 en 3. In december 2010 is door de 
provincie een nieuwe ontgrondingvergunning voor het gehele gebied opgesteld, 
waartegen wederom twee beroepen zijn ingediend. De Raad van State heeft hier in de 
zomer van 2012 een uitspraak over gedaan: deze is positief, aangezien ze ongegrond zijn 
verklaard. 

Uitwerkingsplannen en Beeldkwaliteitsplannen voor Meeroevers 
Voor de diverse fasen in Meeroevers zijn in de periode december 2010 tot eind 2014 
verschillende uitwerkings- en beeldkwaliteitsplannen gemaakt en onherroepelijk 
geworden. Voor de waterwoningen in Meeroevers I is bovendien een gedeeltelijke 
herziening op een uitwerkingsplan van toepassing. 

Uitwerkingsplan IJsbaanlocatie 
Het uitwerkingsplan is in maart 2011 vastgesteld door B&W van Slochteren en is 
onherroepelijk. 

Bestemmingsplan wijziging heikikkercompensatiegebied 
De bestemmingsplanwijziging is door de Raad van Slochteren vastgesteld in november 
2010. Het plan is in februari 2011 in werking getreden (onherroepelijk). 

Gedeeltelijke herziening Meerstad-Midden 2011 
Voor enkele gedeeltes van het bestemmingsplan Meerstad Midden is een herziening 
gemaakt. In deze gedeeltelijke herziening spelen we in op onder meer geluid, 
aanlegplaatsen en aanpassing aan nieuwe wetgeving. De gedeeltelijke herziening is in 
oktober 2011 vastgesteld door de Raad van Slochteren en is onherroepelijk. 

Uitwerkingsplan Vaarverbinding 
Het uitwerkingsplan voor de vaarverbinding tussen Slochterdiep en Woldmeer is op 7 
februari 2013 vastgesteld en onherroepelijk. 

Uitwerkingsplannen Meeroevers 
Voor nog een paar viekken in Meeroevers (vIek 3, 13 en De Wierden) dienen nog 
uitwerkingsplannen te worden opgesteld - al naar gelang de ontwikkeling hiervan. 

Gedeeltelijke herziening Meerstad-Midden 2015 
Momenteel is een partiele herziening van het bestemmingsplan Meerstad-Midden in 
procedure. In de eerste plaats wordt het plan afgestemd op het gewijzigde trace van de 
Wijkontsluiting sluisgebied. Daamaast wordt geregeld dat een hogere geluidsbelasting 
wordt toegestaan om tegemoet te kunnen komen aan de gewenste stedenbouwkundige 
invulling van het plangebied. In 2018 dient het bestemmingsplan Meerstad Midden 
geactualiseerd te zijn inclusief een ondeHiggende MER. In 2015 zijn voorbereidende 
studies hiervoor gestart. 
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Uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan Sluis-West 
De voorbereidingen hiervoor worden getroffen om de procedures medio 2015 te 
kunnen starten. 

RISICO'S 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de woningmarkt. Dit heeft ook grote gevolgen 
voor het project Meerstad en het risicoprofiel in het bijzonder. Overigens zijn de afgelopen 
jaren continu aanpassingen in geld en plan gemaakt om zo de grootste risico's te beperken. 
In hoofdiijnen blijven de risico's verbonden aan dit project groot en blijven het ook steeds 
dezelfde risico's. 

We presenteren de risico's op dezelfde wijze zoals ook opgenomen in de GREX en de 
sleutelrapportages. Zie hieronder de tabel met de beschrijving van de belangrijkste risico's 
en de beheersmaatregelen. Deze tabel wordt minimaal 1 keer per kwartaal en naar 
aanleiding van het door de AVA vast laten stellen van een GREX, jaarverslag/jaarrekening en 
de sleutelrapportage aangepast. 

Risico Beheersmaatregel 

1. Uitgifte gronden 
Noord inclusief 
beoogde 
waardevermeerderingid 

n algemene zin heeft iedere vertraging in 
zowel volume, tempo en prijs in de 
uitgifte van gronden en de overige 
aarmee samenhangende beoogde 

meer- en verkoopopbrengsten, grote 
effecten op de grondexploitatie en vormt 
daarmee dan ook het belangrijkste risico 
\ian de grondexploitatie. In dat kader is 
vooral de op termijn beoogde 
meeropbrengst voor Noord een specifiek 
risico. Er liggen (nog) geen uitgewerkte 
plannen en de beoogde meeropbrengst 
blijft een groot risico. 

Na het opstellen van de grondexploitatie 2011 is 
gestart met het onderzoeken naar de specifieke 
kansen en mogelijkheden voor Noord om zo de 
beoogde meeropbrengst op termijn 
daadwerkelijke te kunnen realiseren. 

Het kritisch monitoren en het tijdig vertalen van 
de te verwachten nieuwe inzichten in met name 
energie (en weliicht andere) concepten voor 
Noord in de komende maanden en jaren zijn 
essentiee! om tijdig maatregelen te treffen. Het 
aanbestedingsresultaat van de realisatie van de 
Sontbrug is in de laatst vastgestelde 
grondexploitatie gebruikt om het toenemende 
risico financieel (deels) af te kunnen dekken, 
mocht niet tijdig, geheel en/of gedeeltelijk de 
beoogde meeropbrengst kunnen worden 
gerealiseerd. 
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Risico Beheersmaatregel 

Uitgifte gronden 
woningbouw en 
woningbehoefte 

Vertraging in zowel volume, tempo en 
prijs in de uitgifte van kavels voor met 
name woningbouw (en daarmee 
gedeeltelijk ook voor bijbehorende 
raorzieningen), heeft grote effecten op 
de grondexploitatie en vormt daarmee 
dan ook blijvend een van de belangrijkste 
risico's van de grondexploitatie. 

n de grondexploitaties van 2011 en 2012 zijn de 
programma's voor wonen fors neerwaarts 
bijgesteld. Het blijft zaak tijdig in te spelen op 
woningmarkt ontwikkelingen en fiexibel 
ontwikkelen om zo in vroegtijdig stadium de 
geraamde opbrengsten uit verkopen te kunnen 
realiseren. 

Dit zaI zowel voor volume als prijs continu plaats 
moeten vinden aan de hand van 
marktonderzoeken op basis actuele 
bevolkingsprognoses, etc. en het blijven 
vergelijken van gerealiseerde marktprijzen met de 
in de grondexploitatie opgenomen prijzen. 

n 2013 zijn de resultaten van de nieuwste 
woningmarkt inzichten en behoeften bekend 
geworden en vertaald naar onder andere de 
woningbouwprogrammering van Meerstad. Er 
bleek bij het opmaken van deze grex geen 
aanleiding tot wijziging van het 
woningbouwprogramma en/of fasering. 

n de GREX 2014 heeft op basis van de actuele en 
gerealiseerde verkoopprijzen een extra afboeking 
plaatsgevonden van € 5 miljoen waarvan € 3,5 
miljoen uit de verliesvoorziening afkomstig was en 
£ 1,5 additioneel is afgeboekt. Herstel van de 
woningmarkt is van groot belang om te 
voorkomen dat de geraamde grondopbrengsten 
onder druk blijven staan. Kritisch monitoren en 
liet tijdig vertalen van de te verwachten nieuwe 
nzichten zijn essentiee! om tijdig maatregelen te 
treffen. 

3. Uitgifte gronden 
bedrijventerreinen 

Vertraging in zowel volume, tempo en 
prijs in de uitgifte van kavels voor 
bedrijventerreinen heeft grote effecten 
op de grondexploitatie en vormt 
daarmee dan ook een van de 
belangrijkste risico's van de 
grondexploitatie. 

In de grondexploitaties 2011 en 2012 waren de 
programma's en de fasering van 
bedrijventerreinen fors neerwaarts bijgesteld en 
ater in de fasering opgenomen. 

Met het opstellen van de GREX 2014 is het 
programma voor bedrijventerreinen op basis van 
de laatste actuele inzichten van de markt 
gehalveerd naar 39 ha en heeft derhalve een forse 
afwaardering plaatsgevonden van totaal € 13 
miljoen. Daarmee is de omvang van dit risico fors 
^/erlaagd, maar blijft aanwezig. 

Overigens blijft in dit kader de continue 
afstemming op de behoefte en de beoogde 
productie van gronden elders in de stad cruciaal. 
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De grex 2013 gaat onveranderd uit van 
een rente van 3,75%. 

Het lage rentepercentage brengt een 
renterisico met zich mee. Of na deze 
termijn ook tegen de beoogde grex rente 
kan worden gefinancierd zaI moeten 
blijken. 

Risico Beheersmaatregel 

4. Financiering Dit rentepercentage is overigens met de 
^lerfinanciering in 2012 ook bereikt en voor de 
eerste 8-15 jaren voor een groot deel van de 
eningen vastgelegd. 

Continue monitoring van alternatieve 
Financieringsopties, waarbij de komende periode 
specifiek gekeken zaI worden of een conversie 
(het overnemen of omzetting van leningen door 
de gemeente) een extra maatregel kan zijn om 
niet alleen de rentelasten te verlagen, maar ook 
het risico voor langere tijd te beperken. 

5. Subsidies n de grex wordt rekening gehouden met 
ca. € 35 miljoen (nominaal) aan 
subsidiegelden. 

Constante monitoring van kansen betreffende 
subsidies en daamaast overleg met provincie. Een 
eerste aanvraag is voor een bedrag van € 2,5 
miljoen beschikt. (vaarverbinding). 

6. Planontwikkeling 
risico's en 
ontwikkelingsopgave 
GEMM Meerstad 

Het betreft de risico's die inherent zijn 
aan dergelijke grootschalige 
herontwikkelingen en behoren tot de 
planontwikkelingsopgave van Bureau 
Meerstad. Enkele hiervan: 

1) Tijdige realisatie en aansluitingen 
hoofdinfrastructuur en OV; 

2) Bodemrisico's, archeologie, flora en 
fauna, milieukwaliteit en obstakels in 
ondergrond;. 

3) Omgang met hinderzones, geluid, 
aanwezige infrastructuur 
(hoogspanningsleidingen, etc.). 

Belangrijke beheersingsmiddelen: 

1) Volledigheid en actualiteit van onderzoeken 
2) Fiexibiliteit in planvorming 
3) Vroegtijdig overleg met toetsende overheden 

7. Bestuurlijke 
omgeving 

Het op grondgebied van de ene 
gemeente ontwikkelen voor rekening en 
risico van de ander, maakt dat het op 
onderdelen complexer is dan een 
grondexploitatie binnen de eigen 
gemeentegrenzen. 

In juli 2009 is er Gemeenschappelijke Regeling 
Meerstad (GR) geoperationaliseerd die deze 
samenwerking eenvoudiger maakt. Het blijft van 
belang om met de gemeente Slochteren goede 
afspraken te maken over de tijdige realisatie van 
publieke voorzieningen en adequaat beheer van 
het openbaar gebied. 

Strikte bewaking van bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en aansturing van de 
uitvoering. 
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Risico Beheersmaatregel 

8. Voorzieningen 
openbaar gebied 

Met betrekking tot eigendom, 
nvesteringskosten, beheer en exploitatie 
van de voorzieningen en het openbare 
gebied moeten voorafgaand aan de 
realisatie daarvan sluitende (bestuurlijke) 
afspraken worden gemaakt met alle 
(overheids) partijen. 

Vooral de afhankelijkheid van Slochteren 
betreffende tijdige en volledige 
opievering van voorzieningen is een 
aandachtspunt. 

russen planning en realisatie van 
voorzieningen enerzijds en kaveluitgifte, 
woningprogramma - en fasering en 
moment en van opievering bestaat een 
directe relatie. programmatische en 
planning technische wijzigingen vragen 
dan ook telkens herijking van planning en 
nhoud van het 
i/oorzieningenprogramma. 

Het programma voorzieningen is in de grex 2011 
kwantitatief herijkt op basis van de nieuwe 
nwoneraantallen. En getoetst aan de meest 
actuele inzichten t.a.v. woningbouwprognoses in 
2013. 

Doordat de gemeente Slochteren in het huidige 
samenwerkingsmodel de publieke voorzieningen 
op haar grondgebied zaI realiseren is bestuurlijke 
afstemming op dit punt van belang. 

9. Procedurele risico's Vertragingsrisico door planologische 
procedures, zoals bestemmingsplan, 
artikel 19 procedures, externe veiligheid. 

Actuele risico's zijn: nadere uitwerking 
van het Bestemmingsplan Meerstad 
Midden in uitwerkingsplannen, 
gedeeltelijke herzieningen door 
onthouding van goedkeuring van 
onderdelen van dit bestemmingsplan en 
het verkrijgen van benodigde 
ontgrondingsvergunning(en). 

Adequate aansturing en afhandeling van 
publiekrechtelijke procedures, bezwaar en beroep 

De uitspraak van de Raad van State is een 
belangrijke stap ter reductie van de planologische 
risico's. 

10. Aardbevingen Risico van hoger kosten voor 
opstal/woningbouw, dus mogelijk lagere 
grondwaarden en imagoschade. 

Mogelijke effecten worden in kaart gebracht en 
daar waar mogelijk vertaald naar GREX en 
communicatie. 
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Risico Beheersmaatregel 

11. Verwerving 
gronden 

Het risico van de verwerving van gronden 
die nu nog niet in eigendom zijn van de 
GEMM 

Hierdoor kan de uitvoering van de 
programmatische- en ruimtelijke 
uitgangspunten van Meerstad M in 
gevaar komen. 

De grondexploitatie gaat uit van 
realisatie van het gehele plan, waarbij 
opbrengsten en kosten als geheel 
worden gecalculeerd. De 
grondexploitatie is gevoelig voor 
wijziging in de aannames inzake kosten 
en momenten van verwerving van 
gronden. 

De neerwaartse bijstelling van het programma, 
eidt tot een forse reductie van het 
verwervingsrisico. Daamaast is de aanname ten 
aanzien van bijdragen van derden bijgesteld in de 
grex 2011 en 2012. Tevens zien we dat andere 
partijen steeds minder belang hebben bij het 
aanhouden van bezittingen in het gebied. Tevens 
zijn er nu partijen die, soms noodgedwongen, 
alsnog gronden en panden die essentieel zijn voor 
de realisatie van met name Meerstad Midden aan 
bieden. Dus dit risico is fors kleiner geworden. 

FINANCIEN 

Stand van de kredieten (gemeentelijke plankosten en aankoop kavels 
Besluit 26 november 2003, nr. 5c 3.200.000 

Besluit 31 oktober 2007 2.800.000 

Besluit 17 november 2010, nr. 8j 1.500.000 

Besluit 17 februari 2010, aankoop kavels Meeroevers fase 1 3.060.000 

Besluit 29 juni 2011 550.000 

Besluit 26 oktober 2011, aankoop kavels Meeroevers fase lib 4.590.000 

Totaal beschikbaar krediet 15.700.000 

Stand van de uitgaven plankosten 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 6.498.922 

Stand van de uitgaven Meeroevers kavels 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 7.647.024 

Totale stand van de uitgaven t/m 31 maart 2015 14.145.946 
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Stand van de plankosten GEMM 
Budget Verplicht Besteed Vrije ruimte 

Organisatie/personeel 674 539 121 14 

Bureau en huisvesting 228 14 52 162 

Communicatie/marketing 598 44 56 498 

Projecten 1.693 502 212 979 

Onvoorzien 160 0 0 160 

3.353 1.099 441 1.813 

* per 31 maart 2014 (alles * € 1.000) 

Zoals gesteld is de gemiddelde rente voor de vaste leningen net onder de in de 
grondexploitatie beoogde 3,75% gefixeerd. Doordat een deel kortlopend is gefinancierd en 
die rente op dit moment erg laag is en uitgaven over het algemeen wat later plaatsvinden 
dan in de GREX voorzien is, is het rentebudget toereikend en zaI naar verwachting zelfs een 
voordeel ontstaan. Voor 2015 is het rentebudget volgens de GREX € 11,0 miljoen, de 
verwachting is dat op basis van de actuele liquiditeitenplanning en de actuele rentestanden 
we op circa € 10,6 miljoen uit gaan komen. 
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EBBINGEKWAR TIER 

VOORTGANG 

Algemeen 

Met de ontwikkelaar AM zijn nieuwe principe afspraken gemaakt over de realisatie en de 
planning van de nog in het Ebbingekwartier te realiseren bouwvolumes. Deze afspraken 
worden momenteel verder geconcretiseerd. Het streven is de resterende ca. 350 woningen 
de komende vijf jaar daadwerkelijk te realiseren. 

Woningbouw, blok 4B en 6B 
De bouw van de 13 grondgebonden woningen (blok 4B) aan de Langestraat is nagenoeg 
voltooid. De woningen zijn in twee aaneensluitende bouwstromen gebouwd. De laatste 
woningen in blok 4B worden naar verwachting in juli 2015 opgeieverd. De resterende 18 
woningen aan de Langestraat (blok 6B) zijn eind april 2015 in verkoop genomen. Verwacht 
wordt dat, uitgaande van voldoende verkoop, in het 4̂  kwartaal van 2015 kan worden 
gestart met de bouw. 

Ontwikkeling blok 6 
Recent is gestart met de schetsplannen voor blok 6. In dit bouwblok zullen naar verwachting 
met name grondgebonden woningen worden gerealiseerd (ca. 70 grondgebonden woningen 
en nog een klein aantal appartementen). Het streven is om eind 2015/begin 2016 met deze 
woningen in verkoop te kunnen gaan. 

Ontwikkeling blok 7 en 8 
De 3e entree voor de Boterdiepgarage is in uitvoering. De ontwikkeling van het hotel op blok 
8 is de afgelopen periode voortvarend ter hand genomen. De bouw van dit studenthotel 
met ca. 350 kamers start naar verwachting medio mei 2015. De bouw van de 35 
beleggershuurwoningen volgt later, na afronding van de bouw van de 3e entree voor de 
Boterdiepgarage Het plan om op blok 7 tijdelijke studentenwoningen t.b.v. College 
University te realiseren is medio vorig jaar afgeblazen. Met de planvorming voor blok 7 zaI 
waarschijniijk in de loop 2015, aansluitend op de ontwikkeling van blok 6, worden gestart. 

Het evenemententerrein Ebbingekwartier is teruggebracht naar het zandstrand en een groot 
deel van blok 7. Terugkerende evenementen, zoals Eurosonic, Zienerama, Mini Maker Fair 
en de Ommelander Markt kunnen hierop (naar het zich laat aanzien) dit jaar nog 
gerealiseerd worden, eventueel in samenhang met het Infoversum en het daarbij behorende 
terrein. De komende periode moet worden bepaald weIke mogelijkheden in 2016 e.v. nog 
resteren. 

Dubbele Loods (silo) 

De Loods is in januari 2014 als restaurant in gebruik genomen. 

Blok 9 en 10 

De planontwikkeling voor de bouw van een schoolgebouw voor 02G2 (Borgmanschool) 
loopt. De start van de bouw ervan kan eind 2016 plaatsvinden. Het is de bedoeling van AM 

46 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015

228

om gelijktijdig met de bouw van de school de uitvoering van de appartementen hoek 
Boterdiep/Kolendrift ter hand te nemen (ca. 30 appartementen + bedrijfsruimte op de 
begane grond). 

Oosterhamrikkanaal nz/blok 13 
We onderzoeken de mogelijkheid om op het meest westelijke deel van blok 13 modulaire 
energieneutrale jongerenwoningen te realiseren. We beogen dit als een tijdelijke 
ontwikkeling, waarbij tevens een werklocatie verbouwd kan worden. 

Infoversum 
In juni 2014 is de verwezenlijking van het eerste volledige digitale 3D dome theater een felt 
geworden. Het Infoversum is een enorme impuls voor de stad en het Ebbingekwartier in het 
bijzonder. Naast toeristische attractie functioneert het ook als kenniscentrum van 
Internationale allure. De totale oppervlakte aan publieke ruimte in het gebouw is 1350 m .̂ 
Het Infoversum rekent op minimaal 200.000 bezoekers per jaar. Het eerste jaar van gebruik 
verloopt volgens verwachting en naar tevredenheid. 

Bodenterrein-UMCG 
• De nieuwbouw voor volwassen- en kinderpsychiatrie is voorlopig on hold gezet. Het 

UMCG is gestart met de bouw van de zogenaamde protonenbunker voor 
partikeltherapie. 

• De RUG maakt plannen voor de Campus College University/Healthy Ageing, rondom 
het gemeentelijk monument Bloemstraat 1. Dit gebouw wordt in 2017 gerestaureerd 
als College University. Hierbij worden ongeveer 200 nieuwe studentenwoningen 
gebouwd. Voorts zullen op de Campus universitaire culturele- en sportvoorzieningen 
een pIek krijgen. Die voorzieningen zijn nu verspreid door het centrum van de stad. 
Voor de University College is de huisvestingsvraag inmiddels naar boven bijgesteld 
met een extra 200 onzelfstandige eenheden. Hiervoor bestaat geen ruimte op de 
noordpunt van het UMCG. We zijn in gesprek met de RUG over een locatie in de 
directe nabijheid, namelijk de kop van de Vrydemalaan aan het Wouter van 
Doeverenplein. Het programma omvat naast de 200 onzelfstandige wooneenheden, 
sportvoorzieningen en horeca in de plint. Dit draagt bij aan de levendigheid en 
stedelijkheid van dit gebied. 

Kolendrift 
Momenteel worden de voorbereidingen voor de herinrichting getroffen (busbaan, fiets en 
voetpad). De eerste tijdelijke maatregelen (op de pIek van het studenthotel) worden nog dit 
voorjaar in uitvoering genomen. Medio 2016 moet het OV gebruik kunnen maken van de 
nieuw aan te leggen busbaan. 

Busplein 
De noordpunt van het UMCG wordt een belangrijk overstappunt van een drietal hoofdassen 
uit de HOV-visie die onderdeel is van de Geactualiseerde Netwerkanalyse uit 2012. Deze 
inpassing brengt een complexe ontwerpopgave met zich mee, waarbij UMCG/RUG als 
partijen nauw bij betrokken zijn. Onder de leiding van architect en voormalig 
spoorbouwmeester Koen van Velsen hebben we met deze partijen een inpassingsvoorstel 
gemaakt dat breed wordt gedragen. Essentie van het voorkeursmodel is, dat de overgang 
tussen het nieuw te ontwikkelen binnenstedelijke gebied op de noordpunt op een passende 
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kwalitatieve wijze koppelt aan de bestaande binnenstad. Dit voorstel wordt -eveneens 
onder leiding van Koen van Velsen- nader uitgewerkt door partijen. Realisatie wordt 
voorzien in 2016. 

Boterdiep / Bloemstraat 
De herinrichting (incl. vervanging riolering) van het Boterdiep is in mei 2015 gestart. Het 
werk wordt in twee delen uitgevoerd. Eerst wordt het deel tussen het Noorderplantsoen en 
de Korenstraat opgepakt. Daarna volgt in de tweede helft van 2015 het deel tussen de 
Korenstraat en de Bloemstraat. Voorjaar 2016 wordt naar verwachting gestart met de 
uitvoering van de herinrichting van de Bloemstraat. 

Laatstgenoemde drie projecten ('Kolendrift', 'Busplein', 'Boterdiep/Bloemstraat') maken 
formeel geen deel uit van de grex CiBoGa, maar zijn gezien hun ligging midden in /tegen het 
plangebied Ciboga van grote invloed. Daarom worden ze hier wel vermeld. Het betreft hier 
echter geen sleutelprojecten. 

RISICO'S 
Onderstaand overzicht beperkt zich tot de belangrijkste risico's en een nieuw risico. In de 
laatste herziening(en) van de grex CiBoGa zijn de risico's uitgebreider omschreven en zijn 
meer risico's gemeld dan hier in deze rapportage. 

• Economische ontwikkelingen (met als gevolg wijzigende parameters zoals rente en 
infiatie) hebben effect op de resultaten van de grondexploitatie. Daamaast is de 
huidige stand van de economie dusdanig dat dit een verdere druk kan veroorzaken 
op de planning en de waarde van de uit te geven grond. Of beoogde programma's en 
normatieve berekeningen voor het Oosterhamrikkanaal afdoende zijn, moet blijken 
hoewel daar natuurlijk volledig op gestuurd kan worden. 

• De komst van het Infoversum is een waardevolle aanvulling voor Ciboga. In 
combinatie met het stadsstrand en het Open lab zijn dit ontwikkelingen die het 
gebied aantrekkelijk maken - wat ook weer zijn uitwerking zaI hebben op de 
marktpotentie van de toekomstige woningbouw. De grond heeft nu een tijdelijke 
bestemming (mede omdat Nijestee daar ook zijn tijdelijke studentenhuisvesting 
heeft) en de vertraging van de definitieve uitgifte van de locatie is afgedekt. De grond 
is in erfpacht uitgegeven. Dit risico maakt deel uit van deze exploitatie. Daamaast kan 
het Infoversum uiterlijk tot 2024 blijven. Blijven ze langer, dan wordt de grond later 
uitgegeven. Dit heeft een negatief rente-effect. Hier zaI op gestuurd moeten worden, 
door een aanvullende bijdrage om de rentenadelen te compenseren en/of door het 
handhaven van de termijnen. 

• De toevoeging van de parkeergarage blijft een risico. Het afgelopen jaar is een deel 
van het risico opgetreden in de vorm van de stijging van de onrendabele top van 8 
naar 9,1 miljoen. Als de onrendabele top met een miljoen verder opioopt heeft dat 
een effect van 1,5 miljoen euro op de eindwaarde. 

• Stagnatie van het proces met de ontwikkelaar met als risico hogere kosten (rente, 
planontwikkeling en prijsontwikkeling). Alhoewel er wel goede principe-afspraken 
zijn gemaakt dienen deze nog wel in concrete prestatie afspraken te worden omgezet 

• Risico op opiopende kosten van bouw- en woonrijp maken, doordat tijdelijke 
voorzieningen in uitvoeringsfase noodzakelijk worden. Omdat het gebied fasegewijs 
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wordt ontwikkeld, zijn hier extra kosten mee gemoeid. Daarbij is het percentage 
onvoorzien relatief laag 

• De problematiek rond aardbevingen. Bouwtechnische regelgeving en evt. 
vergoedingen voor extra kosten zijn nog niet uitgekristalliseerd. De situatie is in het 
Ebbingekwartier daarbij meer dan gemiddeld complex omdat er gebouwd wordt op 
een reeds eerder gerealiseerde ondergrondse garage. Risico op vertraging en extra 
kosten. 

FINANCIEN 

Betreft enkel de grex CiBoGa, exclusief de zelfstandige projecten 'Kolendrift', 'Busplein', en 
'Boterdiep/Bloemstraat'. 

Stand van de kredieten 
Totaal beschikbaar krediet grex per 17-12-2008 93.639.000 
Raadsbesluit 17-02-2010, besluitnr. 6b 2.090.000 
Raadsbesluit 30-11-2011, kredietveriaging -9.634.000 
Raadsbesluit 30-01-2013 5.986.000 
Raadsbesluit 18-12-2013, besluitnr. 6i: 2.863.000 
Raadsbesluit 17-12-2014, besluitnr. 6n: 2.327.000 
Totaal beschikbaar krediet 97.271.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 85.815.000 

Actualisatie / herziening grondexploitatie: 
december 2015 
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WESTPOORT 

VOORTGANG 

De gemeente legt de Rode loper uit voor bedrijven en haar ondernemers. De invoering van 
de Rode Loper-strategie voor de werklocaties uit het Programma Ruimtelijke Economie start 
met o.a. Westpoort als pilot. Oorspronkelijk was Westpoort vooral bedoeld om binnen een 
traditionele grondexploitatie bedrijfskavels aan te bieden, met een geschat uitgifte tempo 
van 5,5 ha per jaar. Echter, de huidige economische ontwikkeling vraagt een andere rol van 
de overheid. 

De Rode Loper-strategie is bedoeld om de werkgelegenheid in Groningen in stand te houden 
en vooral uit te breiden. Voor realisatie van initiatieven is samenwerking van de gemeente 
met ondernemers en het georganiseerde bedrijfsleven van levensbelang voor de 
werkgelegenheid in Groningen. Naast een actieve samenwerking met bedrijven en 
ondernemers gaan we vraaggericht te werk. Waar het verantwoord kan, verruimen en 
versoepelen we de planologische en juridische kaders. We bieden maatwerk en werken 
vooral met de ondernemers samen door hun initiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen 
en procedures te vereenvoudigen. Ook werken we samen met Marketing Groningen aan een 
marketingprogramma voor bedrijven waarin Westpoort een van de vestigingslocatie is. Deze 
strategie is eveneens bedoeld voor onze overige werklocaties, maar Westpoort is de 
showcase. 

De oorspronkelijke bedoeling van Westpoort was om op basis van investeringen bouwrijpe 
kavels aan te bieden. Tot en met medio 2012 was binnen de toen geldende grondexploitatie 
de inschatting van het jaarlijkse uitgiftetempo 5,5 ha. Dit tempo was bij de herziene, 
vastgestelde grondexploitatie van 30 januari 2013 teruggebracht naar 2,5 ha per jaar en voor 
2014 en 2015 zelfs naar nul ha. Deze defensieve manier van grondexploitatie willen we 
doorbreken met de nieuwe Rode Loper-strategie. Het doel is het uitbreiden van de 
werkgelegenheid. De grondexploitatie blijft de basis voor de verantwoording van kosten en 
opbrengsten, maar is niet langer bepalend voor de vestigingsstrategie die de gemeente 
hanteert voor ondernemers en bedrijven. Planologisch en procedureel wordt maatwerk 
geboden om tegemoet te komen aan de vestigingseisen voor ondernemers. Het wenkende 
perspectief van Westpoort is nieuw in onze aanpak en benadering van ondernemers en 
bedrijven. 

Het nieuwe beleidskader is bedoeld om het passieve beleid rond de werklocaties om te 
zetten naar een actieve strategie die tegemoetkomt aan de vraag van ondernemers en 
bedrijven. Daarbij is het doel en de prioriteit verschoven van grondverkoop en gronduitgifte 
naar behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. 

Daamaast werken we een business case uit voor de vestiging van een of meerdere data 
hotels op Westpoort. Inmiddels heeft zich het eerste datahotel (KPN) zich gevestigd op 
Westpoort, fase 1 (fase 1 betreft de grondexploitatie). Er is ook concrete belangstelling van 
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nog 2 datacenters op Westpoort (fase 1 en op fase 2). Beide initiatieven komen vanuit de 
Verenigde Staten. Tenslotte zijn we met een partij in gesprek voor fase 2. 
Ook vinden de afrondende gesprekken plaats met Tennet over grondruil op fase 2 en de 
aanleg (nieuw trace) van de 380 kv leidingen naar de eemshaven. 

Tijdelijke initiatieven 
Er worden momenteel gesprekken gevoerd met een partij voor het plaatsen van 
zonnepanelen (zonneweide). In eerste instantie gaat het om 10 ha voor een duur van 20 
jaar. Verder zaI onderzocht worden of het mogelijk is om hier nog eens 13 ha aan toe te 
voegen. Hiervoor is inmiddels een goedgekeurde SDE subsidie voor afgegeven. De basislijn is 
om verkoopbaarheid te garanderen i.c.m. onze ambitie voor duurzaamheid te faciliteren. 

RISICO'S 

Een aantal kans- en risicoscenario's geeft verstrekkende positieve en negatieve financiele 
consequenties voor het eindresultaat weer. Zo zijn vele investeringen al gedaan, resterende 
(civieltechnische) investeringen zijn relatief beperkt, terwiji de (grond)opbrengsten 
achterblijven. 

Het wijzigingen van de renteparameter, het uitgiftetempo, de grondprijzen en/of 
opbrengstenstijging hebben een veel groter effect op het eindresultaat dan wijzigingen van 
de parameter kostenstijging, resterende kosten voor het bouw- en woonrijp maken, 
planontwikkelingskosten e.d. Deze laatstgenoemde reeks van kans- en risicoscenario's zijn in 
relatieve zin beduidend minder verstrekkend dan die van de eerstgenoemde reeks. 

FINANCIEN 

Stand van de kredieten 
Besluit 19-07-2000, nr. 5h 14.521.000 
Besluit 27-02-2002, nr. 5̂  750.000 
Besluit 28-01-2004, nr. 8 500.000 
Besluit 22-12-2004, nr. 10 2.750.000 
Besluit 19-10-2005, nr. 7 96.329.000 
Besluit 20-02-2008, nr. 7 5.614.000 
Besluit 27-01-2010, nr. 7e -/- 2.022.000 
Besluit 30-11-2011, nr. 6h -/- 47.690.000 
Besluit 30-01-2013, nr 8b.6 872.000 
Besluit 18-12-2013, nr. 6i 1.127.000 
Besluit 17-12-2014, nr. 6q 1.217.000 
Totale toegestane kosten (= opgeknipt uitvoeringskrediet t/m 2016) 73.968.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 70.637.000 
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Actualisatie / herziening grondexploitatie 
december 2015 
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EUROPAPARK 
VOORTGANG 
Op het Europapark zijn meerdere initiatieven voor bouwontwikkelingen (voornamelijk op 
het gebied van wonen en sport) gestart. De meeste daarvan zijn zover gevorderd dat 
realisatie kansrijk lijkt. 

CPO 
Met Menzis zijn afspraken gemaakt over de grondinbreng. De door de gemeente opgelegde 
samenwerking van beide CPO-organisaties in combinatie met de regierol van de gemeente 
voor de grondinbreng pakt strategisch goed uit. We hebben met Menzis afgesproken dat in 
2016 de grond wordt geleverd zodat de gemeente tijd heeft om samen met de CPO 
organisatie het bouwplan nader uit te werken. 

Belangrijke aspecten bij de uitwerking zijn de ruimtelijke en architectonische kwaliteit. 
Daamaast moet een bestemmingsplanprocedure worden dooriopen. Over het beheer van 
het gebied moeten heldere en duidelijke afspraken worden gemaakt. Ook moet de 
grondafname door de CPO organisaties juridisch worden geborgd. In de periode tot 2016 
kunnen de bouwplannen nader worden uitgewerkt en verschillende onderzoeken en 
procedures worden voorbereid en uitgevoerd. 

Woonzorgcomplex 
Met de ontwikkelaar van het Woonzorgcomplex zijn we in een ver gevorderd stadium van 
onderhandeling. Er wordt gekeken of het mogelijk is om het eens te worden over de 
grondprijs. 

Als de plannen doorgaan worden er 200 tot 300 appartementen gebouwd, waarvoor het 
mogelijk is zorg op maat te bieden voor de gebruikers van de appartementen. 

De Linie Zuid (plan Credo) 
Er worden 47 grondgebonden woningen gebouwd en er komt een commerciele plint van 
bijna 800 m2. Het parkeren wordt ondergronds opgelost. Onder de woningen aan de 
Boumaboulevardzijde komt geheel een publieke plint met voorzieningen, o.a. een tandarts 
(tandartspraktijk Europapark). 

De verkoop is begin april gestart. Als alles volgens verwachting verioopt, hoopt de 
ontwikkelaar begin 2016 te kunnen starten met de bouw. De eis is dat 70 % is verkocht. 
Momenteel voert de ontwikkelaar een markttoets uit om te kijken of de woningen door de 
markt worden opgepakt. 

Solid 2- Hete kolen (team 4/M205) 
Het stedenbouwkundig plan is in principe klaar. Initiatiefnemers zijn momenteel op zoek 
naar beleggers en investeerders. Het gaat om een fors woonprogramma verspreid over een 
aantal torens in het gebied tussen de CPO en de Solid 1. Het bouwen van een aantal 
gescheiden torens is natuurlijk duurder dan een 2̂  schijf Echter ruimtelijk en 
stedenbouwkundig vindt ook de ontwikkelaar een opiossing met torentjes mooier dat een 2̂  
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schijf In principe is er overeenstemming over de grond. Met de CPO ontwikkeling moet de 
ruimtelijke uitwerking worden afgestemd. 

Sportcomplex. 
Momenteel vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats. Dit is een herijking van alle punten 
van het plan, zowel programmatisch als financieel. Het doel is om toe te werken naar een 
haalbaar plan. De ambitie is nog dit jaar, dan wel begin 2016 te starten met de bouw, zodat 
het complex conform de oorspronkelijke planning in 2017 opgeieverd kan worden. 

Kolencafe 
Er is momenteel een initiatiefnemer met een concreet plan bezig. Het financieringsproces 
verioopt heel traag omdat een belegger voor de financiering moet worden gevonden. Wij 
zijn voornemens om de initiatiefnemer een termijn te stellen waarbinnen het plan meer 
geconcretiseerd moet zijn. Na die termijn gaan we in gesprek met eventuele andere 
belangstellenden. 

Engelse kamp 
Met de ontwikkelcombinatie zijn we nog steeds in gesprek. Er ligt een kansrijk voorstel op 
tafel dat de komende periode uitgewerkt dient te worden. Het plan omvat ca. 120 
grondgebonden woningen. Er wordt naar gestreefd om het stedenbouwkundige plan 
evenals de contractering dit najaar af te ronden. 

Woonrups (Kempkensberg) 
We hebben een ontwikkelaar bereid gevonden de ontwikkeling van de 
appartementencomplex op te pakken. De locatie is mooi en de ontwikkelaar acht het 
kansrijk een appartementencomplex op de locatie tegen de stadstuin aan te ontwikkelen. 
Het plan omvat ca. 60 appartementen. Wij hebben de ontwikkelaar een termijn gesteld tot 1 
juli 2015 om met een concreet plan te komen. 

Groenvisie 
Het oorspronkelijke plan om de groeninrichting te starten in 2015 hebben we losgelaten, 
gezien de voortvarende ontwikkelingen op meerdere kavels. Als men binnen afzienbare tijd 
met de bouw wil starten, dan is de ruimte van de groenaanleg nodig voor de bouwketen en 
de opsiag voor de aannemers. De aanleg van het groen is daarmee gekoppeld aan de 
planontwikkeling van de aanliggende kavels. 

Visie van de zone aan de achterzijde van de Euroborg en de Skivijver 
We maken een visie om de barrierewerking van de supportersmuur op te heffen. Het is de 
bedoeling dat er een goede fiets- en voetgangersverbinding komt met de overzijde van de 
voormalige oude A7. Hierin wordt ook de voormalige Skivijver meegenomen. 

Station 
Het station wordt uitgebreid met een extra spoor, perron en lift. Het bestemmingsplan 
hiervoor is recentelijk gereed gekomen en ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd 
(juli 2015). Erzijn geen zienswijzen binnen gekomen. 
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FINANCIEN 

Besluit Europapark Totaal 05-11-1998 6.909.000 
Besluit Europapark Totaal 27-1-1999 681.000 
Besluit Europapark Totaal 22-12-1999 13.296.000 
Besluit Europapark Totaal 21-11-2001 23.716.000 
Besluit Europapark Totaal 31-03-2004 4.922.000 
Besluit Europapark Totaal 23-05-2007 43.700.000 
Besluit Kempkensberg 20-1-08 1.390.000 
Besluit Station Europapark 28-5-08 2.200.000 
Besluit Kempkensberg 18-6-08 528.000 
Besluit Kempkensberg 29-10-08 10.815.000 
Besluit Station Europapark 17-6-09 41.900.000 
Besluit Station Europapark 23-6-10 2.000.000 
Besluit Station Europapark 18-3-11 3.061.000 
Besluit Kempkensberg 30-3-11 1.623.000 
Besluit Europapark 25-1-12 (ingetrokken) -1.200.000 
Besluit Europapark 25-1-12 10.819.000 
Besluit Kempkensberg 30-1-13 3.528.000 
Correctie -/- 24.000 
Besluit Europapark 18-12-13 400.000 
Besluit Station Europapark 18-12-13 10.538.000 
Besluit Kempkensberg 18-12-13 686.000 
Correctie -/- 70.000 
Besluit Europapark 17-12-14 2.260.000 
Besluit Station Europapark 17-12-14 -/-

13.738.000 
Besluit Kempkensberg 17-12-14 1.802.000 
Totaal uitvoeringskrediet Europapark, incl. Station en Kempkensberg 171.742.000 

Stand van de uitgaven 

Europapark + Station + Kempkensberg per 31-03-2015. 

31-03-2015 Kosten 

Europapark € 92.664.404 

Station € 45.824.383 

Kempkensberg € 18.235.987 

Totaal € 156.724.773 
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Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de kwartaalrapportage van het eerste 
kwartaal van 2015. De kwartaalrapportage wordt procedureel afzonderiijk gestuurd en 
behandeld. 

Risico's 
De in de GREX gemelde kansen en risico's blijven actueel. Momenteel zijn daar geen 
bijzonderheden over te melden. 
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GROTE MARKT OOSTZIJDE/FORUM 

VOORTGANG 

Aardbevingsbestendig maken Groninger Forum 
De stad Groningen heeft met het ministerie van EZ afspraken gemaakt over 
vervolgonderzoek en maatregelen bij een aantal exemplarische gebouwen en 
bouwprojecten. Aanleiding zijn de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen 
(NPR) die minister Kamp maandag 9 februari 2015 heeft gepubliceerd. Een van deze 
gebouwen is het Groninger Forum. Het college van B&W heeft op 10 februari op basis van 
de publicatie van deze richtlijnen en afspraken daarover met het Rijk besloten een pauze in 
te lassen bij de bouw van het Groninger Forum. De kosten van deze bouwpauze worden 
door het Rijk vergoed. 

Er wordt een periode van vier maanden uitgetrokken om samen met de BAM het gebouw te 
toetsen aan de NPR en mogelijke oplossingen te onderzoeken. Tegelijkertijd maakt de 
gemeente in samenwerking met het Rijk afspraken over de meerkosten en schade als gevolg 
van het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum. 

Een deel van de werkzaamheden gaat wel gewoon door, omdat de nieuwe bouwrichtlijnen 
hiervoor geen gevolgen hebben. De fietsenkelder wordt afgebouwd en de ontwikkeling van 
de Nieuwe Markt zuidzijde en de oostwand wordt volgens planning gecontinueerd. De 
verwachting is dat in juni op basis van verder onderzoek en de nieuwste inzichten een 
afgewogen keuze gemaakt kan worden of, en zo ja weIke, maatregelen nodig zijn voor het 
Groninger Forum. 

Groninger Forum ca. 
In de tweede helft van 2014 zijn de parkeerlagen van de Forumgarage gestort. Begin 2015 is 
de begane grondvloer van het Groninger Forum in fases gestort, waarna de twee 
torenkranen zijn verhoogd met 30 meter om de bovenbouw te kunnen bouwen. Daarna is 
de aannemer gestart met het werk aan de twee betonnen kernen van het Groninger Forum 
en de inrit van de Forumgarage aan de Schoolstraat-zijde. Na het besluit op 10 februari om 
een bouwpauze in te lassen zijn alle materialen (ondersteuning, stempels) - die nodig waren 
om de parkeerlagen te maken - uit de parkeergarage gereden en zijn de losse materialen op 
het bouwterrein vervoerd naar de opsiag. 

Het werk aan de fietsenkelder onder de Nieuwe Markt is volgens planning vervolgd, omdat 
de nieuwe bouwrichtlijnen daarvoor geen gevolgen hebben. Begin dit jaar is de vioer gestort 
van de fietsenkelder onder de Nieuwe Markt, waarna de wanden zijn geplaatst. Medio 
februari is vervolgens het dek van de fietsenkelder gestort. Nadat archeologische 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, is gestart met de aanleg van de entree van de fietsenkelder. 
Deze entree komt aan de Popkenstraat, achter't Feithhuis. De vIoer en de beide wanden van 
de entree zijn inmiddels gestort. 
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Nieuwe Oostwand 
Eind 2014 is de partiele herziening van bestemmingsplan Grote Markt - Oostwand 
onherroepelijk geworden. Deze bestemmingsplanwijziging is opgesteld om over meer 
keuzemogelijkheden voor de invulling van de nieuwe oostwand te kunnen beschikken. 

Het komende jaar spant VolkerWessels Vastgoed (VWV) zich in om eindgebruikers en 
beleggers aan het project te binden. Zodra dit gelukt is, komt er meer zicht op het 
functionele gebruik van de te realiseren panden. Samenhangend hiermee werken de 
gemeente en VWV hun contractuele verplichtingen nader uit en leggen deze vervolgens vast 
in een realisatieovereenkomst. 

Nieuwe Markt 
Het gebied tussen de Schoolstraat en de achterzijde van de nieuwe Oostwand biedt ruimte 
aan de Nieuwe Markt, een waardevolle en hoogwaardige uitbreiding van de openbare 
ruimte van de stad. Inzet is realisatie van een bruisend plein, waar mensen naar toe willen, 
waar terrassen zijn, en waar activiteiten plaatsvinden. Dit betekent dat ook rondom dit plein 
wordt ingezet op publieksaantrekkende functies in de nieuwe bebouwing. De ontwikkeling 
van het Groninger Forum zaI de bestaande en nieuwe functies rond het nieuwe plein 
stimuleren. Ook de ondernemers en vastgoedeigenaren rondom het plein spelen een 
belangrijke rol in de totstandkoming van de bruisende beleving van het plein. 

Op 18 november 2014 zijn de ontwerpuitgangspunten voor de Nieuwe Markt vastgesteld 
door het college van B&W. Het gaat om uitgangspunten over o.a. de realisatie van groen, 
gebruik van natuursteen verharding, spelaanleidingen voor kinderen, aandacht voor niet-
commerciele zitgelegenheden en mogelijk gebruik van water als speels element. Momenteel 
worden de ontwerpuitgangspunten uitgewerkt naar een ontwerp. 

De planning bij de Nieuwe Markt is afhankelijk van de besluitvorming over het 
aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum. Na het tweede kwartaal van 2015 
een nieuwe planning gemaakt voor de Nieuwe Markt. Nadat het ontwerp gereed is, wordt 
het college gevraagd het ontwerp vrij te geven voor inspraak. De raad stelt het ontwerp 
uiteindelijk vast. 

Nieuwe Markt zuidzijde (NMZZ) 
De ontwikkeling NMZZ omvat verschillende deelprojecten. Het meest in het oog springend is 
de herontwikkeling van enkele gemeentelijke panden (Poelestraat 16, 18, 24, 26, 28) met 
tussenliggende panden (Poelestraat 20, 22) die in eigendom zijn van een derde. In 2012 is 
gestart met de verbouw van voormalig pand Images, Poelestraat 30. In het voorjaar van 
2013 is de verbouw gereedgekomen. 

Bij het ontwerp van Nieuwe Markt zuidzijde is rekening gehouden met de norm voor 
aardbevingsbestendig bouwen. Voor plandelen II t/m IV (Poelestraat 20 t/m 28) is inmiddels 
de omgevingsvergunning verleend. Voor plandeel I (Poelestraat 16-18), het grootste pand, is 
inmiddels ook het definitief ontwerp gereed. Voor dat deel is de procedure dooriopen om 
het bestemmingsplan partieel te herzien, om daardoor een grotere ontwikkeling mogelijk te 
maken op deze locatie. Het is de bedoeling om hier een groot volume te maken, met een 
entree aan zowel de Poelestraat als de Nieuwe Markt. Daarover vinden vergevorderde 
gesprekken plaats met een geinteresseerde huurder. 
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De bouw van de ontwikkeling Nieuwe Markt zuidzijde wordt in het voorjaar van 2015 als 
geheel aanbesteed. De bouwwerkzaamheden starten medio 2015. 

RISICO'S 

Het project Grote Markt oostzijde/Forum kent een specifiek risicoprofiel. Het risicoprofiel 
wijkt af van een gemiddeld project van deze omvang, vanwege: 
• de complexe binnenstedelijke situatie; 
• de complexe samenhang tussen een veelheid aan deelprojecten en aandachtsvelden; 
• de afhankelijkheid van ontwikkelingen op de vastgoedmarkt; 
• de complexiteit van de constructie van vooral de parkeerkelder; 
• een grote kans op vertragingen en vertragingsschade als gevolg van bovenstaande 

punten. 

Nieuw risico is het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum, met name de 
financiele consequenties. Zoals gesteld worden de (gevalideerde) kosten voor de bouwpauze 
vergoed door NAM. Dat is schriftelijk bevestigd door NAM en EZ. Echter, we lopen daar nog 
wel een financieel risico. Immers, deze afspraken betreffen slechts de vergoeding van de 
ingelaste bouwpauze. Voor de kosten voor het daadwerkelijk versterken van het gebouw (na 
de bouwpauze) zijn op dit moment nog geen afspraken gemaakt met EZ en NAM. Dat is wel 
de intentie en er wordt samen opgetrokken met NAM/EZ, maar definitieve afspraken zijn er 
niet gemaakt. 

FINANCIEN 

De inkomsten en uitgaven lopen conform de uitgangspunten in de bouw- en 
grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ Forum. Uitzondering vormen de uitgaven voor het 
onderzoek naar het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum. De meerkosten 
en schade worden vergoed door het ministerie van EZ. 

Stand van de kredieten in euro's 
Plankostenkrediet 
Besluit 30-12-2002, nr. 15 500.000 
Besluit 29-01-2003, nr. 13 420.000 
Besluit 28-04-2004, nr. 6 1.580.000 
Besluit 25-02-2006, nr. 8 2.500.000 
Besluit 28-03-2007, nr. 8 2.500.000 
Besluit 18-06-2008, nr. 5q 1.250.000 
Besluit 29-10-2008, nr. 6k 500.000 
Besluit 26-11-2008, nr. 8 2.000.000 
Besluit 17-06-2009, nr. 8 2.500.000 

Uitvoeringskrediet 
Besluit 17-06-2009, nr. 8 15.000.000 
Besluit 23-06-2010, nr. la 40.000.000 
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Besluit 30-11-2011, nr. 8d 115.000.000 
Besluit 27-06-2012, nr. 6i 906.000 
Besluit 29-01-2014, nr. 6k 123.000 
Besluit 26-11-2014, nr. 7a 803.000 

Totaal toegestane plankosten en uitvoeringskrediet 185.581.144 

Stand van de uitgaven In euro's 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 106.388.065 
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ZERNIKE CAMPUS GRONINGEN 
Binnen het Akkoord van Groningen 2.0 is de ontwikkeling van Zernike een belangrijke 
opgave. We willen Zernike verder uitbouwen tot een toplocatie waar kennisinstellingen en 
bedrijfsleven stevig met elkaar verbonden zijn. 

VOORTGANG 

Op de Zernike Campus Groningen (voormalig Zernike Science Park) ligt een van de 
bedrijventerreinen die binnen de gemeente Groningen in uitgifte zijn. Op basis van een 
gezamenlijke visie ontwikkelen de Akkoordpartners de Zernike Campus tot een van de 
belangrijkste kennisdynamo's van stad en regio. In de afgelopen jaren is gebleken dat 
Zernike geen goed imago heeft om bedrijven naar Zernike te trekken. Daardoor komt de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein nauwelijks van de grond. 

In 2014 wordt op basis van een strategische agenda besloten om een nieuwe 
stedenbouwkundige visie op te stellen. De stedenbouwkundige visie is tot stand gekomen in 
een samenwerking tussen de gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en 
de Hanzehogeschool (HG). De visie geeft - voor de komende 10 tot 15 jaar, op hoofdiijnen -
de koers voor de ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen aan. De campus heeft, met 
de enthousiaste en stuwende kracht van de aanwezige kennisinstellingen en ondernemers, 
volop mogelijkheden om uit te groeien tot een onderwijs-, kennis- en ontwikkelingscentrum 
van nationaal en zelfs internationaal formaat. Naast het ruimtelijke plan ligt de sleutel tot 
succes in verregaande samenwerking en goede marketing (acquisitie) van de campus. 

Ook in de afgelopen periode zijn zowel door de RUG als de HG nieuwe onderwijs-, 
onderzoeks- en faculteitsgebouwen ontwikkeld (Energy Academy Europe, Entrance). Voor de 
komende jaren staan ook nog een aantal grootschalige en ambitieuze plannen op stapel en 
dit alles eist ruimtelijke sturing (ZAP, geothermie, wonen, verbouwing Nijenborg 4). 

Visie 
Op basis van een globale analyse is het gebied op verschillende onderwerpen nader 
geanalyseerd en voorzien van een ruimtelijke of programmatische visie voor de toekomst. 
De ontwerpvoorstellen in de visie geven een richting voor het karakter, de organisatie en de 
inrichting van gebieden. Voor meerdere onderdelen van het plan zijn varianten mogelijk die 
in een vervolgfase vragen om nader onderzoek en besluitvorming. Ze moeten gezien worden 
als ontwerpopgave, niet als definitieve uitwerkingen. 

Interventies 
Om de ambitie te realiseren is het nodig om de volgende aanpassingen te doen die de 
ruimtelijke kwaliteit en de onderlinge verbindingen verbeteren: 

1. De transformatie van de Zernikelaan naar een aantrekkelijke verbinding voor fietsers 
en voetgangers, openbaar vervoer en leveranciers; 

2. Het creeren van verkeersroutes voor langzaam verkeer in het noordelijk deel die 
aansluiten op het fietsnetwerk van de stad; 
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3. Het omvormen van de parkeerterreinen in het middengebied van een scheidende 
naar een verbindende zone in de campus; 

4. Het ruimtelijk inkaderen van het gebied zodat er een intiemer en aantrekkelijker 
vestigingsklimaat ontstaat; 

5. Het functioneel mengen van bedrijven en instellingen voor onderwijs en onderzoek 
om een optimale synthese te bereiken; 

6. Het versterken van de entrees (noord en zuid) van de Campus. 

Tevens zijn er nog meerdere aspecten die uitgewerkt moeten worden. Gedacht wordt aan 
het opstellen van een prijsvraag voor woon-ontwikkeling op Zernike. Daamaast noemen we 
nog verdere professionalisering van parkmanagement en het opstellen van een 
acquisitieplan. 

Kosten 
De investeringen in het Campusterrein die zijn opgenomen in het Masterplan beslaan € 14,5 
tot € 17,2 miljoen euro (exclusief BTW), afhankelijk van de te kiezen variant voor het 
tussengebied. Het Masterplan bevat voor het tussengebied (ten zuiden van de Kadijk) drie 
inrichtingsvarianten (varierend in kosten van 3,8 miljoen tot 6,5 miljoen). Het verschil in 
kosten voor de varianten zit vooral in de vorm van parkeren (maaiveld parkeren of bouw van 
een parkeergarage). De genoemde bedragen zijn indicatieve en globale kostenberekeningen 
(nominale bedragen) en zijn berekend door Grontmij. In de uitwerkingen worden de kosten 
nader gespecificeerd. 

Dekking 
De voorstellen in dit Masterplan hebben betrekking op de grond van alle grondeigenaren op 
de Campus (RUG, HG en Gemeente). Wij hebben gekozen voor een organische 
gebiedsontwikkeling op basis van projectfinanciering (per project wordt bekeken wie 
financiert en weIke verdeelsystematiek wordt toegepast). Wij willen zo voorkomen dat alle 
investeringen aan de voorkant worden uitgevoerd en dat wij dan een groot risico lopen door 
de afhankelijkheid van toekomstige verkopen (opbrengsten). 

De gemeentelijke bijdrage zaI worden gedekt vanuit een nog nieuw op te stellen 
Grondexploitatie Zernike Campus Groningen. Ook zullen we verkennend bezien of er co-
financiering mogelijk is (van o.a. de provincie Groningen). 

Vervolg 
Als de plannen verder zijn uitgewerkt tot individuele projectvoorstellen zullen wij uw Raad 
nader informeren. Later dit jaar komen wij ook met het nieuwe bestemmingsplan op basis 
van de vastgestelde stedenbouwkundig visie en met de herziening van de grondexploitatie. 

RISICOS 

Bij voortdurende stagnerende ontwikkeling van het plan kan de boekwaarde van het project 
jaariijks stijgen door toerekening van rente, onroerende zaak belasting en de noodzakelijke 
beheerskosten. Het uitblijven van een visie op het gebied kost daarom geld en is een risico 
voor het project. 

FINANCIEN 
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Stand van de kredieten 
Besluit 23-20-1996, nr. 5f 3.857.000 
Besluit 26-05-1999, nr. 5k 4.538.000 
Besluit 17-10-2001, nr. 9 406.000 
Besluit 18-10-2006, nr. 6c 14.940.000 
Besluit 27-09-2007, nr. 6g 3.256.000 
Besluit 25-05-2011, nr. 8̂  -/- 8.747.000 
Besluit 18-01-2013, nr. 8b3 0 
Besluit 18-12-2013, nr. 6i 0 
Besluit 17-12-2014, nr. 6t 1.890.000 
Totaal toegestane kosten van het plan 20.140.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2015 19229.000 

Actualisatie / herziening grondexploitatie 
De eerstvolgende herziening vindt in december 2015 plaats. 
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INLEIDING 

In deze eerste voortgangsrapportage van dit boekjaar informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven wij een 
(eerste) prognose van het resultaat over 2015. De verwachtingen zijn gebaseerd op de voortgang over het eerste kwartaal van 
2015 en de ontwikkelingen tot medio mei. 

De voortgangsrapportage heeft de functie van (bij)sturingsinstrument en het verstrekken van volledige, juiste en actuele 
informatie over de stand van zaken en voortgang van de begroting. Rapportage vindt plaats over afwijkingen in de voortgang. 

Leeswijzer 
De voortgangsrapportage begint met een samenvatting. In hoofdstuk een komen de verwachte afwijkingen per programma 
aan bod. In de hoofdstuk twee gaan we in op de stand van zaken rondom de pairagrafen Integraal Gebiedsgericht Werken, 
Duurzaamheid, Vemieuwing Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. 
In hoofdstuk drie geven we de stand van zaken over de aanbevelingen van de rekenkamer en de accountant, personeel en 
eerder gedane toezeggingen. In hoofdstuk vier geven we de stand van zaken weer van de bezuinigingen. 

De afwijkingen in de uitvoering van beleidsdoelen lichten we toe en geven we aan door kleuren (stoplichtenrapportage). i 
betekent dat voor het behalen van de doelstelling bijsturing noodzakelijk is. | | betekent dat het halen van de doelstelling 
vermoedelijk niet mogelijk is. Daamaast geven wij een toelichting op de verwachte fmanciele afwijkingen vanaf 250 duizend 
euro en op bestuurlijk relevante afwijkingen. Dit betekent dat niet bij alle programma's toelichtingen zijn opgenomen. 
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SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de verwachte fmanciele resultaten in deze voortgangsrapportage. We gaan 
daarbij in op de verwachte besteedbaarheid van het resultaat. Aan het slot van dit hoofdstuk melden we een aantal 
onzekerheden ten aanzien van het verwachte resultaat. Alle bedragen luiden in miljoenen euro. Als achter een bedrag een V 
staat betekent dit een voordelige afwijking. Een N achter een bedrag is een nadelige afwijking. 

Het verwachte voordeel bedraagt 9,6 miljoen euro 
De belangrijkste onderdelen van het verwachte resultaat zijn: 

Resultaat nominale compensatie 7,2 V 

Rentevoordeel 3,0 V 

Lagere bijstandslasten (screening) 3,0 V 

BUIG 3,3 V 

Niet gerealiseerde bezuinigingen -3,6 N 

Bedrijfsvoeringsresultaat -3,5 N 

BTW-Compensatiefonds 1,0 V 

Vrijval overhead participatiebudget 0,8 V 

Vrijval extra beleid 1,2 V 

Resultaat gemeentefonds -0,6 N 

Afschaffen PV-vergoeding -0,2 N 

Overige kleine voor- en nadelen -2,0 N 

Verwacht resultaat 2015 9,6 V 

Toelichting op het verwachte resultaat 

In de toelichting per programma worden de afwijkingen in de uitvoering van beleid en in fmancien nader toegelicht. 

Besteedbaar resultaat 

Het verwachte vrij besteedbare resultaat bedraagt 9,6 miljoen euro voordelig. Dit is als volgt opgebouwd: 

Verwacht resultaat 

Inzet resultaat lagere bijstandslasten voor niet-gerealiseerde bezuinigingen 

Dekking niet-gerealiseerde bezuinigingen door inzet resultaat lagere bijstandslasten 

Wmo woonvoorzieningen 

Extra beleid 

Herindicatie huishoudelijke hulp HHl 

Toegangjeugd 

Wet Kinderopvang 

Verwacht besteedbaar resultaat 2015 
Het verschil tussen het verwachte resultaat en de besteedbaarheid wordt verklaard doordat een aantal resultaten conform 
afspraken met uw raad met reserves verrekend worden dan wel anders gedekt worden. Daamaast stellen we voor het voordeel 
van 3,0 miljoen euro lagere bijstandslasten in te zetten voor het incidenteel realiseren van de bezuiniging Doorlichting 
organisatie en taken (2,0 miljoen euro) en de bezuiniging Doorlichting programma's (1,0 miljoen euro). 

Overzicht verwachte resultaten per programma 
In onderstaande tabel wordt het verwachte resultaat per programma gepresenteerd. De significante afwijkingen ten opzichte 
van de begroting worden vervolgens per programma, op deelprogrammaniveau, toegelicht. 

9,6 V 

-3,0 N 

3,0 V 

-0,3 N 

-0,3 N 

0,3 V 

0,2 V 

0,1 V 

9,6 V 
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Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prt^nose afwijking 

Programma 2015 2015 VGR 15-1 VGR 2015 
1. Werk en inkomen -75.310 -67.219 -61.119 6.100 
2. Economie en werkgelegenheid -14.631 -19.080 -18.950 130 
3. Jeugd en onderwijs -77.998 -77.919 -78.144 -225 
4. Welzijn, gezondheid en zorg -149.465 -148.763 -150344 -1.581 
5. Sport en bewegen -14.483 -14.311 -14292 19 
6. Cultuur -30.629 -30.614 -30.770 -156 
7. Verkeer -4.389 -7.555 -6.445 1.110 
8. Wonen -1.896 -6.145 -6.003 142 
9. Onderh en beheer van de openb ruimte -28.839 -29.249 -29.338 -89 
10. Veiligheid -18.132 -17.424 -17.424 0 
11. Stadhuis en stadjer -7.635 -7.348 -7.651 -303 
12. College en Raad -18.423 -19.086 -12.763 6.323 
13. Algemene inkomsten en post onvoorz 509.083 509.223 511.347 2.124 
14. Algemene ondersteuning -67.253 -64.510 -68.488 -3.978 
Totaal Gemeente Groningen 0 0 9.616 9.616 

In de toelichting per programma worden de afwijkingen in de uitvoering van beleid en in financien nader toegelicht. 

Onzekerheden ten aanzien van het verwachte resultaat. 

De prognose is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met maart en de ontwikkelingen tot medio mei. Er is een aantal 
onzekerheden ten aanzien van de prognose. 

Bedrijfsvoering 

Het SSC staat voor een zware gecombineerde opgave. Aan de ene kant is er sprake van forse (historische) taakstellingen en 
aan de andere kant neemt het werk voor het SSC toe door toenemende vraag, denk aan de concemprioriteiten vemieuwing 
sociaal domein en het programma in opbouw voor aardbevingen. Daamaast kent het SSC eigen opgaven in de verbetering 
van de dienstverlening. Dit knelt. 
We kunnen nog wel efficiencywinst behalen, maar dat vraagt voorinvesteringen en de besparingen worden pas zichtbaar na 
3-5 jaar. Vermindering van de dienstverlening kan helpen de financiele doelstellingen te halen, maar daar kan pas over 
worden besloten als duidelijk is wat de effecten zijn voor dienstverlening aan burgers en bedrijven en onze gemeentelijke 
organisatie. Op dit moment wordt een analyse gemaakt van de taakstellingen, dekkingsmogelijkheden en opgaven die moeten 
worden gerealiseerd om een goed totaalbeeld te krijgen van de opgaven binnen de bedrijfsvoering van het SSC. 

Aardbevingen 

Voor de aardbevingen hebben we vooralsnog geen risico opgenomen omdat een prognose nog moeilijk is af te geven. Ons 
uitgangspunt is dat onze kosten worden vergoed. Een mogelijk risico is dat wij onze kosten niet op een goede manier kunnen 
verantwoorden en het Rijk daarom deze kosten niet vergoed. De komende periode werken we dit uit en zullen we afspraken 
met het Rijk maken over de verantwoordingseisen. Een ander mogelijk risico hangt samen met het principe bereidheid. Het 
rijk kan vinden dat lokale overheden hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben. Het rijk heeft daarom toegezegd na te 
gaan of er in gemeente- en provinciefonds een 'aardbevingsfactor' moet worden opgenomen. 

In onze brief van 29 april 2015 hebben we uw raad geinformeerd over de stand van zaken betreffende de gevolgen van de 
aardgaswinning voor de gemeente Groningen. Er worden nu concrete stappen gezet om de veiligheid en economische 
continuiteit van de stad Groningen te waarborgen. Wij zullen uw Raad regelmatig blijven informeren over de voortgang van 
de genoemde onderzoeken naar openbare mimte en bijzondere gebouwen, de regeling ter vergoeding van meerkosten tot 1 
September, de ontwikkeling van een stmcturele aanpak na 1 September, het vervolg van de aanpak van de exemplarische 
gebouwen en de inrichting van de overheidsorganisatie. 

Dit laat onverlet dat de risico's zoals opgenomen in de gemeenterekening 2014 nog steeds gelden. Zie daarvoor de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing in de gemeenterekening 2014. De belangrijkste risico's betreffen nog steeds de 
grondexploitaties incl. Meerstad, de bezuinigingen, het parkeerbedrijf en de vemieuwing van het sociaal domein. 
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HOOFDSTUK 1. AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA 
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Programma 1: Werk en Inkomen 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

1. Programma: Werk en Inkomen 
1.1 Deelprogramma: Werk 

Beleidsveld: Werk en activering 
Uitstroom naar regulier werk We hebben in het eerste kwartaal een uitstroom naar werk 

gerealiseerd van 144 klanten. Dat is minder dan beoogd (225). 
Het is nu nog te vroeg om op basis van deze realisatie te 
beoordelen of we de jaardoelstelling van 900 klanten wel/ niet 
gaan halen.Bij deze cijfers hebben we ook te maken met een 
administratief na-ijl effect, waardoor de resultaten nog zullen 
verbeteren. Daarnaast werken we aan het op orde brengen van de 
personele bezetting. 

Programma: Werk en Inkomen 
1.2 Deelprogramma: Inkomen 

Beleidsveld: Armoede en minimabeleid 
Aantal toegekende 
aanvragen witgoedregeling 

De verwachting was dat het aantal toegekende aanvragen in het 
kader van de witgoedregeling stable! zou blijven in 2015. Het 
eerste kwartaal hebben we 108 aanvragen toegekend. Als deze 
trend zich voortzet dan gaan we minder verstrekken dan 
verwacht. In 2014 hebben we 641 aanvragen voor de 
witgoedregeling toegekend.Echter de realisatie 2014 geeft geen 
goed beeld, want toen zijn in de eerste twee maanden van 2014 
nog veel aanvragen ingediend en gehonoreerd op grond van de 
oude witgoedregeling. Vanaf 1 maart 2014 geldt de tweedehands 
witgoedregeling. Voor deze regeling zijn veel minder aanvragen 
ingediend. 
Het is te vroeg om iets te zeggen over de financiele effecten. 
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Financiele Toelichting 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2014 en de prognose 2015 ( alleen bij verschillen in baten en 
lasten > 250 duizend euro. 

Programma 1. Werk en inkomen 

Primitieve Actuele Prognose Verwachte 
begroting begroting VGR 15- afwijking 

Deelprogramma 2015 2015 1 VGR 2015 
Lasten 
01.1 Werk 70.856 74.315 74.490 -175 

01.2 Inkomen 191.591 191.885 186.225 5.660 

Totaal lasten 262.447 266.200 260.715 5.485 

Baten 
01.1 Werk 21.927 26.071 25.986 -85 
01.2 Inkomen 165.190 172.890 173.590 700 

Totaal baten 187.117 198.961 199.576 615 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 0 0 0 0 
Totaal onttrekkingen 20 20 20 0 

Totaal Programma 1 -75.310 -67.219 -61.119 6.100 

Toelichting op financiele afwijkingen 

1.1 Werk N 260 duizend euro 

Transitievergoeding SW medewerkers ( N 200 duizend euro) 
Per 1 juli 2015 treedt de zogenaamde transitievergoeding in werking. Deze vergoeding komt in de plaats van de 
ontslagvergoeding en is bestemd voor (om)scholing en begeleiding van de werknemer die ontslagen is. Werknemers 
ontvangen een transitievergoeding als de dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de 
kantonrechter of middels wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt 
en de werkgever niet veriengt. Het dienstverband moet twee jaar of langer hebben geduurd. 
In de begroting 2015 is nog geen rekening gehouden met de transitievergoeding. Op basis van een indicatieve berekening 
over geheel 2014 ramen we hiervoor een bedrag van 400 duizend euro. Voor 2015 gaan we uit van de helft van dit bedrag 
omdat de regeling op 1 juli ingaat. De transitievergoeding doet zich voor bij beschut werk en bij detachering. 

Restant taakstelling oud iederz/SOZAWE (N 700 duizend euro) 
In de begroting 2015 staat voor oud iederz/SOZAWE nog een drietal taakstellingen open tot een bedrag van 364 duizend 
euro. Hieronder valt ook de taakstelling inburgering van 160 duizend euro en de taakstelling autonome uitstroom van 130 
duizend euro. Bij de omvorming van oud iederz/SOZAWE naar de drie begrotingen voor de directies Werk, 
Inkomensdienstverlening en Maatschappelijke Participatie wordt nu een extra tekort zichtbaar van 440 duizend euro. De 
totale nog op te lessen taakstelling bedraagt hiermee 804 duizend euro realiseren. Vooralsnog nemen we een nadeel op van 
totaal 700 duizend euro. 

Vrijval dekking overhead participatiebudget (V 800 duizend euro) 
Tot en met 2014 hanteerde het Rijk regels voor de declaratie van uitvoeringskosten ten laste van het Participatiebudget. Deze 
regels zijn vanaf 1 januari 2015 niet meer van toepassing. Dit betekent dat wij zelf mogen bepalen weIke kosten we dekken 
met middelen uit het Participatiebudget. Als gevolg van deze vervallen eisen ten aanzien van de declaratie van 
uitvoeringskosten hoeven we geen gebmik meer te maken van de post 'overhead' om de begroting dekkend te krijgen. 
Hierdoor valt een bedrag van 800 duizend euro vrij. 

Derving inkomsten participatiebudget (N 253 duizend euro) 
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Bij het opstellen van de begroting 2015 hebben we rekening gehouden met een bijdrage uit het Participatiebudget voor kosten 
van arbeidsintegratie. Dit is achteraf gezien niet juist. In het Participatiebudget is hiervoor geen ruimte gereserveerd. 
Hierdoor ontstaat een tekort. Altematieve dekking is niet beschikbaar. 

Maatschappelijke participatie (V 93 duizend euro) 
Kosten (N 75 duizend euro) 
De kosten nemen ten opzichte van de begroting toe met circa 75 duizend euro. Dit is gebaseerd op de stand van vandaag. Als 
gevolg van de ontvlechting van de drie directies en het overhevelen van budgetten, dienen kosten anders geboekt te worden 
dan in het verleden, dit proces verioopt nog niet geheel naar wens. Ondanks de genomen maatregelen worden er nog kosten 
geboekt waarvan het budget inmiddels is overgeheveld, waardoor een goed inzicht in de realisatie van de kosten ten opzichte 
van de begroting nu nog ontbreekt. We werken hier hard aan om dit proces voor Voortgangsrapportage 2015-11 goed op de 
rails te krijgen. 
Omzet (N 182 duizend euro) 
De omzet zal naar verwachting met 182 duizend euro afnemen ten opzichte van de begroting. Grotendeels wordt dit verklaard 
doordat als gevolg van de herhuisvesting er minder productie gerealiseerd wordt dan was begroot voor het eerste kwartaal. 
Hier staat wel een besparing in de huisvestingslasten tegenover (zie ook 5). Daamaast wordt de lagere omzet veroorzaakt 
door een lager werkaanbod van een grote klant. 
Besparing huisvestingslasten (V 550 duizend euro) 
Een deel van het pand aan de Peizerweg is in 2015 verkocht aan Qbuzz. In de stuurgroep herhuisvesting Peizerweg is 
besloten dat alle voor- en nadelen gemoeid met deze verkooptransactie naar iederz gaan. Het voordeel is voorlopig berekend 
op 350 duizend euro en ontstaat met name door afwaardering van de boekwaarde met in totaal 3 miljoen euro, waardoor er 
op kapitaallasten wordt bespaard. Nog niet alle voor- en nadelen van de herhuisvesting zijn nu inzichtelijk, om die reden zal 
in Voortgangsrapportage 2015-11 de defmitieve berekening worden verwerkt. 

1.2 Inkomen V 6,36 miljoen euro 

Lagere bijstandslasten (V 3,0 miljoen euro) 

In het eerste kwartaal 2015 zijn wij gestart met een screening op rechtmatigheid. De screening moet een extra besparing op 
de bijstandsuitgaven opleveren. De exteme handhavings-specialisten richten zich op bijstandsontvangers met een hoog risico 
op fraude en verrichten op basis daarvan rechtmatigheidsonderzoeken. Daamaast verrichten zij onderzoek naar de 
aanwezigheid van mogelijk recht op voorliggende voorzieningen. Op basis van het nog te onderzoeken aantal signalen en de 
uitkomst van de onderzoeken tot nu toe ligt een besparing van 3 tot 3,5 miljoen euro in de lijn der verwachting. Vooralsnog 
gaan we uit van een opbrengst van 3 miljoen euro. 

Restant taakstelling oud iederz/SOZAWE (zie deelprogramma 1.1) (N 100 duizend euro) 
In de begroting 2015 staat voor oud iederz/SOZAWE nog een drietal taakstellingen open tot een bedrag van 364 duizend 
euro. Bij de omvorming van oud ieder/SOZAWE naar de drie begrotingen voor de directies Werk, Inkomensdienstverlening 
en Maatschappelijke Participatie wordt nu een extra tekort zichtbaar van 440 duizend euro. De totale nog op te lossen 
taakstelling bedraagt hiermee 804 duizend euro. Hiervan komt circa 100 duizend euro voor rekening van Inkomen. Wij 
verwachten in mei 2015 uitsluitsel te kunnen geven of en in welke mate we deze taakstelling in 2015 kunnen realiseren. 
Vooralsnog nemen we onder Inkomen een nadeel op van 100 duizend euro. 

Loonkostensubsidies (BUIG) (V 1,0 miljoen euro) 
Met ingang van 2015 zijn mensen met een arbeidsbeperking voor inkomensondersteuning en begeleiding naar werk 
grotendeels onder de nieuwe Participatiewet gebracht. Bij een loonkostensubsidie vergoeden wij de werkgever die iemand uit 
de doelgroep in dienst neemt met het verschil tussen het loon en de loonwaarde van de medewerker. De loonwaarde is de in 
geld uitgedmkte waarde van het werk dat iemand nog kan verrichten en wordt bepaald met een 'loonwaardemeting'. De 
loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon en bedraagt gemiddeld 10 duizend euro. Bij beschut 
werk heeft de persoon uit de doelgroep zo veel begeleiding nodig dat een speciale, beschutte werkplek wordt gecreeerd. De 
gemiddelde kosten hiervan zijn ruim 14 duizend euro. Op basis van het gemeentelijk aandeel in het landelijk BUIG-budget is 
voor de nieuwe regelingen in 2015 2 miljoen euro beschikbaar. Op grond van de verwachte aantallen bij de invoering van de 
Participatiewet verwachten wij in 2015 een substantiele vrijval, die wij vooralsnog inschatten op 1 miljoen euro. Bij 
Voortgangsrapportage 2015-11 zullen wij op grond van nadere informatie exacter over deze mogelijke vrijval rapporteren. 

Resultaat inkomensdeel (BUIG) (V 2,3 miljoen euro) 
Met de bekendmaking van nader voorlopige budgetten door het Rijk zijn ook de landelijke realisaties over 2015 bekend 
geworden. Naar nu blijkt, is het aandeel van de gemeente Groningen in het landelijke bij stands volume gedaald ten opzichte 
van het aandeel dat in de begroting 2015 is gehanteerd (2,73%). Wanneer op basis van dit nieuwe aandeel van 2,67% de 
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verwachte bijstandsuitgaven over 2015 worden berekend dan nemen deze met 1,7 miljoen euro af Verder heeft het Rijk het 
nader voorlopig macrobudget met 24 miljoen euro verhoogd. Hierdoor is het budget voor de gemeente Gronings met 0,7 
miljoen euro toegenomen. 
Het saldo op de andere regelingen die onder de BUIG vallen verslechtert met 0,1 miljoen euro. 

In 2015 vinden hebben veel beleidsmaatregelen invloed op de uitkeringsprijs. Het Rijk verwacht dat landelijke de gemiddelde 
uitkering met 990 euro gaat dalen. Analyses die ten behoeve van de VGRI zijn uitgevoerd, laten zien dat er geen indicaties 
zijn dat de gemiddelde uitkering in Groningen zich afwijkend zal gaan ontwikkelen. We blijven de ontwikkeling monitoren 
en zullen een eventuele afwijking melden. 

10 
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Programma 2: Economie en werkgelegenheid 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Programma: Economie en werkgelegenheid 
2.2 Deelprogramma: Binnenstad en toerisme 

Beleidsveld: Binnenstadsontwikkeling 
De planning van de 
bouw/oplevering Forum 
loopt vertraging op in 
verband met 
aardbevingsmaatregelen. 

Ons college heeft op 10 februari 2015 besloten op basis van de 
publicatie van de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig 
bouwen (Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR)) en afspraken 
daarover met het Rijk een pauze in te lassen bij de bouw van het 
Groninger Forum. De verwachting is dat in juni op basis van 
verder onderzoek en de nieuwste inzichten een afgewogen keuze 
gemaakt kan worden of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn 
voor het Groninger Forum. Bij de besluitvorming in juni zal ook 
duidelijk worden of dit gevolgen heeft voor de bouw van de 
nieuwe Oostwand, aangezien de toegang vanaf de Grote Markt 
nodig is voor de bouw van het Groninger Forum. Met de 
aannemer van het Groninger Forum hebben we afgesproken dat 
de fietsenkelder wordt afgemaakt, zodat de ontwikkeling van 
Nieuwe Markt zuidzijde door kan gaan. De ingebruikname van de 
fietsenkelder wordt echter wel vertraagd vanwege bovenstaande. 
Bij het ontwerp van de Nieuwe Markt zuidzijde hebben we 
rekening gehouden met de norm voor aardbevingsbestendig 
bouwen. Dat zal ook het geval zijn bij het ontwerp van de nieuwe 
Oostwand. 

Bovenstaande leidt ertoe dat we de in de begroting vermelde 
planning van opievering van het Forum (najaar 2016) en de start 
van de uitvoeringswerkzaamheden Oostwand (le helft 2015) 
vermoedelijk niet zullen halen. 

11 
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Financiele Toelichting 

Programma 2. Economie en werkgelegenheid 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose afwijking 
2015 2015 VGR 15-1 VGR 2015 

Lasten 
02.1 Ruimte en bedrijvigheid 2.774 3.657 3.657 0 
02.2 Binnenstad en toerisme 1.164 1.769 1.769 0 
02.3 Groningen kennisstad 50 1.400 1.400 0 
02.4 Overige acquisitie 308 410 410 0 
02.5 Overig econ en werkgelegenheid 17.765 19.507 19.377 130 

Totaal lasten 22.061 26.743 26.613 130 

Baten 
02.1 Ruimte en bedrijvigheid 1.347 1.347 1.347 0 
02.2 Binnenstad en toerisme 25 25 25 0 
02.3 Groningen kennisstad 0 0 0 0 
02.4 Overige acquisitie 7 7 7 0 
02.5 Overig econ en werkgelegenheid 4.124 4.357 4.357 0 
Totaal baten 5.503 5.736 5.736 0 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 573 573 573 0 
Totaal onttrekkingen 2.500 2.500 2.500 0 

Totaal Programma 2 -14.631 -19.080 -18.950 130 

Toelichting op financiele afwijkingen 

2.5 Overig economie en werkgelegenheid V 130 duizend euro 

Kapitaallasten extra beleid (V 130 duizend euro) 
Jaariijks valt er structured nieuw beleidsgeld vrij door latere uitvoering van projecten. Het totale resultaat op de 
kapitaallasten structured extra beleid bedraagt naar verwachting 807 duizend euro voordelig. Dit resultaat moet 
in combinatie worden gezien met de resultaten van structured extra beleid bij de deelprogramma's Overig 
verkeer (7.6) en Overig wonen (8.5). Het resultaat structured extra beleid in het deelprogramma Overig 
economie en werkgelegenheid bedraagt naar verwachting 130 duizend euro voordelig. 

12 
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Programma 3: Jeugd en onderwijs 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

3. Programma: Jeugd en Onderwijs 
3.1 Deelprogramma: Integraal Jeugdbeleid 

Beleidsveld: Talentontwikkeling 
Inzet rijksmiddelen 
onderwijs achterstanden 
beleid (OAB) en 
intensiveringsmiddelen W E 

De looptijd van deze regelingen loopt in 2015 af. De niet-bestede 
middelen worden teruggevorderd door het Rijk. 
We verwachten de nog beschikbare middelen grotendeels maar 
niet volledig in te zetten door intensivering van bestaande 
maatregelen. Er wordt gewerkt aan een plan voor intensivering. 

13 
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Financiele Toelichting 

Programma 3. Jeugd en onderwijs 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose afwijking 
2015 2015 VGR 15-1 VGR 2015 

Lasten 
03.1 Integraal jeugdbeleid 
Totaal lasten 

101.193 
101.193 

100.992 
100.992 

101.217 
101.217 

-225 
-225 

Baten 
03.1 Integraal jeugdbeleid 
Totaal baten 

22.950 
22.950 

22.413 
22.413 

22.413 
22.413 

0 

0 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 
Totaal onttrekkingen 

40 

285 

40 

700 

40 

700 

0 

0 

rotaal Programma 3 -77.998 -77.919 -78.144 -225 

14 
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Toelichting op financiele afwijkingen 

3.1 Integraal jeugdbeleid N 225 duizend euro 

Tekort Toegang Jeugd (N 225 duizend euro) 

Het is noodzakelijk om de toegang tot de Jeugdhulp te versterken. Met de doorgevoerde rijkskorting op de jeugdbudgetten en 
de verminderde formatie in de toegang blijkt dat het niet mogelijk is om 6n de nieuwe caseload, en de herindicatie van reeds 
bestaande clienten en het anders werken op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Om tijd en mimte te creeren deze 
stapeling van opdrachten effectief en doelmatig aan te pakken is tijdelijk extra formatie noodzakelijk. Deze wordt inmiddels 
ook al ingezet. De extra kosten van versterking voor de taken toegang en basisondersteuning in het kader van de nieuwe 
Jeugdwet worden geschat op 925 duizend euro extra. Voor 700 duizend euro van dit bedrag hebben wij een 
bestemmingsvoorstel aan uw raad bij de jaarrekening 2014 ingediend. 
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Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

4. Programma: Welzijn, gezondheid en zorg 
4.2 Preventie en zorg 

Beleidsveld: Maatschappelijke opvang 
We stellen uit het MO-
budget een bedrag van 235 
duizend euro beschikbaar 
voor de uitvoering van een 
bed-bad-brood voorziening 
voor uitgeprocedeerde 
vreemdelingen. 

Op grond van rechterlijke uitspraken zijn gemeenten genoodzaakt 
opvang te bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. 
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Financiele Toelichting 

Programma 4. Welzijn, gezondheid en zorg 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Verwachte 

begroting begroting Prognose afwijking 

2015 2015 V G R 15-1 V G R 2015 

Lasten 

04.1 Soc samenhang en leefbaarheid 127.919 127.074 128.709 -1.635 

04.2 Preventie en zorg 39.113 43.794 43.794 0 

04.3 Integratie en emancipatie 1.865 1.969 1.809 160 

Totaal lasten 168.897 172.837 174.312 -1.475 

Baten 

04.1 Soc samenhang en leefbaarheid 6.367 6.367 6.421 54 

04.2 Preventie en zorg 12.348 16.954 16.954 0 

04.3 Integratie en emancipatie 447 447 287 -160 

Totaal baten 19.162 23.768 23.662 -106 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 917 973 973 0 

Totaal onttrekkingen 1.187 1.279 1.279 0 

Totaal Programma 4 -149.465 -148.763 -150.344 -1.581 

Toelichting op financiele afwijkingen 

4.1 Sociale Samenhang en Leefbaarheid N 1,581 miljoen euro 
In het deelprogramma 4.1 Sociale Samenhang en Leefbaarheid laten we in deze voortgangsrapportage het tekort op de 
bedrijfsvoeringsbudgetten zien. 

Concernbezuiniging 2013-2014 (N 600 duizend euro) 
Dit is een taakstelling uit de concembezuiniging 2013-2014 op de beleidsflincties Maatschappelijk Domein. Deze 
taakstelling dient te worden gerealiseerd bij de vorming van de directies Maatschappelijke Ontwikkeling, de Schakelunit en 
Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie (WIMP). Wij verwachten deze bezuiniging nog niet in te kunnen vullen in 
2015. 

Bedrijfsvoeringsbudgetten directie MO (N 46 duizend euro) 
De begroting van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling heeft in 2015 een stmctureel tekort op de personeelskosten van 
1,014 miljoen euro. Dekking van het tekort hebben we gevonden door inzet vrijval vacaturemimte 282 duizend euro; een 
bijdrage personele kosten VSD-middelen 321 duizend euro en Wmo 75 duizend euro; herplaatsing boventalligen 236 duizend 
euro; en een bijdrage van de provincie van 54 duizend euro. In 2015 kan vooralsnog een bedrag van 46 duizend euro niet 
worden opgelost. 

Reserve accres instellingen 2015 (N 903 duizend euro) 
Met de invoering van de pensioenwet per 1 januari 2015 zijn de ambtelijke salariskosten naar beneden bijgesteld. De lagere 
personeelslasten zijn bij de directies temggehaald door het concem. Voor de gesubsidieerde instellingen wordt de korting 
ook toegepast, voor in totaal 1,329 miljoen euro stmctureel. 
Bij toepassing van de t-2 systematiek voor nominale compensatie aan instellingen kan deze korting pas in 2017 worden 
doorberekend. Zonder de pensioenkorting heeft de reserve ultimo 2015 een stand van 426 duizend euro eind 2015. Met de 
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korting wordt de reserve eind 2015 903 duizend euro negatief Uw raad heeft echter vastgesteld dat deze reserve niet negatief 
mag worden. Bijsturingsmaatregelen zijn dus nodig, een voorstel daarvoor werken we uit. 

Wonen (V 330 duizend euro) 
De uitgaven voor woonvoorzieningen laten al verscheidene jaren een temggang zien. In de tweede helft van 2011 werd deze 
ontwikkeling versterkt door de invoering van de eigen bijdrage. Daamaast heeft het Rijk extra middelen voor 
extramuralisering toegevoegd vanaf 2014. Deze toename zien wij vooralsnog niet temg in een toename van de uitgaven. 
Tenslotte is het vanaf 1 januari wettelijk niet meer noodzakelijk om toestemming aan de eigenaar van een woning (vaak zijn 
dit woningcorporaties) te vragen voor aanpassing van de woning. Dit leidt tot een besparing op administratiekosten. 

Huishoudelijke hulp (N 270 duizend euro) 
In de eerste weken van 2015 zijn de grotendeels eind 2014 uitgevoerde herindicaties van de zwaardere huishoudelijke hulp 
(HH2) afgerond. De financiele besparing die hier in 2015 mogelijk uit voortvloeit valt echter nog niet te kwantificeren. 
Voor 2015 geldt namelijk overgangsrecht waardoor clienten het recht op zorg volgens de oude indicaties in 2015 behouden. 
Als de nieuwe indicatie lager is kunnen deze clienten alleen op vrijwillige basis daar naar overgaan. 
Daamaast is eind januari 2015 begonnen met herindicaties van de HHl (lichte huishoudelijke hulp)-zorg. Alle huidige HHl-
indicaties worden v66r 1 juli a.s. opnieuw beoordeeld. Het gaat om ca. 2.300 clienten. Onderzocht wordt onder meer of 
clienten voor het wassen en strijken een opiossing hebben gevonden of gebmik willen maken van de algemene voorziening 
was- en strijkservice. De kosten van het project worden geraamd op 270 duizend euro. 
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Programma 5: Sport en bewegen 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

We verwachten geen afwijkingen in de uitvoering van beleid. 

Financiele Toelichting 

Programma 5. Sport en bewegen 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose afwijking 
2015 2015 VGR 15-1 VGR 2015 

Lasten 

05.1 Sporfieve infrastructuur 21.099 21.099 21.051 48 

05.2 Deelname aan sport 984 987 985 2 

05.3 Overig sport en bewegen 513 513 513 0 

Totaal lasten 22.596 22.599 22.549 50 

Baten 

05.1 Sporfieve infrastructuur 7.902 8.063 8.032 -31 

05.2 Deelname aan sport 74 74 74 0 

05.3 Overig sport en bewegen 90 90 90 0 

Totaal baten 8.066 8.227 8.196 -31 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 17 17 17 0 

Totaal onttrekkingen 64 78 78 0 

Totaal Programma 5 -14.483 -14.311 -14.292 19 

Toelichting op financiele afwijkingen 

V 17 duizend euro 5.1 Sporfieve Infrastructuur 
Werkmaatschappij Sport en Recreatie (0 euro) 
De exploitatie van de werkmaatschappij Sport en Recreatie heeft enkele stmcturele nadelen die zich ook vorig jaar al 
voordeden. Het betreft in 2015 nadelen op personeelskosten 97 duizend euro, schoonmaakkosten 114 duizend euro, 
concemtaakstellingen 42 duizend euro en OZB 59 duizend euro. Daamaast heeft de Biomassa-installatie opstart problemen, 
waardoor er nog steeds gas moet worden ingekocht, geschat nadeel 83 duizend euro. Mogelijk lopen we aanvullende risico's 
als de installatie aangepast moet worden in het kader van Arbo en bedrijfszekerheid. Wij zitten met diverse partijen om tafel 
om de problemen op te lossen en de schade te verhalen. Voor een deel kunnen de nadelen worden opgevangen door een 
gefaseerde ingebmikname van enkele investeringsprojecten in 2015, incidenteel voordeel circa 175 duizend euro. Daamaast 
zijn stmcturele maatregelen in voorbereiding om de uitgaven binnen het beschikbare budget te houden. Bij het temgdringen 
van de personeelskosten kan dat er toe leiden dat onrendabele activiteiten worden beperkt en bijvoorbeeld worden 
geconcentreerd op 1 locatie. Enkele maatregelen zullen pas vanaf 2016 tot kostenreductie leiden. Om een exploitatietekort in 
2015 te voorkomen zullen we daarom uitzoeken of een deel van de geplande onderhoudswerkzaamheden een jaar kan worden 
uitgesteld. 

Overig (V 17 duizend euro) 
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 17 duizend euro. 
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Programma 6: Cultuur 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

6. Programma: Gultuur 
6.1 Deelprogramma: Culturele infrastructuur 

Beleidsveld: Podiumkunsten 
Faillissement Grand Theatre De curator handelt het faillissement af. We hebben opdracht 

gegeven voor een extern advies over de toekomstige invulling 
van het Grand Theatre op basis van een analyse van de 
mogelijkheden van een podium- en/of productiefunctie op de 
korte en langere termijn, en daar ook andere ontwikkelingen in de 
stad bij te betrekken. 

Programma: Cultuur 
6.2 Deelprogramma:Deelname aan cultuur 

Beleidsveld: Cultuureducatie 
Exploitatie Vrijdag Vrijdag (fusie-instdling Kunstencentrum en Muziekschool) sloot 

2014 af met een negatief resultaat van 185 duizend euro. Vrijdag 
wijt dit tekort aan nagekomen fusiekosten (200 duizend euro). 
We hebben afgesproken een onafhankelijke partij hier een 
oordeel over te vragen. Mogelijk leidt dit voor onze gemeente tot 
een risico van maximaal 200 duizend euro, maar uitspraken 
hierover zijn prematuur. Bedoeling is het onderzoek voor de 
zomer af te ronden. Bij het onderdeel nieuwe ontwikkelingen 
melden we dit. 

6. Programma: Cultuur 
6.3 Deelprogramma: Overig cultuur 

Beleidsveld: Incidentele activiteiten 
Vergunning verlening en 
afhandeling van 
evenementen 

Wij werken aan de professionalisering van onze 
vergunningverlening. 
Door de sterke toename van het aantal aanvragen voor 
evenementenvergunningen en de noodzakelijke tijdelijke 
vervanging van de teamleider Evenementen Management, 
verwachten wij een tekort op Evenementen (prognose tekort 100 
duizend euro). Dit kan niet binnen de begroting van Stadstoezicht 
worden opgevangen. 
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Financiele Toelichting 

Programma 6. Cultuur 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Verwachte 

begroting begroting Prognose afwijking 

2015 2015 V G R 15-1 V G R 2015 

Lasten 

06.1 Culturele infrastructuur 35.417 36.736 36.850 -114 

06.2 Deelname aan cultuur 3.439 3.468 3.433 35 

06.3 Overig cultuur 1.103 1.461 1.563 -102 

Totaal lasten 39.959 41.665 41.846 -181 

Baten 

06.1 Culturele infrastructuur 8.785 8.696 8.719 23 

06.2 Deelname aan cultuur 0 0 0 0 

06.3 Overig cultuur 318 318 320 2 

Totaal baten 9.103 9.014 9.039 25 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 390 390 390 0 

Totaal onttrekkingen 617 2.427 2.427 0 

jTotaal Programma 6 -30.629 -30.614 -30.770 -156 

Toelichting op financiele afwijkingen 

6.3 Cultuur overig (Stadstoezicht) N 100 duizend euro 

Evenementenmanagement (N 100 duizend euro) 
Wij signaleren een sterke toename van het aantal aanvragen voor evenementenvergunningen. Door de toename van het aantal 
aanvragen, ontstaat een grotere werkdmk bij Evenementenmanagement, waar deze vergunningen worden verleend. Deze rol 
van Evenementenmanagement is nu van groot belang, gezien de implementatie van het in oktober 2014 vastgestelde 
strategisch evenementenbeleid en de daarmee samenhangende ontwikkeling van Evenementen Management Stadstoezicht. 
De extra kosten kunnen niet volledig worden gedekt uit de legesopbrengsten. Zoals uit de audit op het Verbeterplan 
Stadstoezicht over het verbeterjaar 2014 is gebleken, heeft Stadstoezicht geen flexibele mimte in haar begroting. Op dit 
moment is niet te voorzien of het verhoogde aantal aanvragen voor evenementen een stmctureel karakter heeft. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van een nadeel van 100 duizend euro. 
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Programma 7: Verkeer 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

7. Programma: Verkeer 
7.1 Deelprogramma: Fiets 

Beleidsveld: Stallingen 
Vertraging bouw 
fietsenstalling Forum 

De bouw van het Forum is een half jaar uitgesteld in verband met 
het onderzoek aardbevingsbestendig bouwen. De ruwbouw van 
de fietsenstalling wordt wel afgerond, de ingebruikname van de 
fietsenstalling is een half jaar vertraagd. 

7. Programma: Verkeer 
7.2 Deelprogramma Openbaar Vervoer 

Beleidsveld: Spoor 
Spoorlijn Groningen -
Leeuwarden kan vertragen 

Door een discussie over de verdeling van de kosten van Beheer, 
Onderhoud en Vervanging (BOV-kosten). 

Beleidsveld: Bus 
Vertraging aanleg bus toe-

1 
Door het verschuiven van de start van de Aanpak Ring Zuid 
vertraagt ook de aanleg van de bus toe- en afritten. Idee was 
namelijk dat de aanleg van bus-, toe- en afritten Hoogkerk zouden 
worden meegenomen bij de zuidelijke ring. Partijen, betrokken 
bij de aanleg, zijn in overleg om de aanleg te versnellen door het 
project onder te brengen onder het project Eemsgolaantunnel van 
de provincie Groningen of door het als gemeente Groningen weer 
zelf te gaan uitvoeren. Momenteel overleggen we wat de meeste 
voordelen biedt. De planning wordt dan waarschijniijk 
gereedkomen eind 2016, voorafgaand aan de Aanpak Ring Zuid. 

7. Programma: Verkeer 
7.4 Deelprogramma Parkeren 

Beleidsveld: Parkeerbedrijf 
Vertraging bouw 
parkeergarage Forum 

De bouw van de parkeergarage Forum is een half jaar uitgesteld 
in verband met het onderzoek aarbevingsbestendig bouwen. 

Onderzoek onderbouwing 
parkeerprognose vs parkeer-
behoefte en geactualiseerde 
meerj arenprognose 
Parkeerbedrijf 

Bij de rekening 2013 heeft de accountant om een onderbouwing 
gevraagd van de meerj arenprognose Parkeerbedrijf in relatie tot 
de verwachte parkeerbehoefte en de omzetontwikkeling van de 
gemeentelijke parkeergarages. Aangezien dit onderzoek nog niet 
is afgerond, zal de geactualiseerde meerjarenprognose 
Parkeerbedrijf (inclusief de uitkomsten van het onderzoek) in 
combinatie met de uitwerking van de motie "Herijking visie op 
parkeren" in het vierde kwartaal 2015 geagendeerd worden. 
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Financiele Toelichting 

Programma 7. Verkeer 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose afwijking 
2015 2015 VGR 15-1 VGR 2015 

Lasten 
07.1 Fiets 1.154 1.799 1.799 0 
07.2 Openbaar vervoer 159 1.159 1.159 0 
07.3 Auto 1.250 1.350 1.350 0 
07.4 Parkeren 13.191 13.191 13.191 0 
07.5 Verkeersveiligheid 0 295 295 0 
07.6 Overig verkeer 6.093 7.179 6.069 1.110 
Totaal lasten 21.847 24.973 23.863 LllO 

Baten 
07.1 Fiets 0 0 0 0 
07.2 Openbaar vervoer 0 0 0 0 
07.3 Auto 0 0 0 0 
07.4 Parkeren 16.108 16.178 16.178 0 
07.5 Verkeersveiligheid 0 0 0 0 
07.6 Overig verkeer 2.050 2.050 2.050 0 
Totaal baten 18.158 18.228 18.228 0 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 700 810 810 0 
Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

jTotaal Programma 7 -4.389 -7.555 -6.445 1.110 

Toelichting op financiele afwijkingen 

7.6 Overig verkeer V 1,1 miljoen euro 

Kapitaallasten extra beleid (V 1,110 miljoen euro) 
Jaariijks valt er structured nieuw beleidsgeld vrij door latere uitvoering van projecten. Het totale resultaat op de 
kapitaallasten structured extra beleid bedraagt naar verwachting 807 duizend euro voordeel. Dit resultaat moet 
in combinatie worden gezien met de resultaten van structured extra beleid bij de deelprogramma's Overig 
economie en werkgelegenheid (2.5) en Overig wonen (8.5). Het resultaat structured extra beleid in 
deelprogramma Overig verkeer bedraagt naar verwachting 1,110 miljoen euro voordelig. 
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Programma 8: Wonen 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

8. Programma: Wonen 
8.1 Deelprogramma: Doelgroepen 

Beleidsveld: Jongeren 
Toevoegen van kwalitatief 
hoogwaardige 
jongerenhuisvesting 

De doelstelling om 4.500 eenheden tot 2015 op te leveren is niet 
gehaald. Dit wordt veroorzaakt door de crisis en de 
rijksmaatregelen waardoor vooral het investeringsvermogen van 
de corporaties fors beperkt is. Dit leidt echter niet tot problemen 
op de kamerverhuurmarkt omdat er voldoende kwantitatief 
aanbod is. 

Beleidsveld: Sociale huurders 
Realiseren van nieuwe 
woningen in bestaand 
stedelijk gebied en op 
uitleglocaties 

Ook hier geldt dat de beperkte investeringsruimte van de 
corporaties er toe leidt dat er minder sociale huurwoningen dan 
voorheen worden gerealiseerd. 

8.2 Deelprogramma: Nieuwbouw 
Beleidsveld: Versnellen en faciliteren nieuwbouw 
Risico's grondexploitaties 
en reserve grondzaken 

De omvang van de risico's van de grondexploitaties bedragen per 
31 december 2014 circa 180,3 miljoen euro. De 
meerjarenberekening per 31 december 2014 laat zien dat de 
verwachte omvang per 31 december 2015 ongeveer 180 miljoen 
euro zal zijn. Na 2015 zal de omvang van het benodigde 
weerstandsvermogen gaan stijgen naar circa 184 miljoen euro in 
2016 en 192 miljoen euro in 2017. De verwachte omvang van de 
reserve grondzaken per 31 december 2014 is circa 40 miljoen 
euro en is onvoldoende om dit risico op te vangen. Het risico 
wordt opgevangen binnen het gemeentelijk weerstandsvermogen. 

Beleidsveld: Kwaliteitsbewakin; ; en dienstverlening 
Groninger Woonkwaliteit • Dit instrument wordt niet meer actief ingezet. 
NLA 2.0 Het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 Hep van 2011-14. Met 

corporaties lopen de gesprekken over nieuwe prestatieafspraken 
in 2015 met als basis de woonvisie. 

(Collectief) Particulier 
Opdrachtgeverschap 

Er zijn initiatieven op het gebied van CPO die we ondersteunen, 
maar dit is geen 10% van de totale verwachte productie. 

8.3 Deelprogramma: Bestaande woningvoorraad 
Beleidsveld: Wijkperspectieven / Evenwichtige wij ken 
Wijkperspectieven Door het afiopen van NLA 2.0 zijn de wijkperspectieven minder 

prominent geworden. In de prestatieafspraken met de corporaties 
worden mogelijk nieuwe afspraken gemaakt over het 
samenwerken in de wijken. 
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Financiele Toelichting 

Programma 8. Wonen 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose afwijking 
2015 2015 VGR 15-1 VGR 2015 

Lasten 
08.1 Doelgroepen 550 995 570 425 
08.2 Nieuwbouw 8.216 10.458 10.458 0 
08.3 Bestaande woningvoorraad 857 2.511 2.511 0 
08.4 Cultuurhistorie en archeologie 858 1.208 1.208 0 
08.5 Overig wonen 3.237 3.543 3.976 -433 

Totaal lasten 13.718 18.715 18.723 -8 

Baten 
08.1 Doelgroepen 252 252 252 0 
08.2 Nieuwbouw 8.475 8.137 8.357 220 

08.3 Bestaande woningvoorraad 692 692 802 110 

08.4 Cultuurhistorie en archeologie 81 81 81 0 
08.5 Overig wonen 3.588 3.674 3.494 -180 

Totaal baten 13.088 12.836 12.986 150 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 1.391 1.391 1.391 0 
Totaal onttrekkingen 125 1.125 1.125 0 

Totaal Programma 8 -1.896 -6.145 -6.003 142 

Toelichting op financiele afwijkingen 

8.1 Doelgroepen V 425 duizend euro 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (V 425 duizend euro) 
We verwachten een voordelig resultaat van 425 duizend euro op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Dit 
administratieve resultaat wordt veroorzaakt door meer stortingen (middelen extra beleid startersleningen en 
rente) dan onttrekkingen (beheervergoeding Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVN)) uit het fonds. 

8.2 Nieuwbouw V 220 duizend euro 

Rechtszaak bouwleges (V 220 duizend euro) 
Door een uitspraak van de Hoge Raad zijn wij in een bouwlegeszaak in het gelijk gesteld. Door deze uitspraak 
moest de tegenpartij, naast de oplegde legesfactuur, ook de wettelijke invorderingsrente betalen. Dit leidt tot een 
incidenteel voordeel van 220 duizend euro. 

8.3 Bestaande woningvoorraad V 110 duizend euro 
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Vrijval voorziening volkshuisvesting (V 110 duizend euro) 
In het verleden zijn ongeborgde leningen verstrekt aan woningbouwcorporaties. Voor het risico hebben we een 
voorziening gevormd. Aangezien de leningenportefeuille afloopt kan een deel van de voorziening vrijvallen. In 
totaal gaat het om een bedrag van 110 duizend euro. 

8.5 Overig wonen N 613 duizend euro 

Kapitaallasten extra beleid (N 433 duizend euro) 

Jaariijks valt er structured nieuw beleidsgeld vrij door latere uitvoering van projecten. Dit resultaat moet in 
combinatie worden gezien met de resultaten van structured extra beleid bij de deelprogramma's Overig 
economie en werkgelegenheid (2.5) en Overig verkeer (7.6). Het resultaat structured extra beleid in 
deelprogramma Overig wonen bedraagt naar verwachting 433 duizend euro negatief. 

Bezuinigingsopgave RO/EZ (N 180 duizend euro) 
De afgelopen jaren was er sprake van een tekort op de bedrijfsvoering van RO/EZ. Om het tekort op te lossen 
heeft uw raad in 2013 en 2014 jaariijks 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om het tekort structured op te lossen 
is met ingang van 2015 een bezuinigingsopgave geformuleerd voor de onderdelen die voorheen onderdeel 
uitmaakten van RO/EZ . Voor de nieuwe directie Gebiedszaken betekent dit een bezuiniging van 180 duizend 
euro. Deze bezuiniging kan niet worden gerealiseerd in 2015. 
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Programma 9: Onderhoud en beheer Openbare ruimte 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

9. Programma: Onderhoud en beheer openbare ruimte 
9.1 Deelprogramma: Kwaliteit van de leefomgeving 

Beleidsveld: Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 
Groot onderhoud I Voor de kinderboerderij Stadspark zoeken we naar een 
kinderboerderijen | particuliere exploitant. Gesprekken met geinteresseerde partijen 

leiden echter dit jaar naar verwachting niet tot het uit handen 
geven van de exploitatie door ons. In afwachting van verdere 
ontwikkelingen hierin, stellen we de uitvoering van groot 
onderhoud voorlopig uit. 

Beleidsveld: Bewonersparticipatie bij onderhoud van de woonomgeving 
Zelfbeheer Uit gesprekken met heerdbewoners in Beijum blijkt een 

verdergaande vorm van zelfbeheer tot nu toe niet kansrijk te zijn. 
We plannen een vervolggesprek met de Bewoners Organisatie 
Beijum (BOB) in. 

Beleidsveld: Toezicht en handhaving openbare ruimte 
Tekort Stadstoezicht | Het extra beleidsgeld dat door uw raad voor 2015 beschikbaar is gesteld, 

wordt besteed. Er doen zich echter nieuwe ontwikkelingen voor die niet 
binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Dit leidt tot een tekort 
van minimaal 240 duizend euro, mogelijk oplopend tot 340 duizend 
euro. 

Een verwacht tekort van minimaal 240 duizend euro op de toezicht- en 
handhavingstaken wordt veroorzaakt door de afschaffmg van de 
vergoeding voor Processen verbaal (PV-vergoeding) door het Rijk per 1 
januari 2015. Deze ontwikkeling betrekken we bij de Begroting 2016. 
Daamaast is extra toezichthoudende en handhavende capaciteit nodig, 
o.a. door de toename van het aantal evenementen in 2015 en door 
langdurige ziekte onder Boa's waarvoor vervanging noodzakelijk is 
(prognose tekort 100 duizend euro). 

27 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015

272

Financiele Toelichting 

agramma 9. Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose afwijking 
2015 2015 VGR 15-1 VGR 2015 

Lasten 
09.1 Kwaliteit leefomgeving 55.536 56.273 56.123 150 
09.2 Afvalverzameling en-verwerking 29.244 29.244 29.244 0 
09.3 Overig ondhd en beh openb ruim 1.726 2.001 2.001 0 

Totaal lasten 86.506 87.518 87.368 150 

Baten 
09.1 Kwaliteit leefomgeving 22.951 23.553 23.314 -239 
09.2 Afvalverzameling en-verwerking 32.736 32.736 32.736 0 
09.3 Overig ondhd en beh openb ruim 1.061 1.061 1.061 0 
Totaal baten 56.748 57.350 57.111 -239 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 568 568 568 0 

Totaal onttrekkingen 1.487 1.487 1.487 0 

Totaal Programma 9 -28.839 -29.249 -29.338 -89 

Toelichting op financiele afwijkingen 

9.1 Kwaliteit van de leefomgeving N 89 duizend euro 

Handhaving en toezicht (N 100 duizend euro) 
De toename van het aantal evenementenaanvragen, zal in 2015 extra capaciteit vergen voor Toezicht en 
Handhaving tijdens evenementen. Daarnaast signaleren wij een toenemende vraag naar toezicht en handhaving 
in het algemeen. Daarbij komt dat we te maken hebben met langdurige ziekte onder onze Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (Boa's). De toezichthoudende en handhavende capaciteit is daardoor nog meer beperkt. 
Zoals uit de audit op het Verbeterplan Stadstoezicht over het verbeterjaar 2014 is gebleken, heeft Stadstoezicht 
geen flexibele ruimte in haar begroting. Ook niet voor vervanging bij ziekte van de Boa's. De toezicht en 
handhavingstaken - zeker bij evenementen - dienen echter altijd te worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat 
iedere tegenslag zich vertaalt in een naded dat niet binnen de begroting kan worden opgevangen. 

Op dit moment is niet te voorzien of de toegenomen vraag om toezicht en handhaving, mede veroorzaakt door 
het grotere aantal aanvragen voor evenementen, structured is en daarmee aanleiding vormt om de beschikbare 
capaciteit te heroverwegen. De ontwikkelingen rondom Veiligheidszorg Noord, de optimalisatie van onze 
parkeerhandhaving en de vormgeving van de koopzondagen voor de warenmarkt zijn hierbij ook van invloed. 
We bereiden op dit moment een principebesluit voor. Op basis hiervan kunnen wij bij de begroting 2017 
duidelijkheid geven over de benodigde capaciteit en financiele consequenties. 

Kinderboerderij Stadspark (V 250 duizend euro) 
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Voor Kinderboerderij Stadspark is 250 duizend euro incidenteel beschikbaar. Daar de externe exploitant zich 
heeft teruggetrokken en er nog geen nieuwe externe exploitant gevonden is om het beheer op zich te nemen is de 
verwachting dat de beschikbare middelen niet in 2015 worden uitgegeven. 

Proces Verbaal vergoeding (N 239 duizend euro) 
De proces-verbaal vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de handhavende taken van boa's, zijn per 1 
januari 2015 definitief vervallen. In de begroting wordt jaariijks rekening gehouden met een opbrengst van 239 
duizend euro. De effecten kunnen niet door Stadstoezicht worden opgevangen binnen de begroting. Het 
structurele nadeel nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2016. 

Afvalstoffenheffing 
De verwachtingen omtrent mogelijke toevoegingen aan de bij de jaarrekening in te stellen Voorziening 
Afvalstoffenheffing (die op aangeven van nadere BBV richtiijnen de reserve Afvalstoffenheffing vervangt) zijn: 
300 duizend euro positief wegens correctie loonindexering en 400 duizend positief op de opbrengsten oud papier 
en kunststoffen en onderbesteding budget voorlichting. 
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Programma 10: Veiligheid 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten geen afwijkingen in de uitvoering van beleid. 

Financiele Toelichting 

Programma 10. Veiligheid 

Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose afwijking 

Dedprogramma 2015 2015 VGR 15-1 VGR 2015 

Lasten 
10.1 Veilige woon- en leefomgeving 1.801 675 675 0 
10.2 Jeugd en veiligheid 0 50 50 0 
10.3 Integriteit en veiligheid 615 807 807 0 
10.4 Fysieke veiligheid 18.355 18.630 18.630 0 
Totaal lasten 20.771 20.162 20.162 0 

Baten 
10.1 Veilige woon- en leefomgeving 0 99 99 0 
10.2 Jeugd en veiligheid 0 0 0 0 
10.3 Integriteit en veiligheid 134 134 134 0 
10.4 Fysieke veiligheid 2.505 2.505 2.505 0 
Totaal baten 2.639 2.738 2.738 0 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 0 0 0 0 
Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

Totaal Programma 10 -18.132 -17.424 -17.424 0 
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Programma 11: Stadhuis en Stadjer 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten geen afwijkingen in de uitvoering van beleid. 

Financiele Toelichting 

Programma 11. Stadhuis en stadjer —~ ' '——— ' —̂ 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Prognose Verwachte 
begroting begroting VGR 15- afwijking 
2015 2015 1 VGR 2015 

Lasten 
11.1 Contact met de burger 125 125 125 0 
11.2 Beleidscommunicatie 374 374 374 0 
11.3 Publieke dienstverlening 28.766 28.479 28.325 154 

11.4 Overig stadhuis en stadjer 478 478 478 0 
Totaal lasten 29.743 29.456 29.302 154 

Baten 
11.1 Contact met de burger 32 32 32 0 
11.2 Beleidsconununicatie 0 0 0 0 
11.3 Publieke dienstverlening 21.749 21.749 21.292 -457 
11.4 Overig stadhuis en stadjer 297 297 297 0 
Totaal baten 22.078 22.078 21.621 -457 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 780 780 780 0 
Totaal onttrekkingen 810 810 810 0 

Totaal Programma 11 -7.635 -7.348 -7.651 -303 

Toelichting op financiele afwijkingen 

Publieke dienstverlening 11.3 N 303 duizend euro 

Proceskostenvergoeding belastingen (V 150 duizend euro) 
We hebben de afgelopen jaren te maken met een toename van het aantal bezwaarschriften tegen de opgelegde WOZ-waarde 
en ook een toename van het aantal bezwaarschriften afkomstig van no-cure-no-pay bureaus die procederen om een 
proceskostenvergoeding te kunnen incasseren. U heeft voor 2015 325 duizend euro beschikbaar gesteld uit extra 
beleidsmiddelen om de stijging van de proceskostenvergoedingen op te kunnen vangen. Dit jaar is er sprake van een 
kentering. Het aantal bezwaarschriften (ook die afkomstig van no-cure-no-pay bureaus) is sterk afgenomen. Bovendien is er 
onlangs een rechterlijke uitspraak gedaan waarin een zodanige uitleg wordt gegeven aan de aangepaste regeling van de 
proceskostenvergoedingen dat er (tegen de verwachting in) sprake was van een substantiele verlaging van de uit te keren 
vergoeding. Het moet nog blijken of deze uitleg in hoger beroep en in cassatie stand houdt. Gelet op deze ontwikkelingen 
gaan we er van uit dat een gedeelte van het toegekende extra beleidsgeld vrij valt. 

Wijkservlcecentrum Lewenborg (V 4 duizend euro) 
Het beschikbaar gestelde extra beleidsgeld voor het wijkservicecentmm Lewenborg valt in 2015 deels vrij. Deze vrijval op de 
kapitaallasten is het gevolg van een lagere investering in de inrichting van het gebouw en de ICT-voorzieningen. 
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Gemeenteleges (N 78 duizend euro) 
We hebben minder gemeenteleges ontvangen in verband met: 

1. Lagere afgifte Gemeentelijke Basisadministratie- en Burgerlijke Stand-afschriften; 
2. Minder huwelijksleges doordat er een verschuiving is van het "duurdere stadhuis huwelijk" naar de goedkopere 

administratieve huwelijken aan de balie. 

Personeelsbegroting KCC (N 156 duizend euro) 
Deze taakstelling vioeit voort uit de ontvlechting en het opzetten van het nieuwe KCC. In het uitvoeringsplan KCC zijn de 
budgetten opgenomen die van de voormalige diensten naar het KCC overgeheveld moeten worden. Dit is nog niet volledig 
gerealiseerd. 

Looncompensatie (N 223 duizend euro) 
We hebben voor 2015 niet voldoende compensatie ontvangen voor de loon- en prijsstijgingen. Binnen de publiekrechtelijke 
leges geldt voor de meeste tarieven een wettelijk maximum, waardoor de leges indexatie niet mogelijk is en de loonstijging 
niet afgedekt kan worden. 
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Programma 12: College en Raad 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten geen afwijkingen in de uitvoering van beleid. 

Financiele Toelichting 

Programma 12. College en Raad 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Prognose Verwachte 
begroting begroting V G R 15- afwijking 
2015 2015 1 V G R 2015 

Lasten 
12.1 College en Raad 
Totaal lasten 

89.759 
89.759 

91.559 
91.559 

85.886 
85.886 

5.673 
5.673 

Baten 
12.1 College en Raad 
Totaal baten 

3.931 4.503 5.153 650 
3.931 4.503 5.153 650 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 
Totaal onttrekkingen 

I Totaal Programma 12 

24.833 24.833 24.833 

92.238 92.803 92.803 

0 
0 

-18.423 •19.086 -12.763 6.323 

Toelichting op financiele afwijkingen 

12.1 College en raad V 6,3 miljoen euro 

Nominale compensatie (V 7,2 miljoen euro) 
De nominale ontwikkelingen over 2015 stellen we naar de huidige inzichten neerwaarts bij. Voor 2015 wordt een nominale 
compensatie van -1,81% verwacht. In de begroting 2015 gingen we nog uit van een nominale compensatie van 1,79% voor 
2015. Dit betekent een daling van 3,6%. De neerwaartse aanpassing wordt grotendeels verklaard door aanpassingen in de 
pensioenpremies. Als gevolg van het afgesloten pensioenakkoord zijn de pensioenpremies in 2015 verlaagd. Naast de 
aanpassing van de pensioenpremies heeft het ABP de herstelopslag laten vervallen vanaf 1-1-2015. Deze aanpassingen leiden 
tot een loonkostenmutatie van -4,2%. 

In deze verlaging zit een premievrijval voor de werkgever verwerkt (0,74%). Momenteel vindt overleg plaats tussen de VNG 
en de vakbonden over de inzet van deze premievrijval. De inzet van de VNG is om deze premievrijval in 2015 in te zetten 
voor een eenmalige uitkering in salaris en over de inzet vanaf 2016 afspraken te maken bij een nieuwe cao voor 2016 en 
latere jaren. Inzet van de vakbonden is dat de premievrijval bij de werkgever vanaf 2015 stmctoreel wordt vertaald naar 
salaris. Op basis hiervan gaan we er vanuit dat dit voordeel over 2015 wordt omgezet naar salaris. Totdat hierover definitief 
een besluit is genomen wordt hiervoor op concemniveau een reservering gemaakt. 

De prijsmutatie van de materiele overheidsconsumptie is over 2015 ten opzichte van de primitieve begroting verlaagd van 
1,50% naar 0,30% (CEP 2015). 
Per saldo leiden bovenstaande mutaties over 2015 tot een lagere nominale compensatie van 9,3 miljoen euro in 2015. Hiervan 
wordt 1,6 miljoen euro (dit staat gelijk aan 0,74%) gereserveerd voor de omzetting van de pensioen premievrijval bij 
werkgevers naar salaris voor de werknemer. 

Daamaast heeft een nacalculatie over 2013 en 2014 plaatsgevonden. De nominale compensatie over 2014 is als gevolg van de 
in 2014 afgesloten cao opwaarts bijgesteld. De loonkostenmutatie stijgt van 0,92% naar 1,35%. Op basis van het CEP 2015 
daalt de prijsmutatie van 1,5% naar 0,9%. Per saldo wordt de nominale compensatie over 2014 hierdoor met 0,6 miljoen euro 
opwaarts bijgesteld. 
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Tenslotte is de nominale compensatie over 2013 neerwaarts bijgesteld als gevolg van een lagere prijsmutatie. De prijsmutatie 
daalt van 1,6% naar 1,4%. Dit levert een lagere nominale compensatie op van 0,1 miljoen euro. 

Al bovenstaande ontwikkelingen leiden er toe dat in 2015 8,8 miljoen euro bij de directies is temggehaald. Van dit bedrag 
moet 1,6 miljoen euro worden gereserveerd voor de verwachte omzetting van de pensioen premievrijval bij de werkgever 
naar salaris. Per saldo resteert een voordeel van 7,2 miljoen euro in 2015. 

Organisatiekosten aardbevingen 
Voor de problematiek rondom de aardbevingen wordt een projectdirectie opgericht. Uitgangspunt is dat de kosten van deze 
projectdirectie afzonderiijk inzichtelijk worden gemaakt. In opdracht van de projectdirectie vindt daamaast veel extra 
capaciteitsinzet plaats vanuit Stadsontwikkeling en is in bepaalde gevallen vervanging noodzakelijk voor de reguliere 
werkzaamheden. Deze kosten worden gemaakt in de veronderstelling dat ze temgverdiend gaan worden via een bijdrage van 
NAM/rijk. Per saldo geen resultaat. 

Organisatiekosten - nominale compensatie (N 100 duizend euro) 
Op dit moment wordt de nieuwe directie Stadsontwikkeling gevormd. De vorming gaat gepaard met een forse personele 
bezuinigingstaakstelling. Deze bezuinigingstaakstelling kan in 2015 nog niet volledig worden gerealiseerd. Daarom zijn er 
frictiekosten toegekend. Aanvullend is Stadsontwikkeling niet gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. Deze 
taakstelling kan in 2015 niet worden ingevuld. 

Organisatiekosten - werken derden (N 250 duizend euro) 
In het bezuinigingspakket 2011-2014 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van 105 duizend euro door meer voor 
oraliggende gemeenten te gaan werken. De taakstelling is nog niet structured gerealiseerd. Reden is dat de opbrengst 
noodzakelijk is om personele- en overheadkosten te dekken. Alhoewel in 2015 de effecten van de bezuinigingen zichtbaar 
worden in de tarieven zien wij op dit moment geen mogelijkheden de taakstelling te realiseren (meeropbrengst). Dit leidt tot 
een nadeel van 100 duizend euro. 

Daamaast zijn er voor bepaalde projecten (o.a. Zuidelijke Ringweg) bestuurlijke afspraken gemaakt over de te hanteren 
uurtarieven. Deze afspraken leiden tot een verwacht nadeel van 150 duizend euro. 

BTW-compensatiefonds (V 1 miljoen euro) 
Voor 2015 hebben we een bedrag geraamd van 1,2 miljoen euro op de post BTW Compensatiefonds. Dit bedrag realiseren 
we door temggaaf van BTW op rioolonderhoud en investeringen alsmede door temggevraagde BTW op re-
integratietrajecten. 
Ten aanzien van het rioolgedeelte verwachten we op basis van de geraamde investeringen een voordeel van 800 duizend euro 
in 2015. Inzake de temggaaf van BTW op re-integratietrajecten verwachten we een voordeel ten opzichte van de raming van 
200 duizend euro. Op dat gebied is overigens nog een discussie gaande met de Belastingdienst. Het risico dat eventueel te 
veel temggevraagde BTW over voorgaande jaren moet worden temgbetaald is opgenomen in de paragraaf 
Weerstandsvermogen van de begroting 2015. 

Concernbudgetten (V 1,5 miljoen euro) 
De concernbudgetten voor weglekeffecten (973 duizend euro) en het opvangen bedrijfsrisico's (500 duizend euro) vallen vrij 
ter dekking van nog niet gerealiseerde bezuinigingen uit het pakket 2011-2014 (zie ook het hoofdstuk bezuinigingen). 

Niet gerealiseerde bezuinigingen (N 3 miljoen euro) 
Naar verwachting zullen we de bezuiniging 'Doorlichting organisatie en taken' van 2 miljoen euro niet realiseren. Van de 
bezuiniging 'Doorlichting programma's' (totaal 2 miljoen euro) verwachten we 1 miljoen euro niet te kunnen realiseren. 
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Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

We verwachten geen afwijkingen in de uitvoering van beleid. 

Financiele Toelichting 

Programma 13. Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Deelprogramma 

Primitieve Actuele Prognose Verwachte 
begroting begroting VGR 15- afwijking 
2015 2015 1 VGR 2015 

Lasten 
13.1 Algem. ink. & post onvoorzien 
Totaal lasten 

48.243 48.358 46.925 1.433 
48.243 48.358 46.925 1.433 

Baten 
13.1 Algem. ink. & post onvoorzien 
Totaal baten 

557.326 
557.326 

557.581 
557.581 

558.272 
558.272 

691 
691 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 
Totaal onttrekkingen 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Totaal Programma 13 509.083 509.223 511.347 2.124 

Toelichting op financiele afwijkingen 

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien V 2,1 miljoen euro 

Landelijke ontwikkelingen 2014 (N 674 duizend euro) 
Als gevolg van de verwachte ondemitputting op de rijksbegroting in 2014 verwachten we dat de uitkeringsfactor met 5 
punten neerwaarts wordt bijgesteld. Dit levert een nadeel op van 844 duizend euro. Daamaast blijkt uit de decembercirculaire 
2014 dat de uitkeringsfactor stmctureel met 1 punt stijgt als gevolg van het uitdelen van de verdeelreserve 2014. Dit levert 
een voordeel op van 170 duizend euro. 

Plaatselijke ontwikkelingen 2014 (V 85 duizend euro) 
De plaatselijke ontwikkelingen zijn geactualiseerd ten opzichte van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de primitieve 
begroting 2015. Op basis van actuele informatie vanuit onder andere het CBS, de waarderingskamer en de jaarrekening 2014 
zijn de standen van een groot aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. Deze actualisaties leiden per saldo tot een hogere 
uitkering van 85 duizend euro. 

Dividend BNG (N 301 duizend euro) 
Jaariijks ontvangen wij dividend op ons aandelenkapitaal BNG. Het werkelijk ontvangen bedrag is minder dan geraamd, 
namelijk 301 duizend euro. Deze afwijking wordt veroorzaakt door een fors afgenomen renteresultaat van de BNG als gevolg 
van de gedaalde marktrente en door meer conservatieve waarderingen, ingegeven door regelgeving van de Europese Centrale 
Bank (ECB). 

Renteresultaat (V 3,0 miljoen euro) 
De belangrijkste oorzaak van het grote renteresultaat wordt veroorzaakt door de lage rente voor langlopende leningen van 
slechts 1%. Dit levert in 2015 een fors voordeel op omdat in de begroting nog werd uitgegaan van 3,2%. Van het resultaat 
wordt 1,064 miljoen euro gerealiseerd door het toepassen van mismatchfinanciering. Wij verdienen 2,534 miljoen euro door 
gemiddeld 83 miljoen euro met goedkoop kort geld te financieren. Hiervan was 1,470 miljoen euro reeds in de begroting 
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voorzien. Daamaast verwachten we een rentevoordeel van 1,937 miljoen euro op nieuwe leningen. Dit voordeel ontstaat 
doordat de marktrente mim 2,2% onder de begrote rente ligt. 

De belangrijkste oorzaak van het grote renteresultaat wordt veroorzaakt door de lage rente voor langlopende leningen van 
slechts 1%. Dit levert in 2015 een fors voordeel op omdat in de begroting nog werd uitgegaan van 3,2%. 

Verloop post onvoorzien 
De post onvoorzien heeft een stmcturele omvang van 100 duizend euro. In 2015 wordt 54 duizend euro ingezet voor het 
herdenken en vieren 70 jarig bevrijding Groningen 1945-2015. 
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Programma 14: Algemene ondersteuning 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten geen afwijkingen in de uitvoering van beleid. 

Financiele Toelichting 

Programma 14. Algemene 
ondersteuning 

Primitieve Actuele Prognose Verwachte 
begroting begroting V G R 15- afwijking 

Deelprogramma 2015 2015 1 V G R 2015 
Lasten 
14.1 Algemene ondersteuning 71.501 68.761 72.254 -3.493 

Totaal lasten 71.501 68.761 72.254 -3.493 

Baten 
14.1 Algemene ondersteuning 4.278 4.281 3.796 -485 

Totaal baten 4.278 4.281 3.796 -485 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 30 30 30 0 

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

Totaal Programma 14 -67.253 -64.510 -68.488 -3.978 

Toelichting op financiele afvnjkingen 

14.1 Algemene Ondersteuning N 3,98 miljoen euro 

Besparing huisvesting vastgoed/ huisvesting concernstaf (N 325 duizend euro) 

De bezuinigingen op vastgoed/huisvesting van in totaal 650 duizend euro lossen we op door middel van besparing op 
facilitaire zaken en vastgoed. In 2015 verwachten we minimaal 325 duizend euro te kunnen realiseren door besparingen op 
facilitaire services en onderhoud. 

Catering (N 189 duizend euro) 
We hebben voor de besparing op de catering gekozen voor een versoberde exploitatieopzet. Dat zal naar verwachting een 
bmto besparing opleveren van circa 500 duizend euro. Na aftrek van al ingeboekte besparingen en weglek verwachten wij 
een netto stmcturele besparing van 350 duizend euro te kunnen realiseren. De maatregel is voor 161 duizend euro stmctureel 
gerealiseerd in 2013. Voor het resterende deel zoeken we nog een opiossing. Voor 2015 wordt een altematieve invulling voor 
deze (resterende) taakstelling gezocht. Er resteert voor alsnog een nadeel van 189 duizend euro. 

Korting bijdrage Groninger Archieven (N 50 duizend euro) 
De Gemeente Groningen en het Rijk nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Groninger Archieven. De te 
verstrekken bijdragen kunnen alleen door het ministerie van OCW en de gemeenteraad gezamenlijk worden gewijzigd. In 
2015 hebben we 50 duizend euro incidenteel gerealiseerd. De resterende 50 duizend euro is voor 2015 niet te realiseren. 
Vanaf 2016 realiseren we de taakstelling naar verwachting voor 100% stmctureel. 

Geen compensatie loon-en prijsstijging (N 382 duizend euro) 
Deze taakstelling nemen we samen met taakstelling 'Overig tekort personeel'. Van deze twee taakstellingen voor in totaal 
1,041 miljoen euro wordt in 2015 gezamenlijk 659 duizend euro stmctureel gerealiseerd. Voor het resterende deel hebben we 
vooralsnog geen opiossing gevonden. 
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Minder secretariele ondersteuning (N 50 duizend euro) 
Voor 2015 verwachten wij deze taakstelling niet te kunnen realiseren. 

Overheveling Oosterboog en Ciboga (N 78 duizend euro) 
Deze taaksteUing heeft betrekking op het tekort op Oosterboog en Ciboga. Wij hebben nog geen opiossing voor de invulling 
daarvan. Voor 2015 verwachten wij deze taakstelling niet te kutmen realiseren. 

Taakstelling Project Management Office (PMO) (N 115 duizend euro) 
Voor 2015 verwachten wij deze taakstelling niet te kunnen realiseren. 

Aardbevingen 
Het team dat zich bezig houdt met het programma 'aardbevingen' is gehuisvest in de Waagstraat. Om dit te realiseren hebben 
wij kosten gemaakt die kunnen opiopen tot ongeveer 500 duizend euro. Deze kosten worden gemaakt in de veronderstelling 
dat ze temgverdiend gaan worden via een bijdrage van NAM/rijk. Per saldo geen resultaat. 

Interne opdrachten Juridische zaken (N 250 duizend euro) 
In de begroting 2015 is een taakstelling van in totaal 598 duizend euro opgenomen. Deze taakstelling is deels te realiseren 
doordat deze juristen tijdschrijven op (declarabele) producten van Stadsbeheer en Stadstoezicht. We verwachten in 2015 dat 
we 350 duizend euro van deze taakstelling kunnen realiseren. Dit leidt tot een tekort van 250 duizend euro (175 duizend euro 
salariskosten en 75 duizend euro overhead). Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de declarabele werkzaamheden voor 
milieuadvisering zijn afgenomen en (een deel van) de adviseurs worden ingezet voor andere (niet declarabele) 
werkzaamheden. 

Netto vacaturevrijval (V 487 duizend euro) 
Door het niet (direct) invuUen van vacatures ontstaat vrijval van salarislasten. De verwachting voor 2015 is dat ca. 1,2 
miljoen euro aan salarislasten vrijvalt. Om de continuiteit van de werkzaamheden te borgen huren we extern personeel in. Dit 
veroorzaakt een nadelige afwijking van 0,8 miljoen euro. Daamaast detacheren we ook vaste medewerkers in het kader van 
mobiliteit. De hierbij behorende opbrengst bedraagt 0,1 miljoen euro. 

Kosten nieuwe dienstverlening (N 1,2 miljoen euro) 
Het SSC gaat ondersteunende diensten verrichten ten behoeve van nieuwe primaire processen. Het gaat daarbij om de 
Vemieuwing Sociaal Domein (VSD), het Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) en Bureau Jeugd Zorg 
(BJZ). Deze extra dienstverlening zal binnen het SSC extra kosten veroorzaken die vooralsnog op 1,23 miljoen euro wordt 
geprognosticeerd. 

Netto opbrengsten nieuwe dienstverlening (V 1,2 miljoen euro) 
Het SSC gaat ondersteunende diensten verrichten ten behoeve van nieuwe primaire processen. Het gaat daarbij om de 
Vemieuwing Sociaal Domein (VSD), de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) en Bureau Jeugd Zorg 
(BJZ).De verwachting is dat hiervoor een budget beschikbaar wordt gesteld van in totaal ca. 2,4 miljoen euro door 
betreffende afnemers. Daamaast zetten we de extra opbrengsten in om de taakstellingen als gevolg van de verminderde 
dienstverlening aan RO/EZ (750 duizend euro) en vanwege gederfde opbrengsten door het vertrek van de Brandweer uit de 
gemeentelijke organisatie (350 duizend euro) te realiseren. Het restant gebmiken we om een oude taakstelling dienstverlening 
I&A op te lossen (50 duizend euro). 

Vrijval budget FPU (V 300 duizend euro) 
De FPU-regeUng voor medewerkers loopt dit jaar ten einde. Hierdoor zal naar verwachting in 2015 een bedrag van 0,3 
miljoen euro vrijvallen. 

Niet te realiseren taakstellingen (N 2 miljoen euro) 
Binnen het programma zijn de volgende taakstellingen opgenomen: 

Junior Inkoop capaciteit (190 duizend euro) 
Project Management Office (120 duizend euro) 
Lagere toerekening kosten RO/EZ 
via kostenverdeelstaat (300 duizend euro) 
Niet toegekende nominale compensatie (720 duizend euro) 
Nog onverdeelde taakstelling RO/SSC (740 duizend euro) 

De verwachting is dat we deze taakstellingen dit jaar niet zullen realiseren. 
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Verminderde dienstverlening door ontvlechting Brandweer (N 650 duizend euro) 
In de begroting kennen we een stmctureel knelpunt door verminderde dienstverlening als gevolg van de ontvlechting van de 
Brandweer van 950 duizend euro nadelig. Dit knelpunt compenseren we gedeeltelijk door extra dienstverlening in het kader 
van Vemieuwing Sociaal domein van 300 duizend euro voordelig. Per saldo resteert nog een knelpunt van 650 duizend euro 
nadelig. 

Inhuur (N 395 duizend euro) 
Bij de afdelingen service management en automatisering wordt aanvullende capaciteit ingehuurd aangezien een groot deel 
van de werkprocessen na de vorming van het SSC nog gestroomlijnd moeten worden. 

Bedrijfsvoering I&A-budgetten (N 250 duizend euro) 
Door de centralisatie van de I&A budgetten voorzien wij een nadeel van 250 duizend euro. De beschikbare budgetten vanuit 
de voormalige diensten waren voor dit bedrag niet toereikend ten opzichte van de realisatie. Dit wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door een tekort op telefoniebudgetten. Voor het eerst ontstaat een centraal beeld van de telefoniekosten van 
de gemeente Groningen doordat decentrale budgetten zijn ontvlochten. Naast dat er weliicht te weinig budget is ontvlochten, 
is er weliicht al jaren stmctureel meer uitgegeven aan telefonie. In het tweede kwartaal van 2015 zal hier meer helderheid 
over verkregen moeten worden. 

Bezuinigingstaakstelling vervanging GBA (N 100 duizend euro) 
We hebben een convenant met een leverancier gesloten voor vier jaar. Het resultaat hiervan is dat voor de aanschaf van het 
nieuwe bevolkingssysteem 100 duizend euro minder stmctureel budget nodig is dan voorzien. In 2015 kan deze bezuiniging 
nog niet worden gerealiseerd. Landelijke ontwikkelingen bepalen het moment van aanbesteden. Als dit in 2015 zal starten, 
kan deze bezuiniging in 2015 niet incidenteel worden gerealiseerd. 

Overig (V 69 duizend euro) 
Overige kleinere afwijkingen van per saldo 69 duizend euro voordelig. 
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HOOFDSTUK 2. PARAGRAFEN 

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken 

Het integraal gebiedsgericht werken is in 2015 van start gegaan. De jaarschijf 2015 wordt daarbij als een oefenjaar gezien. 
We hebben in de le periode ervaringen opgedaan en de eerste stappen gezet op weg naar een meer stmcturele vormgeving. 
Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten hoe de voortgang van het programma op de verschillende onderdelen precies 
gaat verlopen. Vooralsnog zijn de indicaties over het programma, de projecten en activiteiten positief Aldus is nog geen 
sprake van afwijkingen. 

Paragraaf 2: Duurzaamheid 

In mei is het programma Groningen geeft energie 2015-2018 door uw raad vastgesteld. In dit document is uitgebreid de stand 
van zaken beschreven en zijn accenten gelegd voor de nieuwe periode. Belangrijkste rol voor de gemeentelijke overheid is 
het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de ontwerpen van een 
routekaart voor stad en regio om de ambities te kunnen halen. 

Paragraaf 9: Vernieuwing Sociaal Domein 

Vanaf 2015 is een aantal taken op het terrein van ondersteuning en zorg overgekomen van het Rijk en provincie naar 
gemeenten. Vanaf 2012 zijn we ons hierop aan het voorbereiden. In 2014 hebben we vooral ingezet op de transitie, zodat 
taken op een goede manier over kunnen komen. Vanaf 2015 ligt de nadmk op de transformatie. 

Stand van zaken 2015 tot nu toe: 
We zitten midden in de hectiek van de uitvoering, dat betekent ook veel dmk; 
De uitvoering van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) ligt op koers, inkoop en samenwerking loopt en de 
eerste uitwerkingen van de transformatieopdrachten worden dit voorjaar gepresenteerd; 
Versterking voorliggend veld: een eerste verkenning in de wijken heeft plaats gevonden 
Wat betreft de uitrol van de gebiedsgerichte aanpak liggen we op koers, wel aanloopproblemen, vooral afstemming; 
In 2015 wordt een stadsbrede dekking sociale teams gerealiseerd. Nu zeven, direct na de zomervakantie volgen er 
nog drie en in oktober 2015 de laatste; 
Eerste WIJ team is gestart, tweede volgt in mei 2015, derde in oktober 2015; 
Ook de ombouw van de stedelijke toegang ligt op koers. We zijn aan het onderzoeken of we hier een versnelling in 
aan kunnen brengen, zodat we vlak na de zomer ook de WMO toegang in de gebieden hebben; 
Start van de aanvragen burgerinitiatieven (Wijken voor Jeugd) kan vanaf 24 april tot uiterlijk 15 juni. 

Paragraaf 10: Bedrijfsvoering 

Slot en nacalculaties 
In 2015 worden de volgende slotcalculaties opgesteld: 

Slotcalculaties —— . . ; 

1 
2 
3 

Damsterdiep 
Lewenborg Centmmzone - Winkelcentmm e.o. 
Bessemoerstrook 

In 2015 worden de volgende nacalculaties opgesteld: 
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Nacalculaties 
1 Fietspad verbetering Hoogkerk 
2 Beter benutten fietsparkeren 
3 Toegankelijke bushaltes 
4 P+R Haren 
5 Parkeergarage Damsterdiep 
6 Kleine verkeersmaatregelen 
7 Tram 
8 Nieuwbouw gymzaal Violenstraat 

Geconstateerde onrechtmatigheden en voortgang IC-pIan 

1. Onrechtmatigheden. 
In het kader van de rechtmatigheid worden gedurende het jaar controles uitgevoerd om te kunnen vaststellen dat de opzet, het 
bestaan en de werking van de procedures die de rechtmatigheid borgen aanwezig zijn en functioneren. De accountant maakt, 
bij haar jaarlijkse controle van de rechtmatigheid, gebmik van de uitgevoerde controles. Het verkrijgen van een 
goedkeurende controleverklaring aangaande de rechtmatigheid bij de jaarrekening is gebonden aan toleranties. Uw raad 
wordt conform richtiijnen geinformeerd over geconstateerde onrechtmatigheden. In 2014 is geconstateerd dat er 
onrechtmatig personeelsvergoedingen zijn verstrekt. Dit heeft geleid tot het instellen van scherpere controles op ingediende 
declaraties. De genomen maatregelen hebben in de tweede helft van 2014 geleid tot een afname van de 
rechtmatigheidsfouten. Op basis van de in het eerste kwartaal van 2015 uitgevoerde onderzoeken constateren we dat deze 
positieve tendens zich voortzet en verwachten we binnen de toleranties voor rechtmatigheid te blijven. 

2. C-plan 2015 
De administratieve organisatie en de daarbij behorende interne controle/beheersmaatregelen borgen dat de producten die de 
gemeente maakt en de diensten die de gemeente levert juist, tijdig en volledig tot stand komen. Om te kunnen vaststellen dat 
AO/IC-maatregelen in opzet voldoen, ook daadwerkelijk zijn geimplementeerd en als laatste ook daadwerkelijk functioneren, 
worden jaariijks een IC-plan opgesteld waarin de controles op de AO/IC worden beschreven. 
In januari 2015 heeft het college het gemeentebrede IC-plan 2015 vastgesteld en ter kennis van de raad gebracht. Met de 
accountant zijn afspraken gemaakt over de aanpak en over het aantal deelwaamemingen. 

Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid 

In oktober 2014 is aan uw raad het Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 
voor het jaar 2015 aangeboden. Voor 2015 hebben we drie onderzoeken geselecteerd waarvan we in deze 
voortgangsrapportage de stand van zaken aangeven: 

• We voeren een onderzoek uit naar de werkwijze van de sociale teams in de verschillende wijken. Het onderzoek bevindt 
zich in de beginfase en derhalve kan over de voortgang nog niets relevants gemeld worden. De rapportage verschijnt 
eind 2015. 

• We willen het gemeentelijk vastgoed bundelen en integraal kijken naar de vraag- en aanbodkant ervan. Door het 
bundelen van taken en de wijze van sturen op ons vastgoed dragen wij bij aan de besparing van stmctureel 2 miljoen 
euro, te realiseren vanaf 2016. 
Hiervoor gaan we een organisatie brede doorlichting naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van 
vastgoedtaken uitvoeren. 

• We voeren een onderzoek uit naar de mogelijke oprichting van een Noordelijk belastingkantoor. We zijn bezig met het 
opstarten van fase 2, een verdiepingsonderzoek in de vorm van de Planfase. Eerst maken we daartoe een tussenstap om 
in gezamenlijkheid intem de basis voor dit vervolg te leggen. Naar verwachting ronden we de planfase eind 2015 af 
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Update van risico's en ontwikkelingen 

Risico's 

Businesspost 

Programma Algemeen Ondersteuning 
Omschrijving Businesspost 
Risico bedrag 250 duizend euro 
Kans Kans op voordoen: 50% 
Eerste signaleringsdatum Augustus 2014 
Actie Monitoren of afnemend volume door digitalisering het prijseffect door de hogere tarieven 

compenseert 
Datum risico opgehouden te 
bestaan 

Onderbouwing kans op Wij willen dit jaar als proef gebruiken om te zien of de effecten van prijs-en volume dit risico 
voordoen zal wegnemen. Daama kunnen wij de vervolg acties nemen. 

Ontwikkelingen 

Aftiame WOZ-bezwaarschriften en proceskostenvergoedingen 

Programma Stadhuis en Stadjer 
Omschrijving We hebben de afgelopen jaren te maken met een toename van het aantal bezwaarschriften 

tegen de WOZ en ook een toename van het aantal bezwaarschriften afkomstig van no-cure-
no-pay bureaus die procederen om een proceskostenvergoeding te kunnen incasseren. De 
raad heeft voor 2015 en 2016 325 duizend euro beschikbaar gesteld uit extra beleidsmiddelen 
om de stijging van de proceskostenvergoedingen op te kunnen vangen. Dit jaar is er sprake 
van een kentering. Het aantal bezwaarschriften (ook die afkomstig van no-cure-no-pay 
bureaus) is sterk afgenomen. Bovendien is er onlangs een rechterlijke uitspraak gedaan 
waarin een zodanige uitieg wordt gegeven aan de aangepaste regeling van de 
proceskostenvergoedingen dat er (tegen de verwachting in) sprake was van een substantiele 
verlaging van de uit te keren vergoeding. Het moet nog blijken of deze uitieg in hoger beroep 
en in cassatie stand houdt. Gelet op deze ontwikkelingen gaan we er van uit dat we de voor 
2015 en 2016 beschibaar gestelde extra beleidsmiddelen niet volledig nodig te hebben. 

Risico bedrag Nvt 
Eerste signaleringsdatum VGR 2015-1 

Fusie-instdling Kunstcentmm en muziekschool 

Programma Cultuur 
Omschrijving Vrijdag (fusie-instelling Kunstencentmm en Muziekschool) sloot 2014 af met een negatief 

resultaat van 185 duizend euro. Vrijdag wijt dit tekort aan 200 duizend euro aan nagekomen 
fusiekosten. Afgesproken is een onafhankelijke partij hier een oordeel over te vragen. 
Mogelijk leidt dit voor onze gemeente tot een risico van maximaal 200 duizend euro, maar 
uitspraken hierover zijn prematuur. Bedoeling is het onderzoek voor de zomer af te ronden. 
Bij het onderdeel nieuwe ontwikkelingen maken wij melding van voomoemde situatie. 

Risico bedrag Nvt 
Eerste signaleringsdatum VGR 2015-1 
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Inzet specifieke rijksuitkering Onderwijs Achterstandenbeleid 2011-2015 

Programma Jeugd en Onderwijs 
Omschrijving De looptijd van de regeling loopt in 2015 af 

Het rijksgeld dat niet in de periode 2011-2015 is besteed, zal door het rijk worden 
temggevorderd. Dit leidt dan niet tot een nadelig gemeentelijk resultaat. Niet bestede gelden 
worden gereserveerd op de balans. Voor 2015 is 1,7 miljoen euro beschikbaar. We 
verwachten dit bedrag in 2015 geheel te besteden. 
Daamaast is er op de balans nog 0,8 miljoen euro beschikbaar vanuit temggevorderd geld 
van W E insteUingen in 2011-2014. Wij verwachten deze middelen in te zetten in het kader 
van VVE/ouderbetrokkenheid schakelgroepen en activiteiten in het kader van de verlengde 
schooldag (tenminste 0,5 miljoen euro) 

Risico bedrag Nvt 
Eerste signaleringsdatum VGR 2015-1 

Bestuursafspraken G4/G33-Rijk: effectief benutten van W E en extra leertijd voor jonge 
kinderen 

Programma Jeugd en Onderwijs 
Omschrijving De looptijd van de regeling loopt af in 2015. 

Het rijksgeld dat niet in de periode 2012-2015 is uitgegeven zal door het rijks worden 
temggevorderd.. Dit leidt dan niet tot een nadelig gemeentelijk resultaat. Niet bestede gelden 
worden gereserveerd op de balans. Voor 2015 is raim 0,8 miljoen euro beschikbaar. Wij 
verwachten dit bedrag in 2015 geheel te besteden.Daamaast is er op de balans 0,9 miljoen 
euro beschikbaar vanuit niet besteed geld in de periode 2012-2014. 
Wij verwachten dit bedrag grotendeels in te zetten voor de intensivering van activiteiten die 
vallen onder de bestuursafspraken (o.a. zomerschool, verlengde schooldag, 
deskundigheidsbevordering doorgaande lijn). 
NB. Op dit moment is exacte bedrag nog niet bekend 

Risico bedrag Nvt 
Eerste signaleringsdatum VGR 2015-1 

Programma 

Wet werk en zekerheid 

Sport en Bewegen 
Omschrijving 

Binnen de WSR werken 80 medewerkers via Randstad met een flexcontract. Vanaf 
december 2014 is de nieuwe wet "werk en zekerheid " van kracht gegaan. Minister Ascher 
heeft deze wet gelanceerd ondanks de berichten dat het niet haalbaar zou zijn. Noch de WSR, 
noch Randstad heeft dit voorzien en dus maatregelen kunnen treffen. Voor de WSR betekent 
dit dat langjarige flexcontracten (langer dan 5.5 jaar) niet meer kunnen worden afgesloten. 
In 2015 heeft deze wet reeds geleid tot een tariefsverhoging van het in te lenen personeel via 
Randstad. Het gaat hier om een stmcturele kostenverhoging van ca. 20.000 euro per jaar op 
basis van een eerste financiele verkenning. Exacte cijfers moeten nog worden doorgerekend. 
De WSR heeft hier niet op in kunnen spelen gezien de korte termijn van bekendmaking en 
invoering van de genoemde wet. Het raakt direct de bedrijfsvoering van de WSR. 
-Budgetmimte voor het schuiven in budgetten is niet mogelijk binnen de WSR. 
-Er zijn geen investeringsmiddelen 
-De WSR heeft een vastgesteld toegestane tekort op haar exploitatie. 
-De WSR werkt met onderhoudsbudgetten waarmee de gemeentelijke 
Sportaccommodaties volgens vastgestelde normen in stand kunnen worden 
gehouden. 
Bedrag: (hoogte bedrag x € 1.000 en incidenteel of stmctureel.) 

I/S 2016 2017 2018 2019 

s 20 + index 20+ index 20 + index 20 + index 
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Risico bedrag Zie hierboven 
Eerste signaleringsdatum VGR 2015-1 

Reserve accres instellingen 

Programma Jeugd en Onderwijs/Sociale Samenhang en Participatie/Sport/Cultuur 
Omschrijving De loon- en prijscompensatie voor gesubsidieerde instellingen wordt met een vertraging van 

2 jaar aan de instellingen doorbetaald. Deze t-2 systematiek is in 2007 ingevoerd en eind 
2012 herijkt. Met deze herijking wordt voorkomen dat de reserve waarin de jaariijks 
toegekende/onttrokken loon-en prijscompensatie negatief kan worden. 
Met de nieuwe pensioenwet wordt in 2015 de lagere loonkosten die deze wet met zich 
meebrengt ook bij de gesubsidieerde instellingen temggehaald. Daamaast is de laatste jaren 
meer onttrokken aan de reserve dan er in gestort werd. 

Risico bedrag PM 
Eerste signaleringsdatum VGR 2015-1 

Vluchtelingen en asielzoekers 

Programma Sociale Samenhang en Participatie 
Omschrijving Er ontstaat mogelijk een tekort op het onderdeel Knelpunten noodopvang asielzoekers. 

Het tekort wordt veroorzaakt door een toename van het aantal mensen dat in aanmerking 
komt voor de buitenwettelijke regeling op basis waarvan ondersteuning aan asielzoekers 
wordt geboden. 

Risico bedrag Nvt 
Eerste signaleringsdatum VGR 2015-1 
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HOOFDSTUK 3. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

Aanbevelingen rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie heeft begin 2014 een aantal aanbevelingen gedaan over de omgang met samenwerkingsrelaties, 
waaronder te rekenen verbonden partijen, inkooprelaties en subsidies. De aanbevelingen hadden vooral betrekking op de 
manier waarop de governance en het risicomanagement ten aanzien van verbonden partijen vorm wordt gegeven en de wijze 
waarop de raad hierover geinformeerd wil worden. 

De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie en de uitkomsten van een discussie in de raadscommissie 
Financien en Veiligheid (oktober 2014) zijn verwerkt in de door de raad vastgestelde Kadernota verbonden partijen 2015 
(maart 2015). In deze Kademota zijn de afspraken vastgelegd over hoe de gemeente Groningen met verbonden partijen om 
wil gaan. 
Het gaat hierbij om algemene afspraken over periodiek beoordeUng van verbonden partijen en informatievoorziening over 
verbonden partijen. De informatievoorziening over verbonden partijen vindt zoveel mogelijk plaats via de paragraaf 
verbonden partijen in gemeentebegroting en -rekening. Voor alle verbonden partijen wordt een financiele bijsluiter opgesteld, 
waarin de belangrijkste informatie over de verbonden partij is opgenomen. 
Daamaast zijn in de kademota de afspraken die gelden bij het aangaan van nieuwe verbonden partijen en het beheer van 
bestaande verbonden partijen opgenomen en worden de roUen en bevoegdheden van ambtelijke organisatie, college en raad 
beschreven. 

Met de afspraken in de kademota denken we een beter toezicht te kunnen houden op de verbonden partijen, waarbij we beter 
in staat zijn signalen in de organisatie tijdig op te vangen en met elkaar te combineren. 

Aanbevelingen van de accountant 

Accountantsaanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van de jaarlijkse interim-controle en de controle op de 
jaarrekening. 

Niet alle bevindingen worden vermeld in het uiteindelijke controleverslag bij de jaarrekening. Dit heeft te maken met de door 
uw raad vastgestelde rapporteringstolerantie. Daamaast worden de accountantsbevindingen die al zijn opgevolgd en afgemeld 
niet meer in dit document opgenomen. Om een snel inzicht in de voortgang van de adviezen te verschaffen is de titel van het 
advies in kleur weergegeven. | | staat voor afgehandelde adviezen, geel betekent dat afhandeling van het advies is gestart, 

I houdt in dat de afhandeling van het advies nog niet is gestart. 

SSC Niet alle bestellingen lopen via de verpUchtingenadminlstratie 
Advies Op dit moment onderzoekt de Gemeente Groningen op welke wijze de inkoopmodule 

gebmiksvriendelijker kan worden ingericht. Bij de invoering van DAIC 2.0 wordt de 
aangepaste inkoopmodule geimplementeerd. Bij de invoering hiervan worden de 
medewerkers getraind in het gebmik van deze inkoopmodule. 
De accountant vindt dit een positieve ontwikkeling. 

Managementreactie Door de gemeentelijke reorganisaties moeten bestaande rapportages worden aangepast. Dit zal 
zijn beslag krijgen in DAIC 2.0. Wij zijn voomemens om de handhavingsrapportages in 
DAIC 2.0 op te laten nemen. Wij kunnen dan het gebmik van de inkoopmodule op een 
effectieve en efficiente wijze monitoren. 
In 2014 hebben wij de monitoring uitgevoerd voor de gemeentelijke onderdelen die 
gereorganiseerd zijn. Onze accountant onderschrijft ons voomemen om de inkoopmodule 
gebmiksvriendelijk in te richten en de betrokken medewerkers op te leiden. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

De leverancier van DaFinci ontwikkelt een nieuwe contractenmodule die in 2015 
geimplementeerd wordt. Deze module bevat velden waarmee de verplichtingenadministratie 
automatisch gevuld kan worden. We stellen de directie SSC voor om deze module en een 
module 'Bestellen in Opdracht' aan te schaffen. Als hierop positief besloten wordt, hebben we 
de hele keten aan elkaar gekoppeld. 
In DAIC 2.0 zijn handhavingsrapportages opgenomen. We willen in 2015 de koppeling 
maken met de BIC portal en op basis van behoeftes van accountant, lijn en eigen 
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Advies De actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is momenteel onderhanden. Naar 
verwachting zal het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid in het najaar 2014 aan het college 
en aan de raad worden voorgelegd. Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid zal worden 
afgestemd op de eisen van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. 

Managementreactie Wij onderschrijven de bevinding van de accountant niet. Hogere wetgeving gaat voor de 
gemeentelijke wet-en regelgeving en daarom is het niet noodzakelijk dat wij de verplichtingen 
uit de nieuwe Aanbestedingswet 2012 opnemen in het gemeentelijk inkoopbeleid. Indien er in 
een specifieke aanbesteding van wordt afgeweken, moet dit deugdelijk worden gemotiveerd. 
Hiervoor is een inkoop-checklijst en klachtenprocedure ingevoerd op basis van een GMT-
besluit uit 2013. Naar onze mening is daarmee wel degelijk adequaat invulling gegeven aan 
nieuwe Aanbestedingswet 2013. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Op 18 december 2014 heeft het College het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid 
vastgesteld. Dit beleid is afgestemd op de eisen van de Aanbestedingswet en de Gids 
Proportionaliteit. Hiermee is deze bevinding afgedaan. 

Advies Wij adviseren u te onderzoeken waarom de inteme beheersingsmaatregelen niet in alle 
gevallen worden nageleefd en hierop passende maatregelen te treffen. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

De omvang van de deelwaameming voor de verbijzonderde interne controle inkopen en 
aanbestedingen is op dit moment gebaseerd op het uitgangspunt dat de (preventieve) 
beheersingsmaatregelen in het proces worden nageleefd. Omdat dit niet het geval is, betekent 
dit vanuit accountantsperspectief zeer waarschijniijk dat de steekproefomvang uitgebreid moet 
worden. Wij gaan graag met u in overleg over de omvang van de steekproef 

Managementreactie De inkoopchecklist is niet in het normenkader opgenomen en maakt dus geen deel uit van de 
accountantscontrole. 
Wij zullen de werking van de interne beheersingsmaatregelen onderzoeken. Uitkomsten van 
dit onderzoek zijn bepalend voor onze vervolgacties. 
De omvang van de deelwaameming 2014 voor de verbijzonderde inteme controle is groter 
dan de deelwaameming die met onze accountant is afgesproken. Wij gaan met hen in overleg 
of dit voldoende is. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

In overleg met de accountant is de steekproef Verbijzonderde Inteme Controle uitgebreid. Er 
zijn geen bevindingen geconstateerd. De accountant heeft onze werkzaamheden gereviewed. 

Het nieuwe inkoopbeleid schrijft een werkwijze voor waarbij per inkooptraject vooraf 
gemotiveerd moet worden aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de in het 
inkoopbeleid gestelde kaders en doelen. Hiervoor wordt via een implementatietraject een 
dwingend proces ingericht van checklisten en business-cases (afhankelijk van omvang en 
zwaarte), onderworpen aan advies en goedkeuring, waarmee nedeving van van de 
beheersingsmaatregelen wordt geborgd. Hiermee is deze bevinding afgedaan. 

Advies Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren bij de implementatie van nieuwe systemen 
en applicaties (Gouw Belastingen, Dafinci, Gouw voor de DAL-gemeenten en ook SIMS), 
adviseren wij het college invulling te geven aan IT-audit binnen concem control en de inteme 
controle van de gemeente. Zowel bij de bestaande applicaties als bij de invoering van nieuwe 
systemen, kan IT-audit meer zekerheid geven over de betrouwbaarheid van de 
gegevensverwerking en ook bijdragen aan een efficientere inteme controle. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Wij verzoeken u voor de jaarrekeningcontrole 2014 een zichtbare controle uit te voeren op 
wijzigingen in bankrekeningnummers, om vast te stellen of als gevolg van deze 
functievermenging onjuiste/onrechtmatige betalingen hebben plaatsgevonden. Wij gaan graag 
met u in overleg over de aard en diepgang van deze werkzaamheden. 

Managementreactie Wij breiden de inteme controle uit met een zichtbare controle op wijzigingen in 
bankrekeningnummers. Dit krijgt in het 4''* kwartaal 2014 zijn beslag. 
Bij DAIC 2.0 wordt de flinctiescheiding tussen het wijzigen van crediteurenstamgegevens en 
het registreren van verplichtingen ingevoerd. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Wij hebben de inteme controle uitgebreid en een zichtbjire controle op de 
bankrekeningnummers uitgevoerd. Onze controleresultaten zijn aan de accountant verstrekt. 
Vanaf 01-01-2015 is de ftinctiescheiding tussen het wijzigen van crediteurenstamgegevens en 
het registreren van de verplichtingen ingevoerd. 
Hiermee is deze bevinding afgedaan. 

RO Projectbeheersing en ORF-registratie 
Advies Wij adviseren u te onderzoeken waarom de intem gestelde doorlooptijden in een aantal 

gevallen niet worden gehaald. Op basis hiervan adviseren wij u om maatregelen te treffen om 
deze overschrijdingen van de doorlooptijd in de toekomst te voorkomen. Hiermee wordt 
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voorkomen dat kosten worden gemaakt voordat de ORE is geautoriseerd. 
Managementreactie Gezien de complexheid van de materie en het aantal functionarissen dat betrokken is bij de 

ORF-procedure (dit kan opiopen tot circa 10 medewerkers) zijn de gehanteerde normen 
tamelijk ambitieus. Het komt regelmatig voor dat gedurende de doorlooptijd overleg nodig is 
over inhoudelijke, administratieve of systeem-technische zaken. Een paar dagen vertraging 
betekent dan al een overschrijding van de norm. Betrokken afdelingshoofden schakelen het 
planningbureau in en dit levert tijdwinst op. 
Wij zijn voomemens om begin 2015 de bij RO (dan Stadsontwikkeling) gebmikte procedures 
door te lichten waaronder de ORF-procedure. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een 
ontkoppeling van de inhoudelijke en administratieve verantwoordelijkheid. Als 
opdrachtgever, -nemer en planeconoom tot een inhoudelijk positief oordeel zijn gekomen over 
een offerte zou het toekennen en beschikbaar stellen van een financieel nummer binnen 
een dag geregeld moeten kunnen worden. Daarbij is het wel nodig goede afspraken te maken 
tussen de betrokken afdelingen/teams (exploitatiebeheerders, SSC-medewerkers, planners). 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Het doorlichten van de bij RO gebmikte procedures, waaronder de ORF-procedure, zal in het 
eerste kwartaal van dit jaar worden opgepakt. In de tussentijd blijft het planningbureau 
behulpzaam bij het oplossen van knelpunten. 

SSC Uitkomsten Verbijzonderde Interne Controle op personeelskosten en salarisverwerking 
Advies Wij adviseren u de verantwoordelijkheden voor de correcte aanlevering en controle van 

mutaties aan de relevante regelgeving duidelijk in te bedden in de procedures en erop toe te 
zien dat deze procedures worden nageleefd. 

Managementreacties Het foutpercentage wijkt iets af van vorig jaar, de omvang van de onrechtmatigheid uit de 
steekproef wijkt significant af Bijsturingsmaatregelen om de rechtmatigheid te borgen: 
1. In het derde kwartaal zijn de controles geintensiveerd, fouten geanalyseerd en besproken 
met de medewerkers. De conclusie was tevens dat de foutmarge negatief wordt beinvloed 
doordat er te veel mensen met declaraties bezig zijn. In verband met het specialistische werk, 
met als grondslag verschillende regelingen, is er nu een specialistenteam ingericht. 
2. In het uitvoeringsplan HRM werd uitgegaan van standaarden, gemeente Groningen breed. 
Met name bij declaraties blijkt echter dat er specifieke kennis nodig is op onderdelen 
(Stadsbeheer/ GGD maar ook piket en buitenlandse reizen bijvoorbeeld). Met ingang van Q4 
is een stmctuurwijziging binnen de afdeling doorgevoerd. Betekent concreet een compleet 
nieuwe werkwijze en extra controles om absolute prioriteit te geven aan verlaging van de 
onrechtmatigheid. 
3. De concemdirecteur bedrijfsvoering informeert het GMO wederom over het belang van de 
handhaving van de regels t.a.v. personele vergoedingen en de rol van 
directeuren/afdelingshoofden daarin. Dit zou moeten leiden tot een betere aanlevering van 
rechtmatige declaraties. 
4. Het digitaal reis- en verblijfkostenformulier met verplichte velden is aangevuld, waardoor 
de componenten automatisch en dus ook foutloos worden toebedeeld. Tevens is er extra, 
continue aandacht voor communicatie naar managers en medewerkers over de 'spelregels' 
rondom declaraties. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

In de tweede helft van 2014 zijn specialistenteams ingericht, onder andere voor declaraties 
algemeen en overige declaraties (o.a. ORT en piket).Het team declaraties algemeen analyseert 
en verwerkt alle personeelsdeclaraties. De verwerking van de declaraties door een 
gespecialiseerd kleiner team werpt nu al zijn vmchten af door meer eenduidigheid in de 
afhandeling. Naast de stmctuurwijziging van de afdeling met ingang van Q4 is een project in 
gang gezet om het declaratieproces meer lean te maken. Hierbij is een exteme adviseur 
betrokken. De reeds genomen maatregelen hebben in de tweede helft van 2014 geleid tot een 
afname van de rechtmatigheidsfouten. De controle op de reis-en verblijfkosten en variabele 
mutaties van het 1*"̂  kwartaal 2015 laat zien dat deze positieve tendens zich doorzet. De 
verbeteracties blijven een belangrijk punt van aandacht. 

SSC Verbijzonderde Interne Controle op juistheid bevoegdheden in applicaties na start SSC 
nog niet toereikend uitgevoerd. 

Advies en aanvullende 
werkzaamheden 

Wij adviseren u een verbijzonderde inteme controle uit te voeren op de juistheid en 
volledigheid van wijzigingen in bevoegdheden in de applicaties DAIC en EMIS na de start 
van het SSC, om vast te stellen dat medewerkers binnen uw organisatie over de juiste 
bevoegdheden beschikken in de diverse systemen en dat geen sprake is van ongewenste 
fimctievermengingen. 
Wij hebben begrepen dat inmiddels een start is gemaakt met de verbijzonderde inteme 
controle op de bevoegdheden in DAIC. Wij gaan graag nader met u in overleg over de aard en 
omvang van deze werkzaamheden. 

Managementreactie Wij hebben vastgestelde procedures voor het aanvragen en toewijzen van autorisaties. 
Aanvragen worden in de lijn getoetst op o.a. voldoen aan de mandaatstmctuur van de 
Gemeente Groningen en functiescheiding. 
De verbijzonderde inteme controle op de inkoop- en FlO-routes in DaFinci bestaat uit meer 
onderdelen. De specifieke verbijzonderde inteme controle wordt in het 4^ kwartaal 2014 
uitgevoerd. Bij de verbijzonderde interne controle op inkopen & aanbestedingen en 
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subsidieverlening worden ook de inkoop- en FlO-routes getoetst. In 2015 wordt een 
verbijzonderde controle op EMIS uitgevoerd. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

De verbijzonderde inteme controle is uitgevoerd en daamit is gebleken dat de opzet van de 
aanvragen FlO-routes valide is, dat de functiescheiding afdoende is en dat de roUen en 
bevoegdheden conform het ondermandaat en conform de opdrachten van de directeur 
Bedrijfsvoering in DaFinci zijn opgenomen. 

SSC Periodieke aansluiting begrotingskader met financiele administratie nog niet 
gestructureerd. 

Advies en aanvullende 
werkzaamheden 

Wij adviseren u periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, het begrotingskader aan te sluiten met 
de financiele administratie (DAIC). Hierdoor waarborgt u dat de verantwoordelijke 
budgethouders een actueel inzicht hebben in de vastgestelde budgetten. 

Managementreactie Door diverse organisatorische wijzigingen vinden veranderingen in de financiele administratie 
(DaFinci) plaats. Deze veranderingen vinden later plaats dan in de subadministratie. Het kader 
wordt in DaFinci in ieder geval op het niveau van de deelprogramma's bijgehouden. Het 
budgetrecht van de raad wordt daarmee gewaarborgd. De verbijzondering naar de nieuwe 
directiestmctuur is door het timingeffect niet volledig actueel in DaFinci, maar is wel in de 
subadministratie beschikbaar. De subadministratie is tevens de basis voor de 
prognosebepaling. 
Voor 2015 is de gemeentebegroting opgesteld aan de hand van de directiebegrotingen volgens 
de gewijzigde organisatie. DaFinci wordt daarop in 2015 aangepast. Daarmee beschikken we 
per 1 januari 2015 weer over een begrotingskader, zowel gerangschikt naar de programma's 
van de raad als naar de organisatiestmctuur. 
Het formele begrotingskader en DaFinci zullen wij vanaf 2015 minimaal per kwartaal, en 
mogelijk maandelijks synchroniseren. Procesafspraken hiervoor worden dit jaar nog 
opgesteld. Ook vindt onderzoek plaats naar een upgrade van het begrotingskader naar LIAS 
en de mogelijkheid van een automatische koppeling met de financiele administratie (DaFinci). 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Het formele begrotingskader wordt periodiek gesynchroniseerd. De procesafspraken hiervoor 
zijn inmiddels opgesteld. Het onderzoek naar een upgrade van het begrotingskader naar LIAS 
en de mogelijkheid van een automatische koppeling met de fmanciele administratie (DaFinci). 

Advies Wij adviseren u de controle op de afgesloten contracten en de verstrekt kortingen zichtbaar 
vast te leggen, bijvoorbeeld door de gecontroleerde contracten te paraferen. Hierdoor kan ook 
achteraf worden vastgesteld dat de contracten en de verstrekte kortingen zijn gecontroleerd en 
geautoriseerd. 

Managementreactie Wij onderschrijven deze bevinding niet volledig. Wij hebben adequate beheersmaatregelen 
getroffen om de gesignaleerde risico's af te dekken: de senior accountmanager beoordeelt alle 
contracten, checkt en autoriseert de kortingen. 
Om ook achteraf vast te kunnen stellen dat de controles zijn uitgevoerd, zullen wij de 
gecontroleerde contracten paraferen. In het 4'"" kwartaal 2014 worden alle gecontroleerde 
contracten vanaf 01-01-2014 van een paraaf voorzien. 
Tevens nemen wij in het dossier een nadere toelichting op als de verleende kortingen 
gedurende de contractperiode meer dan € 25.000 euro bedragen. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Wij hebben alle gecontroleerde contracten 2014 geparafeerd. Deze werkwijze zetten we de 
volgende jaren voort. In de dossiers zijn en worden een nadere toelichting opgenomen als de 
verleende kortingen gedurende de contractperiode meer dan € 25.000 euro bedragen. 
Hiermee is deze bevinding afgedaan. 

Advies Wij adviseren u periodiek controlelijsten uit Permixx te draaien en te analyseren. Eventuele 
fouten kunnen dan in een vroegtijdig stadium hersteld worden, waardoor facturatie alsnog 
plaats vindt. 
Wij adviseren u de procedure rondom de analyse op de tussenrekeningen van het 
Parkeerbedrijf met de verantwoordelijk medewerker af te stemmen en onderdeel te laten 
maken van periodiek overleg. Daamaast adviseren wij u de analyse periodiek uit te voeren en 
zichtbaar vast te leggen om de ontvangst van alle opbrengsten te waarborgen. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Wij verzoeken u voor de jaarrekeningcontrole 2014 de volgende werkzaamheden uit te voeren 
en zichtbaar vast te leggen om de ontvangst van alle opbrengsten te waarborgen: 

• het uitdraaien van een lijst met verstrekte vergunningen uit Permixx over geheel 
2014 met een analyse op data afwijkend van 2014 

• Een analyse op de tussenrekening van het parkeerbedrijf Het gaat hier om het 
analyseren van verschillen tussen de opboeking en afboeking van opbrengsten, 
inclusief een verklaring van de verschillen. 

Managementreactie Wij onderschrijven de bevinding over de onvoldoende facturatie van de parkeervergunning 
niet. Onze verbijzonderde inteme controle heeft deze bevinding geconstateerd. Daarop is actie 
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opgenomen: wij hebben een query ontwikkeld waarmee we de volledigheid van de facturatie 
bewaken. Periodiek wordt deze query gedraaid. Hiermee is het risico afgedekt. 
Inmiddels is er binnen het team Grootboek een vaste functionaris die de tussenrekeningen 
aangaande de parkeeropbrengsten beheert en controleert. Er vindt tussentijdse afloopcontrole 
en verschillenanalyse plaats. Hiermee is het risico afgedekt. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Middels een query wordt de volledigheid van de facturatie bewaakt. Een medewerker van het 
team Grootboek beheert en controleert de tussenrekeningen aangaande de parkeeropbrengsten. 
Hiermee is deze bevinding afgedaan. 

Publieke 
dienstverlening 

Geen zichtbare analyse belastingdebiteuren 

Advies Wij adviseren u de analyse van het verloop van de belastingdebiteuren, samen met de 
geformuleerde actiepunten zichtbaar vast te leggen, zodat achteraf kan worden vastgesteld dat 
deze analyse is uitgevoerd. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Wij verzoeken u voor de jaarrekeningcontrole 2014 een zichtbare analyse uit te voeren van de 
ouderdom en inbaarheid van de belastingdebiteuren. 

Managementreactie De betreffende analyse vormt een integraal onderdeel van de werkzaamheden van het team 
Invordering. De afdeling zal de komende periode gebmiken om het feit dat de analyse en de 
daamit volgende processtappen (verdere dwanginvordering, stuiting van verjaring, oninbaar 
lijden) op een voor de accountant toetsbare wijze worden vastgelegd. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

De uitkomst van de analyse wordt per belastingjaar vastgelegd in het document 'oude posten'. 
2009 is hierin het eerste jaar vanwege de verjaringstermijn van de betreffende vorderingen. 

PubUeke 
dienstverlening 

Belastingheffing DAL-gemeenten 

Advies Wij adviseren u om afspraken te maken over de wijze waarop verantwoording aan de DAL-
gemeenten plaats moet vinden en vast te leggen in de dienstverleningsovereenkomst. 

Managementreactie De DAL-gemeenten worden periodiek (volgens de gemeentelijke planning) op de hoogte 
gebracht van de stand van zaken. Het genoemde punt betreft voornamelijk de aanlevering van 
de (controle) informatie aan de accountant. Deze was in 2013 niet optimaal, door de 
reorganisatie. Deze aanlevering zal nu centraal plaatsvinden. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

De verantwoording van begin 2014 heeft ons geleerd dat enige cobrdinatie op dit vlak 
noodzakelijk is om onze accountant de kans te geven haar controle op een gerede manier af te 
ronden. Dit jaar vindt vroegtijdig overleg plaats over het tijdstip van de door de verschillende 
afdelingen op te leveren gegevens, waarbij de procesregisseur van de afdeling Belastingen de 
rol van centraal aanspreekpunt vervult. De afdeling verwacht dat ze hiermee afdoende 
beheersmaatregelen heeft getroffen, maar de praktijk vormt de ultieme toetssteen. 

SSC Voortgang Verbijzonderde Interne Controle BUIG en Participatiebudget blijft achter 
Advies Wij adviseren u toe te zien op tijdige uitvoering en spreiding van de verbijzonderde inteme 

controle, zodat in geval van fouten en/of onzekerheden tijdig maatregelen kunnen worden 
genomen deze in de toekomst te voorkomen en tijdig herstelacties kunnen plaatsvinden. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Teneinde voldoende zekerheid te verkrijgen omtrent de rechtmatigheid van de BUIG en het 
Participatiebudget is het noodzakelijk dat voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole de 
verbijzonderde inteme controles op deze processen hebben plaatsgevonden. 
Deze bevinding geldt eveneens voor de verbijzonderde inteme controle op dossiers voor de 
gemeente Ten Boer. 

Managementreactie De verbijzonderde interne controle op het participatiebudget wordt in het 4''̂  kwartaal 
uitgevoerd. De verbijzonderde inteme controle op de uitvoering van de BUIG vanaf juni 
2014, is/wordt in het 3''""' en 4'''' kwartaal 2014 uitgevoerd. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

De verbijzonderde inteme controles zijn uitgevoerd en de resultaten zijn in een rapport 
vastgelegd. Dit rapport zal eind maart met de accountant worden besproken. 

Inkomsten-
dienstverlening 

Opnieuw bystandsgerechtigen zonder UWV inschrijving 

Advies Wij adviseren u om uw voorgenomen oorzaakanalyse op korte termijn uit te voeren en naar 
aanleiding hiervan passende maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Gezien de 
gebleken kans op herhaling adviseren wij de gemeente Groningen om nauwlettend toe te zien 
op de uitvoering en resultaten van deze maatregelen. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Wij verzoeken u vroegtijdig te beoordelen wat de totale omvang is van de 
bijstandsgerechtigden zonder geldige UWV-inschrijving in 2014, om zodoende de omvang 
van de financiele onrechtmatigheid voor de jaarrekening 2014 nauwkeurig te kunnen bepalen. 

Managementreactie Wij hebben inmiddels acties ondemomen. Het UWV veriengt collectief de inschrijvingen van 
de bijstandsgerechtigden (WWB). Driemaandelijks herhaalt het UWV dit proces. Hiermee is 
continuiteit en actualiteit van de inschrijvingen geborgd. 
Het UWV is voomemens om de sluitende registratie van WWB-gerechtigden te 
automatiseren. Indien de klant WWB ontvangt, en verplicht is om ingeschreven te blijven, 
veriengt UWV de inschrijving automatisch. Indien de WWB uitkering is beeindigd vraagt 
UWV de klant automatisch of deze nog ingeschreven wilt blijven staan. Dit gebeurt via de 
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werkmap. De klant ontvangt een verlengtaak, een bericht en een e-mailnotificatie. Om de drie 
maanden wordt de vraag gesteld of de inschrijving verlengd kan worden. Indien de klant 
aangeeft uitgeschreven te willen worden, of niet reageert dan vindt automatisch uitschrijving 
plaats. 
De release van deze functionaliteit staat gepland voor december 2014 of febmari 2015. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Wij hebben de oorzaken van niet-ingeschreven zijn geanalyseerd. Vervolgens zijn gerichte 
acties ondemomen. Dit heeft ertoe geleid dat eind 2014 mim 98% van de 
bijstandsgerechtigden correct is ingeschreven. 
Dat niet alle bijstandsgerechtigden zijn ingeschreven heeft te maken met: 

• Lopende beeindigingsonderzoeken. De klant heeft werk gevonden, schrijft zich uit 
maar de uitkering moet nog beeindigd worden. 

• Het verlopen van en ontheffing van de arbeidsverpUchting. Van deze groep moet het 
arbeidspotentieel opnieuw beoordeeld worden. Zij worden meegenomen in de 
screeningsactie van cirtca 3.000 klanten waarvan in 2015 het arbeidspotentieel/de 
arbeidsverpUchting opnieuw beoordeeld wordt. Deze actie is belegd. 

Inkomsten-
dienstverlening 

Financiele onzekerheden BUIG 

Advies Om vast te stellen of de uitkeringen rechtmatig zijn verstrekt, zal aanvullend onderzoek 
moeten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kan deze 
onzekerheid worden opgeheven of zal dit leiden tot een financiele fout. In dit laatste geval zal 
de impact op de totale massa moeten worden bepaald. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Wij verzoeken u vroegtijdig te beoordelen wat de gevolgen zijn van de geconstateerde 
manco's in de inteme beheersing voor de controle op de jaarrekening. Dit is mede afhankelijk 
van de uitkomsten van de verbijzonderde inteme controle over het 2*̂  halQaar. Wij gaan 
hierover graag vroegtijdig met u in gesprek. 

Managementreactie Wij starten in 2014 een breed verbetertraject op om vast te stellen of de uitkeringen 
rechtmatig zijn verstrekt. Dit willen wij combineren met een plan van aanpak voor jongeren 
en de eventuele screening van het bestand. Inmiddels worden hiervoor middelen vrijgemaakt. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Het college heeft opdracht gegeven om het aanvullende onderzoek in 2015 af te ronden. Dit 
onderzoek is in 2014 gestart. 

j 1 O"^"^---"^^"'̂ ^ functiescheiding autorisatie facturen subsidiebanen 

Advies Wij adviseren u om functiescheiding te creeren tussen het registreren en controleren van de 
factuur. Daamaast adviseren wij u om de ontvangen eindafrekening te controleren aan de hand 
van de contracten en geboekte bedragen in GWS. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Wij verzoeken u aanvullende controlewerkzaamheden uit te voeren ten aanzien van de 
juistheid en rechtmatigheid van de gefactureerde en verantwoorde lasten. Wij zullen deze 
werkzaamheden bij de jaarrekeningcontrole beoordelen. 

Managementreactie De bevinding met betrekking tot de ontoereikende functiescheiding autorisatie facturen 
subsidiebanen is in 2013 reeds opgelost. De facturen worden niet in DaFinci geboekt, maar in 
GWS op persoonsniveau. GWS is dusdanig ingericht dat er altijd sprake is van 
functiescheiding. E6n medewerker registreert en een andere medewerker controleert en 
fiatteert. Op de eindafrekening vindt nog een controle plaats op de reeds verstrekte bedragen. 
Tevens merken wij op dat deze regeling zo goed als afgebouwd is. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

De bevinding met betrekking tot de ontoereikende functiescheiding autorisatie facturen 
subsidiebanen is in 2013 reeds opgelost. De facturen worden niet in DaFinci geboekt, maar in 
GWS op persoonsniveau. GWS is dusdanig ingericht dat er altijd sprake is van 
ftinctiescheiding. Een medewerker registreert en een andere medewerker controleert en 
fiatteert. Op de eindafrekening vindt nog een controle plaats op de reeds verstrekte bedragen. 
Tevens merken wij op dat deze regeling zo goed als afgebouwd is. 
Hiermee is deze bevinding afgedaan. 

Inkomsten-
dienstverlening 

Ontbrekend plan van aanpak ex-WIJ-ers 

Advies Wij adviseren u om zo spoedig mogelijk acties te ondememen op de groep jongeren waarvoor 
nog geen startkwalificatie is afgegeven. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Om de financiele gevolgen voor de rechtmatigheid te bepalen dient voorafgaand aan de 
jaarrekeningcontrole de gevolgen voor het ontbreken van de startkwalificatie/Plan van Aanpk 
inzichtelijk te zijn, dan wel dient dit te zijn herstelt. Graag gaan wij vroegtijdig in overleg over 
de te ondememen acties en het tijdspad hiervoor. 

Managementreactie Wij stellen in 2014 voor de groep jongeren waarvoor nog geen startkwalificatie is afgegeven 
een Plan van Aanpak op. In de toekomst zullen wij voldoen aan onze wettelijke 
verplichtingen. 
Bij elke WWB-beschikking wordt een plan van aanpak meegestuurd. Indien de 
startkwalificatie niet blijkt uit de gegevens die DUO heeft aangeleverd aan SUWINET of uit 
de UWV gegevens, dan wordt een gewaarmerkte kopie in het dossier opgenomen. Per 
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klantmanager wordt lijstwerk over de startkwalificatie uitgezet zodat er een integrale controle 
kan plaatsvinden of de aanduiding "geen startkwalificatie" in het systeem wel juist is. 
Bij bepaalde vooropleidingen (bijvoorbeeld de praktijkschool) is er op grond van de 
leerplichtwet geen verplichting tot het behalen van een startkwalificatie. Hierover worden de 
klantmanagers geinformeerd. 
Clienten bij medische problemen eerder een medisch attest laten overleggen van een 
behandelaar. Dit geeft een objectief beeld van de belastbaarheid van de client en bevorderd de 
kwaliteit van het plan van aanpak. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Wij hebben in 2014 voor de groep jongeren waarvoor nog geen startkwalificatie is afgegeven 
een Plan van Aanpak opgesteld. Voor wat betreft de jongeren WIJ wordt nu wekelijks de 
stand van zaken gemonitord. De situatie is bijna bij (we komen nooit helemaal op nul 
vanwege nieuwe instroom). Ultimo febmari 2015 hebben we voor 90 jongeren (op een totaal 
van 1.167 jongeren in de WWB) nog geen actueel plan van aanpak. 
Ook hebben wij de bovenstaande maatregelen geimplementeerd: plannen van aanpak bij de 
WWB-beschikkingen, uitzetten lijstwerk, informeren als het halen van een startkwalificatie 
wettelijk niet verplicht is en het overleggen van medische attesten bij clienten met medische 
problemen. 

SSC Geen zichtbare controle facturatie detachering Sw-medewerkers (Al) 
Advies Wij adviseren u om controle te gaan uitvoeren op de juistheid en de volledigheid van de 

facturen inzake detacheringen. 
Managementreactie De verbijzonderde inteme controle op de juistheid van volledigheid van de facturering inzake 

detacheringen wordt in het 4'''̂  kwartaal 2014 afgerond. Dit is conform planning. 
Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Wij hebben de verbijzonderde inteme controle op de juistheid uitgevoerd en daarbij geen 
significante afwijkingen geconstateerd. 
Wat betreft de volledigheid van de facturering loopt sinds 2006 een discussie met de 
accountant hoe deze vast te stellen. 

SSC Wachtwoordenbeleid DaFinci en CLEAR 
Advies Wij onderschrijven uw voomemen voor het instellen van een stringenter wachtwoordenbeleid 

en bevelen u hierbij aan tenminste rekening te houden met de volgende eisen: 

• Minimaal aantal tekens 

• Bepaalde complexiteit (leestekens, cijfers) 

• Verval van wachtwoorden ( na x-aantal dagen) 

• Afdwingen van wijzigen initieel wachtwoord 
Managementreactie Terechte bevinding. Wij zullen hier opvolging aan geven. 

Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Wachtwoordenbeleid CLEAR : Er is in overleg met de leverancier naar een opiossing 
gezocht. Deze wordt in de eerste helft van 2015 geimplementeerd. 
Met de introductie van DaFinci 2.0 per 1 januari 2015 is voor dit systeem invulling gegeven 
aan een stringenter wachtwoordbeleid zoals hierboven beschreven. 

SSC Proces wijzigen of ontnemen van autorisaties verdient aandacht 
Advies Wij onderschrijven uw voomemen het proces m.b.t. het wijzigen en ontnemen van autorisaties 

uniform te implementeren. U gaat hierbij proceseigenaren vragen zelf te toetsen in welke mate 
zij voldoen aan het op te stellen uitdienstproces. 
Wij bevelen u aan de bestaande procesbeschrijving rondom gebmikersbeheer kritisch te 
beoordelen en op korte termijn aan te vullen met een proces voor uitdiensttreding. Binnen het 
proces is het van belang dat duidelijk beschreven is wie rechten heeft om (wijzigingen in) 
gebmiksaccountants aan te vragen, op welke wijze dit dient te gebeuren, over welke 
applicaties een gebmiker dient te beschikken en welke rechten een gebmiker nodig heeft. 
Voorts bevelen wij u aan zoals, ook door u is opgenomen in de procesbeschrijving, op vooraf 
vastgestelde momenten (bijvoorbeeld halfjaarlijks) een periodieke controle uit te voeren 
teneinde vast te stellen dat alle gebruikers nog terecht toegang hebben tot applicaties en 
beschikken over de juiste rechten. 

Managementreactie Terechte bevinding. Wij zullen hier opvolging aan geven. 
Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Wij hebben een door de accountant als goed beoordeeld concembreed proces voor logische 
toegangsbeveiliging. Hierin staat het proces van wijzigen en ontnemen van autorisaties 
beschreven: wie rechten heeft om (wijzigingen in) gebmiksaccountants aan te vragen, op 
welke wijze dit dient te gebeuren, over welke applicaties een gebmiker dient te beschikken en 
welke rechten een gebmiker nodig heeft. Dit proces zal in 2015 verder geimplementeerd 
worden bij een aantal kritische applicaties. Als onderdeel van dit proces is ook opgenomen dat 
de functioneel beheerder periodiek controles uitvoert om vast te stellen dat gebmikers nog 
terecht toegang hebben tot applicaties en beschikken over de juiste rechten. 
Wij zullen het team Auditing vragen om in 2015 een verbijzonderde inteme controle uit te 
voeren op de implementatie (werking) van het proces logische toegangsbeveiliging. 

SSC Beheerrechten CLEAR onvoldoende beperkt. 
Advies Wij bevelen u aan de applicatiebeheerderrechten verder te beperken. Daar waar het gebmik 
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van het account door BAKRl vanuit een ondersteunende rol noodzakelijk is, bevelen wij u 
aan, aan de hand van logging, toe te zien op het gebmik van de uitgevoerde acties onder dit 
account en de andere beheeraccounts. 

Managementreactie Terechte bevinding. Wij zullen hier opvolging aan geven. 
Stand van zaken 
Jaarrekening 2014 

Het temgnemen van bevoegdheden is in gang gezet en er is een nieuwe werkwijze 
afgesproken. Deze werkwijze is getest om te bepalen of deze praktisch werkbaar was. Tijdens 
de test kwam naar voren dat er technische aanpassingen in het systeem noodzakelijk zijn. 
De mogelijkheden voor de technische aanpassingen worden onderzocht en doorgevoerd zodra 
de definitieve opiossing bekend is. 

Personeel 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de begrote formatie en het bijbehorende begrotingsbedrag, afgezet 
tegen de geprognosticeerde gemiddelde bezetting en de verwachte personele lasten voor 2015. De prognose voor 2015 is 
gebaseerd op de realisatie tot en met 31 maart 2015. Het betreft hier uitsluitend het ambtelijk personeel dat in vaste of 
tijdelijke dienst is, inclusief de begroting en verwachte realisatie van het programma "Van werk naar werk" en exclusief het 
bestuur, de raad, externe inhuur en WSW-personeel. 

Bedragen x€ 1.000 

Actuele 
begroting 2015 

Prognose 2015 Verschil 
actuele begroting en prognose 

2015 
fte € (te € fte € 

Personeel vast en tijdelijk 
2.912 189.679 2.747 181.424 165 8.255 

Verschil actuele begroting en prognose 2015. 
In de actuele begroting en in de prognose 2015 zijn alle op dit moment bekende effecten op de salarissen en sociale lasten 
verwerkt. Te denken valt aan lager uitvallende premies sociale lasten en pensioen, de salarisverhoging van € 50 per maand 
per 1 april en is er rekening gehouden met incidentele en stmcturele vergoedingen die in 2015 zullen worden uitbetaald. 

Het verschil tussen de actuele begroting en de prognose 2015 bestaat uit de vacaturemimte waamit exteme inhuur wordt 
gedekt. 

Verzuim 
In deze voortgangsrapportage hebben we een staatje opgenomen over het voortschrijdend jaargemiddelde ziekteverzuim, 
bestaande uit informatie over het verzuimpercentage en over de frequentie van ziekmelding. 

Wat VGR 2014-1 VGR 2014-
II 

Rekening 
2014 

VGR 
2015-1 

Verzuim exclusief zwangerschapsverlof 5,02% 5,21% 5,64% 6,22% 
Frequentie 1,26 1,24 1,24 1,26 

De stijging van het ziekteverzuimpercentage is groot. De stijging zit met name in de uitvoeringsorganisaties en onderdelen 
waar een reorganisatie is geweest. Daamaast is het langdurig verzuim (langer dan een jaar) gestegen van 1,07 (VGR 1 2014) 
naar 1,37 (VGR 1 2015). Onlangs is het actieplan Arbo gemeente Groningen 2015-2016 aangenomen met concrete acties om 
het verzuim temg te dringen. De maatregelen zullen moeten leiden tot een lager percentage ziekteverzuim. 

Programma "Van werk naar werk" 
Het programma "Van werk naar werk" vormt binnen de gemeentelijke organisatie het hart van de mobiliteit. Binnen dit 
programma zijn alle herplaatsers van de gemeente geplaatst en dit leidt veelal tot een succesvolle tijdelijke dan wel 
definitieve plaatsing op vacatures die beschikbaar zijn. 

"Van Werk naar werk" bemiddelt 90 medewerkers, die voor de helft voortvloeien uit de reorganisatie SSC en voor de andere 
helft vanuit de "oude diensten" komen. Aan het eind van het eerste kwartaal zijn 72 medewerkers tijdelijk geplaatst, 6 
stmctureel geplaatst en 12 medewerkers zijn nog niet geplaatst. In het eerste kwartaal van 2015 zijn er in totaal 83 vacatures 
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aangemeld. Hiervan waren er 73 tijdelijk en 10 stmctureel. Daamaast zijn in dit eerste kwartaal 9 herplaatsers op een 
tijdelijke functie en 6 herplaatsers op een structurele functie geplaatst. 

De herplaatsers die voortvloeien uit de reorganisatie SSC en die of niet zijn geplaatst 6f om niet werk verrichten, worden 
incidenteel gefinancierd uit het frictiebudget. In het voorjaar van 2015 wordt opnieuw een analyse gemaakt van het 
frictiebudget en van de verwachte onttrekkingen. Dit kan leiden tot aanpassingen, die bij VGR-2 zullen worden gemeld. 

Externe inhuur 
In de begroting hebben we vastgelegd dat de exteme inhuur in 2015 maximaal 12% van de loonsom 2015 bedraagt. Dat komt 
overeen met een bedrag van 22 miljoen euro. De exteme inhuur via onze vaste contractpartners Randstad en Yacht en de 
exteme inhuur voor ICT en het Ingenieursbureau bedraagt in het eerste kwartaal mim 4,25 miljoen euro. Gebaseerd op deze 
werkelijke inhuur in het eerste kwartaal hebben en op een globaal beeld van de inhuur in de rest van het jaar, verwachten we 
dat we mim binnen de bij de begroting gestelde norm zullen blijven. 

Eerder gedane toezeggingen 

Treasury 
Bij de behandeling van het Treasury Statuut 2014 - 2015 is de limiet voor nieuw aan te trekken langlopende leningen 
vervallen. Daarbij is een toezegging aan de Raad gedaan om tussentijds beter te informeren door gedetailleerde informatie in 
de reguliere planning en control documenten op te nemen over de verwachte omvang van de nieuw aan te trekken leningen 
en de werkelijk aangetrokken leningen. 

De financieringsbehoefte in de begroting 2015 bedroeg afgerond 130 miljoen euro gemiddeld aan nieuwe langlopende 
geldleningen. In deze voortgangsrapportage gaan we uit van een werkelijke financieringsbehoefte van gemiddeld 106 miljoen 
euro aan nieuw aan te trekken langlopende geldleningen. Onderstaand overzicht levert het inzicht in de omvang van de 
geraamde en verwachte financieringspositie: 

Begroting 2015 Voortgangsrapportage 2015 
Bedragen x€ 1 miljoen 

Financieringsbehoefte lang 
Kapitaalverstrekking 
Investeringen 
Te financieren (1) 

944 
35 

979 

1.072 
25 

1.097 

Financieringsmiddelen lang 
Portefeuille langlopende leningen 
Reserves en voorzieningen 
Beschikbare financiering (2) 

644 
205 
849 

644 
295 
939 

Saldo financiering lang (1 - 2) 130 158 

Nieuwe langlopende leningen 
Korte mismatchfinanciering 

130 68 
90 

Het financieringssaldo is in 2015 geraamd op 130 miljoen euro en komt naar verwachting uit op 158 miljoen euro. Deze 
toename met 28 miljoen euro wordt voomamelijk veroorzaakt door het raadsbesluit in 2014 over het activeren van 
bovenwijkse voorzieningen. Dit was in de begroting 2015 nog niet voorzien. 

Ondanks deze toename van de financieringsbehoefte met 28 miljoen euro neemt het gemiddelde volume aan nieuw aan te 
trekken langlopende leningen ten opzichte van de begroting 2015 af met afgerond 62 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt 
door de korte mismatchfinanciering van naar verwachting 90 miljoen euro in 2015. 

Het volume aan nieuw aan te trekken leningen in 2015 van 68 miljoen euro gemiddeld betreft een totaal bedrag van 120 
miljoen euro aan nieuw aan te trekken langlopende geldleningen. Hiervan is inmiddels 60 miljoen euro vastgelegd in 2015 tot 
nu toe. Naar verwachting wordt nog 60 miljoen euro aan leningen aangetrokken. Deze behoefte wordt voor een belangrijk 
deel verklaard door de vrijval van de reserve regio specifiek pakket per 1 oktober aanstaande. 
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Stadstoezicht 
Aan het College en raad is toegezegd dat via de reguliere P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van het 
Verbeterplan Stadstoezicht: 

De audit op het Verbeterplan heeft opgeieverd dat Stadstoezicht "in control" is. Ondanks een vertraging in een aantal 
verbeteracties zijn vorig jaar veel doelen gehaald. De personele basis van Stadstoezicht is op onderdelen gestut en er kunnen 
slagen worden gemaakt om achterstanden weg te werken. De ondersteuning die nodig is vanuit enkele onderdelen van het 
Shared Service Center is een punt van blijvende aandacht. Met name de vele personele wisselingen als gevolg van 
organisatiewijzigingen en concembrede andere en hogere prioriteiten zorgen voor vertraging van enkele verbeteracties. 

Stadstoezicht blijft ondertussen werken aan het uitbouwen van kwaliteit en professionalisering. In samenwerking met het 
Alfa-coUege zijn kennissessies ontwikkeld zodat toezichthoudende en handhavende medewerkers voldoende toegemst zijn en 
blijven om hun werk te doen. Deze sessies worden wekelijks in wisselende samenstelling aangeboden. 

Ook op gebied van evenementen zijn de nodige stappen gezet. De locatieprofielen voor evenemententerreinen zijn inmiddels 
vastgesteld. Daamaast is professionalisering van het proces van vergunningverlening verder uitgewerkt en wordt dit 
geimplementeerd, in nauwe samenwerking met de ketenpartners. 

De ontwikkeling van het dashboard met sturingsinformatie is gestagneerd vanwege de herinrichting van het financieel 
systeem. Deze herinrichting heeft ook impact gehad op verwante systemen, die in het dashboard moeten leiden tot 
samenhangende sturingsinformatie. Nu de herinrichting is afgerond, wordt de samenhang met deze systemen opnieuw 
geborgd en kan het dashboard worden gebouwd. 
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HOOFDSTUK 4. BEZUINIGINGSRAPPORTAGE 

In het navolgende rapporteren we over de nog openstaande taakstellingen uit de bezuinigingsperiode 2011-2014, het pakket 
2014-2017 en het nieuwe pakket 2015-2018. 

9.1 Totaaloverzicht bezuinigingen 

Bezuinigings Resterend begin Incidenteel Structured Niet afgedekt Niet afgedekt Niet afgedekt Niet afgedekt 
pakketten van hetjaar2015 afgedekt 2015 afgedekt 2015 2015 2016 2017 2018 
2011-2014 4.671 1.565 3.410 304- 931 1.261 1.261 
2014-2017 3.087 244 593 2.250 7.494 10.494 10.494 

2015-2018 5.910 L471 2.813 1.626 9.437 14437 14.437 
Eindtotaal 13.668 3.280 6.816 3.572 17.862 26.192 26.192 

9.2 Toelichting bezuinigingsperiode 2011-2014 
In 2014 waren nog niet alle bezuinigingen gerealiseerd. Het betreft een bedrag van 6,1 miljoen euro bmto. Gecorrigeerd voor 
de 2 in te zetten budgetten weglekeffecten (973 duizend euro) en Opvangen bedrijfsrisico's (500 duizend euro) bedragen de 
netto gerealiseerde bezuinigingen 4,7 miljoen euro. 

In onderstaande tabel zijn de nog niet stmctureel gerealiseerde bezuinigingen opgenomen uit het pakket 2011-2014. Deze 
posten zijn vervolgens van een toelichting voorzien. 

incidenteel Niet 

afgedekt afgedekt 

Nr. Maatregel 2015 2015 

1 Slimmer inkopen communicatieactiviteiten 100 -

2 Besparing huisvesting vastgoed 225 225 

3 Gebiedsgericht werken 120 -

4 Beleidsfuncties maatschappelijk domein. 600 

15 versobering inkoop - Openbare ruimten 260 -

16 versobering inkoop - Afval en vervoer = Onderdeel taakstelling Doorlichting 150 -

17 Catering 189 

22 Meer werken voor derden 105 

23 Investeren in KCC 660 -

24 Drafbaan/evenementen terrein 50 -

118 Minder secretariele ondersteuning 50 

Subtotaal 1.565 1.169 

135 weglekpost 973-

136 opvangen bedrijfsrisico's 500-

Totaal 2011-2014 1.565 304-

In de tabel hieronder wordt per bezuiniging de stand van zaken nader toegelicht: 

Nr. Maatregel Toelichting 2015 

1 Slimmer inkopen 
communicatieactiviteiten 

De uitgaven voor communicatieactiviteiten worden vaak incidenteel uit projectbudgetten 
gedekt en er is een overlap met andere bezuinigingsmaatregelen. Voor 2014 is incidentele 
dekking gevonden. Vanaf 2015 stellen we voor de bezuiniging onder te brengen bij de 
categoriemanager inkoop communicatie, zodat de taakstelling wordt betrokken bij de 
concembrede inkoop van communicatiemiddelen. 
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2 Besparing huisvesting 
vastgoed 

Deze bezuinigingsmaatregel bestaat uit meerdere deelmaatregelen en bedraagt in zijn 
totaliteit 900 duizend euro. De taakstelling lossen we deels op door facilitaire- en 
huurbesparingen bij de lokaties Waagstraat en Europaweg in de loop van de komende 
jaren. In 2015 verwachten we 500 tot 600 duizend euro te kunnen realiseren door 
besparingen op facilitaire services. In de jaren daama neemt de te verwachten bezuiniging 
toe door het opzeggen van de huur van de betreffende panden. 

3 Gebiedsgericht werken Deze bezuiniging realiseren we niet, omdat de beoogde samenvoeging tussen 
Stadsdeelcoordinatie (SDC) en Wijkzaken niet doorgaat. Voorstel: af te dekken uit restant 
stelpost 'correctie vanwege ruimte in 7,6 miljoen euro afboekingsgeld' van 174 duizend 
euro. 

4 Beleidsfuncties 
maatschappelijk domein. 

Betreft een stmcturele concembezuiniging bij de vorming van de beleidsunit 
Maatschappelijke ontwikkeling. Tot en met 2015 gaat het om 600 duizend euro stmctureel. 
Deze is nog niet gerealiseerd. De realisatie moet plaatsvinden via de nog vast te stellen 
uitvoeringsplannen voor de directies Maatschappelijke Ontwikkeling en 
Contractering&Backoffice. Na vaststelling van de uitvoeringsplannen kan indien nodig 
beroep gedaan worden op een beschikbaar budget voor personele tekorten van 400 duizend 
euro. 

15 versobering inkoop -
Openbare mimten 

Deze maatregel maakt onderdeel uit van de taakstelling Doorlichting. Binnen enkele 
aanbestedingstrajecten zijn voordelen gerealiseerd. Deze voordelen vallen vrij bij de 
nacalculatie van de projectkredieten of hebben bij besluit van uw raad al een bestemming 
gekregen. Deze voordelen worden niet gekoppeld aan de bezuinigingsopdracht 'openbare 
ruimte'. Er loopt nog een inkooponderzoek. Parallel wordt in het kader van het 
categoriemanagement een (categorie-)plan opgesteld. Daarin zullen mogelijke voorstellen 
worden opgenomen. 

16 versobering inkoop - Afval en 
vervoer = Onderdeel 
taakstelling Doorlichting 

Deze maatregel maakt onderdeel uit van de taakstelling Doorlichting. We hebben conform 
de toezegging in de lOe voorgangsrapportage bezuinigingen onderzocht of het restant van 
de taakstelling kan worden opgelost door het verlengen van de economische levensduur 
van het machine- en wagenpark. In de praktijk werden de machines en wagens echter al 
later vervangen. De stmcturele vrijval die hierdoor ontstond is al ingezet voor andere 
bezuinigingstaakstellingen op de bedrijfsvoering. Onder andere als een deel van de 
opiossing voor het ontvlechtingstekort ROEZ/Stadsbeheer (GMT-besluit 30 januari 2014). 
Conclusie: Deze bezuiniging is niet te realiseren. 

17 Catering Deze bezuiniging valt niet te realiseren. In 2015 zoeken we naar een altematieve invulling. 

22 Meer werken voor derden Door meer voor omliggende gemeenten te gaan werken verwachten we een hogere 
opbrengst van 105 duizend euro te realiseren. Op dit moment wordt onder andere 
samengewerkt met de gemeenten Grootegast en Haren bij de toetsing van bouwaanvragen. 
De taakstelling is nog niet stmctureel gerealiseerd. Reden is dat de opbrengst noodzakelijk 
is om personele- en overheadkosten te dekken. Alhoewel in 2015 de effecten van de 
bezuinigingen en de reorganisatiewijzigingen zichtbaar worden in de tarieven zien wij op 
dit moment geen mogelijkheden de taakstelling te realiseren (meeropbrengst). Het nadeel 
nemen we mee in de VGR-1. 

23 Investeren in KCC Het gaat hierbij om een combinatie vein maatregelen, zoals de beperking van het aantal 
loketten en het meer digitaal aanbieden van producten en diensten. Concentratie van de 
diverse gemeentelijke loketten biedt tevens de kans om op een plek een Groningse 
kwaliteit te bieden. Daardoor kan het personeel flexibeler worden ingezet (spitsuren, 
daluren). Deze besparing is moeilijk te realiseren. Met ingang van 2015 is deze 
bezuiniging in zijn geheel opgenomen bij het concem en incidenteel gedekt. Voor 2016 is 
het voor 330 duizend euro incidenteel gedekt door het concem en zal het overige bedrag 
worden verdeeld over de organisatie-onderdelen. 
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24 Drafbaan/evenementen 
terrein 

Diverse ontwikkelingen gaven aanleiding om een herbeoordeling te maken van het 
toekomstige gebmik van de drafbaan c.q. het evenemententerrein. U heeft in September 
2013 een aantal scenario's besproken voor de toekomstige integrale invulling van het 
drafbaan-/evenemententerrein. Een projectleider is aan de slag gegaan met de verdere 
ontwikkeling van de drafbaan, daarbij zal het overleg met extemen worden voortgezet. De 
taakstelling ad 400 duizend euro is verlaagd tot 50 duizend euro. Een stmcturele opiossing 
voor de taakstelling vanaf 2015 zal worden opgenomen in de uitwerking van voorstellen 
voor het toekomstige gebmik van het evenemententerrein. De taakstelling is bij het 
concem geplaatst in afwachting van definitieve toekenning aan een directie. 

118 Minder secretariele 
ondersteuning 

Deze taakstelling is formatief gerealiseerd in 2014, echter financieel niet zo doorgevoerd in 
de begroting 2015. Derhalve is het niet meer mogelijk de taakstelling te realiseren op de 
secretariele loonkosten. 
Besloten is om de taakstelling te verdelen over een aantal afdelingen binnen het 
SSC.Oplossingsrichtingen zijn echter nog niet gevonden. 

135 weglekpost Het budget voor weglekcompensatie zal in 2014 en volgende jaren niet volledig worden 
besteed. Oorzaak daarvan is dat het budget in 2010 werd bepaald op een globale 
inschatting van de mate waarin de bezuinigingsmaatregelen zullen weglekken naar de 
gemeentelijke tarieven en dergelijke. Daamaast is een deel van de taakstellingen geschrapt 
of vervangen. Daardoor wordt per saldo het budget minder aangesproken dan vooraf 
verwacht. Bij de rekening 2014 is berekend dat er 973 duizend euro is overgebleven. 

136 opvangen bedrijfsrisico's In de taakstelling 2011-2014 is een budget van 500 duizend euro stmctureel opgenomen 
voor het opvangen van bedrijfsrisico's. Dit budget is tot en met 2014 ingezet om jaariijks 
incidentele nadelen op te vangen (in 2014 is het ingezet voor dekking van de vertraagde 
invulling van de taakstelling organisatie-ontwikkeling ). In 2015 en volgende jaren is dit 
budget nog beschikbaar. 

9.3 Toelichting bezuinigingsperiode 2014-2017 

In onderstaande tabel zijn de nog niet stmctureel gerealiseerde bezuinigingen opgenomen uit het pakket 2014-2017 
opgenomen. 

Incidenteel Niet 

afgedekt afgedekt 
Nr. Maatregel 2015 2015 

29 Vervanging software GBA 100 

30 Bewaking fietsenstalling Europapark 70 -

31 Stoppen met fietsrekken 24 -

35 BD/CS/Griffie naar Kreupelstraat 100 100 

37 Versobering voorzieningen college en GMT 50 -

39 Korting bijdrage aan Groninger Archieven 50 

40 Doorlichting organisatie en taken 2.000 

Totaal 2014-2017 244 2.250 

In de tabel hieronder wordt per bezuiniging de stand van zaken nader toegelicht: 

Nr. Maatregel Toelichting 2015 
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29 Vervanging software GBA We hebben een convenant met een leverancier gesloten voor vier jaar. Het resultaat hiervan 
is dat voor de aanschaf van het nieuwe bevolkingssysteem minder structured budget nodig 
is dan voorzien. We hebben hiervoor vanaf 2014 stmctureel 100 duizend euro voor de 
bezuinigingen 2014-2017 ingeboekt. Stmcturele realisatie is juridisch niet mogelijk. De 
vervanging vergt een volledige aanbesteding en kost waarschijniijk extra geld. Landelijke 
ontwikkelingen bepalen het moment van aanbesteden. Als dit in 2015 zal starten, kan deze 
bezuiniging in 2015 niet incidenteel worden gerealiseerd, maar juist meer kosten. Omdat 
alle ICT-kosten en ICT-investeringen met ingang van 2015 zijn gecentraliseerd bij het SSC 
zal dit ook onder de verantwoordelijkheid van het SSC I&A vallen. Er is nog geen 
altematieve invulling voor handen. 

30 Bewaking fietsenstalling 
Europapark 

In het kader van de begroting 2014 is voorgesteld te stoppen met het wekelijks plaatsen van 
de spitsrekken in de binnenstad en tevens het beheer van de fietsenstalling bij station 
Europapark temg te brengen. Op 20 febmari 2014 is uw raad geinformeerd dat deze 
bezuiniging niet kan worden gerealiseerd in 2014. In totaal gaat het om 94 duizend euro. 
Normaliter zou deze niet te realiseren bezuiniging binnen de sector zelf moeten worden 
opgevangen, maar dit is niet mogelijk gezien het feit dat alle onderdelen van het pakket fiets 
parkeren in het contract met Werk Pro zijn opgenomen. In de begroting 2015 heeft uw raad 
extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld om het tekort parkeerbedrijf incidenteel te 
dekken. Voor de periode na 2015 zal opnieuw worden gekeken naar de inrichting van het 
fietsbeheer. 

31 Stoppen met fietsrekken zie maatregel nr. 30 

35 BD/CS/Griffie naar 
Kreupelstraat 

Deze bezuinigingsmaatregel bestaat uit meerdere deelmaatregelen en bedraagt in zijn 
totaliteit 900 duizend euro. De taakstelling lossen we deels op door facilitaire- en 
huurbesparingen bij de lokaties Waagstraat en Europaweg in de loop van de komende jaren. 
In 2015 verwachten we 500 tot 600 duizend euro te kunnen realiseren door besparingen op 
facilitaire services. In de jaren daama neemt de te verwachten bezuiniging toe door het 
opzeggen van de huur van de betreffende panden. 

37 Versobering voorzieningen 
college en GMT 

Deze bezuiniging realiseren we naar verwachting incidenteel in 2015. 

39 Korting bijdrage aan 
Groninger Archieven 

De Gemeente Groningen en het Rijk nemen deel aan de GR Groninger Archieven. De te 
verstrekken bijdragen kunnen alleen door het ministerie van OCW en uw raad gezamenlijk 
worden gewijzigd. In 2015 is 50 duizend euro stmctureel gerealiseerd. De resterende 50 
duizend euro is voor 2015 niet te realiseren. 

40 Doorlichting organisatie en 
taken 

Het gaat hierbij om te maken keuzes ten aanzien van de gemeentelijke programma's. 
Enerzijds vanuit het perspectief van efficientie (taken goedkoper uitvoeren), anderzijds 
vanuit het perspectief van effectiviteit, innovatie en voorzieningenniveau. 
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9.3 Toelichting bezuinigingsperiode 2015-2018 

In onderstaande tabel zijn de nog niet stmctureel gerealiseerde bezuinigingen opgenomen uit het pakket 2015-2018 
opgenomen. 

Nr. Maatregel 

Incidenteel 

afgedekt 

2015 

Niet 

afgedekt 

2015 

43 Doorlichting programma's 1.000 1000 

Geen int. compensatie loon- en prijsstijgingen (2015: 2,5 miljoen euro) 311 626 

63 Verhoging dekkingsgraad tarieven 160 -

Totaal 2015-2018 1.471 1.626 

In de tabel hieronder wordt per bezuiniging de stand van zaken nader toegelicht: 

Nr. Maatregel ToeUchting 2015 
43 Doorlichting programma's Met behulp van een inhoudelijke doorlichting van gemeentelijke programma's willen we 

vanaf 2015 2 miljoen euro stmctureel besparen. Deze bezuiniging heeft status Risico. Zie de 
toelichting hierover aan het eind van de bezuiningsrapportage (bij de Conclusie). 

Geen inteme compensatie 
loon- en prijsstijgingen 

In 2015 heeft er geen inteme compensatie loon- en prijsstijgingen plaatsgevonden. Dit 
betreft een bezuinigingsopgave van 2,5 miljoen euro. Hiervan is 1,563 miljoen stmctureel 
gerealiseerd, 311 duizend euro is incidenteel gerealiseerd en 626 duizend euro zal naar 
verwachting niet gerealiseerd worden. 

63 Verhoging dekkingsgraad 
tarieven 

Uw raad heeft niet ingestemd met de voorgenomen verhoging van de spomarieven. Op dit 
moment wordt overleg met de sportverenigingen gevoerd. Daarbij heeft uw raad een besluit 
genomen over incidentele dekking van dit tekort in 2015 uit meeropbrengsten 
toeristenbelasting 2014. Voor 2016 zoeken we een stmcturele invulling van deze 
taakstelling. 

9.4 Conclusies 

Bezuinigingsperiode 2011-2014 
Van het bezuinigingspakket 2011-2014 van 45,1 miljoen euro is bijna 94% stmctureel (42,4 miljoen euro) gerealiseerd. Van 
het resterende deel wordt dit jaar mim 3% (1,6 miljoen euro) incidenteel gerealiseerd en 2,6% (1,2 miljoen euro) wordt niet 
gerealiseerd. Een grafische weergave: 

Incidenteel; 
1.565 

Bezuinigingen 2011-2014 
Niet; 1.169 
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Bezuinigingsperiode 2014-2017 
In de bezuinigingstaakstelling 2014-2017 was voor 2014 een taakstelling voor 15 miljoen euro opgenomen, te realiseren door 
de verkoop van aandelen in het Waterbedrijf De taakstelling is niet gerealiseerd omdat gesprekken met de provincie 
Groningen vooralsnog niet hebben geleid tot verkoop van aandelen. Het nadeel van 15 miljoen euro is verwerkt in de 
gemeenterekening 2014, waardoor de taakstelling kan vervallen. 

De te realiseren stmcturele bezuiniging voor 2015 bedraagt 3,1 miljoen euro. Hiervan is de verwachting dat 0,2 miljoen 
incidenteel, 0,6 miljoen stmctureel wordt gerealiseerd en 2,3 miljoen euro niet wordt gerealiseerd. Een grafische weergave: 

Bezuinigingen 2014-2017, Jaar 2015 

Incidenteel; 
244 

Bezuinigingsperiode 2015-2018 
De te realiseren stmcturele bezuiniging voor 2015 bedraagt 5,9 miljoen euro. Hiervan is de verwachting dat 1,5 miljoen 
incidenteel, 2,8 miljoen stmctureel wordt gerealiseerd en 1,6 miljoen euro niet wordt gerealiseerd. Grafisch ziet dat er als 
volgt uit: 

Bezuinigingen 2015-2018, jaar 2015 

Bezuinigingen met status "Risico" 
Een aantal van de bezuinigingsmaatregelen hebben we de status "Risico" toegekend. We verwachten dat we deze 
maatregelen wel realiseren, maar dat dit met enige onzekerheid gepaard gaat. Deze maatregelen hebben we als incidenteel 
gerealiseerd ingedeeld. Voor 2015 gaat het om 14 maatregelen met een bezuinigingsopdracht van 2,9 miljoen euro. In de 
voortgangsrapportage 2 komen we hierop temg. 

Overall conclusie 
De niet te realiseren bezuinigingen uit de drie pakketten leidt tot een geprognosticeerd nadeel van 5,1 miljoen euro. Dit 
nadeel wordt gedempt door een tweetal taakstellingen waar nog mimte in zit. Het betreft de mimte in het budget voor 
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weglekeffecten (973 duizend euro) en de mimte in het budget voor het opvangen van bedrijfsrisico's (500 duizend euro). Per 
saldo resteert hierdoor een geprognostiseerd nadeel van 3,6 miljoen euro. 
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Raadsvoorstel 

Gemeente 

yjroningen 

Onderwerp Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 

Registratienr. 5026340 Steller/telnr. F. Hiemstra/ 7698 Bijiagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

Openbaar 

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 

Schroor Raadscommissle F&V 

Voorgesteld raadsbesiult 

De read besluit het financieel meerjarenbeeld 2016-2019 als uitgangspuntte hanteren voor de ontwerpbegroting 
2016. 

Samenvatting 

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte ffnanclele (autonome) ontwikkelingen 
zljn 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 
financlele ruimte. De financiele ruimte wordt beinvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de 
loon- en prijsstljgingen, renteontwikkellngen, de opbrengst van de gemeentelljke belastingen en overige 
mee-en tegenvallers. 

B&W-besluit d.d.: 26 mei 2015 
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Aanleiding en doel 

Wij vragen de read het financieel meerjarenbeeld 2016-2019 vast te stellen als kader voor het opstellen van 
de ontwerp gemeentebegroting 2016. 

Vervolg 

We presenteren een geactualiseerde financieel meerjarenbeeld 2016-2019 in de ontwerp 
gemeentebegroting 2016. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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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 prijsstljgingen, renteontwikkellngen, de opbrengst van de gemeentelijke 
belastingen en overige mee- en tegenvallers. We vergelijken het actuele meerjarenbeeld met het 
meerjarenbeeld dat we in de gemeentebegroting 2015 aan uw raad hebben voorgelegd. 

De effecten van de decembercirculaire 2014 zijn verwerkt in het meerjarenbeeld. Bind mei of begin 
juni 2015 verschijnt naar verwachting een nieuwe gemeentefonds circulaire. De effecten die hieruit 
voortvloeien verwerken we in de gemeentebegroting 2016. Het meerjarenbeeld is daarnaast 
geactualiseerd met de rente effecten en de autonome ontwikkelingen (nominale compensate, en 
dergelijke) die op de gemeente afkomen. 

Het verschil tussen het geactualiseerde meerjarenbeeld en het meerjarenbeeld zoals opgenomen in 
de begroting 2015 ziet er als voigt uit: 

2016 2017 2018 2019 

Saldo mjb bij begroting 2015 -4.986 4.078 653 3.886 

Actueel meerjarenbeeld 4.439 5.901 3.087 4.523 

Verschil 9.425 1.823 2.434 637 

In 2016 verbetert het financiele beeld ten opzichte van het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 
2015 met 9,4 miljoen euro. De afwijkingen zijn: 

1 Nominale ontwikkelingen 6.400 

2 OZB opbrengst -1.310 

3 Effect tweede fase gr. oh. gemeentefonds -1.600 

4 Effect eerste fase gr. oh gemeentefonds dec. circ. 2014 -322 

5 Rente effecten 3.749 

6 Dividend BNG -301 

7 Wegvallen proces-verbaal vergoeding -239 

8 Resultaat uitruil incidenteel/structureel 347 

9 Jaarlijkse inkomsten Enexis 1.006 

10 Vrijval kapitaallasten 1.400 

11 Overige ontwikkelingen 295 

Totaal afwijkingen 9.425 

De verbetering van het meerjarenbeeld in 2016 met 9,4 miljoen euro wordt grotendeels veroorzaakt 
door nominale ontwikkelingen en rente-effecten. 

Het grote structurele voordeel van 2016 bij nominale ontwikkelingen ontstaat voornamelijk door het 
in 2014 afgesloten pensioenakkoord. Als gevolg van dit pensioenakkoord dalen de pensioenpremies 
in 2015 en hiermee de benodigde nominale compensatie vanaf 2015. De nominale compensatie 
daalt in 2015 tot -1 ,21%. Dit betekent een verlaging van 3,0% ten opzichte van de begroting 2015 
die structureel doorwerkt. Hierdoor wordt structureel 7,4 miljoen euro aan nominale compensatie 
teruggehaald over 2015. Voor 2016 stijgt de nominale compensatie ten opzichte van het 
gehanteerde percentage hiervoor in de begroting 2015. Dit leidt tot een structureel nadeel van 1,3 
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miljoen euro in 2016. Samen met het structurele voordeel wat ontstaat op de nacalculatie 2014 (0,3 
miljoen euro) ontstaat in 2016 een structureel voordeel van 6,4 miljoen euro op nominale 
ontwikkelingen. 

Een andere belangrijke factor zijn de wijzigingen in de financieringskosten, weike in 2016 tot een 
voordeel leiden van in totaal 3,7 miljoen euro ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld. De drie 
belangrijkste eiementen hierin zijn het voordeel dat ontstaat als gevolg van de verlaging van het ROP 
van 3,00% naar 2,50% (2,4 miljoen euro voordelig), het voordeel op lang vermogen (854 duizend 
euro voordelig) en tenslotte de vrijval van de rente over reserves en voorzieningen (797 duizend euro 
voordelig). 

In hoofdstuk 3 worden de verschillen met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2015 
toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de posten in het meerjarenbeeld verwijzen we u naar 
de achterliggende bijiage. 
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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 aangegeven hoe de financiele ruimte zich 
ontwikkelt 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 beTnvloedbaar; 
• de (negatieve) financiele gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet door de organisatie zelf 

worden opgevangen, bijvoorbeeld door het verhogen van de tarieven. 

Knelpunten (tekorten) bij de uitvoering van bestaand beleid dienen in principe te worden 
opgevangen binnen de betreffende sector. Dit is mogelijk wanneer sprake is van een 
keuzemogelijkheid bij de uitvoering van het beleid (is het mogelijk het beleid aan te passen en 
daarmee kosten te besparen). In dat geval worden dergelijke knelpunten niet in het meerjarenbeeld 
opgenomen. 

Ook de volgende posten worden niet in het Meerjarenbeeld worden opgenomen: 
• Prijsstljgingen; er wordt per directie 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) dekking 
In het meerjarenbeeld is een raming opgenomen van de (incidentele) dekkingsbronnen. In 2016 gaat 
het met name om het terugramen van een aantal posten die zijn opgenomen in de 
gemeentebegroting 2015 en de middelen in de meerjarenbegroting voor de jaarschijven 2015-2018. 

Nominale ontwikkelingen 
De nominale ontwikkelingen geven weer wat de verwachte stijging van lonen en prijzen is. Deze is 
gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de verwachte loonontwikkeling en inflatie voor de 
komende jaren. 

Loonontwikkeling 
De CAO voor gemeenteambtenaren loopt tot en met 31 december 2015. Voor 2016 houden we 
rekening met een loonstijging van 2 procent per jaar. Daarnaast zijn de salarissen vanaf 1 april 2015 
structureel verhoogd met 50 euro per maand. In de nominale ontwikkeling voor 2016 zit de 
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structurele doorwerking opgenomen voor de resterende drie maanden (januari t /m maart). Dit staat 
gelijk aan een stijging van 0,25 procent. Verder houden we voor 2016 rekening met een stijging van 
de sociale lasten van 0,5 procent en een vergoeding voor incidentele beloning van 0,57 procent. De 
totale stijging van de loonkosten komt hiermee op 3,32 procent. 

Prijsontwikkeling 
De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsmutatie materiele overheidsconsumptie. De reguliere 
prijsontwikkeling in 2016 is 1,0 procent. 

Nominale compensatie 
Voor de toekenning van de nominale compensatie telt de loonontwikkeling mee voor 80 procent en 
de prijsmutatie voor 20 procent. Inclusief correctie is de compensatie 2,72 procent. 

Nominale compensatie Perc. Factor Perc. 
Loon 3,32% 80% 2,66% 
Prijs 1,00% 20% 0,20% 
Correctie -0,13% 
Totaal 2,72% 

OZB 
De OZB wordt aangepast met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de nacalculaties over de 
twee voorgaande jaren. Het stijgingspercentage OZB 2016 is zonder nacalculatie 2,72%. Dit 
percentage gecorrigeerd met de nacalculatie over 2014 (-0,12%) en 2015 (-3,00%) komt uit op -
0,40%. 

Stijging OZB 2016 
Tariefstijging 2016 2,72% 
Nacalculatie 2014 (1,13 i.p.v. 1,25) -0,12% 
Nacalculatie 2015(-1,21 i.p.v. 1,79) -3,00% 
Totaal tariefdaling 2016 -0,40% 

Rente 
Voor 2016 worden de volgende rentepercentages gebruikt: 
Gehanteerde rentepercentages 2016 
Rente langlopende leningen 2,35% 
Rente reserves en voorzieningen 1,00% 
ROP 2,50% 
Exploitatie credit 0,00% 
Exploitatie debet 0,90% 
Rekening courant faciliteit derden 0,16% 

De percentages van 2016 worden ook toegepast op de volgende jaren, met uitzondering van de 
rente langlopende leningen. Deze stijgt jaarlijks met 0,25% 
Het ROP wordt (conform de bestaande werkwijze) vastgesteld met een verwacht resultaat van circa 
nul over vier jaar. Op basis van deze werkwijze zou het ROP op 2,45% vastgesteld moeten worden, 
maar gezien het risico van toekomstige rentestijgingen stellen we het ROP vast op 2,50%. 
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Algemene uitkering 
De actualisatie van de algemene uitkering is gebaseerd op de laatst ontvangen gemeentefonds 
circulaire. De laatst ontvangen circulaire betreft de decembercirculaire 2014. 

Nieuwe informatie over de ontwikkeling van de accressen wordt verwacht in de meicirculaire 2015 
over het gemeentefonds. Naar verwachting zai hierin ook de actualisatie worden opgenomen van de 
herijking van het gemeentefonds. 



 

Raadsvoorstel - Financieel meerjarenbeeld 2016-2019

315

Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 

3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2015 

Het laatste meerjarenbeeld is opgesteld bij het opstellen van de gemeentebegroting 2015. Het 
actuele meerjarenbeeld wijkt af van de vorige raming. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
verschillen toegelicht. 

Het financiele meerjarenbeeld is in 2016 verbeterd ten opzichte van het meerjarenbeeld zoals dat is 
opgenomen in de begroting 2015. In 2017-2019 is ook sprake van een verbetering, met name 
veroorzaakt door de structurele doorwerking van het positieve effect op de nominale 
ontwikkelingen. De verschillen bedragen op totaalniveau per jaar: 

(bedragen x € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 

Saldo mjb bij begroting 2015 -4.986 4.078 653 3.886 

Actueel meerjarenbeeld 4.439 5.901 3.087 4.523 

Verschil 9.425 1.823 2.434 637 

De afwijkingen per jaar bestaan uit de volgende onderdelen. 

2016 2017 2018 2019 

Effect voorgaand jaar 0 9.425 1.823 2.434 

1 Nominale ontwikkelingen 6.400 300 300 300 

2 OZB opbrengst -1.310 -6 -6 -9 

3 Bijstelling budget BUIG 0 -3.000 0 0 

4 Effect tweede fase gr. oh. gemeentefonds -1.600 -3.000 0 0 

5 Effect eerste fase gr. oh. gemeentefonds dec. circ. 2014 -322 0 0 0 

6 Rente effecten 3.749 534 60 -2.119 

7 Dividend BNG -301 0 0 0 

8 Wegvallen proces-verbaal vergoeding -239 0 0 0 

9 Resultaat uitruil incidenteel/structureel 347 0 0 0 

10 Jaarlijkse inkomsten Enexis 1.006 -1.007 300 0 

11 Vrijval kapitaallasten 1.400 -1.400 0 0 

12 Overig 295 -23 -43 31 

Totaal verschil 9.425 1.823 2.434 637 

Ond erstaand worden de afwijkingen toegelicht. 

1. Nominale ontwikkelingen (voordeel 6.4 miljoen euro) 
De nominale compensatie is bedoeld om de koopkracht van de gemeentelijke budgetten op niveau 
te houden. De nominale compensatie wordt bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de 
loon- en prijsontwikkeling. 

Het grote structurele voordeel van 2016 ontstaat voornamelijk door het in 2014 afgesloten 
pensioenakkoord. Als gevolg van dit pensioenakkoord dalen de pensioenpremies in 2015 en hiermee 
de benodigde nominale compensatie over 2015. De nominale compensatie daalt in 2015 tot -1 ,21%. 
Dit betekent een verlaging van 3,0% ten opzichte van de begroting 2015. Hierdoor wordt structureel 
7,4 miljoen euro aan nominale compensatie teruggehaald over 2015. 

Hierbij gaan we er vanuit dat het voordeel dat ontstaat bij de werkgever als gevolg van de verlaging 
van de pensioenpremie wordt omgezet naar salaris voor de werknemer. Momenteel vindt overleg 
plaats tussen de VNG en de vakbonden over de inzet van deze premievrijval. De inzet van de VNG is 
om deze premievrijval in 2015 in te zetten voor een eenmalige uitkering in salaris en over de inzet 
vanaf 2016 afspraken te maken bij een nieuwe cao voor 2016 en latere jaren. 
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Inzet van de vakbonden is dat de premievrijval bij de werkgever vanaf 2015 structureel wordt 
vertaald naar salaris. Op basis hiervan gaan we er vanuit dat dit voordeel wordt omgezet naar salaris. 

De actualisatie van de nominale compensatie over 2014 leidt tot een neerwaartse aanpassing van de 
nominale compensatie met 0,12%. Dit levert een structureel voordeel op van 0,3 miljoen euro. 

Voor 2016 is wordt de nominale compensatie vastgesteld op 2,72%. Dit ligt 0,70% boven het 
gehanteerde percentage in het vorige meerjarenbeeld (in de gemeentebegroting 2015). Daarnaast 
zijn de budgetten geactualiseerd waarover nominale compensatie verstrekt dient te worden. Door de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren daalt de totale omvang van deze budgetten (het zogenoemde 
'relevant pakket'). Per saldo ontstaat in 2016 als gevolg van beide actualisaties een nadeel van 1,3 
miljoen euro. 

Al bovenstaande aanpassingen leiden in 2016 tot een structureel voordeel van 6,4 miljoen euro. Dit 
voordeel loopt in de jaren daarna jaarlijks met 0,3 miljoen euro op als gevolg van de daling van het 
relevante pakket. 

2. OZB opbrengst (nadeel 1.3 miljoen euro) 
Het tariefstijgingspercentage voor de OZB wordt berekend op basis van de nominale compensatie. 
Als gevolg van de lagere nominale compensatie (zie hierboven), daalt het tarief voor de OZB. Dit 
levert een structureel lagere OZB opbrengst op van 1,3 miljoen euro. 

3) Bijstelling budget BUIG (nadeel 3 miljoen euro in 2017) 
Door aanpassingen in het nieuwe verdeelmodel voor uitvoering van de wet BUIG daalt de uitkering 
voor de gemeente Groningen met structureel 3 miljoen euro vanaf 2017. Er is nu inzicht in de aard 
van de wijzigingen die het rijk in 2016 aan de systematiek doorvoert en van invloed zijn op de 
verdeling van het macrobudget 2017. Het is de verwachting dat de verdeelstoornissen die hebben 
geleid tot het grote voordeel in 2015 in 2017 zijn opgeheven. De aanpassingen in 2015 hebben 
minder grote effecten op de verdeling van het macrobudget 2016. De eerdere raming voor 2016 (3 
miljoen euro) blijft daarom ongewijzigd. 

4. Effect tweede fase groot onderhoud gemeentefonds (nadeel 1.6 miljoen euro) 
Op 23 maart 2015 zijn de voorlopige uitkomsten van de 2e fase van het groot onderhoud aan het 
gemeentefonds bekend gemaakt. Op basis van de voorlopige uitkomsten betekenen de uitkomsten 
een nadelig herverdeeleffect voor Groningen van structureel 4,6 miljoen euro. Door een 
overgangsregeling bedraagt het nadeel 1,6 miljoen euro in 2016 en 4,6 miljoen euro vanaf 2017. De 
uitkomsten zijn nog niet definitief, de VNG is om advies gevraagd en adviseert een andere uitwerking 
op een onderdeel van het groot onderhoud. De definitieve uitkomsten worden naar verwachting 
opgenomen in de meicirculaire 2015. 

5. Actualisatie effecten eerste fase groot onderhoud gemeentefonds (nadeel 322 duizend euro) 
In de decembercirculaire 2014 is het effect van de eerste fase van het groot onderhoud aan het 
gemeentefonds geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een structureel nadeel van 322 duizend euro 
vanaf2016. 

6. Rente effecten financiering (voordeel 3,7 miljoen euro) 
Wijzigingen in de financiering leiden in 2016 tot een voordeel op de financiering van 3,7 miljoen euro 
ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld. Het voordeel ontstaat voor het grootste deel als gevolg 
van de verlaging van het ROP van 3,00% naar 2,50%. De verlaging van het ROP ontstaat doordat in 
2014 en 2015 leningen zijn gesloten tegen een prijs onder het huidige ROP. Het ROP zou verder 
verlaagd kunnen worden naar 2,45%, maar gezien het risico van toekomstige rentestijgingen stellen 
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we het ROP vast op 2,50%. Door deze verlaging kunnen de benodigde budgetten voor kapitaallasten 
met structureel 2,4 miljoen euro worden verlaagd. 
De lage rente leidt in 2016 ook tot een voordeel op het resultaat lang vermogen. Ten opzichte van de 
vorige meerjarenbegroting leidt dit tot een voordeel van 854 duizend euro. Als gevolg van een 
verwachte rentestijging daalt dit resultaat in de latere jaren. Het resultaat op kort vermogen en de 
korte mismatchfinanciering daalt in 2016 met 284 duizend euro. 
Tenslotte begroten we jaarlijks voor een jaarschijf vooruit de rente over de reserves en 
voorzieningen van voldoende omvang. De rente over deze reserves en voorzieningen hoeft niet te 
worden toegevoegd aan de reserves en voorzieningen en kan daarom vrijvallen in het 
meerjarenbeeld. In 2016 verwachten we hierdoor een voordeel van 797 duizend euro. 

7. Dividend BNG (nadeel 301 duizend euro) 
De verwachte dividend inkomst van de BNG voor de begroting 2016 wordt bepaald op de werkelijk 
ontvangen dividend inkomst in 2015. De werkeiijke inkomst in 2015 bedraagt 189 duizend euro. Dit is 
301 duizend euro lager dan verwacht. Dit nadeel werkt structureel door in het meerjarenbeeld. De 
lagere dividenduitkering wordt veroorzaakt door een afgenomen renteresultaat van de BNG als 
gevolg van de gedaalde marktrente en door meer conservatieve waarderingen, ingegeven door 
regelgeving van de ECB. 

8. Wegvallen proces-verbaal vergoeding (nadeel 239 duizend euro) 
De proces-verbaal vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de handhavende taken van boa's 
zijn per 1 januari 2015 definitief vervallen. De handhavende taken blijven en er zijn geen 
mogelijkheden om het wegvallen van de jaarlijkse opbrengst op te vangen. Dit leidt tot een 
structureel nadeel van 239 duizend euro vanaf 2016. 

9. Resultaat uitruil incidenteel/structureel (voordeel 347 duizend euro) 
In 2013 en 2014 zijn structurele middelen geruild voor incidentele middelen om de 
weerstandscapaciteit te verhogen (door het activeren van bovenwijkse voorzieningen in lopende 
grondexploitaties). Op de ruil die is uitgevoerd in 2013 is een structureel tekort van 160 duizend euro 
ontstaan. Op de ruil die is uitgevoerd in 2014 is een structureel voordeel van 507 duizend euro 
ontstaan. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van structureel 347 duizend euro. 

10) Jaarlijkse inkomsten Enexis (voordeel 1 miljoen euro) 
De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente over een lening aan Enexis en dividend over de Enexis 
aandelen. Voor het dividend nemen we in het meerjarenbeeld de verwachte inkomst op voor de 
komende jaarschijf. In 2016 verwachten we 1 miljoen euro te ontvangen. Daarnaast wordt de lening 
aan Enexis pas in 2020 afgelost, waardoor in 2018 en 2019 nog jaarlijks 299 duizend euro aan rente 
wordt ontvangen op de lening. 

11. Vriival kapitaallasten (voordeel 1,4 miljoen euro) 
Jaarlijks is sprake van vrijval van kapitaallasten. Deze vrijval ontstaat vooral door het later 
gereedkomen van investeringen dan gepland. Dit leidt incidenteel tot vrijval van beschikbare 
kapitaallasten. Bij het opstellen van het meerjarenbeeld kan voor de eerste jaarschijf een 
betrouwbare inschatting worden gemaakt van de hoogte van de verwachte vrijval. We nemen 
daarom in dit meerjarenbeeld alleen voor 2016 een bedrag op. Voor de jaren daarna houden we 
geen rekening met vrijval van kapitaallasten. 

12. Overige ontwikkelingen (voordeel 295 duizend euro) 
De post overig bestaat uit diverse voordelen. Zo ontstaat er als gevolg van de lage rente een voordeel 
op het vanaf 2014 gereserveerde budget voor de risicobuffer (125 duizend euro). Daarnaast is er 
sprake van structurele vrijval op extra beleidsmiddelen vanuit voorgaande jaren (project terreinwinst 
2007 en 2008, samen 75 duizend euro en het project oud en nieuw 2009 20 duizend euro). In 2016 
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ontvangen gemeenten met kazernes en gevangenissen een tijdelijke tegemoetkoming voor een 
aanpassing van het verdeelmodel in het gemeentefonds. 

10 
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Bijiage 

Toelichting op de categorieen 

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

Het onderstaande overzicht laat de ontwikkeling van de verschillende categorieen in het 
meerjarenbeeld 2016 - 2019 zien. De bedragen in 2016 zijn de mutaties ten opzichte van de 
gemeentebegroting 2015. In de volgende jaren zijn de bedragen steeds mutaties ten opzichte van 
het jaar ervoor. De categorieen v^orden hieronder afzonderlijk weergegeven en toegelicht. 

1 Actueel Meerjarenbeeld 2016-2019 2016 2017 2018 2019 

Saldo Meerjarenbeeld voorgaand jaar 0 4.439 5.901 3.087 

Autonome ontwikkelingen 1.426 -2.788 -2.767 -2.746 

Rente-effecten 670 -474 -1.312 -58 

Organisatie onderdelen -1.476 3.588 1.433 -718 

Uitkeringen Gemeentefonds 2.734 -9.989 -2.038 3.858 

Dekking BTW compensatiefonds -400 -400 0 0 

Terugramen incidentele dekking -6.367 -8.007 -5.055 0 

Budgetten extra beleid 7.853 19.533 6.924 1.100 

Saldo actueel meerjarenbeeld 4.439 5.901 3.087 4.523 

11 



 

Raadsvoorstel - Financieel meerjarenbeeld 2016-2019

320

Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 

1 Autonome ontwikkelingen 

Autonome ontwikkelingen 2016 2017 2018 2019 

Terugloop kapitaallasten: 193 220 216 210 

Nominale compensatie 1.200 -4.400 -4.400 -4.400 

Belastingen 33 1.392 1.417 1.444 

Autonome ontwikkelingen 1.426 -2.788 -2.767 -2.746 

Terugloop kapitaallasten (voordeel 193 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 
annuTteit na de afschrijvingsperiode. De budgettaire verantwoordelijkheid voor routine-investeringen 
ligt volledig bij de directies. Dit betekent dat de terugloop van de kapitaallasten van de routine-
investeringen bij de directies blijft en dat er geen bedragen meer worden verstrekt voor nieuwe 
routine-investeringen. De in het meerjarenbeeld opgenomen terugloop, van 193 duizend euro voor 
2016, betreft dus alleen terugloop van kapitaallasten voor investeringen in het kader van extra 
beleid. 

Nominale compensatie (voordeel 1,2 miljoen euro) 
Het voordeel van 2016 ontstaat voornamelijk door het in 2014 afgesloten pensioenakkoord. Als 
gevolg van dit pensioenakkoord dalen de pensioenpremies in 2015 en hiermee de benodigde 
nominale compensatie over 2015. De nominale compensatie daalt in 2015 tot -1 ,21%. Dit betekent 
een verlaging van 3,0% ten opzichte van de begroting 2015. Hierdoor wordt 7,4 miljoen euro aan 
nominale compensatie teruggehaald over 2015. Daarnaast leidt de actualisatie van de nominale 
compensatie over 2014 tot een neerwaartse aanpassing van de nominale compensatie met 0,12%. 
Dit levert een structureel voordeel op van 0,3 miljoen euro. Samen 7,7 miljoen euro structureel 
voordelig. 
De nominale compensatie voor 2016 wordt vastgesteld op 2,72%, dit levert een nadeel op van 6,5 
miljoen euro. Per saldo leveren de hier genoemde actualisaties in 2016 een voordeel op van 1,2 
miljoen euro. In 2017 en de jaren erna wordt jaarlijks een bedrag van 4,4 miljoen euro gereserveerd 
voor nominale ontwikkelingen. 

Belastingen (voordeel 33 duizend euro) 
De OZB wordt aangepast met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de nacalculaties over de 
twee voorgaande jaren. Het stijgingspercentage OZB 2016 is zonder nacalculatie 2,7%. Dit 
percentage gecorrigeerd met de nacalculatie over 2014 (-0,12%) en 2015 (-3,00%) komt uit op 
-0,40%. In 2016 houden we daarom rekening met een tariefdaling van 0,4%. Dit betekent een 
inkomstendaling van 238 duizend euro in 2016. 

Bij de OZB is naast genoemde tariefdaling op basis van prijsontwikkeling ook sprake van een groei 
van de opbrengst als gevolg van volumegroei. Deze volumegroei bedraagt 300 duizend euro per jaar. 
Procentueel komt dit neer op een stijging van 0,5%. 

Inclusief de aanpassingen bij de overige belastingen (bijvoorbeeld de hondenbelasting en 
precariobelasting) nemen de belasting inkomsten met 33 duizend euro toe in 2016. 
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2 Rente-effecten 

Ontwikkeling rente vaststellen van het rente omslagpercentage (ROP) 
Wij gaan er vanuit dat de korte rente de komende periode laag blijft op een niveau van 0,16%. De 
lange rente daalt met 0,85% ten opzichte van 2015 tot 2,35% in 2016 (zie ook onderstaande tabel). 
De percentages van 2016 worden ook toegepast op de volgende jaren, met uitzondering van de 
rente langlopende leningen. Er wordt rekening gehouden met een opiopend scenario tot 3,10% in 
2019. 

Gehanteerde rentepercentages 2015 2016 
Rente langlopende leningen 3,00% 2,35% 
Rente reserves en voorzieningen 1,50% 1,00% 
ROP 3,00% 2,50% 

Exploitatie credit 1,35% 0,00% 
Exploitatie debet 3,60% 0,90% 
Rekening courant faciliteit 0,40% 0,16% 

We werken binnen de gemeente met een systematiek van gemeentebrede financiering. De 
gemiddelde rentekosten worden doorberekend aan alle gemeentelijke onderdelen. Voor de 
doorberekening van de rentekosten aan de organisatie onderdelen wordt gebruik gemaakt van het 
rente omslagpercentage (ROP). Gezien het feit dat in 2014 en 2015 leningen zijn gesloten tegen een 
prijs onder het huidige ROP stellen we voor om het ROP te verlagen van 3% in 2015 tot 2,5 % in 2016. 
Deze bijstelling heeft een positief effect op het meerjarenbeeld van 2,4 miljoen euro (zie ook 
onderstaande tabel). 

Rente-effecten 2016 2017 2018 2019 

Effect wijziging ROP 2.382 0 

Terugramen resultaat Lang Vermogen -1.905 -772 -995 344 

Resultaat Lang Vermogen 772 995 -344 -428 

Terugramen resultaat financiering woningbouw -189 -195 -180 -171 

Resultaat Financiering woningbouw 195 180 171 160 

Terugramen resultaat derden -112 -67 -61 -55 

Resultaat Financiering derden 67 61 55 50 

Mismatch-financiering -69 42 42 42 

Kort vermogen -181 0 

Terugramen stelpost rente res. en voorz. -1.176 -797 

Ramen stelpost rente res. en voorz. 797 

Compensatie renteverschil Essent 89 79 0 

Totaal rente-effecten 670 -474 -1.312 -58 

De rente effecten wijzigen nog als in juni 2015 de uitkomsten van de liquiditeitsprognoses van de 
organisatie onderdelen bekend zijn. De rente effecten, op basis van volume wijzigingen, nemen we 
mee bij het opstellen van de gemeentebegroting 2016. 

Lang vermogen (nadeel 1.2 miljoen euro) 
Het resultaat op lang vermogen bestaat uit een optelling van de resultaten van resultaat lang 
vermogen (inclusief terugramen 2015), financiering woningbouw en financiering derden. Dit 
resultaat komt in totaal in 2016 uit op 1,2 miljoen euro nadelig. Ten opzichte van het vorige 
meerjarenbeeld, opgenomen in de begroting 2015, leidt dit in 2016 tot een voordeel van 854 
duizend euro (resultaat was 2 miljoen euro nadelig). 

13 
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Mismatch-financiering (nadeel 69 duizend euro) 
0ns uitgangspunt bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten is dat langlopende 
investeringen met lange financieringsmiddelen wordt gedekt. Langlopende financieringsmiddelen 
zijn vooral reserves of langlopende leningen. Met deze manier van financieren beperken we het 
renterisico aangezien de rente voor een langere periode wordt vastgelegd. 
Het kan aantrekkelijk zijn om een deel van de lange financieringsbehoefte te financieren met 
kortlopende financiering (tegoeden bij de bank of kortlopende leningen). Deze wijze van financiering 
noemen we mismatchfinanciering. Omdat over het algemeen de rente voor kortlopende financiering 
lager is, kan mismatch financiering leiden tot lagere rentekosten. Dit leidt echter wel tot een hoger 
renterisico. Vanwege de toename van het renterisico hanteren we een limiet voor de maximale 
omvang van de mismatchfinanciering. 
In het meerjarenbeeld nemen we een deel van het voordeel door mismatch financiering mee. Het 
gaat om het voordeel dat kan worden gerealiseerd over de ijzeren voorraad. De ijzeren voorraad 
wordt bepaald door het minimale tegoed van de gemeente op de rekening courant. 

De omvang van het mismatch voordeel wordt bepaald door het verschil tussen de lange rente 
(raming 2016 is 2,35%) en de korte rente (raming 2016 is 0,16%). Het verschil is in 2016 naar 
verwachting dus 2,19%. Bij een ijzeren voorraad van 16,8 miljoen euro komt het verwachte voordeel 
in 2016 uit op 368 duizend euro. Ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld leidt dit tot een nadeel 
van 69 duizend euro. 
In de begroting 2016 houden we rekening met een extra resultaat van 500 duizend euro door extra 
gebruik te maken van het principe van de ijzeren voorraad. In de begroting 2015 was hiervoor een 
opbrengst begroot van 1 miljoen euro. In 2016 leidt dit, ten opzichte van 2015, tot een lagere 
opbrengst van 500 duizend euro. 

Kort vermogen (nadeel 181 duizend euro) 
Het saldo bij kort vermogen betreft het verschil tussen wat we aan rentevergoedingen ontvangen en 
betalen op de rekeningen courant. Een renteverlaging van 0,24% levert een nadeel op van 181 
duizend euro. 

Stelpost rente reserves en voorzieningen (voordeel 797 duizend euro) 
Bij de reserves die van voldoende omvang zijn, wordt de rentevergoeding niet toegevoegd aan de 
reserve maar vioeit deze naar de algemene middelen. In het meerjarenbeeld houden we alleen in de 
eerste jaarschijf rekening met deze rente opbrengst, omdat deze post kan wegvallen als de reserves 
worden ingezet. In 2016 verwachten we bijna 797 duizend euro aan rente te ontvangen over de 
reserves en voorzieningen. Dit wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Omdat we deze post 
maar een jaarschijf meenemen, wordt de rente in 2017 weer teruggedraaid. 

Compensatie renteverschil Essent (voordeel 89 duizend euro) 
De lening aan Enexis en de general escrowregeling die is ontstaan uit de verkoop van Essent, staan 
op de gemeentelijke balans. De hieraan toegerekende rentekosten zijn opgenomen in het 
meerjarenbeeld. Doordat Enexis in 2016 en 2017 een deel van de lening wordt afgelost, dalen de 
toegerekende rentekosten. De afloop van de rentekosten is opgenomen in het meerjarenbeeld. 
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3 Organisatie onderdelen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ontwikkelingen bij de verschillende organisatie 
onderdelen. Alle ontwikkelingen worden toegelicht. Alle nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van het 
meerjarenbeeld bij de gemeentebegroting 2015 zijn gearceerd weergegeven in onderstaande tabel. 
Een aantal ontwikkelingen ontstaan door (taak)mutaties in het gemeentefonds. De tegenhanger van 
deze posten staat vermeld in hoofdstuk 4 'Uitkeringen gemeentefonds'. Deze posten zitten hierdoor 
neutraal in het meerjarenbeeld. 

Organisat ie Onderdelen 

Publieke dienstverlening 

Waterschapsverkiezingen 292 

GGD 

Bijdrage H&OG i.v.m. groei inwonertal -70 

Piketvergoeding forensische geneeskunde -20 -10 25 

Brandweer 

Effecten overgangsrecht op FLO 133 

Stadstoezicht ^ 

Wegvallen proces-verbaal vergoeding j .% 'r -v j, t %-239- 'I j j 

Stadsontwikkeling 

Terugramen vrijval kapitaallasten 2015 -950 

Vrijval kapitaallasten 2016 1.400 -1.400 

Actualiseren bestemmingsplan Binnenstad 45 

Nationale gebiedsontwikkeling (septcirc. 2011) 280 

Werk en inkomen 

Aantal bijstandsclienten -145 -168 -143 

actualisatie armoedebestrijding -176 -80 160 

actualisatie formatie -166 -193 -166 

Bijstelling uitkering BUIG' \ x : v '$3,000 -% 

• 
Werk 

Uitvoeringskosten Participatiewet (meicirc. 2014) -151 -151 -151 

.'lmplementatiepaRticipatiewet-(deccirc.26l ; i \ : >• fc-4oc^; 400 ± 

Beleldsunit Maatschappelijke ontwikkeling 

E-boeken (meicirc. 2014) 15 17 20 

Vrouwenopvang 543 84 152 

Gezond in de stad 295 

Decentralisatie AWBZ naar Wmo -4.288 2.405 233 

Decentralisatie jeugdzorg 942 1.385 5 

Beeldende kunst en vormgeving (sept circ. 2014) 74 

Ovr-iE-ing ilyi Ijit'l' (JCi nnar.iiguit'- (d-1 cirr. .'"uM) " ^ 1 5 f-239| 1 1. 

•* «• •/.•'• 
% 

Eigen kracht-:(deccirc. 2014) f ; \ V; V | * ^ -30l 1 30 1 f V-

LHBT-emancipatiebeleid'-fdeccirc. 20*14) t / f ' % -201 s- .s-

Oosterpoort/ Stadschouwburg 

Korting OPSB 65 
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Contractering & BackOffice 
Scootmobielen (meicirc. 2013) 138 346 

Wmo (sept circ. 2014) 1.647 34 

Huishoudelijke Hlilptbelage t ^ ^ .i-2.053 1 2.053 1 1 

Maatschappelijke partlcipatie 

Decentralisatie Participatiewet 2.878 2.735 2.200 

Algemeen 

EGG-verkoop -272 -272 -212 

Afwikkeling reserve EGG/ GKB 257 257 197 

Areaaluitbreiding ruimtelijk -562 -579 -590 -601 

Areaaluitbreiding sociaal -140 -144 -147 -149 

Vrijval huur Waagstraat -350 

Effect ruilimiddelen bij'stoppen projecten f 34 -1i 34 i : 31 32| 

Voorziening wachtgeld wethouders 154 -300 

Afrpmen.fisicob'uffer iiv.m. lagere re'rite 1- f 1 . 125 ^ i ?-
Vrijval extra beleidsmidcieien^oorgaande jaren I- f. f - Sf. • 

:;• S 95 
Res"ultaatTuitruiiJncideriteel/;structureel I V 347 f % 1 ^ 
Diyjdend:bNG ^ i i| ;1 | % » y 4 -301 .1 i. -t: 4 1 

Stelposten algemene uitkering gemeentefonds 

Decembercirculaire 2013 

Decentralisatie provinciale taken VTH -50 

Meicirculaire 2014 

Individuele studietoeslag (meicirc. 2014) -295 -270 -147 

Totaal organisatie onderdelen -1.476 3.588 1.433 -718 

Publieke dienstverlening 
Waterschapsverkiezingen (voordeel 292 duizend euro) 
Via het gemeentefonds is in 2015 incidenteel 292 duizend euro ontvangen voor het organiseren van 
de waterschapsverkiezingen in 2015.Het doorgeven van het budget aan de sector wordt in 2016 
teruggedraaid, wat ten opzichte van de begroting 2015 een voordeel opievert van 292 duizend euro. 

GGD 
Bijdrage H&OG i.v.m. groei inwonertal (nadeel 70 duizend euro) 
De bijdrage van de Gemeente Groningen aan de H&OG is gebaseerd op het aantal inwoners. Een 
stijging van het aantal inwoners leidt tot een hogere jaarlijkse bijdrage. 

Piketvergoeding forensische geneeskunde (nadeel 20 duizend euro) 
De gemeente Groningen heeft regels voor piketvergoedingen van medewerkers vanaf 55 jaar. Sinds 
enkele jaren neemt het aantal voormalige deelnemers aan dit piket toe. Daarmee nemen ook de 
kosten toe. De piketvergoeding voor forensisch geneeskundige artsen is vanwege de aard van de 
werkzaamheden relatief hoog. Deze kosten zijn niet structureel gedekt. 
Het knelpunt voor 2016 stijgt met 20 duizend euro tot 140 duizend euro en met 10 duizend euro 
extra in 2017 tot 150 duizend euro. In 2018 zijn de kosten naar verwachting weer lets lager (125 
duizend euro). 
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Brandweer 
Effecten overgangsrecht op FLO (voordeel 133 duizend euro) 
Bij de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio zijn de middelen betrokken die voor de 
uitvoering van de FLO regeling waren gereserveerd in het gemeentelijke meerjarenbeeld. Voor de 
uitvoering van deze regeling zat in het meerjarenbeeld in de jaarschijf 2016 een voordeel van 133 
duizend euro t.o.v. 2015. De bijdrage voor de Veiligheidsregio is geactualiseerd en via extra 
beleidsmiddelen is de bijdrage voor 2016 en latere jaren geregeld. 

Stadstoezicht 
Wegvallen proces-verbaal vergoeding (nadeel 239 duizend euro) 
De proces-verbaal vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de handhavende taken van boa's 
zijn per 1 januari 2015 definitief vervallen. De handhavende taken blijven en er zijn geen 
mogelijkheden om het wegvallen van de jaarlijkse opbrengst op te vangen. Dit leidt tot een 
structureel nadeel van 239 duizend euro vanaf 2016. 

Stadsontwikkeling 
Vrijval kapitaallasten (voordeel 450 duizend euro) 
Jaarlijks is sprake van vrijval van kapitaallasten. Deze vrijval ontstaat vooral door het later 
gereedkomen van investeringen dan gepland. Dit leidt incidenteel tot vrijval van beschikbare 
kapitaalasten. In het vorige meerjarenbeeld is voor de jaarschijf 2015 een incidentele vrijval van 950 
duizend euro ingeboekt. In voorliggend meerjarenbeeld wordt deze incidentele vrijval voor de 
jaarschijf 2015 teruggedraaid. De verwachte vrijval voor de jaarschijf 2016 bedraagt 1,4 miljoen euro. 
Per saldo wordt hierdoor een voordeel van 450 duizend euro in 2016 verwacht. 

Actualiseren bestemmingsplan Binnenstad (voordeel 45 duizend euro) 
Door de omvang en complexiteit van het bestemmingsplan binnenstad kunnen de kosten van het 
actualiseren niet binnen de beschikbare middelen worden opgevangen. In het vorige meerjarenbeeld 
is hiervoor in 2015 een incidenteel aanvullend budget van 45 duizend euro beschikbaar gesteld, in 
2016 wordt het budget van 45 duizend euro teruggedraaid. 

Nationale gebiedsontwikkeling (voordeel 280 duizend euro) 
Vanuit de septembercirculaire gemeentefonds 2011 is voor de periode 2012-2015 jaarlijks 280 
duizend euro beschikbaar gesteld voor nationale gebiedsontwikkeling. In 2016 stopt deze uitkering, 
derhalve wordt dit bedrag teruggedraaid in het meerjarenbeeld. 

Werk en inkomen 
Biizondere bijstand en armoedebestrijding (nadeel 487 duizend euro) 
Op basis van bestaand beleid wordt 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 de budgetten van het programma 'Werk en 
inkomen'. Naar aanleiding van de meicirculaire 2015 zullen de budgetten opnieuw worden 
aangepast. 

Bijstelling BUIG 
Door aanpassingen in het nieuwe verdeelmodel voor uitvoering van de wet BUIG daalt de uitkering 
voor de gemeente Groningen met structureel 3 miljoen euro vanaf 2017. Er is nu inzicht in de aard 
van de wijzigingen die het rijk in 2016 aan de systematiek doorvoert en van invloed zijn op de 
verdeling van het macrobudget 2017. Het is de verwachting dat de verdeelstoornissen die hebben 
geleid tot het grote voordeel in 2015 in 2017 zijn opgeheven. De aanpassingen in 2015 hebben 
minder grote effecten op de verdeling van het macrobudget 2016. De eerdere raming voor 2016 blijft 
daarom ongewijzigd. 
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Werk 
Participatiewet (nadeel 551 duizend euro) 
Voor de implementatie van de participatiewet worden extra middelen ontvangen in het 
gemeentefonds die worden verrekend met de sector. In 2016 wordt een jaarlijks structureel 
cumulerend bedrag van 151 duizend euro ontvangen voor structurele uitvoeringskosten. Daarnaast 
wordt in 2016 een incidenteel bedrag ontvangen van 400 duizend euro bestemd voor incidentele 
implementatiekosten. 

Beleldsunit Maatschappelijke ontwikkeling (BUMO) 
E-boeken (voordeel 15 duizend euro) 
Het rijk heeft in 2011 besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. 
Daarbij hoort een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet 
meer uit gaan voeren. Bij de meicirculaire 2014 is besloten deze korting te verreken met de sector. 
De korting bedraagt 97 duizend euro in 2015 en loopt met 15 duizend euro op in 2016,17 duizend 
euro in 2017 en 20 duizend euro in 2018. 

Vrouwenopvang (voordeel 543 duizend euro) 
Met ingang van 2016 worden de middelen voor vrouwenopvang verdeeld volgens een objectief 
verdeelmodel. Door het objectief verdeelmodel valt de uitkering voor Groningen in 2016 543 duizend 
euro lager uit ten opzichte van 2015. Dit nadeel wordt verrekend met de sector. 

Gezond in de stad 
Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat de decentralisatie uitkering 'Gezond in de stad' in de jaren 2014-
2017 wordt verdubbeld en dat er een andere verdeelsleutel gaat gelden. Dit levert voor de jaren tot 
en met 2017 een voordeel op van 200 duizend euro. In 2018 vervalt dit voordeel. Daarnaast blijkt uit 
de decembercirculaire 2014 dat de uitkering in de jaren 2015-2017 incidenteel wordt verhoogd met 
95 duizend euro. In 2018 vervalt ook dit voordeel. Deze mutaties worden verrekend met de sector. 

Decentralisatie AWBZ naar Wmo (nadeel 4,3 miljoen euro) 
Op basis van de septembercirculaire 2014 blijkt het budget dat overkomt voor de decentralisatie van 
de AWBZ naar de Wmo in 2016 met 4,3 miljoen euro te stijgen ten opzichte van 2015. Deze stijging 
wordt verrekend met de sector. 

Decentralisatie jeugdzorg (voordeel 942 duizend euro) 
Op basis van de septembercirculaire 2014 blijkt het budget dat overkomt voor de decentralisatie van 
jeugdzorg in 2016 met 942 duizend euro te dalen ten opzichte van 2015. Deze daling wordt 
verrekend met de sector. 

Beeldende kunst en vormgeving 
Uit de septembercirculaire 2014 blijkt dat de overheveling van middelen vanuit de decentralisatie 
uitkering Beeldende kunst en vormgeving naar de algemene uitkering met twee jaar vertraging 
wordt doorgevoerd. Voor Groningen betekent dit dat de decentralisatie uitkering van 474 duizend 
euro in 2015 en 2016 blijft bestaan. De toevoeging van de middelen aan de algemene uitkering (bij 
benadering 400 duizend euro) is in 2015 en 2016 teruggedraaid. In de begroting 2015 is structureel 
400 duizend euro vanaf 2015 beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. Bij de septembercirculaire 
2014 is hier voor de jaren 2015 en 2016 nog jaarlijks 74 duizend euro extra incidenteel aan 
toegevoegd. Hierdoor wordt de gehele decentralisatie uitkering in 2015 en 2016 beschikbaar gesteld 
aan de sector. 
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Overgang decentralisatie uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) naar algemene uitkering (nadeel 
239 duizend euro) 
Uit de decembercirculaire 2014 blijkt dat de middelen voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) 
vanaf 2015 niet meer uitgekeerd worden via een decentralisatie uitkering maar worden overgebracht 
naar de algemene uitkering. De decentralisatie uitkering komt hiermee te vervallen. Voor Groningen 
ontstaat een positief herverdeeleffect van 239 duizend euro vanaf 2016 dat wordt verrekend met de 
sector. 

Eigen kracht (nadeel 30 duizend euro) 
Uit de decembercirculaire 2014 blijkt dat in 2016 incidenteel een bedrag van 30 duizend euro wordt 
ontvangen in het kader van het programma Eigen kracht. Dit programma heeft betrekking op het 
activeren van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De extra middelen worden verrekend 
met de sector. 

LHBT-emancipatiebeleid (nadeel 20 duizend euro) 
Uit de decembercirculaire 2014 blijkt dat in 2016 en 2017 jaarlijks een incidenteel bedrag van 20 
duizend euro wordt ontvangen in het kader van het LHBT-emancipatiebeleid (lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, Biseksuelen en transgenderpersonen). De extra middelen worden in 2016 en 
2017 verrekend met de sector. 

Oosterpoort/Stadschouwburg 
Korting Oosterpoort/ Stadschouwburg (voordeel 65 duizend euro) 
Bij vaststelling van de cultuurnota 2013-2016 is besloten de structurele gemeentelijke bijdrage voor 
de Oosterpoort/ Stadschouwburg (OPSB) met 200 duizend euro te verminderen. De vrijgekomen 
middelen worden structureel voor 100 duizend euro ingezet om de Basissubsidie Amateurkunst in de 
cultuurnota 2013-2016 te behouden en worden ingezet om de besparing bij de OPSB gefaseerd in te 
voeren. In 2015 bedraagt de korting 35 duizend euro, vanaf 2016 geldt de volledige besparing van 
100 duizend euro. 

Contractering & BackOffice 
Scootmobielen (voordeel 138 duizend euro) 
In het regeerakkoord is een verplicht hergebruik van scootmobielen en rolstoelen afgesproken. Het 
Rijk heeft hiervoor een besparing ingeboekt opiopend tot 50 miljoen euro vanaf 2017. Voor 
Groningen betekent dit een structurele korting van 190 duizend euro in 2015, opiopend naar 328 
duizend euro in 2016 en 674 duizend euro vanaf 2017. Deze korting is in het meerjarenbeeld 
opgenomen en moet worden opgevangen binnen het desbetreffende programma. 

Wmo (voordeel 1,6 milioen euro) 
In het regeerakkoord van het rijk is afgesproken dat het landelijke budget voor huishoudelijk hulp 
met structureel 610 miljoen euro wordt verlaagd. In 2015 bedraagt de landelijke korting 465 miljoen 
euro, in 2016 wordt de resterende korting van 145 miljoen euro verwerkt. Als gevolg hiervan daalt de 
uitkering voor Groningen met 1,6 miljoen euro extra vanaf 2016 ten opzichte van 2015. Deze korting 
wordt verrekend met de sector. 

Huishoudelijke hulp toelage (nadeel 2.1 milioen euro) 
In het gemeentefonds is in 2016 een bedrag opgenomen voor het stimuleren van de vraag naar 
huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. In 2016 wordt 
hiervoor incidenteel 2,1 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met de sector. 

Maatschappelijke partlcipatie 
Decentralisatie participatiewet (voordeel 2,9 miljoen euro) 
Op basis van de mei- en septembercirculaire 2014 blijkt het budget dat overkomt voor de 
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decentralisatie van de Participatiewet in 2016 met 2,9 miljoen euro te dalen ten opzichte van 2015. 
Deze daling wordt verrekend met de sector. 

Algemeen 
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 vallen. Per saldo levert 
dit tot en met 2019 jaarlijks een structureel nadeel op van 15 duizend euro. 

Areaaluitbreiding (totaal nadeel 702 duizend euro) 
Jaarlijks wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding voor sport, welzijnsvoorzieningen, 
recreatiegebieden, scholen en brandweer (in totaal 702 duizend euro in 2016). 

Vriival huur Waagstraat (nadeel 350 duizend euro) 
Bij de gemeenterekening 2013 is een voorziening gevormd voor de huur voor het pand aan de 
Waagstraat. De huur is in 2015 ten laste gebracht van deze voorziening, waardoor het budget dat 
hiervoor beschikbaar was in 2015 kon vrijvallen. In 2016 wordt dit voordeel teruggedraaid omdat er 
dan geen budget meer beschikbaar is. 

Effect ruil middelen bij stoppen projecten (voordeel 34 duizend euro) 
Bij de begroting 2013 is besloten een aantal projecten te stoppen of anders te dekken. Dit heeft in de 
begroting 2014 14,6 miljoen euro incidenteel opgeleverd. Dit bedrag is deels gerealiseerd via een ruil 
van structureel geld voor incidenteel geld. In 2014 bleek al dat er bij de uitwerking van deze ruil 
sprake is van een nadeel in de jaren 2014-2017. Het nadeel in 2016 bedraagt 67 duizend euro. Dit is 
een voordelige afwijking van 34 duizend euro ten opzichte van het nadeel in 2015. In 2017 en 2018 
neemt het nadeel verder af naar 33 duizend euro respectievelijk 2 duizend euro om in 2019 te leiden 
tot een voordeel van 30 duizend euro. 

Voorziening wachtgeld wethouders (voordeel 154 duizend euro) 
Na de vorming van het nieuwe college is een inschatting gemaakt van de toekomstige verplichtingen. 
Dit heeft geleid tot een benodigde aanvulling van 154 duizend euro aan de betreffende voorziening. 
Deze storting is gedekt uit het jaarlijks beschikbare budget van 300 duizend euro in 2015. Het 
resterende deel van het budget (146 duizend euro) is in 2015 vrijgevallen. In de jaren 2016-2017 
worden geen nieuwe wachtgeldverplichtingen verwacht. Vandaar dat het volledige beschikbare 
budget van 300 duizend euro kan vrijvallen in deze periode. Ten opzichte van 2015 betekent dit een 
voordeel van 154 duizend euro. In 2018 kunnen er naar aanleiding van nieuwe verkiezingen weer 
nieuwe verplichtingen ontstaan. Daarom houden we vanaf 2018 weer rekening met een structureel 
budget van 300 duizend euro. 

Afromen risicobuffer i.v.m. lagere rente (voordeel 125 duizend euro) 
Als gevolg van de lage rente ontstaat een voordeel op het vanaf 2014 gereserveerde budget voor de 
risicobuffer. Hierdoor valt vanaf 2016 structureel 125 duizend euro vrij. 

Vrijval extra beleidsmiddelen voorgaande jaren (voordeel 95 duizend euro) 
Er is sprake van structurele vrijval op extra beleidsmiddelen vanuit voorgaande jaren (project 
terreinwinst 2007 en 2008, samen 75 duizend euro en het project oud en nieuw 2009 20 duizend 
euro). 
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Resultaat uitruil incidenteel/structureel (voordeel 347 duizend euro) 
In 2013 en 2014 zijn structurele middelen geruild voor incidentele middelen (door het activeren van 
bovenwijkse voorzieningen in lopende grondexploitaties) om de weerstandscapaciteit te verhogen. 
Op de ruil die is uitgevoerd in 2013 is een structureel tekort van 160 duizend euro ontstaan. Op de 
ruil die is uitgevoerd in 2014 is een structureel voordeel van 507 duizend euro ontstaan. Per saldo is 
hierdoor een voordeel van structureel 347 duizend euro ontstaan. 

Dividend BNG (nadeel 301 duizend euro) 
De verwachte dividend inkomst van de BNG voor de begroting 2016 wordt bepaald op de werkelijk 
ontvangen dividend inkomst in 2015. De werkeiijke inkomst in 2015 bedraagt 189 duizend euro. Dit is 
301 duizend euro lager dan verwacht. Dit nadeel werkt structureel door in het meerjarenbeeld. De 
lagere dividenduitkering wordt veroorzaakt door een afgenomen renteresultaat van de BNG als 
gevolg van de gedaalde marktrente en door meer conservatieve waarderingen, ingegeven door 
regelgeving van de ECB. 

Stelposten Uitkeringen Gemeentefonds 

Decentralisatie provinciale taken 
Aan het gemeentefonds zijn in 2014 middelen toegevoegd vanwege de overdracht van taken aan 
gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale 
inrichtingen. Vanaf 2018 stijgt dit bedrag met 50 duizend euro tot 393 duizend euro. 

Individuele studietoeslag (nadeel 295 duizend euro) 
In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoeslag geintroduceerd. Het betreft een 
nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. De 
gemeente toetst in het individuele geval of de student gelet op zijn persoonlijke omstandigheden 
met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Gemeenten moeten zelf 
in een verordening vaststellen hoe hoog de individuele studietoeslag is en hoe vaak die wordt 
verstrekt. In 2016 wordt hiervoor via het gemeentefonds een bedrag van 446 duizend euro 
beschikbaar gesteld. Ten opzichte van 2015 betekent dit een stijging van 295 duizend euro. Dit 
bedrag wordt verrekend met de sector. 
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4 Uitkeringen gemeentefonds 

Uitkeringen Gemeentefonds 

Totaal uitkeringen Gemeentefonds 2.734 -9.989 -2.038 3.858 

In dit onderdeel zijn alle effecten van het gemeentefonds op de budgetten van de gemeente 
verwerkt. Het betreft maatregelen die (in de afgelopen jaren) in circulaires van het gemeentefonds 
zijn opgenomen. Een deel van deze posten bestaat uit mutaties die worden verrekend met de 
betreffende sectoren. De tegenhangers hiervan zijn opgenomen bij het vorige onderdeel 'Organisatie 
onderdelen' en worden daar ook toegelicht. Per saldo zitten deze posten neutraal in het 
meerjarenbeeld (zowel als inkomst als uitgave). 

Daarnaast zijn er mutaties die leiden tot een aanpassing van het saldo van het meerjarenbeeld. Deze 
mutaties ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van aanpassingen in de accressen of mutaties in de 
uitkeringsbasis (bijvoorbeeld het aantal inwoners, bijstandsontvangers of woonruimten). Al deze 
effecten vanuit voorgaande circulaires zijn opgenomen in de regel 'concerneffecten circulaires'. 

Eind mei 2015 verschijnt naar verwachting een nieuwe gemeentefonds circulaire. De effecten hieruit 
verwerken we in de gemeentebegroting 2016. 

Maatregelen uit voorgaande circulaires 
Uitker ingen Gemeentefonds 

Septembercirculaire 2011 

2016 2017 2018 2019 

• Nationale gebiedsontwikkeling -280 

Decembercirculaire 2012 

• Scootmobielen -138 -346 

- Decentralisatie provinciale taken VTH 50 

Meicirculaire 2014 

- Individuele studietoeslag 295 270 147 

- Uitvoeringskosten Participatiewet 151 151 151 

- E-boeken -15 -17 -20 

- Waterschapsverkiezingen -292 0 0 

- Vrouwenopvang -130 -90 -159 

- Gezond in de stad 0 0 -200 

- Decentralisatie AWBZ naar Wmo 3.938 -2.400 -233 

- Decentralisatie jeugdzorg -680 -1.595 284 

- Decentralisatie Participatiewet -2.891 -2.807 -2.219 

Septembercirculaire 2014 

- Beeldende kunst en vormgeving -74 

-Wmo -1.647 -34 

-Vrouwenopvang -413 6 7 

- Gezond in de stad -95 

- Decentralisatie AWBZ naar Wmo 350 -5 

- Decentralisatie jeugdzorg -262 210 -289 

- Decentralisatie Participatiewet 13 72 19 

|becemberclrculaire'2014'| f I f. I | | f 1 k I 1 1 1 1 t % -t i 4 ¥. 

i - Huishoudelijke hulp toelage I J '-; t % % "t 1 i 1' -2.053 1 ;:2.053 

•\ % % 
1 \ \ 

S-Irnplementatie participatiewet \- i f v' 1 ^ "!' $.- I 
'1: 1 

•|40b \ '% -400 \ 1 1 % 
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- Eigen kracht' , ; • - . 3 0 - ',-30^ 

- LHBT-emancipatiebeleid. i 1 -. 
g V. :• .:• 20 "i .' -20 ; 

- Gezond in de stad : ^ ': • J { i 3 -95 I 

Concerneffecten circulaires 2.232 -847 539 3.858 

Totaal effecten uitkeringen gemeentefonds 2.734 -9.989 -2.038 3.858 
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5 Dekking BTW-compensatiefonds (BCF) 

Dekking BTW compensatiefonds 

Totaal dekking BTW compensatiefonds -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 (laten) uitvoeren van overheidstaken. 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. 

Uit de evaluatie van het BCF blijkt dat de structurele voeding van de bestemmingsreserve kan 
vrijvallen. Bij de begroting 2013 hebben we de jaarlijkse voeding van 400 duizend euro in 2013 en 
2014 als dekking ingezet. Ook de jaarlijkse voeding voor de jaren 2015 tot en met 2017 is ingezet als 
dekking voor de meerjarenbegroting 2015-2017. 

6 (terugramen) incidentele dekking 

Incidentele dekking 2016 2017 2018 2019 

Jaarlijkse inkomsten Enexis -269 -1.207 

Voorgestelde dekkingsmogelijkheden begroting 2014 5.690 3.400 -500 

Dekkingsmogelijkheden begroting 2015 -11.788 -10.200 -4.555 

Totale (terugraming) incidentele dekking -6.367 -8.007 -5.055 

Jaarlijkse inkomsten Enexis (nadeel 269 duizend euro) 
De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente over een lening aan Enexis en dividend over de Enexis 
aandelen. Voor het dividend nemen we in het meerjarenbeeld de verwachte inkomst op voor de 
komende jaarschijf. In 2016 verwachten we 1 miljoen euro te ontvangen. De rente over de lening 
bedraagt in 2016 506 duizend euro. Per saldo wordt hierdoor in 2016 1,506 miljoen euro aan rente 
en dividend ontvangen vanuit Enexis. Dit is 269 duizend euro minder dan in 2015 werd ontvangen 
aan rente en dividend. Door het gedeeltelijk aflossen van de lening door Enexis daalt de rente 
inkomst in 2017 naar 299 duizend euro. Dit betekent een lagere rente inkomst van 207 duizend euro 
ten opzichte van 2016. We gaan er vanuit dat vanaf 2020 de lening door Enexis is afgelost en we 
geen rente inkomsten meer ontvangen. 

Voorgestelde dekkingsmogelijkheden begroting 2014 (voordeel 5,7 miljoen euro) 
In de gemeentebegroting 2014 zijn voor de jaarschijven 2014-2018 bezuinigingsvoorstellen 
opgenomen. De bezuinigingsvoorstellen leiden tot de volgende bedragen: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal dekkingsmogelijkheden begroting 2014 39.693 23.233 24.923 28.323 27.823 

Correctie verhoging OZB 2015 -867 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 

Ruil middelen fietspad Meerstad -4.000 

Totaal 38.826 18.193 23.883 27.283 26.783 
Mutaties in meerjarenbeeld (t.o.v. vorige 
jaarschijf) -20.633 5.690 3.400 -500 

Uitruil structurele met incidentele middelen 14.300 -14.300 0 0 0 

In 2014 is een bezuiniging op de afvalinzameling gerealiseerd. Deze bezuiniging leidt tot een 
verlaging van de afvalstoffenheffing en biedt ruimte de OZB te verhogen zonder de woonlasten te 
laten stijgen. De OZB opbrengst neemt hierdoor toe met 0,9 miljoen euro in 2014 en loopt op tot 1,0 
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miljoen euro vanaf 2015. Deze opbrengst is opgenomen bij de autonome ontwikkelingen (onderdeel 
belastingen) en wordt daarom hier niet meegenomen. 
Bij de begroting zijn de beschikbare middelen voor het fietspad naar Meerstad geruild voor 
structurele investeringsmiddelen. De incidentele middelen konden daarom worden ingezet ter 
dekking van de opgave. In het meerjarenbeeld is deze 4 miljoen euro gebruikt voor het verlagen van 
de opgave en niet afzonderlijk als dekkingsmogelijkheid opgenomen. Daarom wordt de post 
dekkingsmogelijkheden hier gecorrigeerd. 
In het meerjarenbeeld worden de mutaties ten opzichte van de vorige jaarschijf opgenomen. Ten 
opzichte van de jaarschijf 2015 stijgt het bedrag aan dekkingsmogelijkheden in 2016 met 5,7 miljoen 
euro. 

Dekkingsmogelijkheden begroting 2015 (nadeel 11,8 milioen euro) 
In de gemeentebegroting 2015 is voor de jaarschijven 2015-2018 een pakket aan dekkingsbronnen 
opgenomen. De dekkingsbronnen leiden tot de volgende bedragen: 

2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal dekkingsbronnen begroting 2015 50.158 38.370 28.170 23.615 23.615 

Mutaties in meerjarenbeeld (t.o.v. vorige jaarschijf) -11.788 -10.200 -4.555 0 

Voor de jaarschijf 2015 is een bedrag aan dekkingsbronnen opgenomen van 50,2 miljoen euro. Voor 
de jaarschijf 2016 is het bedrag aan dekkingsbronnen vastgesteld op 38,4 miljoen euro. Dit betekent 
een daling van 11,8 miljoen euro ten opzichte van 2015. 
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7 Budgetten extra beleid 

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

1 Budgetten Extra beleid 2016 2017 2 >018 2019 1 

Verdeling extra beleid 2014-2017 i 1.572 3.293 5.291 

Verdeling extra beleid 2015-2018 s -2.998 -1.865 -1.067 

Verdeling extra beleid 2015-2018 i 8.625 18.105 2.700 1.100 

Inzet overschot begroting 2015 voor wijkwethouders 654 

Totaal Budgetten nieuw beleid 7.853 19.533 6.924 1.100 

Verdeling extra beleid 2014-2017 i (voordeel 1.572 miljoen euro) 
De verdeling extra beleid voor de jaren 2014-2017 zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2014 
is opgenomen in het meerjarenbeeld (in het meerjarenbeeld staan de mutaties ten opzichte van het 
vorige jaar). In de jaarschijf 2016 is 8,6 miljoen euro beschikbaar. Ten opzichte van 2015 is dit een 
daling van 1,6 miljoen euro. In onderstaande tabel zijn de absolute bedragen opgenomen die 
beschikbaar zijn gesteld voor nieuw beleid bij de begroting 2014. 

2014 2015 2016 2017 2018 

structureel -10.464 -18.573 -18.573 -18.573 -18.573 

incidenteel -56.254 -10.156 -8.584 -5.291 0 

Verdeling extra beleid 2015-2018 incidenteel en structureel 
De verdeling extra beleid voor de jaren 2015-2018 zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2015 
is opgenomen in het meerjarenbeeld (in het meerjarenbeeld staan de mutaties ten opzichte van het 
vorige jaar). In de jaarschijf 2016 is 21,3 miljoen euro beschikbaar voor structureel nieuw beleid en 
21,9 voor incidenteel nieuw beleid. Ten opzichte van 2015 betekent dit voor het structureel nieuw 
beleid een stijging van 3,0 miljoen euro en voor incidenteel nieuw beleid een daling van 8,6 miljoen 
euro. In onderstaande tabel zijn de absolute bedragen opgenomen die beschikbaar zijn gesteld voor 
nieuw beleid bij de begroting 2015. 

2015 2016 2017 2018 2019 

structureel -18.315 -21.313 -23.178 -24.245 -24.245 

incidenteel -30.530 -21.905 -3.800 -1.100 0 

Inzet overschot begroting 2015 voor wijkwethouders (voordeel 654 duizend euro) 
Bij de begroting 2015 is besloten het overschot op de begroting 2015 a 654 duizend euro incidenteel 
in te zetten als budget voor de wijkwethouders. Deze incidentele inzet wordt teruggedraaid in 2016. 
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Stellar B. Ligtenberg 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 77 23 Bijlage(n) - Ons kenmerk 5 0 1 1 0 1 0 

Datum 2 7 - 0 5 - 2 0 1 5 Uw brief van Uwkenmerk-

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft in het verleden diverse moties aangenomen, waaronder moties naar 
aanleiding van het behandelen van de rekening of begroting. In deze brief 
gaan wij in aanloop naar het Voorjaarsdebat in op de stand van zaken van 
afhandeling van deze moties. De moties aangenomen in het debat over de 
Rekening 2014 ontvangt u in een aparte brief 
Eerst volgt een overzicht van openstaande moties aangenomen tijdens de 
verschillende momenten van de P&C cyclus (Rekening, Voorjaarsdebat, 
Begroting). Vervolgens behandelen we de stand van zaken rond de 
aangenomen en nog openstaande moties in de overige vergaderingen van uw 
raad (tot en met april 2015). 

BEGROTINGSDEBAT 2013 (november 2012) 

Motie Slagen in toetsen slaagkans 
In deze motie heeft u ons gevraagd een beter toetsingsmechanisme te 
bedenken voor de slaagkans van jongeren op goede woonruimte. 

Een student van de Hanzehogeschool heeft vorig jaar als afstudeerstage hier 
onderzoek naar verricht. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op het geven 
van meer inzicht op de druk op de jongerenhuisvestingsmarkt en de 
verhouding tussen de kwaliteit en de kwantiteit van vraag en het aanbod. 
Hiermee wordt bedoeld, zijn er voldoende kamers, en voldoen deze kamers 
aan de vraag vanuit de jongeren. Hiervoor zijn interviews gehouden met 
grotere aanbieders van kamers en is op basis daarvan een beeldgeschetst 
van vraag een aanbod op jongerenhuisvestingsmarkt. In het 
Meerjarenprogramma Wonen hebben wij u een samenvatting van de 
conclusies toegelicht. 
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Op basis van de gegevens van de grote instroomcomplexen van Lefier, het 
aanbod op grotere aanbodsites als 'kamernet' en periodiek contact met de 
aanbieders van kamerverhuurpanden zullen we de ontwikkelingen op de 
kamerverhuurmarkt blijven volgen en u via de monitor Jongerenhuisvesting 
periodiek informeren over de ontwikkelingen. Hiermee hebben we een beter 
toetsingsmechanisme ontwikkeld voor de slaagkans van jongeren op goede 
woonruimte. Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

VOORJAARSDEBAT 2013 (juni 2013) 

Motie Eigendom grond onder clubgebouwen 
Met deze motie verzoekt uw raad ons college onderzoek te doen naar de 
eigendomsstatus van clubgebouwen op gemeentegrond. En naar aanleiding 
daarvan de financiele en juridische gevolgen voor de gemeente in kaart te 
brengen. Ook vraagt u te onderzoeken of de problemen van financiering, 
zoals in het geval van GHBS, ook voor andere sportclubs gelden als zij 
zouden willen (ver-)bouwen en/of uitbreiden. 

Inmiddels zijn we, n.a.v. de discussie over de subsidies en tarieven en de 
expertmeeting die door uw raad is georganiseerd, in gesprek met de 
Sportkoepel. De Sportkoepel vertegenwoordigt de sportverenigingen in de 
stad. Met de sportkoepel is afgesproken het thema over eigendomssituaties 
gezamenlijk te bespreken en met een advies te komen. 
Specifiek voor GHBS en de andere sportverenigingen op Corpus den Hoorn 
hebben we het traject over het mogelijke samenwerking in clubgebouwen 
afgerond. We gaan nu per vereniging apart het vervolg van de (ver)boim 
plannen uitwerken. Daarin komt de gebruikssituatie ook aan de orde. 
Wij betrekken de uitvoering van uw motie bij de actualisatie van de 
Sportvisie: het Meerjarenprogramma Sport. 

BEGROTING 2014 (NOVEMBER 2013) 

Motie Weten waar de kwaliteiten liggen 
U vraagt ons in het eerste kwartaal van 2014 met een plan van aanpak te 
komen om de gemeente en werkgevers de mogelijkheid te bieden het 
arbeidspotentieel van de stad op ieder moment van de dag digitaal op te 
kunnen vragen, waarbij de validiteit van de data geborgd is doordat de 
gemeente de curricula vitae van de klanten inzake werk en opleiding telkens 
actualiseert indien daartoe aanleiding is. 

Als college onderschrijven we de door u ingebrachte motie om het 
arbeidspotentieel in kaart te brengen. 
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Wij hebben op 13 november 2013 aangegeven dat we eerst gaan kijken naar 
de mogelijkheden en kosten voordat we de motie gaan uitvoeren. In de brief 
van 6februari 2014 (kenmerk SZ 14.415 3480) informeerden we u over de 
stand van zaken bij de uitvoering van de pilot screening. 
Op 30 oktober 2014 hebben wij uper brief ge'informeerd (kenmerk 4153480) 
over de uitvoering van uw motie. 
In deze brief hebben wij gemeld dat het college de eerdere opdracht vanuit 
uw raad om het klantenbestand te screenen op arbeidspotentieel wilden 
combineren met een bredere doorlichting. Op deze manier benaderen we 
klanten niet onnodig vaak om informatie aan ons te verstrekken en hebben wij 
straks een beter inzicht in het klantenbestand ter voorbereiding op de 
uitvoering van de nieuwe wet. 

In 2015 gaan we verder met het breder screenen van onze Wwb klanten. Om 
te voorkomen dat er onvoldoende en ongeJcwalificeerde capaciteit is voor de 
gewenste bredere screening overweegt het college om op onderdelen van de 
verdere uitvoering externe expertise in te schakelen. Eind mei/begin juni 
ontvangt u van ons een brief over de screening van bijstandsgerechtigden. 
Daarnaast zal dit onderwerp aan bod komen in de nota over 
maatschappelijke participatie die u ook eind mei/begin juni ontvangt. 

Motie Weesfietsen 
U verzoekt ons college te onderzoeken of het verwijderen van oude fietsen in 
de hele stad commercieel valt te exploiteren en uw raad hierover te 
informeren. 

Wij hebben deze motie betrokken bij de uitwerking van de motie 
"Fietsenbeheer" die werd aangenomen tijdens het voorjaarsdebat in 2013 en 
onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de afzet van fietsen. Wij 
verwachten u in juli te kunnen rapporteren over de uitkomsten van het 
onderzoek. 

Motie Museumvisie 
U verzoekt ons een museumvisie aan u voor te leggen in 2014, met daarin een 
middellange termijn visie op het aanbod van de verschillende musea in onze 
stad. En hierbij in ieder geval in te gaan op de samenwerking tussen de 
verschillende musea onderling en met andere culturele en maatschappelijke 
initiatieven, de ontwikkeling van de huidige musea vanuit gemeentelijk 
perspectief en de algemene expositie van de Groninger geschiedenis. In de 
totstandkoming vraagt u ons af te stemmen met de musea en de provincie 
Groningen. 
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Op 27 maart 2014 hebben we u bij de beantwoording van de motie 
Museumvisie per brief (kenmerk OS 14.4126310) geinformeerd over de stand 
van zaken bij de musea en de voorbereiding voor de museumvisie. We hebben 
toegelicht dat we dat jaar samen met de instellingen aan de slag zouden 
gaan met de punten uit de motie. Deze sluit aan bij de gemeentelijke 
doelstellingen zoals geformuleerd in de cultuurnota 2013-2016. Ons 
belangrijkste doel is dat we erfgoed en de geschiedenis van Groningen meer 
onder de aandacht brengen van de inwoners willen brengen. We hebben de 
visie in overleg met u verplaatst naar eind 2015. inmiddels al er al heel veel 
tot stand gebracht in de sector. 

Het GR-ID gaat verhuizen en heeft een nieuw plan voor de toekomst. 
Hierover heeft u in april een brief ontvangen. 
Het stripmuseum gaat over naar het Groninger Forum en tot deze 
overgang is er tijdelijke dekking gevonden voor de huidige huisvesting. 
Het NSM is bezig met de planvorming voor een nieuw modern historisch 
museum met een eventuele uitbreiding. Er is een 
samenwerkingsconvenant met de archieven en het Groninger Museum en 
hieruit is het succesvolle project Drama achter de gevel voortgekomen. 

De sector staat nog wel voor een aantal uitdagingen. Het bestaande 
beleidskader is volgens ons echter afdoende om verdere invulling aan de 
uitvoering van deze plannen te geven. Wij willen daarom voorstellen om geen 
aparte museumvisie te formuleren. Wij gaan de komende maanden intensief 
met het veld in overleg om te onderzoeken op welke wijze we verder 
uitvoering kunnen geven aan uw motie en welke acties we gaan ondernemen. 
We nemen de uitkomsten vervolgens mee in de nieuwe cultuurnota medio 
2016. Hierin geven we weer op welke wijze wij ons cultuurbeleid samen met 
de instellingen de komende jaren vorm willen geven. 

VOORJAARSDEBAT 2014 (JUNI 2014) 

Gebiedsgerichte verduurzaming (motie 4) 
Met deze motie vraagt u ons een datum op korte termijn te noemen waarop 
wij u een plan van aanpak voor gebiedsgerichte verduurzaming van woningen 
kunnen presenteren. 

Uw motie is in lijn met de gebiedsgerichte aanpak en integraliteit, die het 
coalitieakkoord beoogt; sluit aan op het lopende programma 'Groningen 
geeft energie' en loopt mee in het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie in de 
loop van dit jaar. Door samen met verhuurders en corporaties aandacht te 
schenken aan leefbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van 
woningen, moet het woningaanbod beter gaan aansluiten op de vraag en 
beter betaalbaar worden. De gebiedsgerichte verduurzaming van de 
woningen gaat deel uitmaken van de woonvisie en wordt meegenomen in de 
prestatieafspraken die met de woningcorporaties gemaakt worden. 
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Overigens zien we dat er al veel initiatieven door stadjers zelf worden 
ontplooid zoals in de Plantsoenbuurt. Indien nodig, ondersteunen we deze 
initiatieven. 

Maak werk van jobcarving (motie 10) 
Uw raad verzoekt ons na te gaan of jobcarving binnen de gemeentelijke 
organisatie mogelijk is. Voorts verzoekt u ons jobcarving bij organisaties en 
bedrijven in stad en ommeland te stimuleren door werkgevers- en 
werknemersorganisaties op de mogelijkheden ervan te attenderen. 

In deze motie wordt een oproep gedaan om binnen de gemeentelijke 
organisatie onderzoek te doen naar het creeren van banen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bij de nota "Invoering van de participatiewet in de gemeente Groningen" is 
afgesproken dat de gemeente Groningen, als werkgever, in 2015 16 banen zal 
realiseren in het kader van jobcarving. 
Wij hebben uw raad op 12 maart jl. per brief ge'informeerd (kenmerk 
4797484) over de voortgang van de realisatie van deplaatsing van de banen 
in het kader van jobcarving. In de jaarlijkse HR cbmmissie van September 
2015 zullen wij u wederom informeren over de stand van zaken, 

Jobcarving en jobcreation zijn daarnaast belangrijke instrumenten bij het 
realiseren van afspraakbanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor 
deze doelgroep bestaan er nauwelijks pasklare vacatures maar zal op 
creatieve wijze gekeken moeten worden welke werkzaamheden samengevoegd 
kunnen worden tot een voor de betreffende werknemer passende functie. 

Het Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht in oprichting heeft daarom laten 
inventariseren welke kennis en ervaring beschikbaar is om in te zetten in de 
contacten met werkgevers. Het betreft landelijke kennis en goede voorbeelden 
maar ook regionaal aanwezige deskundigheid. Afgesproken is de aanwezige 
expertise in de regio in te zetten en momenteel wordt gekeken hoe dat 
concreet in te vullen. Ook zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van 
kennis en goede voorbeelden (databank) zodat deze bij acquisitie kunnen 
worden ingezet. 

Jobcarving kan ook een goed instrument zijn om meer BBL werkplekken te 
realiseren. De stichting GOA Publiek heeft onderzoek laten doen naar de 
mogelijkheden. Voor de zomer ontvangt u een brief waarin wij u een 
tussenstand geven met betrekking tot de realisatie van afspraakbanen in onze 
Arbeidsmarktregio. Daarin ook aandacht voor het gebruik van het instrument 
jobcarving. 
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Decentralisatie en Healthy Ageing (motie 14) 
Door decentralisaties in zorg en welzijn staat een flink aantal banen op de 
tocht. Uw raad verzoekt ons college daarom in gesprek met ROC-
instellingen, de partners in Het Akkoord van Groningen, de zorginstellingen 
en de partijen betrokken bij de sociale wijkteams kansen te creeren voor 
studenten in het MBO, HBO en universitair onderwijs. Bovendien ziet u dit 
onderwerp graag terugkomen in het nieuwe economische programma. 

De problematiek is bekend bij het college. Het nieuwe economische 
programma (De Economische Agenda 2015-2018) legt de link naar het 
arbeidsmarktbeleid, waarin dit vraagstuk (vanuit werkgeverszijde bezien) aan 
de orde komt. Wij zullen uw raad dit najaar informeren over de voortgang. 

Elektrische taxi's: goed op weg (motie 19) 
Uw raad verzoekt ons met de branche de mogelijkheden voor het stimuleren 
en faciliteren van het gebruik van elektrische taxi's te onderzoeken. U 
verwijst daarbij naar de ambitie om als stad energieneutraal te zijn in 2035 en 
naar ons streven om duurzame mobiliteit te bevorderen (collegebrief van 8 
maart 2011) en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. U wenst bij 
de behandeling van de gemeentebegroting 2015 hiervoor voorstellen van ons 
te ontvangen. 

Zoals genoemd in het coalitieakkoord, streeft Groningen er naar een energie-
neutrale stad te worden. Het bevorderen van duurzame mobiliteit en het 
beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen sluit daar naadloos bij 
aan. Wij sluiten, zoals eerder geteld, op uw motie aan met het uitvoeren van 
lopend beleid - gericht op het bevorderen van elektrisch vervoer in het 
algemeen. Verder blijven we duurzaamheidscriteria toepassen bij 
aanbesteding van doelgroepenvervoer (en elders), en hebben we in de Green 
Deal ZES (Zero Emmission Stadsdistributie) met alle stakeholders 
afgesproken in 2025 de stadsdistributie van Groningen alleen nog maar met 
Zero Emmission-voertuigen uit te voeren. Daarmee wordt de C02-emissie als 
gevolg van stadslogistiek tot nul teruggebracht. 

Waar het specifiek gaat om elektrische taxi's kunnen we u meedelen dat de 
nieuwe taxiverordening nagenoeg gereed is. Deze verordening (en 
bijbehorend beleid) zijn noodzakelijk om elektrische taxi's de 
voorkeurspositie te geven die uw Raad wenst. Zonder een achterliggende 
verordening lain de politic niet op een dergelijke voorkeurspositie handhaven. 
Over een aantal laatste punten in deze verordening zijn we nog met de 
branche (en de politic) in overleg: daarbij zoeken we vooral nog naar een 
positie t.a.v. Uber, UberPop en aanverwante bedrijven. 
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Een aandachtspunt hierbij is de evaluatie van de Taxiwet, en de effecten die 
deze evaluatie op de markt zal hebben. Die evaluatie is vandaag 
gepubliceerd, en lijkt op termijn - inspelend op de ontwikkelingen van (en in) 
de deeleconomie - bedrijven als Uber meer mogelijkheden te bieden dan nu 
het geval is. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor de Groninger 
taxibranche is nog onduidelijk. 

Sporttarieven (motie 20) 
U verzoekt ons college bij het opstellen van sporttarieven de volgende 
volgorde aan te houden: 

1. waar mogelijk de kostendekkendheid te verbeteren door kosten te 
beheersen; 

2. in overleg met sportverenigingen vast te stellen wat door de 
vereniging in eigen beheer gedaan kan worden en daarop de tarieven 
aan te passen. 

Op dit moment zijn wij met de Sportkoepel Groningen in overleg over 
verschillende thema's die spelen in de verenigingssport. De financiering van 
de verenigingssport is een van deze thema's. Hierbij betrekken wij de vraag 
hoe kosten beheerst kunnen worden en gaan wij na welke werkzaamheden 
verenigingen in eigen beheer kunnen doen. De uitkomst hiervan nemen wij op 
in een Meerjarenprogramma Sport en bewegen dat in het eerste kwartaal van 
2016 in definitieve vorm kan worden vastgesteld. 

Innovatie in het Sociaal Domein (motie 24) 
Met uw motie verzoekt u ons college om de in Groningen beschikbare kennis 
en innovatiekracht en de ervaring van professionals, kennisinstellingen en 
betrokkenen te koppelen aan de uitdagingen waarvoor het sociale domein 
zich gesteld ziet. 

Wij onderstrepen het belang van het gezamenlijk met partijen in de Stad 
werken aan de vemieuwing van het Sociaal Domein. Onze lopende 
samenwerking met Hanzehogeschool en RUG in het kader van Healthy 
Ageing, C4 Youth en het zorginnovatieforum zijn voorbeelden daarvan en in 
lijn met uw motie. Vorig jaar hebben we gezegd dat we met 
onderwijsinstellingen in gesprek gaan om te bezien of wij vaker gebruik 
kunnen gaan maken van de inzet van studenten en dat we hierop terug zouden 
komen bij uw raad. 
Samen met de Hanzehogeschool zijn we aan het onderzoeken of we studenten 
van verschillende opleidingen door middel van stages kunnen laten 
samenwerken in een studententeam in de wijk ten behoeve van de 
wijkbewoners. Studenten kunnen op deze manier kennismaken met een voor 
hen in de nabije toekomst mogelijke realistische werkomgeving. 
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Vanuit de Hanzehogeschool worden hiervoor een aantal scenario's 
uitgewerkt die we voor de zomer met hen bespreken met als doel een start in 
de tweede helft van 2015 mogelijk te maken. Tegelijkertijd bieden we de 
Hanzehogeschool op deze manier de mogelijkheid om mee te denken over wat 
een generalist, werkzaam in een wijkteam, qua deskundigheid en 
competenties nodig heeft. Ook zijn we met de Hanzehogeschool in gesprek 
hoe we rondom informatievoorziening en monitoring kunnen samenwerken en 
hoe we daarbij studenten kunnen betrekken. We vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben ge'informeerd en we beschouwen deze motie dan ook als 
afgehandeld. 
Meer kansen voor langdurig werkzoekenden (motie 43) 
U verzoekt ons college hiermee na te gaan in hoeverre de programma's van 
ROC's kunnen bijdragen aan het toe leiden van langdurig werkzoekenden 
naar werk. U wenst bij de behandeling van de begroting 2015 hierover 
informatie te ontvangen. 

Vanuit het Rijk ontvangen wij jaarlijks middelen voor volwasseneneducatie. 
Deze middelen besteden wij bij de ROC's aan cursussen Nederlandse taal en 
rekenen voor laaggeletterden. Tot deze doelgroep rekenen wij ook langdurig 
werkzoekenden. 
Onlangs heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel vastgesteld tot wijziging van 
de opzetvan volwasseneneducatie. De bestedingsverplichting bij ROC's 
vervalt daarbij gefaseerd. Vanaf 2015 is er een budget per arbeidsmarktregio 
en niet meer per gemeente. Voor 2015 stellen wij daarom in overleg met 
andere gemeenten in de arbeidsmarktregio een regionaal educatieplan op. 
Op grond hiervan kopen we formele en non-formele cursussen taal en 
rekenen in voor laaggeletterden en langdurig werkzoekenden. Met de ROC's 
gaan we hierover in gesprek. Bij het opstellen van dit regionaal plan 
betrekken we uw motie. 
Momenteel werken wij met de gemeenten in de arbeidsmarktregio aan een 
visiedocument Educatie voor de jaren 2016-2017. Wij streven ernaar dit 
document in de tweede helft van 2015 aan uw raad voor te leggen. 

Ki jk over de grens (motie 51) 
Met deze motie verzoekt u ons college op zoek te gaan naar mogelijkheden 
om buitenlandse investeerders te betrekken bij het ontwikkelen van 
jongerenhuisvesting en hen optimaal en actief te attenderen op kansen 
daartoe. 

Uw motie hebben we betrokken bij ons Bouwoffensief. Daarbij gaan we 
samen met onze partners in stad op zoek naar binnenlandse en buitenlandse 
investeerders voor realisatie van projecten voor jongerenhuisvesting. Hier 
zijn we op meerdere manieren mee aan de slag gegaan. Zo hebben we, zoals 
aangegeven in het Meerjaren Programma Wonen 2015, een bidbook voor 
beleggers opgesteld. Deze is in april 2015 aan beleggers gepresenteerd. 
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Het bidbook ontvangt u als bijlage bij de nieuwe woonvisie in uw 
raadsvergadering van juni 2015. Daamaast zijn via contacten bij 
ontwikkelende partijen inmiddels bij een tweetalprojecten voor 
jongerenhuisvesting buitenlandse beleggers betrokken bij 
haalbaarheidsonderzoeken. Via het Meerjaren Programma Wonen/de 
monitor Jongerenhuisvesting informeren wij uw raad periodiek over de 
resultaten daarvan. 

Brandweercontroles kamerverhuurpanden (motie 52) 
U verzoekt ons college voor 2015 te streven naar een minimaal aantal 
kamerverhuurcontroles van 1123, zoals dat in 2012 reeds het geval was. 

Uw motie is betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 
Toezicht en handhaving WABO 2015. Daarover zijn werkafspraken met de 
Veiligheidsregio Groningen gemaakt, die de controles ook - verspreid over 
het jaar - gaat uitvoeren en per kwartaal daarover rapporteert. 
Wij zijn van plan uw raad per brief te informeren over de resultaten bij de 
evaluatie van het uitvoeringsprogramma in het voorjaar van 2016. 

Begrotingsdebat 2015 (november 2014) 

Motie Olifantsgras (motie 3) 
In deze motie vraagt u ons de toepassingsmogelijkheden van olifantsgras bij 
(stads)landbouw op braakliggende terreinen in Groningen te onderzoeken. 

Het verbouwen van olifantsgras op braakliggend terrein en toepassing van 
het materiaal als grondstof past in de ' biobased economy', die wij in het 
kader van het programma Groningen Geeft Energie stimuleren. Daarom 
faciliteren we initiatieven op dit gebied. Een geslaagd voorbeeld daarvan is 
de aanplant van 15 hectare wilgentenen op Roodehaan. Eerdere plannen 
voor het verbouwen van olifantsgras in Groningen zijn niet van de grond 
gekomen: de toenmalige initiatiefnemers konden de business case hiervoor 
niet sluitend krijgen. 
Naast het toepassen van Olifantsgras zijn er diverse ideeen en mogelijke 
toepassingen zoals energiegewassen, zonneparken, tijdelijk 
evenemententerrein, pop up stores etc. voor de tot nu toe onbenutte gronden 
in Groningen. Om deze reden is er de afgelopen tijd een overzicht gemaakt 
van ideeen die mogelijk kunnen worden uitgewerkt voor onbenutte gronden. 
Voor de diverse gebieden is een selectie gemaakt van die ideeen/toepassingen 
die het beste passen bij een gebied op basis van de specifieke kenmerken van 
dit gebied. 
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Motie Sport Maakt't Beter (motie 4) 
U verzoekt ons om sportverenigingen te betrekken bij de gebiedsgebonden 
aanpak en om vanuit sociale wijkteams nadrukkelijk contact te leggen met 
sportverenigingen. 

Net als uw raad hechten wij belang aan sport en beweging in het kader van 
preventie en het verbinden van mensen. Sport en bewegen biedt kansen voor 
ontmoetingen tussen mensen en houdt (of maakt) mensen fit en actief De 
sport- en beweegactiviteiten 
van Bslim, waarbij de sportverenigingen als partner betrokken zijn, dragen 
(onder meer) daartoe bij. In onze brief over van 11 december 2014 hebben 
we aangegeven dat we hierop na de zomer van 2015 bij uw raad terugkomen 
in de (reguliere) voortgangsrapportage over de sociale teams. We zoeken 
daarbij nadrukkelijk de aansluiting bij onze ambitie om de verbinding te 
leggen tussen sport en bewegen en het Sociale Domein, zoals we ook hebben 
aangegeven in onze brief over de voortgang en planning 
meerjarenprogramma sport en bewegen (kenmerk: 4984073). 

Motie Goede Gieren (motie 8) 
Met deze motie verzoekt u ons nieuwe (experimentele) werkwijzen bij 
schuldhulpverlening, zoals het Goede Gierenfonds, te verkennen en vast te 
stellen of deze navolging verdienen door de sociale teams. 

Wij staan positief tegenover nieuwe, effectieve vormen van 
schuldhulpverlening voor zover deze passen binnen de visie van het nieuwe 
armoedebeleid (eigen initiatief eigen kracht, samen-redzaamheid, 
maatschappelijke partners erbij betrekken, integrale aanpak, gebiedsgerichte 
aanpak, duurzaam perspectief). In het Uitvoeringsplan armoedebeleid 2015, 
dat in april aan uw raad is gepresenteerd, geven wij aan in juni te starten met 
een pilot voor 20 klanten, die vanwege verschillende (juridische) 
belemmeringen zijn vastgelopen bij de reguliere schuldhulpverlening. 
De Goede Gieren aanpak beoogt een innovatieve en alternatieve omgang met 
schuldproblematiek. Door te vertrekken vanuit een integrale kosten-baten 
analyse, willen we goedkopere en aanvullende oplossingen mogelijk maken. 
Niet zozeer de consequenties dragen voor het onverantwoordelijke gedrag in 
het verleden staat voorop, maar het perspectief op de toekomst. We willen 
bekijken hoe de burger met schuldproblemen (al dan niet met behulp van zijn 
sociale netwerk) greep kan krijgen op het eigen leven. Het nemen van 
initiatief door de burger (gedragsverandering) moet lonen, ook op de korte 
termijn. Voorop staat het handelen vanuit het eigen plan van de burger, 
waarbij de gemeente in samenwerking met de Goede Gieren organisatie de 
(professionele) ondersteuning organiseert en onderhandelt met schuldeisers 
en andere stakeholders over (alternatieve) afbetaling van de schulden. 
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Wij kijken daamaast naar de uitkomsten van pilots met deze werkwijze bij 
twee andere gemeenten om vervolgens in samenspraak met de partners in de 
sociale teams te kunnen vaststellen of het fonds een effectieve en betaalbare 
aanvulling vormt op de aanpak van de Groningse Kredietbank. Wij komen 
hierop bij uw raad terug in december van dit jaar. 

Motie Herijking visie op parkeren (motie 9) 
Uw raad vraagt ons college om een herijkte totaalvisie op (betaald) parkeren, 
waaruit blijkt hoe door het differentieren van de parkeertarieven de diverse 
beleidsdoelstellingen (bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, leefbaarheid door 
minder straatparkeren, bezettingsgraad parkeergarages en het hebben Van een 
financieel verantwoord functionerend parkeerbedrijf) beter kunnen worden 
bereikt. 

Wij geven graag uitvoering aan uw motie door u een inhoudelijke actualisatie 
van de parkeernota aan te bieden. De beantwoording van de motie - de 
actualisatie van de parkeernota - staat in het 4e kwartaal van 2015 
geagendeerd op de LTA van uw raad. 
In aanloop naar het actualiseren van de parkeernota heeft op 4 maart jl. een 
workshop met uw raadplaatsgevonden over hetparkeerbeleid en de werking 
van het Parkeerbedrijf. De workshop gebruiken we als input voor de 
actualisatie van de parkeernota. Tijdens de workshop van 4 maart hebben we 
met u het spanningsveld van het parkeren verkend. Hierin worden afwegingen 
en keuzes gemaakt die de ene keer meer bijdragen aan de 
parkeerbeleidsdoelstellingen en een andere keer meer aan de 
bedrijfsdoelstellingen. Tariefdifferentiatie is hier een onderdeel van. Maar 
leefbaarheid van woonwijken, bereikbaarheid van de binnenstad en 
duurzaamheid van de gekozen maatregelen spelen net zo goed een 
belangrijke rol. 
De speelruimte binnen het parkeerbeleid en de focus op maatschappelijke 
belangen en minder op financiele belangen zijn door de workshop van kracht 
gebleven. Het spanningsveld tussen de maatschappelijke en financiele 
doelstellingen van het parkeerbeleid werken we nader uit in de parkeernota, 
zodat u nog beter inzichtelijk krijgt welke financiele gevolgen 
maatschappelijke maatregelen hebben. Te denken valt aan: 

"Blik van straat" in relatie tot de financiele gevolgen; 
- gevolgen prijsdeals (kortingsacties) op opbrengsten in relatie tot de 

Wet Markt en Overheid; 
- financiele gevolgen van het bieden van parkeerproducten voor o.a. 

gehandicapten en zorgverleners (niet winstgevend); 
- financiele gevolgen van betaald parkeren in wijken (veelal niet 

winstgevend); 
- financiele gevolgen van uitgangspunt om auto's af te vangen op P+R. 
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Ook in het jaarverslag Parkeerbedrijf staan wij stil bij de financiele gevolgen 
van maatschappelijke maatregelen en worden de reeds uitgevoerde 
tariefdifferentiatie maatregelen geevalueerd. 
In het voorjaar 2015 ontvangt u het jaarverslag Parkeerbedrijf 
Hierin komt de verwachte parkeervraag (parkeerprognose) in de Icomende 
jaren aan bod. De onderbouwing van deze parkeerprognose komt dit jaar 
beschikbaar. Een en ander vormt ook input voor de actualisatie van de 
parkeernota. 

Motie Weet waar je aan begint (motie 10) 
In deze motie vraagt u ons bij het Rijk erop aan te dringen om het laten testen 
van drugs op festivals opnieuw mogelijk te maken en daarbij het verzoek te 
doen om in Groningen het komend festivalseizoen daarmee te mogen 
experimenteren. Daarbij vraagt u ons de organisatoren op de mogelijkheden 
van het faciliteren van zelf-tests te wijzen en uw raad over de uitkomsten 
daarvan te rapporteren. 

Tijdens uw raadscommissie vergadering Beheer en Verkeer d.d. 13 mei 2015 
heeft u onze brief 'Reactie moties en toezeggingen evenementen', reg.nr 
4946217 besproken. Ter afronding van de discussie heeft de voorzitter 
geconcludeerd dat de betreffende moties afgehandeld zijn. 
Het betreft hier de moties: Inzichtelijke informatieverstrekking bij 
evenementen, Dancefeesten in parkeergarages, Les de dorst en Weet waar je 
aan begint. 

Motie Slimme wandelroutes (motie 14) in combinatie met 
Motie Toegankelijkheid prominent op de agenda (motie 31) 
Met eerstgenoemde motie vraagt u ons de mogelijkheden tot 'slimme 
wandelroutes' a la 'slimme fietsroutes' in kaart te brengen en te betrekken bij 
het plan van aanpak gericht op de gevolgen van de decentralisaties voor 
oudere mensen met een beperking (onderdeel van het Beleid- en 
Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal Domein). Voorts vraagt u ons met de 
motie 'Toegankelijkheid prominent op de agenda' mensen met een beperking 
en ouderen optimaal toegang te verschaffen tot deelname aan het 'stadse 
leven' en daarmee mee te dingen naar de Access City Award 2016. 

Wij hebben de moties besproken met vertegenwoordigers van het WMO-
platform, Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen, adviesraad 
gehandicaptenbeleid en de Ouderenraad. Met hen hebben we geconstateerd 
dat we op verschillende terreinen de nodige maatregelen treffen om een 
toegankelijke stad te zijn. Wat we nog meer kunnen doen, werken we uit in het 
kader van de Binnenstadsvisie, die wij in juni met uw raad bespreken. In deze 
visie zetten we de toegankelijkheid hoog op de agenda en stellen maatregelen 
voor die de openbare ruimte in de binnenstad toegankelijker maken voor 
iedereen en daarmee dus ook voor ouderen en mensen met een beperking. 
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Motie Onderwijs inzetten om kindermishandeling te bestrijden (motie 
kindermishandeling 
In deze motie vraagt u ons een concrete verbinding te leggen tussen onderwijs 
en (kinder)mishandeling, zodat (kinder)mishandeling tijdig gesignaleerd en 
aangepakt wordt en kinderen weten dat en hoe zij hulp kunnen inschakelen. 

Wij onderkennen het belang van een goede samenwerking tussen partijen, 
primair zorg en justitie, maar ook onderwijs bij de bestrijding van 
kindermishandeling. Wij treffen, gericht op het onderwijs, daartoe de 
volgende maatregelen: 

We zorgen ervoor door (invoeren van) de meld- en screeningscode 
Kindermishandeling dat onderwijsinstellingen en docenten de 
procedure voor het vaststellen van kindermishandeling en het 
inschakelen van hulpverlening kennen. En er ook naar handelen. 
We stimuleren een effectieve samenwerking tussen zorg- en 
onderwijsinstellingen en justitie, zodat op tijd kan worden doorgepakt. 
Oogmerk is thuis opgroeien in de eigen sociale omgeving, in een 
beschermde setting, waarbij opschalen mogelijk is. 
We dringen er bij onderwijsinstellingen op aan hun leerlingen 
weerbaar te maken door hen bewust te maken van het feit dat 
mishandeling onacceptabel is en hen te leren hoe ze hulp kunnen 
inschakelen om deze te beeindigen. 

Wij hebben in februari jl. met de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs gesproken in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO 's) 
over de ondersteuningsplannen passend onderwijs. De 
samenwerkingsverbanden hebben toegezegd dit met de schoolbesturen te 
bespreken. Het wordt dit jaar tussen gemeenten en onderwijs verder 
uitgewerkt. Wij verwachten u hier nader over te kunnen informeren in 
aanloop naar het begrotingsdebat 2016. 

Motie Doelstellingen duurzaamheidsbeleid (motie 33) 
U vraagt ons college om het einddoel "2035 Energie-neutrale stad" te vertalen 
naar korte termijndoelen en jaarlijks te rapporteren over de stand van zaken 
met betrekking tot het behalen daarvan. 

Uw motie sluit aan bij het in de begroting 2015 vastgelegde voornemen tot 
het formuleren van tussentijdse doelen bij ons (onverkort) streven naar 
'energieneutraal in 2035' en monitoring daarvan. 
In "Groningen geeft energie, programma 2015-2018" wordt de actuele 
opgave als drieslag geformuleerd: Opschalen, Innovatie en Routekaart. In 
een later dit jaar op te stellen routekaart. Deze zal samen met bedrijven, 
kennisinstellingen en bewoners worden opgesteld en zal tussendoelen 
opleveren voor het lange termijn perspectief. 
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De routekaart brengt ook in beeld hoe we onze energiedoelen combineren 
met de gezamenlijke inzet voor duurzaam economisch perspectief voor de 
gehele regio. 

Motie Opvang vrouwen (gedwongen) prostitutie (motie 35) 
Uw raad verzoekt ons de mogelijkheden te onderzoeken van hulpverlening 
aan en huisvesting van slachtoffers van mensenhandel, vrouwen die uit de 
prostitutie willen stappen, vrouwen uit de prostitutie die op adem willen 
komen, vrouwen uit de prostitutie, die waarschijniijk door de nieuwe 
prostitutiewet niet meer op hun werkplek mogen slapen en meisjes die 
slachtoffer zijn van loverboys en de raad hieronder te informeren voor de 
zomer van 2015. 

We wachten met de invoering van het nieuwe lokale prostitutiebeleid niet 
meer op de nieuwe landelijke wetgeving. De totstandkoming daarvan is 
ernstig vertraagd. Het uitstappen van prostituees zal onderdeel zijn van ons 
nieuwe lokale prostitutiebeleid. Wij streven ernaar dit ter vaststelling aan uw 
raad voor te leggen in September 2015. 

Motie fietsklemmen (motie 36) 
U verzoekt de wijkwethouders om de (nog resterende) mogelijkheden tot het 
plaatsen van fietsklemmen te inventariseren mede in relatie tot het 
(noodzakelijk) ruimtebeslag van parkeer- en groenvoorzieningen. Een en 
ander in samenspraak met bewoners. Ook wilt u de financiele consequenties 
hiervan in beeld en daarbij een dekkingsvoorstel, waarbij u suggereert 
BouwJong of de Fietsstrategie te benutten. 

Naar aanleiding van uw motie hebben doen wij in de fietsstrategie een 
voorstel voor extra middelen voor het plaatsen van fietsklemmen ter hoogte 
van €25.000,-. De fietsstrategie wordt nog aan uw raad voorgelegd. De 
genoemde inventarisatie is nog niet uitgevoerd. Deze slap voeren we uit 
nadat de extra middelen ook daadwerkelijk door uw raad zijn vastgesteld, 
aangezien het beschikbare budget voor 2015 nu al volledig is benut. 
Overigens hebben wij zoals aangegeven geen hoge verwachtingen van deze 
inventarisatie. Het plaatsen van fietsklemmen moet op basis van behoefte 
plaatsvinden en niet op basis van of ergens beschikbare ruimte is. In feite is 
de wachtlijst daarom al de inventarisatie van straten waar nog behoefte is 
aan fietsklemmen. Van de meeste straten in de oude wijken hebben we dan 
ook al aanvragen ontvangen. Zoals aangegeven komen we zodra extra 
middelen beschikbaar zijn gesteld terug op dit deel van de motie. Dit doen wij 
middels de monitor Jongerenhuisvesting eind dit jaar. Daarnaast kan op 
basis van de behoefte in specifieke wijken gekeken worden naar de 
mogelijkheden die er zijn binnen het beschikbare wijkbudget. 
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Motie Een betere opiossing voor hoger opgeleide werklozen (motie 40) 
U vraagt ons om een uiterste inspanning voor het maximaliseren van het 
aantal werkleerbanen bij Noorderlink. Voorts vraagt u ons om de partners in 
Noorderlink te bewegen tot het expliciete voornemen om deelnemers na hun 
werkleertraject aan een baan te helpen. Ook wilt u dat re-integratiemanagers 
de instructie krijgen om werkleerbanen als mogelijkheid direct bij ontvangst 
van een bijstandsaanvraag voor het voetlicht te brengen. Niet pas drie 
maanden nadien. Uw raad wil over de uitkomsten hiervan geinformeerd 
worden. 

Wij geven uitvoering aan uw motie door zo veel mogelijk 
werkervaringsplaatsen bij Noorderlink partners op te halen ten einde de 
mogelijkheid om het project voort te zetten te bevorderen. Als dat lukt, gaan 
wifde partners voorstellen genoemde 'baanintentie' uit te spreken. Dat is tot 
nu toe niet expliciet door hen gedaan. Overigens vergroot een deelnemer zijn 
kansen op een betaalde baan al door het netwerk dat hij via Noorderlink 
opbouwt te benutten om zijn talenten te etaleren. 
Wij maken u erop attent dat tijdens de collectieve voorlichtingsbijeenkomst 
voor Zelfdoeners, die vlak na de bijstandsaanvraagplaatsvindt, al op de 
werkervaringsplaatsen wordt gewezen, zoals u wenst. Dus niet pas na drie 
maanden. Als een klant ge'interesseerd is, wordt in overleg bekeken of hij/zij 
met behoud van uitkering daarvan gebruik kan maken. Dit neemt niet weg dat 
het verkrijgen van betaald werk voorop staat. 
Overigens verwachten wij dat juist hoger opgeleide werklozen vaak zonder 
onze bemoeienis in staat zullen zijn het juiste pad te bewandelen op weg naar 
een betaalde baan. 
In de zomer van 2015 ontvangt uw raad een eindevaluatie van het Actieplan 

Jeugdwerkloosheid. Hierin komen ook de werkervaringsplaatsen bij 
Noorderlink partners aan bod. 

OVERIGE MOTIES (t/m mei 2015) 

Motie Ruimte voor Stadjers en bezoekers aan de Diepenring 
(december 2013) 
Met deze motie verzoekt uw raad ons: 

• te onderzoeken met welke beperkte ingrepen een eerste stap gezet kan 
worden richting een beter en veiliger verblijfsklimaat aan de 
Diepenring voor wandelaars en fietsers; 

» in geval van (groot) onderhoud, te onderzoeken met welke beperkte 
ingrepen sluipverkeer op de Diepenring voorkomen kan worden als de 
zuidelijke ringweg wordt aangepakt. 
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In de nieuwe visie op de binnenstad willen we we het verblijfsklimaat en 
daarmee het economisch functioneren van de binnenstad, inclusief de 
Diepenring, op een hoger plan brengen. In lijn met het Coalitieakkoord 'Voor 
de Verandering' onderzoeken we of de bussen over de Diepenring kunnen 
rijden. Dat biedt kansen om van de Diepenring een nog aantrekkelijker stuk 
stadshart te maken. Met Groningen Bereikbaar bekijken we of er tijdens de 
ombouw van de Zuidelijke Ringweg knelpunten op de Diepenring gaan 
ontstaan. 

Motie Aandacht voor De Wijert (februari 2014) 
Met deze motie vraagt u ons college de komende tijd De Wijert te 
ondersteunen bij het opzetten van een nieuwe wijkraad. Samen met die 
nieuwe wijkraad de praktische aandachtspunten in de wijk op bijv. het gebied 
van sociale veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen te inventariseren. En in 
gezamenlijkheid met de wijkraad en de bewoners die uitdagingen de 
komende jaren systematisch aan te pakken. 

In maart 2014 hebben we u over de toenmalige stand van zaken ge'informeerd 
(collegebrief kenmerk 4252711). Samen met bewoners, ondememers, 
professionals werkzaam in de wijk en de gemeente is in de Wijert is een co-
creatie traject gestart. Hieruit zijn tal van initiatieven voortgekomen. Een 
daarvan is het bewonersplatform Wijert dat zich tot doel heeft gesteld de 
communicatie in en met de wijk vorm te geven, bewoners te stimuleren en 
activeren en daadwerkelijk te ondersteunen bij hun activiteiten. Dit gebeurt 
door gebruikmaking van social media, website, facebook, maar ook door de 
inrichting van een spreekuur op de vrijdagochtenden. De gemeente schuift 
hier regelmatig bij aan. Samen met het opbouwwerk wordt een 
informatiekrant opgesteld die maandelijks huis aan huis wordt verspreid. Op 
deze wijze geeft het Bewonersplatform de Wijert invulling aan de taken die 
normaliter bij een bewonersorganisatie liggen op een manier die verfrissend 
en innovatief is. Op 21 april jl. heeft het platform samen met gemeente en 
andere stakeholders in de wijk een 'initiatievencafe' georganiseerd dat zich 
in grote belangstelling mocht van verheugen van zowel de wijk, de pers, het 
college en maatschappelijke instellingen. 
De gemeente ondersteunt deze activiteiten door de subsidie die gereserveerd 
is voor een bewonersorganisatie in te zetten om het bewonersplatform de 
Wijert te faciliteren en activiteiten en initiatieven die hieruit voortkomen te 
ondersteunen. Op deze wijze wordt ook samen met de bewoners een 
gebiedsagenda gemaakt waarbij diverse aandachtspunten gekoppeld worden 
aan acties. Denk aan thema's als openbare ruimte, sociale veiligheid, 
leefbaarheid en voorzieningen in de wijk. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 
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Motie Bestemming in tijdelijkheid (april 2014) 
Uw raad verzoekt ons college rondom het bestemmingsplan woningsplitsing: 

• de maatregel binnen twee jaar na ingangsdatum van het 
facetbestemmingsplan te evalueren; 

• in de evaluatie in te gaan op zowel de gewenste als de ongewehste 
effecten van deze maatregel, met daarbij specifiek maar niet 
exclusieve aandacht voor de ontwikkeling van de woningmarkt voor 
starters; 

• tevens in de evaluatie te beargumenteren waarom een tussentijdse 
actualisering van het facetbestemmingsplan al dan niet nodig wordt 
geacht. 

U heeft ons gevraagd het bestemmingsplan woningsplitsing na twee jaar te 
evalueren. Het bestemmingsplan is voor de zomer van 2014 vastgesteld. Dit 
betekent dat we u voor de zomer van 2016 een evaluatie doen toekomen. In de 
monitor Jongerenhuisvesting informeren wij u eind 2015 over de ervaringen 
tot dan toe. Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Onderzoek Martiniplaza (mei 2014) 
U heeft ons in de motie verzocht om in het onderzoek naar de beste locatie 
voor Martiniplaza ook te kijken naar onder andere de interne bedrijfsvoering, 
de mogelijkheden van verkoop, de verbetering van de bereikbaarheid om een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie en de mogelijkheden. 

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen rond Martiniplaza vanaf mei 2014, 
hebben wij u eind vorig jaar gemeld dat de strekking van uw motie zou 
worden betrokken hij het nog uit te voeren (bredere) onderzoek naar de 
toekomst van MartiniPlaza. In de vergadering van uw raadscommissie 
Onderwijs en Welzijn van 29 april 2015 heeft u - onder andere - onze brief 
(kenmerk 4954001) met daarin de opdrachtformuleringen voor deze 
onderzoeken besproken en aangevuld met het scenario 'verkoop 
Martiniplaza'. Binnenkort gaan de onderzoeken van start. Wij verwachten de 
resultaten van de in totaal drie onderzoeken eind 2015 met u te kunnen 
bespreken. 

Motie minimaliseren overlast voor bewoners Parkweg (mei 2014) 
U verzoekt ons te onderzoeken of extra (geluids)maatregelen getroffen 
kunnen worden voor bewoners aan de Parkweg. 

In onze brief van oktober 2014 hebben wij uw toegezegd maatregelen te 
nemen voor de ingebruikname van HOV-as West 3e fase (maart 2016) en 
hierover met bewoners in overleg te gaan. Inmiddels is het besluit genomen 
om de busremise van de Bornholmstraat te verplaatsen naar de Peizerweg. 
Dit zorgt voor extra bussen op de HOV-as West. 
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Wat de geluidseffecten daarvan zijn voor bewoners aan de Parkweg hebben 
we recent onderzocht en daama direct op II maart jl. met de bewoners 
besproken. Daar is afgesproken dat bewoners tot 30 april 2015 de tijd 
hebben om aan te geven of ze in aanmerking willen komen voor 
geluidsmaatregelen. Op 27 mei a.s. bespreken wij een voorstel voor 
geluidsreductie met de bewoners. Om de overlast te beperken hebben we in 
ieder geval ook afgesproken dat bijvoorbeeld lege bussen over de ringweg 
rijden zodat de bewoners daar geen last van hebben. Voor eind juli 2075 
willen wij met de betrokkenen finale afspraken hebben gemaakt zodat de 
overlast voor de bewoners aan de Parkweg zo minimaal mogelijk is. Daarna 
zullen direct uw raad informeren. 

Motie "Vreemd aan de orde van de dag over pinautomaten in Hoogkerk" 
(mei 2014) 
U vaagt ons deze motie onder aandacht te brengen bij de directievoorzitters 
van de Rabobank en de ING bank teneinde in Hoogkerk en in de toekomst 
andere wijken geldopname per wijk 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar 
te houden. 

Ondememers en bewoners hebben zich sterk gemaakt om een 24/7-
bereikbare geldautomaat voor de wijk te behouden. De reden dat zowel de 
ING als Rabobank hebben besloten de huidige automaten op te heffen is van 
verzekeringstechnische aard (als gevolg van veiligheid woningen; toename 
van plofkraken). 
Er is gesproken met Rabobank en ING. Heropenen van een 24/7-bereikbare 
automaat is erg duur, zowel qua investering als jaarlijks onderhoud. Een 
gezamenlijke, 'witte' zuil is qua wetgeving nog niet toegestaan. Rabobank is 
bereid een extrapinautomaat in een AH-winkel bij te plaatsen, maar dat is 
contractueel niet mogelijk. ING is gevraagd een extra pinautomaat bij te 
plaatsen. Daarmee zouden de tekorten en ergernissen met de huidige 
beperkte voorziening zijn opgelost. Het probleem is nog niet opgelost; het is 
nog wachten op een reactie van de ING. 

Martiniplaza (juli 2014) 
U heeft ons met deze motie verzocht inzicht te geven in de financiele 
gesteldheid en de inteme bedrijfsvoering van MartiniPlaza. U wenst tevens 
een concreet exploitatie en investeringsplan voor de eerder toegekende 
6,6 miljoen euro ten behoeve van achterstallig onderhoud. U heeft besloten 
eerst 2,4 miljoen euro ter beschikking te stellen en over de overige 
4,2 miljoen euro te besluiten nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. 

Wij hebben u eind vorig jaar gemeld dat bij de strekking van deze motie bij 
het nog uit te voeren (bredere) onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza 
wordt betrokken. 
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In de vergadering van uw raadscommissie Onderwijs en Welzijn van 29 april 
2015 hebben wij met u gesproken over de rapportage van het achterstallig 
onderhoud over 2014 en u voorgesteld om het resterende budget voor het 
achterstallig onderhoud ad €4,2 miljoen ter beschikking te stellen. Hiermee 
kan het vastgestelde achterstallig onderhoudplanmatig en efficient worden 
uitgevoerd. Het raadsvoorstel staat als 
1-minuutinterventie geagendeerd voor uw raadsvergadering op 27 mei a.s. 
De verantwoording over 2014 sluit aan bij het investeringsplan over de jaren 
2014 t/m 2016. Onder meer tijdens het bezoek aan Martiniplaza op 
12 februari 2015 en tijdens uw raadscommissie op 29 april heeft u nadere 
informatie gekregen over de financiele situatie van MartiniPlaza. Zoals 
toegezegd ontvangt u de jaarrekening 2014 na goedkeuring van de 
accountant en vaststelling door de aandeelhoudersvergadering, die uiterlijk 
op 1 juli 2015 plaatsvindt. 
Op het gebied van de inteme bedrijfsvoering zijn stevige maatregelen 
getroffen. De interim-directeur van MartiniPlaza heeft u daarover tijdens het 
genoemde werkbezoek ge'informeerd. Wij verwachten voor de zomer een 
nadere uitwerking van de plannen om tot een efficiente en doelmatige 
organisatie te komen, waarmee de kostenstructuur in lijn komt met de 
fluctuerende inkomsten. 

Moties debat Zuidelijke Ringweg (juni 2014) 
Op 25 juni 2014 heeft uw raad meerdere moties ingediend over de 
Tussenstand Tracebesluit, Helperzoomtunnel Zuidelijke ringweg: de 'moties 
luchtkwaliteit Aanpak Ring Zuid' en 'Diffractiestroken of geluidsgoten' zijn 
nog niet afgehandeld, omdat de voorbereiding hiervan nog plaatsvindt. 

Ten aanzien van de Motie Luchtkwaliteit kunnen wij u melden dat wij in 
gesprek zijn met provincie over dit onderwerp. De verkenningen naar 
mogelijke diffractiestroken of geluidsgoten zullen in het najaar 2015 worden 
opgepakt (dat is tijdens de aanbestedingsfase) door ARZ. Wij zullen u nader 
informeren over de uitkomsten van de verkenningen, de datum hangt mede af 
van eventuele besluitvorming door de verschillende partijen. 

Motie inzet werkzoekende bouwvakkers in aardbevingsgebied 
(September 2014) 

De komende jaren zullen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen 
50.000 woningen worden versterkt en hersteld. Dit biedt veel 
werkgelegenheidskansen in de bouwsector voor werkzoekenden en jongeren 
op LBO en MBO niveau. In de motie verzoekt de raad het college in gesprek 
te gaan met betrokken partijen rondom het aardbevingsdossier (zoals de 
NAM, de Provincie Groningen, Bouwend Nederland, Woningcorporaties en 
andere gemeenten) en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk werkzoekende 
bouwvakkers uit de stad en provincie aan het werk gaan. 
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Daamaast verzoekt de raad om de MBO instellingen hier nog intensiever bij 
te betrekken zodat zij hun kennis ter beschikking kunnen stellen en nieuwe 
methoden kunnen ontwikkelen voor het aardbevingsbestendig bouwen. 
U vraagt hierbij aandacht voor: 

- het naast het MBO ook de hogere kennisinstellingen bij het 
aardbevingsdossier te betrekken; 
de term ruim baan steviger neer te zetten zodat (uitsluitend) 
werkzoekende bouwvakkers uit de stad en regio voor dit werk in 
aanmerking komen. 

Naast de gesprekken binnen het aardbevingsdossier via de Economic Board 
en de Dialoogtafel heeft wethouder van Keulen bij de totstandkoming van de 
Economische Agenda 2015-2019 een aparte ronde gemaakt langs een aantal 
van de genoemde partijen en het belang om werkloze werkzoekenden uit de 
bouw in de regio aan het werk te helpen onder de aandacht gebracht. Zo 
hebben een 15-tal infra bedrijven en Bouwend Nederland een stichting 
opgericht "Stichting Goed Werk" waarin zij mensen met een afstand in dienst 
nemen. Ook het GOA-infra vervult een dergelijke functie. Vanuit deze 
organisaties worden werknemers ingezet op de vraag van verschillende 
deelnemende bedrijven. De duurzaamheid verbetert, vraag en aanbod worden 
beter op elkaar afgestemd en voor werknemers zijn er meer kansen op het 
behalen van kwalificaties. 
In dit kader wordt nauw samengewerkt met het bureau Social Return voor 
Social Return on Investment (SROI). Daarnaast is via de gemeentelijk inkoop 
van de gemeente Groningen aandacht voor inzet van werkzoekenden in de 
bouw. In een brief aan de raad waarin schriftelijke vragen ex art 41 van de 
raadsfracties SP en PVDA m.b.t. aanbestedingsprocedure grote projecten en 
bevordering werkgelegenheid is hier aandacht voor geweest (kenmerk 
4908093). Verder is een kwartiermaker eind 2014 aangesteld om het EPI 
kenniscentrum op te zetten en verder uit te bouwen. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de RUG, de Hanzehogeschool, het Alfa-
college en de NAM. Op verschillende niveaus (mbo, hbo en universitair) 
worden aardbevingsspecialisten opgeleid. 
Het belang om onze werkzoekenden in de bouw aan het werk te helpen blijft 
onze aandacht houden en wij zullen dit blijven faciliteren. 

Motie Ruimte voor vluchtelingen I.S. (Vreemd aan de orde van de dag, 
September 2014)) 
U verzoekt ons in contact te treden met het COA en de mogelijkheden te 
onderzoeken om binnen de gemeentegrenzen raimte te bieden aan 
vluchtelingen en de raad daarover voor de begroting te rapporteren. 
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In onze brief van 12 november 2014 (kenmerk 4687538) hebben wij u 
ge'informeerd over ons contact met het COA over de wijze waarop de 
gemeente Groningen het COA tegemoet kan komen in de opvang van 
vluchtelingen. 
Voorafgaand aan de gesprekken met het COA hebben wij het aanbod aan 
eigen vastgoed en vastgoed van derden ge'inventariseerd. In de gesprekken 
heeft COA aangegeven ge'interesseerd te zijn in opvangvoorzieningen voor 
twee categorieen vluchtelingen. Enerzijds asielzoekersscentra (AZC) voor 
vluchtelingen die opvang krijgen in afwachting van hun asielprocedure en 
anderzijds opvangvoorzieningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus 
(statushouders). Als blijkt dat een van de plannen, de verbouw van een 
kantoorgebouw of het realiseren van nieuwbouw, als levensvatbaar wordt 
aangemerkt, dan zullen we in een breed samengestelde werkgroep de plannen 
beoordelen. Hierbij nemen we aspecten mee als de omvang van de locatie, 
veiligheid, de inpasbaarheid ten opzichte van omringende woonwijken en de 
aanwezigheid van voldoende (onderwijs)voorzieningen in de nabije 
omgeving. Ook zullen we hierbij de financiele consequenties betrekken. 
Zodra er meer duidelijkheid is over concrete plannen informeren wij u 
hierover. 

Motie drie meter is beter (September 2014) 
Met deze motie wordt verzocht te bezien of in de voor te bereiden 
aanbesteding voor de Tunnel Paterswoldseweg een verbreding van de 
fietspaden naar 2 x 3 meter op te nemen is als een 'uitdaging aan de 
aannemer' en uw raad hierover te informeren bij het Ontwerp Tracebesluit. 
De verbreding mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de naastgelegen 
openbare mimte. 

Tijdens de raadsvergadering hebben wij aangegeven dat de verwachtingen 
over het kunnen verbreden van het fietspad niet te hoog gespannen kunnen 
zijn; de ruimte in hetplangebied is beperkt. 
Wij hebben uitvoering gegeven aan uw motie en zijn met de opdrachtgever 
van de tunnel - ProRail - in gesprek. Met ProRail is afgesproken dat zij 
ervoor zullen zorgen dat dit expliciet als 'te onderzoeken mogelijkheid' in de 
opdracht wordt meegenomen. Wij informeren uw raad over het onderzoek 
van de mogelijkheden, ten tijde van het Ontwerp Tracebesluit. 

Motie Oog voor kleine ondememers (oktober 2014) 
Uw raad vindt dat de levendigheid niet alleen op de zondagen maar ook op 
doordeweekse dagen een extra boost kan gebruiken. Met deze motie vraagt u 
ons ons evenredig in te zetten om de aantrekkelijkheid van de stad ook op 
andere dagen van de week te stimuleren en het gevoerde beleid na een jaar te 
evalueren. 
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De uitvoering van de motie past binnen het lopende beleid van 
Evenementenprogramma binnenstad. Hierbij is sprake van 
evenementenspreiding in geografische zin, dagen in de week en perioden van 
het jaar. De motie past bovendien binnen het lopende detailhandel beleid. 
Hierbij stimuleren wij dat ondememers zich per winkelstraat organiseren, 
zodat zij mogen experimenteren met de openbare ruimte en samen activiteiten 
organiseren. Ook via het steunen van het Servicepunt Detailhandel dragen 
wij bij aan de organisatiekracht van ondememers in onder andere de 
Oosterstraat, Damsterkwartier, Nieuwe Ebbingestraat en Ellebogenbuurt. 

Eind 2014 hebben we een nieuw motto gelanceerd binnen de bestaande 'Er 
gaat niets boven Groningen '-campagne om de verruimde winkeltijden te 
ondersteunen. We hebben bewust gekozen voor het motto 'Alle dagen welkom 
in Groningen'. Daarmee willen we laten zien dat je in Groningen alle dagen 
kunt winkelen, theater, film of museum kunt bezoeken of uit eten kunt gaan. 
Op 27 mei 2015 spreekt uw raad zich uit over de invoering van betaald 
parkeren op zon- en feestdagen. Naast andere doelen streeft ons college met 
dit voorstel gelijke uitgangspunten na voor parkeren op alle dagen waarop 
winkels open mogen zijn. 

We verwachten u in juni 2015 een brief te sturen met een schets van de 
mogelijkheden voor de evaluatie van 'De levendige stad, ook op zondagen'. 
Nadat uw raad zich hierover heeft uitgesproken, kan de uitvoering van start 
gaan. 

Motie Maatwerk communicatie (oktober 2014) 
U verzoekt ons bij de communicatie over de veranderingen in de zorg 
speciale aandacht te besteden aan mensen die de Nederlandse taal niet of 
beperkt machtig zijn, kampen met laaggeletterdheid, digitale vaardigheden 
ontberen en/of sociaal en verbaal minder weerbaar zijn. U verzoekt verder 
deze communicatie vooraf voor te leggen aan de bestaande adviesraden (zoals 
het Wmo-platform, SOOG, Adviesraad gehandicaptenbeleid en 
Ouderenraad). En u wilt dat wij bij intakes, "keukentafelgesprekken" en 
bezwaarprocedures de zorgvragers actief te wijzen op de mogelijkheid daarbij 
een belangenbehartiger naar keuze te betrekken. 

Op 20 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Ook wij zijn van mening dat een goede communicatie richting onze burgers 
van essentieel belang is. Daarom brengen we door allerlei vormen van 
actieve communicatie onze burgers op de hoogte van deze veranderingen. We 
zetten bijvoorbeeld in op begrijpelijke brieven en het verstrekken van heldere 
mondelinge informatie via keukentafelgesprekken. 
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Dit ondersteunen we met begrijpelijke stads brede communicatie in onder 
andere de Gezinsbode en de WIJ website. Op deze website, evenals in onze 
advertenties in de Gezinsbode, geven we bovendien in de Engelse taal aan 
waar mensen met vragen terecht kunnen. Onze zorgpartners vragen we om de 
informatie te delen en de vertaalslag te maken naar hun eigen doelgroepen. 
Indien nodig, kan er gebruik worden gemaakt van een tolk. Verder delen en 
bespreken we onze communicatie uitingen met de adviesraden. Tenslotte 
wijzen we zorgvragers actief op de mogelijkheid om een belangenbehartiger 
naar keuze te betrekken bij intakes en gesprekken. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Experiment Huishoudelijke Hulp (oktober 2014) 
Uw motie heeft een opdracht aan het college als gevolg, die inhoudt dat 
samen met betrokkenen, zoals burgers, wijkorganisaties en 
woningbouwverenigingen geexperimenteerd gaat worden met andere 
organisatievormen van de huishoudelijke hulp (zoals wijkcorporaties of 
vouchers). Burgers moeten worden uitgedaagd om na te denken over nieuwe 
vormen yan hulp. 

Op 19 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
We zijn op de volgende wijze met deze motie aan de slag gegaan. 
The right to challenge hebben we alvast opgenomen in de Nadere regels 
Wmo. Daarmee hebben we (deels) invulling gegeven aan onze toezegging dat 
burgers het recht krijgen de gemeente uit te dagen. Naast het regelen van dit 
formele aspect zijn we het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van de 
verschillende Wmo-adviesraden die ons van advies voorzien met betrekking 
tot huishoudelijke hulp. We doen dat om te bepalen waar en op welke wijze er 
behoefte is aan andere vormen van huishoudelijke hulp. Maar ook om te 
onderzoeken hoe we dat het best aan kunnen pakken. 
Daarnaast onderzoeken we momenteel welke kaders nodig zijn voor het 
uitvoering geven aan the right to challenge. 
Ook gaan we het gesprek aan met innoverende zorgaanbieders. Overigens 
hebben innoverende vormen van zorg in het inkooptraject onze nadrukkelijke 
aandacht zoals u weet. 
Landelijk is er grote belangstelling voor het werken met vouchers of 
dienstencheques. De administratieve lasten daarbij zijn echter aanzienlijk 
voor de gemeente. Op dit moment doet het ministerie van VWS onderzoek 
naar de wensen en behoeften van gemeenten voor een landelijke standaard. 
Er worden voorbereidingen getroffen om dit landelijk systeem aan gemeenten 
en aanbieders beschikbaar te stellen. We wachten dit af alvorens zelf een 
systeem te ontwikkelen. 
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Tenslotte willen we u graag laten weten dat er al op vernieuwende wijze 
wordt gewerkt. Bijvoorbeeld vanuit het Wijkbedrijf Selwerd, waar 
zorgorganisatie ZINNen het Alfacollege de handen ineen hebben geslagen en 
jongeren opleiden in de zorg. De aansluiting bij het Wijkbedrijf zorgt ervoor 
dat jongeren de kans krijgen werkervaring op te doen, terwiji de bewoners 
van Selwerd (gratis) huishoudelijke hulp krijgen. 
We houden u graag op de hoogte van de hier aangegeven aanpak en 
ontwikkelingen. 

Motie Medezeggenschap jeugdigen en ouders (oktober 2014) 
U verzoekt het college in de afspraken met de aanbieders van jeugdhulp en de 
nadere regels op te nemen dat jongeren in staat gesteld worden 
clientmedezeggenschap uit te oefenen in de instelling waar zij jeugdhulp 
verkrijgen. Dat ouders in staat gesteld worden ouderzeggenschap uit te 
oefenen in de instelling waar hun kind jeugdhulp krijgt. En specifiek 
onderscheid wordt gemaakt in medezeggenschap door jongeren en door die 
van ouders. 

Op 19 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Evenals u hechten ook wij aan een stem voor zowel jongeren als hun ouders. 
Daarom zijn we, in overleg met het Regionaal Inkooporgaan Groninger 
Gemeenten (RIGG), in gesprek met de aanbieders van jeugdhulp over de 
gewenste invulling van de medezeggenschap. Dit leggen we vervolgens vast 
in de contracten voor 2016. Verder onderzoeken we hoe we het onderdeel 
medezeggenschap uitwerken in de nadere regels jeugdhulp. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie De stem van jongeren (oktober 2014) 
U verzoekt het college een geschikte manier te vinden om in gesprek te gaan 
met kinderen en jongeren met als doel gezamenlijk vorm te geven aan de 
nieuwe jeugdhulp. Daarbij gebmikmakend van ervaringen elders in het land. 

Op 20 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Via het RIGG onderzoeken we alle mogelijkheden met betrekking tot 
participatie van kinderen en jongeren bij jeugdhulp. We denken hierbij 
bijvoorbeeld aan een kinder- en jongerenplatform dat verbonden is aan het 
RIGG. Daamaast zijn we ook binnen de gemeente Groningen aan het 
onderzoeken op welke wijze we dit vorm kunnen geven. 
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Wij verwachten dat dit onderzoek rond de zomer van 2015 is afgerond. Over 
de uitkomsten zullen wij u informeren. 

Motie Rekenhulp eigen bijdrage (oktober 2014) 
Met de motie verzoekt u ons te onderzoeken of het mogelijk is een online 
rekenhulp te ontwikkelen voor het berekenen van de eigen bijdrage in de zorg 
op de gemeentelijke website, naar voorbeeld van de rekenhulp voor de 
belastingdienst bij zorg-, kinderopvang- en huurtoeslag. 

Op 19 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Net als de raad hechten wij ook belang aan het verstrekken van goede 
informatie aan onze burgers. We hebben vastgesteld dat de CAK rekenhulp 
sinds oktober weliswaar verbeterd is, maar zeker nog niet optimaal Sinds 
april jl. is onze eigen 'rekentool' op onze gemeentelijke website operationeel, 
WijGroningen.nl. Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Familiegroepsplan (oktober 2014) 
Met de Jeugdwet hebben ouders het recht om eerst een familienetwerkberaad 
te houden waar een Familiegroepsplan opgesteld kan worden. De raad 
verzoekt het college uit te werken op welke wijze het recht op het maken van 
een Familiegroepsplan in de jeugdzorg mogelijk is en deze uitwerking voor te 
leggen aan de raad. 

Op 19 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Ook wij vinden het versterken van de eigen kracht en de regie van de 
hulpvrager, met inzet van het sociale netwerk, belangrijk. Per 1 januari 2015 
hebben we daarom het familiegroepsplan opgenomen in de werkprocessen 
van de Vemieuwing Sociaal Domein. In de praktijk werkten we al met een 
ondersteuningsplan. Het familiegroepsplan hebben we hierin nu 
ge'integreerd. 
In onze communicatie zullen we hier ook aandacht aan blijven besteden. 
Deze werkwijze waarbij de hulpvrager zelf zo nodig met het netwerk of 
(onafhankelijke) clientondersteuning, een ondersteuningsplan op stelt, is nog 
volop in ontwikkeling en zowel hulpverleners als hulpvragers moeten er nog 
ervaring mee op doen. We gaan dan ook de gang van zaken in de praktijk 
volgen met als doel al lerende de uitvoeringspraktijk te verbeteren. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 
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Motie Inzichtelijke informatieverstrekking bij evenementen (oktober 
2014) 
Evenementenorganisatoren hebben een informatieplicht naar omwonenden en 
andere belanghebbenden. U verzoekt het college om de organisatoren bij de 
vergunningsaanvraag te verplichten aan te geven op welke manier zij 
betrokkenen informeren. Daarbij verzoekt u de aanvraag op dit punt te toetsen 
en bij niet nakomen van de afspraken consequenties hieraan te verbinden. 

Tijdens uw raadscommissie vergadering Beheer en Verkeer d.d. 13 mei 2015 
heeft u onze brief 'Reactie moties en toezeggingen evenementen', reg.nr 
4946217 besproken. Ter afronding van de discussie heeft de voorzitter 
geconcludeerd dat de betreffende moties afgehandeld zijn. 
Het betreft hier de moties: Inzichtelijke informatieverstrekking bij 
evenementen, Dancefeesten in parkeergarages, Les de dorst en Weet waar je 
aan begint. 

Motie Dancefeesten in parkeergarages (oktober 2014) 
Met deze motie verzoekt u het college te onderzoeken of gemeentelijke 
parkeergarages als locatie voor dancefeesten en evenementen dienst kunnen 
doen. 

Tijdens uw raadscommissie vergadering Beheer en Verkeer d.d. 13 mei 2015 
heeft u onze brief 'Reactie moties en toezeggingen evenementen', reg.nr 
4946217 besproken. Ter afronding van de discussie heeft de voorzitter 
geconcludeerd dat de betreffende moties afgehandeld zijn. 
Het betreft hier de moties: Inzichtelijke informatieverstrekking bij 
evenementen, Dancefeesten in parkeergarages, Les de dorst en Weet waar je 
aan begint. 

Motie Les de dorst! (oktober 2014) 
U verzoekt het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid en de 
gevolgen van het verplicht stellen van evenementenorganisatoren om bij 
middelgrote en grote evenementen tappunten beschikbaar te stellen voor het 
gratis vullen van flesjes of bekertjes. Tevens verzoekt u het college te 
onderzoeken of vaste tappunten gerealiseerd kunnen worden op de grote 
evenementenlocaties. 

Tijdens uw raadscommissie vergadering Beheer en Verkeer d.d. 13 mei 2015 
heeft u onze brief 'Reactie moties en toezeggingen evenementen', reg.nr 
4946217 besproken. Ter afronding van de discussie heeft de voorzitter 
geconcludeerd dat de betreffende moties afgehandeld zijn. 
Het betreft hier de moties: Inzichtelijke informatieverstrekking bij 
evenementen, Dancefeesten in parkeergarages, Les de dorst en Weet waar je 
aan begint. 
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Motie Zet tuin op de kaart (november 2014) 
In de raad van 26 november 2014 is bij de bespreking van het 
bestemmingsplan Binnenstad de motie van Partij vd Dieren, Groen Links en 
SP aangenomen. In de motie wordt het college verzocht om bij 
vergunningverlening voor percelen die niet als Tuin of Groen zijn bestemd, 
maar wel in de praktijk een dergelijke functie vervullen, actief te adviseren 
over het plaatsen van groene daken ter plaatse. Tevens wordt verzocht om het 
plaatsen van groene daken als compensatie voor verlies aan stadgroen 
(waaronder bomen) nadmkkelijk te stimuleren, wanneer groencompensatie 
niet anderszins mogelijk is. 

We brengen momenteel een aantal optics in kaart. Het gaat hierbij om het 
informeren (passief en actief) bij vergunningverlening, het aanpassen van 
beleidsregels met betrekking tot groencompensatie, het actief benaderen van 
eigenaren van platte daken in de binnenstad en het aanpassen van de 
bestaande subsidieregeling om groene daken financieel aantrekkelijker te 
maken. Wij zullen u in September 2015 nader informeren over de stand van 
zaken. Daarnaast willen we bij een op te zetten manifestatie over het wonen 
in en rond de binnenstad (waar we in de woonvisie nader op ingaan) ook het 
onderwerp groene daken expliciet betrekken. 

Motie Energie Monitor (november 2014) 
Met uw motie verzoekt u het college een jaarlijkse 'energie monitor' in te 
stellen waarin gerapporteerd wordt over de stand van zaken op het gebied van 
energiegebruik in de gemeente Groningen. 
U vraagt in de Energie Monitor in ieder geval op te nemen: 

- (een schatting van) Het totale energieverbruik van de gemeente 
Groningen in het desbetreffende jaar, uitgedmkt in Megawattuur 
(Mwh). 
(een schatting van) De totale hoeveelheid duurzaam opgewekte 
energie binnen de gemeente Groningen in het desbetreffende jaar, 
uitgedmkt in Mwh, aangevuld met een uitsplitsing in de verschillende 
vormen zoals windenergie, zonne-energie, geothermie, etc. 

- Een overzicht van alle gemeentelijke projecten specifiek op het gebied 
van energie en (een schatting van) de hoeveelheid energiebesparing 
c.q. duurzaam opgewekte energie die zij in het desbetreffende jaar 
opleveren, afgezet tegen de kosten per project in Euro's. 
De mutaties in alle bovenstaande ten opzichte van voorgaande jaren. 
Een prognose van de energiebesparing c.q. duurzaam opgewekte 
energie per project in toekomstige jaren. 

U verzoekt tenslotte bij ieder voorstel voor een project specifiek op het 
gebied van energie een inschatting weer te geven van de totale 
energiebesparing c.q. duurzame energieopwekking die het project zal 
opleveren. 
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De bedoeling van de Energie Monitor is dat inzichtelijk kan worden gemaakt 
of de gemeente op schema ligt en om een afweging te kunnen maken van de 
kosten en baten per project. 

De motie past goed in de beleidsvoornemens van het college. Omdat het 
energiebeleid een koers is voor een lange termijn lijkt het nuttig om van te 
voren te weten welk effect van afzonderlijke maatregelen mag worden 
verwacht. Vervolgens kan periodiek worden geevalueerd of de maatregelen 
zijn uitgevoerd, welk effect deze hebben en hoe het overall-energiegebruik 
van de stad gewijzigd is. Hiermee kan het beleid gericht worden bijgesteld op 
weg naar het lange termijn doel. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
gemeente in veel gevallen niet zelf de uitvoerder van maatregelen is. Het 
welslagen van plannen is vaak afhankelijk van de samenwerking met 
marktpartijen, nutsbedrijven, netwerkbeheerders en kennis-instellingen. 
In maart is opdracht gegeven aan een extern bureau om een 
monitoringssysteem te ontwikkelen voor het energieprogramma. De 
werkzaamheden zijn intussen in voile gang. Verwacht wordt dat een eerste 
versie in mei kan worden gepresenteerd. Dit systeem beoogt het mogelijk te 
maken jaarlijks te rapporteren over de vorderingen met de verschillende 
sporen van het energieprogramma. 
Daarbij wordt zowel gekeken naar de resultaten die een rechtstreeks gevolg 
zijn van de inzet van de gemeente als naar projecten waarbij de gemeente 
enige betrokkenheid heeft. Ook worden verschuivingen in de Groningse 
energiehuishouding in algemene zin in beeld gebracht. 

Motie Aanvullend gaswinningsakkoord (december 2014) 
Met uw motie verzoekt u het college om: 

alles in het werk te stellen om de uitvoering van het Akkoord te 
verbeteren en te versnellen; 
samen met de Provincie bij de NAM en het Rijk te bewerkstelligen 
dat er een aanvulling op het Akkoord komt, waarin in ieder geval 
wordt geregeld dat er voldoende passende voorzieningen en financiele 
middelen beschikbaar komen voor alien die hinder/schade 
ondervinden van de aardbevingen, maar tot nu toe buiten de 
werkingssfeer van het huidige Akkoord vallen; 
de belangen van de burgers te beschermen door er, samen met de 
Provincie, bij het Rijk op aan te dringen de publieke belangen zeker te 
stellen, door het borgen van de kwaliteit en het versnellen van de 
aanpak van de problemen, waarbij een grotere rol voor de 
Rijksoverheid is voorzien; 
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Hoewel wij gezamenlijk met de regio en de provincie optrekken heeft de stad 
Groningen inmiddels een eigen regeling met het Rijk getroffen. Momenteel 
wordt er druk gewerkt aan de oprichting van een overheidsdienst waarin 
gemeenten, provincie en Rijk gezamenlijk werken aan een herstel, versterking 
en opbouw. Feitelijk wordt er conform uw motie gehandeld, met als 
kanttekening dat de eigen rol en belangen van de stad Groningen niet uit het 
oog worden verloren. We vatten uw motie op als een ondersteuning van de 
huidige werkwijze en zullen onze aanpak van de aardbevingsproblematiek 
periodiek aan de raad blijven terugkoppelen in de commissie F&V en 
door middel van voortgangsrapportages van het programma aardbevingen. 
We achten de motie hiermee afgehandeld. 

Motie Goed wonen in de Binnenstad (december 2014) 
U verzoekt ons met deze motie om in te verschijnen woonvisie voor de 
Binnenstad aan te geven hoe en zo mogelijk op welke locaties zich kansen 
voordoen voor nieuw- en verbouw voor verschillende doelgroepen. U wilt 
ook onderzocht hebben welke maatregelen (en waar), op onder meer het 
gebied van kamerverhuur en woningsplitsing, wenselijk en noodzakelijk zijn 
om kansen te bieden aan verschillende doelgroepen. 

Zowel in de Woonvisie als in de Binnenstadsvisie, die uw raad op 24 juni a.s. 
krijgt aangeboden, gaan we hier op in. In het kort: we willen op diverse 
locaties in en rond de binnenstad nieuwbouw voor diverse doelgroepen gaan 
stimuleren en dit gaat hand in hand met het aanpassen van het 
kamerverhuurbeleid voor de binnenstad. 

Motie Compensatie Jongerenhuisvesting (december 2014) 
U verzoekt ons college om naast de maatregelen die worden genomen om 
huisvesting van jongeren te beperken, gecompenseerd kunnen worden zodat 
de ontwikkeling van jongerenhuisvesting in de stad niet te zeer wordt 
belemmerd. 

Het uitgangspunt bij de actualisatie van de woonvisie en de herijking van het 
kamerverhuurbeleid is dat een ieder naar zijn zin in onze stad moet kunnen 
wonen. We streven daarbij naar balans in wijken, buurten en straten. Wij 
hebben uitvoering gegeven aan uw motie en onderzocht of we een integraal 
en samenhangend pakket van maatregelen kunnen ontwikkelen om dit te 
bereiken, waarbij ook gezorgd wordt dat er voldoende kwalitatief goede 
huisvesting voor jongeren blijft. In de Woonvisie hebben wij de uitkomsten 
hiervan toegelicht. 
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Motie Meer gas terug (februari 2015) 
U verzoekt het college, binnen het beleidsveld energie, ontwikkelingen die 
aardgasonafhankelijkheid stimuleren prioriteit te geven en in overleg te gaan 
met lokale partners over de wijze waarop aardgasonafhankelijkheid kan 
worden bewerkstellig. Op die manier dient zowel de aardgaswinning te 
worden n en kan de doelstelling 'energieneutraal in 2035' gehaald worden. U 
vraagt ons over de resultaten te rapporteren. 

In het nieuwe programma Groningen Geeft Energie 2015-2018 zetten wij vol 
in op duurzame energieopwekking. Het programma ligt in mei voor aan de 
raad. Door in te zetten op duurzame energieopwekking willen wij in 2035 een 
energieneutrale stad zijn. In het programma beschrijven wij ook dat de 
gemeente dat niet alleen kan bereiken, maar dat daarvoor samengewerkt 
moet worden met lokale partners. Het programma Groningen Geeft Energie 
maakt daarmee duidelijk hoe invulling wordt gegeven aan bovenstaande 
motie. 

Motie Taskforce Gastransitie Groningen (februari 2015) 
U verzoekt ons college met een concreet voorstel te komen hoe de handen 
ineengeslagen kunnen worden met het regionale bedrijfsleven en de regionale 
kennisinstellingen, zoal Energy Acadamy Europe en Energy Valley. Om 
daarmee 'in Den Haag' te bewerkstelligen dat deze kennis en innovatiekracht 
uit het Noorden daadwerkelijk gebruikt wordt voor de gastransitie 
(vanaf 1 januari 2015) en energietransitie. 

Op dit moment wordt er samengewerkt met het regionale bedrijfsleven en de 
regionale kennisinstellingen om de energietransitie te stimuleren. Dit gebeurt 
in het kader van het energieprogramma 'Groningen geeft energie' en het 
Noordelijke energieakkoord 'SWITCH'. Binnen SWITCH wordt in spoor drie 
ook gewerkt aan de gastransitie. De Gemeente Groningen is mede opsteller 
van 'SWITCH' en werkt dan ook in dat kader aan de gastransitie. Dit gebeurt 
in samenwerking met andere Noordelijke overheden en Energy Valley. In 
SWITCH wordt ook de nadruk gelegd op 'Kennis, innovatie en proeftuinen', 
om de transitie te realiseren. En ook samenwerking met kennisinstellingen als 
Energy Academy Europe is een van de beoogde doelen van SWITCH. Deze 
samenwerking vervult de rol die de gevraagde Taskforce zou gaan vervullen. 
Ons advies is dan ook om door te gaan met deze samenwerking, die ook sterk 
gericht is op belangenbehartiging in Den Haag. Daarmee kan invulling 
gegeven worden aan uw motie. 
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Motie Gaswinning (februari 2015) 
U verzoek ons het kabinet duidelijk te maken dat de gemeenteraad van 
Groningen erop aandringt dat de gaswinning wordt temggedraaid naar een zo 
laag mogelijk niveau als voor de veiligheid en contractueel nodig is binnen 
een bandbreedte van 21 tot 30 miljard kuub. 

Op woensdag 25 maart 2015 heeft het college in een informele sessie uw 
raad bijgepraat. Deze informatie is, met een actualisatie op de behandelde 
onderwerpen, verwerkt in een brief aan de raad die het college 28 april 2015 
heeft vastgesteld. De brief gaat onder andere in op de stand van zaken met 
betrekking tot de overleggen met NAM, CVWen het Rijk maar geeft nog geen 
update over het beroep bij de Raad van State. 

Wij hebben van onze bevoegdheid gebruik gemaakt om beroep in te stellen 
tegen het winningsbesluit dat de minister van Economische Zaken op 30 
Januari 2015 heeft genomen. De basis van het beroepschrift is dat geen gas 
wordt gewonnen indien de veiligheid niet gegarandeerd wordt. Dat betekent 
tenminste dat in elk geval geen enkel risico wordt aanvaard dat louter 
financiele belangen van de staat dient en voorts dat daarboven niet anders 
wordt geproduceerd ten behoeve van de binnenlandse leveringszekerheid 
waarvoor geen enkel alternatief bestaat en daarbij bovendien op voorhand 
zodanige maatregelen zijn genomen en voorschriften zijn gesteld dat 
verzekerd is dat zich geen veiligheidsrisico's zullen voordoen. De zitting van 
de beroepsprocedure zal plaatsvinden op 10 September 2015 met een 
mogelijke uitloop naar II September. De minister heeft inmiddels aangegeven 
dat hij op 1 Juli 2015 een nieuw besluit zal nemen. 

Motie Zonnige perronkappen (februari 2015) 
Wij hebben als gemeente Groningen vergaande ambities op het gebied van 
duurzaamheid en willen in 2035 energie neutraal zijn. Er zijn landelijke 
voorbeelden van perronkappen op stations (zoals in Utrecht) die zijn voorzien 
van innovatieve zonnepanelen met koud gebogen glas. In deze motie wordt 
voorgesteld om te onderzoeken of de perronkappen bij het Hoofdstation ook 
van dergelijke innovatieve zonnepanelen kunnen worden voorzien. 
U verzoekt ons als college om ProRail te verzoeken om onderzoek te laten 
uitvoeren voor de toepassing van innovatieve zonnepanelen. 

Wij hebben u ook op 25 maart jl. per brief ge'informeerd (kenmerk 4920109) 
over onze gezamenlijke duurzame ambitie met betrekking tot het 
Hoofdstation. 
U heeft ons gevraagd om ProRail te verzoeken onderzoek te laten uitvoeren 
vluchtelingen voor de toepassing van innovatieve zonnepanelen op de 
kappen. Hoewel wij niet de eigenaar van de kappen zijn/worden en dit 
onderdeel van het project ook niet financieren gaan we ProRail vragen om 
het door u gevraagde onderzoek uit te voeren. 



 

Collegebrief - Voortgang openstaande moties in aanloop naar Voorjaarsdebat 2015

366

Gemeente 

Bladzijde 32 a woningen 
Onderwerp Voortgang Openstaande moties X ^ 

in aanloop naar Voorjaarsdebat 2015 

Aandachtspunt hierbij is wel het monumentale karakter van de bestaande 
perronkappen. Zonnepanelen mogen geen onacceptabele afbreuk doen aan 
deze monumentale onderdelen van het Hoofdstation. Wij hopen u eind 2015 
te kunnen informeren over de mogelijkheden voor de toepassing van 
innovatieve zonnepanelen. 

Motie Informatievoorziening fietsparkeren op het station (februari 2015) 
Medio december 2014 is de stallingscapaciteit bij het Hoofdstation met 1.000 
stallingsplaatsen uitgebreid tot 10.000 in totaal. Hoewel de stallingsdruk hoog 
blijft, worden de bovenste verdieping van de Fietsflat en de nieuwe 
fietsvoorzieningen langs het Van Hallpad op dit moment onvoldoende 
gebruikt. U verzoekt ons dan ook te onderzoeken op welke manier de 
informatievoorziening rondom het fietsparkeren verbeterd kan worden, zodat 
ook deze stallingsplaatsen worden benut. 

Eind december 2014 is de stallingscapaciteit bij het Hoofdstation fors 
uitgebreid. De Fietsflat is voorzien van een extra etage met 3 70 
stallingsplaatsen en langs het Van Hallpad zijn 630 stallingsplaatsen op 
maaiveld aangelegd. In totaliteit beschikt het stationsgebied daarmee op dit 
moment over 10.000 stallingsplaatsen. Hoewel de stallingsdruk bij het 
Hoofdstation permanent hoog is en blijft, worden de nieuwe stallingsplaatsen 
nog onvoldoende gebruikt. De komende maanden willen we het 
stallingsgedragpositief be'invloeden door een betere communicatie en 
informatie voor fietsers. 
Wij zijn verheugd dat uw raad onze zorg deelt met betrekking tot de hoge 
parkeerdruk in het stationsgebied. Wij vinden net als u dat de aanwezige 
stallingsplaatsen zo efficient mogelijk gebruikt dienen te worden. 
Op 25 maart Jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4890219) 
welke maatregelen wij op de korte en middellange termijn nemen. 

Op korte termijn plaatsen we allereerst een oproep op de websites van de 
Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Daarnaast zullen we fietsers op 
ludieke wijze wijzen op het feit dat er onlangs nieuwe stallingsmogelijkheden 
zijn gerealiseerd langs het Van Hallpad en in de Fietsflat. Als beloning voor 
goed stallingsgedrag ontvangen fietsers een leuke attentie (voorzien van ons 
nieuwe 050 Fietsstad-logo). Ook plaatsen we bij de Fietsflat tijdelijke borden 
waarop fietsers kunnen zien dat er in de Fietsflat zelf nog voldoende 
stallingscapaciteit beschikbaar is. En verder onderzoeken we of het mogelijk 
is om via een digitaal signaleringsbord langs het Van Hallpadfletsers te 
verleiden hun fiets te stallen in de stallingsplaatsen aldaar en niet door te 
fietsen naar het stationsgebied. Gelijktijdig zetten we de aanwezige 
toezichthouders van WerkPro actief in om fietsers erop te wijzen dat er 
voldoende lege stallingsplaatsen in de Fietsflat en langs het Van Hallpad 
beschikbaar zijn. 
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Op middellange termijn besteden we tijdens de aankomende KEI-week extra 
aandacht aan de informatievoorziening in het stationsgebied voor wat betreft 
het fietsparkeren. We gaan met name eerstejaars studenten actief informeren 
over de stallingsmogelijkheden bij het Hoofdstation. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Statiegeld (april 2015) 
Tijdens de bespreking van de discussienota "Op weg naar een afvalloze Stad" 
is door uw raad aangegeven dat de statiegeldregeling ter discussie 
(afschaffing) staat, dat deze regeling zorgt dat meer dan 95% van het glas en 
plastic flessen gescheiden wordt ingezameld en dat uitbreiding van de 
regeling kan bijdragen aan het voorkomen van zwerfvuil. 
U heeft ons verzocht om via de VNG er bij de regering op aan te dringen de 
bestaande statiegeldregelingen in stand te houden en uit te breiden voor kleine 
PET-flesjes en drinkblikjes. En u te informeren over de uitkomsten van deze 
motie. 

Groningen is altijd sterk voorvechter geweest van behoud c.q. uitbreiding van 
de statiegeldregeling. Landelijk zijn in het kader van de Raamovereenkomst 
Verpakkingen 2013 - 2022 afspraken gemaakt tussen het Rijk het 
verpakkende bedrijfsleven en de VNG die tot meer preventie en hergebruik 
van kunststof qfral moeten leiden. Onderdeel van het daartoe behorende 
maatregelenpakket is dat de statiegeldregeling - waar het verpakkende 
bedrijfsleven en detailhandel van af willen - onder voorwaarden afgeschaft 
mag worden. De VNG heeft in 2012 ingestemd met het totale 
maatregelenpakket in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen. 
Medio 2016 zal de minister van I&M beoordelen en besluiten of het 
verpakkende bedrijfsleven aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. 
Het college zal de komende maanden in VNG-verband haar standpunt over 
de statiegeldregeling nogmaals kenbaar maken en trachten de minister te 
overtuigen om uiterst terughoudend te zijn inzake afschaffing van de 
statiegeldregeling. Wij zullen uw raad in december 2015 over de uitkomsten 
informeren in het kader van de besluitvorming door uw raad over het nieuwe 
afvalplan 2016 - 2020. 

Motie Afvallen (april 2015) 
Tijdens de bespreking van de discussienota "naar een afvalloze Stad" is door 
uw raad gerefereerd naar een experiment met verregaande afvalscheiding dat 
door de ROVA is gehouden onder 100 huishoudens in Overijssel. Dit 
experiment zorgde er voor dat de deelnemende groep bewoners 89% minder 
afval produceert ten opzichte van de rest van Nederland. 
Met deze motie verzoekt u ons de mogelijkheden te onderzoeken om een 
dergelijk experiment ook in Groningen uit te voeren en de uitkomsten 
daarvan aan u temg te koppelen. 
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Wij zullen de mogelijkheden binnen het kader van de nadere uitwerking van 
het afvalplan 2016 -2020 bezien. Deze nadere uitwerking vindt de komende 
maanden plaats. Wij verwachten uw raad in december 2015 een voorstel over 
het nieuwe afvalplan voor te leggen. Daadwerkelijke uitvoering van een 
experiment zal dan op zijn vroegst plaatsvinden in 2016. 

Motie Goede participatie vereist goede communicatie (april 2015) 
Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel verordeningen Participatiewet 
heeft u ons met deze motie verzocht dat de communicatie naar de doelgroep 
over het stelsel van bijstands-verplichtingen en bijbehorende maatregelen, 
wordt afgestemd met vertegenwoordiging van de doelgroep (clientenraad). 
Zodat er sprake is van een goede, passende en begrijpelijke communicatie. 

Wij hechten aan goede communicatie. Voor de nieuwe onderdelen 
Participatiewet is dit al in gang gezet. Langs allerlei kanalen (website, 
bijsluiter, beschikking en bij de intake) worden mensen ge'informeerd over 
hun rechten en plichten. Er ligt reeds een plan om de communicatie breder te 
trekken. De communicatie over de Participatiewet zal dit najaar worden 
meegenomen in het plan van aanpak dienstverlening in overleg met de 
doelgroep en tevens bij de evaluatie daarvan. Wij zullen u in 2016 
rapporteren hoe vaak een maatregel is opgelegd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon 050 367 8603 Bijlage(n) 0ns kenmerk 5 0 5 8 7 3 2 

Datum 11 -06 -2015 Uw brief van Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

U kent na lezing van de u toegezonden 'Voorjaarsbrief 2015' onze ambities 
op hoofdlijnen voor 2016 en verder. Daaraan ten grondslag ligt onder meer 
onze taxatie van externe en interne ontwikkelingen. Het financieel 
meerjarenbeeld van de gemeente maakt daarvan deel uit. 

Wij stellen u graag in staat het Voorjaarsdebat te voeren aan de hand van de 
meest actuele gegevens. Een aangescherpt financieel perspectief op basis van 
de op 1 juni verschenen Meicirculaire is inmiddels beschikbaar en 
presenteren wij u met deze brief. Bij de berekening van de nominale 
compensatie voor de begroting 2015 met doorwerking naar 2016 en verder is 
een fout gemaakt. Bij de eerdere berekening is ten onrechte een 
looncomponent over 2015 niet meegenomen. De effecten van de 
herberekening van de nominale compensatie voor de begroting 2015 met 
doorwerking naar 2016 en verder nemen we mee in deze brief. 

Wij verzoeken u deze ontwikkelingen te betrekken bij de behandeling van de 
Voortgangsrapportage 2015 1 (VGR 2015 1), de Voorjaarbrief 2015 en het 
bijbehorende financieel meerjarenbeeld 2016-2019 dat u op 1 juli a.s. 
vaststelt als uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2016. 

Hieronder diepen wij eerst de effecten van de Meicirculaire uit; daama die 
van de herberekening van de nominale compensatie en ten slotte betrekken 
wij beide ontwikkelingen op de VGR 2015 1 en het financieel perspectief 
2016-2019. 
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Meicirculaire 2015 
De zojuist verschenen Meicirculaire 2015 over het Gemeentefonds bevat 
informatie over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de 
jaren 2015 tot en met 2020. Hieronder gaan we in op: 

• wijzigingen voor het jaar 2015; 
• wijzigingen voor het meerjarenbeeld 2016-2019; 
• ontwikkelingen in de integratie uitkering Sociaal Domein; 
• enkele specifieke ontwikkelingen. 

Wijzigingen 2015 
De mutaties opgenomen in de Meicirculaire leiden per saldo tot een nadeel 
van 5,9 miljoen euro in 2015. Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door 
een neerwaartse bijstelling van het accres van landelijk 470 miljoen euro. 
Voor Groningen leidt deze bijstelling in 2015 tot een nadeel van 6,5 miljoen 
euro. Door positieve ontwikkelingen in de uitkeringsbasis (het aantal 
inwoners, bijstandsontvangers, woonruimten en dergelijke) ontstaat een 
voordeel van 0,6 miljoen euro in 2015. Per saldo ontstaat een nadeel van 5,9 
miljoen euro in 2015. 

Wijzigingen Meerjarenbeeld 2016-2019 
In de jaren 2016-2019 laat de Meicirculaire voordelige afwijkingen zien ten 
opzichte van het meerjarenbeeld dat we in de Voorjaarsbrief hebben 
gepresenteerd. In het onderstaande overzicht staan de afwijkingen per 
jaarschrijf. 

2016 2017 2018 2019 
Effect meicirculaire 2015 op meerjarenbeeld 
2016-2019 

1.571 265 776 826 

In 2016 is er sprake van een positief effect van 1,6 miljoen euro. Dit wordt 
met name verklaard door het feit dat het negatieve effect van de tweede fase 
van het groot onderhoud aan het gemeentefonds voor 2016 lager uitvalt dan 
geschat bij de Voorjaarsbrief 2015. 

In de jaren 2017-2019 worden de accressen neerwaarts bijgesteld. De 
negatieve effecten hiervan worden opgevangen door de positieve aanpassing 
op het effect van de tweede fase van het groot onderhoud. Ontwikkelingen in 
de uitkeringsbasis zorgen voor het positieve saldo in de jaren 2017-2019. 

Ontwikkelingen in de Integratie uitkering Sociaal Domein 
Met ingang van 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo 2015, de 
Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk voor het sociaal 
domein. De decentralisaties gaan in 2015 gepaard met een toevoeging aan het 
gemeentefonds van circa 10 miljard euro. 
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De middelen worden in de periode 2015-2017 beschikbaar gesteld via een 
integratie-uitkering binnen het gemeentefonds. Vanaf 2018 gaan de middelen 
over naar de algemene uitkering. 

Uit de Meicirculaire blijken de volgende wijzigingen in de integratie 
uitkering Sociaal Domein: 

2015 2016 2017 2018 2019 
Decentralisatie Wmo alle gemeenten -357 -4.995 -3.229 -3.970 -4.258 
Decentralisatie Wmo centrumgemeenten -1.165 -653 1.810 3.613 4.983 
Decentralisatie jeugdzorg -1.401 -2.189 -915 -428 -300 
Decentralisatie Participatiewet -556 -55 227 811 -263 
Totaal -3.479 -7.892 -2.107 26 162 

In principe worden deze mutaties verrekend met de sector en beinvloeden ze 
het saldo van het meerjarenbeeld niet. Op dit moment valt nog niet aan te 
geven in hoeverre deze kortingen in lijn zijn met de verwachte 
uitgavenverminderingen en daadwerkelijk volledig opgevangen kunnen 
worden binnen de betreffende sectoren. 

Overige ontwikkelingen 
In de circulaire worden specifieke taakmutaties gegeven en mutaties in 
decentralisatie- en integratie uitkeringen. Hieronder worden enkele mutaties 
toegelicht. In principe worden de mutaties verrekend met de betreffende 
sectoren. Het betreft: 

• Bodemsanering: Op basis van het convenant 'Bodem en ondergrond' 
worden extra middelen beschikbaar gesteld. Groningen ontvangt in 
2015 1,2 miljoen euro in de periode 2016-2020 en jaarlijks 0,8 
miljoen euro. 

• Wmo: De beschikbare bedragen voor de integratie uitkering Wmo zijn 
geactualiseerd. In 2015 ontstaat een nadeel van 129 duizend euro, in 
2016 een voordeel van 321 duizend euro en vanaf 2017 een voordeel 
van 765 duizend euro. 

• Vrouwenopvang: De middelen voor vrouwenopvang worden in 2016 
en 2017 verdeeld op basis van historic in plaats van objectief. Voor 
Groningen levert dit in 2016 en 2017 jaarlijks een voordeel op van 
416 duizend euro. 

o Maatschappelijke opvang: De verdeling van het budget voor 
maatschappelijke opvang is gewijzigd. In 2016 levert dit een nadeel 
op van 298 duizend euro en vanaf 2017 een nadeel van 591 duizend 
euro. 
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Herberekening nominale compensatie 2015 
Er heeft een herberekening plaats gevonden van de in 2015 te verstrekken 
nominale compensatie (bestemd voor het opvangen van loon- en 
prijsstijgingen). Bij de eerdere berekening is ten onrechte een looncomponent over 
2015 niet meegenomen. De herberekening leidt er toe dat het verwachte 
positieve resultaat op de nominale compensatie daalt van 7,2 miljoen euro (bij 
VGR 2015 1) naar 2,8 miljoen euro in 2015. Dit leidt tot een nadeel van 4,4 
miljoen in 2015. Deze aanpassing heeft een structurele doorwerking van 3,2 
miljoen euro vanaf 2016. 

Gevolgen voor VGR 2015 I en financieel perspectief 2016-2019 
In de voortgangsrapportage 2015-1 verwachtten we een positief saldo van 9,6 
miljoen euro in 2015. Na verwerking van het effect van de herberekening van 
de nominale compensatie en het effect van de Meicirculaire op de jaarschijf 
2015 verwachten we een nadelig resultaat van 0,7 miljoen euro in 2015, zoals 
hieronder aangegeven. 

Verwacht resultaat VGR 1 2015 + 9,6 
Mutaties 
Gemeentefonds n.a.v. meicirculaire 2015 -5,9 
Herberekening nom compensatie 2015 -4,4 

Actualisatie resultaat VGR 12015 -/- 0,7 

De ontwikkeling van het financieel perspectief na doorrekening van de totale 
thans te verwachten effecten daarop ziet u in de volgende tabel. 

2016 2017 2018 2019 
Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 
Voorjaarsbrief 2015 4.439 5.901 3.087 4.523. 
Knelpunten -5.456 -5.233 -1.887 -1.605 
Vrijval frictiebudget 1.500 
Financieel perspectief 2016-2019 
Voorjaarsbrief 2015 483 668 1.200 2.918 

Mutaties 
Gemeentefonds effect meicirculaire 
2015 1.571 265 776 826 
Effect herberekening nominale 
compensatie -3.231 -3.209 -3.188 -3.166 
Nieuw financieel perspectief 2016-
2019 -1.177 -2.276 -1.212 578 
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Voorlopige conclusie 
De geschetste ontwikkelingen zijn van invloed op het bij de Voorjaarsbrief 
2015 gepresenteerde financieel perspectief 2016-2019 en de eerste 
Voortgangsrapportage 2015. Ze onderstrepen - in lijn met de Voorjaarsbrief 
- eens te meer de noodzaak tot het doorvoeren van afgesproken bezuinigingen 
en behoedzaam investeren. 

We actualiseren het financieel perspectief in September opnieuw. 
Ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld het Parkeerbedrijf, de 
grondexplbitaties, de septembercirculaire en de belastingplicht volgend uit de 
invoering van de vennootschapsbelasting kunnen daartoe aanleiding geven. 
Nader onderzoek moot bovendien duidelijk maken of de kortingen op de 
integratie uitkering Sociaal Domein kunnen worden opgevangen binnen de 
betreffende sectoren. 

Vervolg 
De beschreven effecten betrekken we bij de voorbereiding van de 
ontwerpbegroting 2016. Uitgangspunt hierbij is een meerjarig sluitende 
begroting, waartoe we zo nodig maatregelen treffen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Jan Heslinga,                                            

Johan de Wittstraat 52, 

9716 CH GRONINGEN.                                                 Groningen, 26 juni 2015 

 

Gemeenteraad, Griffie, 

Grote Markte 1, 

Groningen. 

 

Betr.: Excuses, Stukken Raadsvergadering op woensdag 1 juli 2015 

          Inzake participatiemaatschappij & werk. 

 

 

Geachte dames, heren, 

 

INLEIDING 

Gisteren las ik het bericht in De Groninger Gezinsbode betreffende de Raadsvergadering op 

woensdag 1 juli 2015. Vanmiddag heb ik alleen de voorjaarsbrief met bijlagen gedwonload en 

geprint. Zo is er een onderdeel met betrekking tot werk. Vandaar dat ik kort wil reageren. 

 

EXCUSES, Stukken Raadsvergadering op woensdag 1 juli 2015 

Door de grote hoeveelheid ben ik niet bij machte vandaag alle stukken te lezen en bestuderen. 

Vandaar dat het op zich ook geen zin heeft om te reageren. Want dan heb ik ook de morele 

verplichting om de voorgaande stukken te gaan lezen, zodat ik dan een complete beeld heb. 

Mijn excuses dat ik afhaak.  

Wel heb ik een vraag. 

Wat zijn de mogelijkheden,  

ook om papier te besparen, dat van alle stukken samenvattingen komen?   

En voor wie wil, kan men de complete versie downloaden en printen. 

 

INZAKE  PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ  &  WERK. 

De locale overheid heeft de plicht om het landelijk beleid uit te voeren. 

Gezien de WMO, PGB, etc. veel geld, tijd, zorg, aandacht, frustraties, weerstand, bureaucratie, 

etc. te weeg brengt, zou U met alle Gemeenten in Nederland en VNG kunnen overwegen om 

bij het Rijk  EXTRA  GELD  TE  VRAGEN, zodat U voldoende geld heeft om de sociaal 

zwakkeren bij te staan. O.a. het Kopland moet 16 miljoen bezuinigen. Een van de directe 

gevolgen is, date er mensen moeten afvloeien en dat bijvoorbeeld in het slaaphuis de 

slaapplaatsen gehalveerd worden van 45 naar 20 (zowel door bezuiniging als ook i.v.m. 

zomerregeling).  

Maar waar moeten die 25 andere daklozen dan slapen?  

Wat zijn mogelijkheden dat men bijvoorbeeld in de zwarte doos, Hamrik, etc. een plaats kan 

realiseren voor daklozen. En, met U meedenkend ben ik voor een definitieve, structurele en 

constructieve pedagosiche oplossing, waardoor in 2 jaar het aantal terugloopt tot 0! 
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Paradoxaal stemt de Gemeenteraad eerst in met het massaal structureel ontslaan van langdurig 

werkelozen met geen perspectief voor de arbeidsmarkt enerzijds en 50+ zijn anderzijds en daar 

door de kans op werk nihil of niet is derdezijds. Dat zij nu ook moeten gaan werken!? 

Structureel mis ik empathie en betrokkenheid van Wethouder en Gemeenteraadsleden  

tot de doelgroep van daklozen en werkelozen.  

Op de commissievergadering over evaluatie Vogelaaarwijken De Hoogte, Indische Buurt 

en de Oosterpark, was het oorverdovend stil.  

De commissie van onderzoek concludeerde dat er geen contact en regie was  

van de Raad naar deze wijken, de projecten en naar de doelgroep toe! 

En nu wil men weer iets nieuws opzetten? 

Overweeg om in elke wijk een klankbordgroep op te zetten van werkelozen, die structureel en 

inhoudelijk per kwartaal zowel met de Wethouders als Gemeenteraad samen vergaderen met hen 

 

Structureel ontbreekt een evaluatie van de sociale dienst over de afgelopen 20 á 25 jaar! 

In vele brieven heb ik mijn grieven kunnen uiten, maar kreeg géén enkele reactie! 

 

Participatie betekent voor mij inzage in ontwerp(plannen), beleid en uitvoering. 

Maar ook, inspraak en medezeggenschap! 

 

De werkelozen kunnen met mijn visie binnen enkele jaren verlagen van 100% naar 50%. 

In het verleden had ik dan een ontwerp geschreven hoe je dat zou kunnen realiseren.  

En de heer Hans van Ulsen (vvormalig directeur van de sociale dienst)  

zei in één van de drie gesprekken, die ik met hem had,  

“Het zou mij niets verbazen als meerdere veranderingen binnen de sociale dienst  

  tot stand zijn gekomen o.a. door jouw brieven, suggesties en voorstellen!” 

Als men suggesties, voorstellen, etc. van mij wenst, neem mij dan in dienst van de Gemeente 

Groningen. 

 

TOT  SLOT. 

De stad Utrecht is een centrale stad in Nederland, met een knooppunt van (spoor)wegen. 

En het is da nook logisch dat zij rond het Hoofdstation met kleine stapjes bekijkt, 

wat zijn de mogelijkheden wat en hoe wij het een en ander zouden kunnen ontwikkelen. 

Groningen neemt Utrecht als voorbeeld en Rolmodel. 

Het gevolg hiervan is, dat wij als kleine provinciehoofdstad  

of de allure van een grote stad krijgen  

of vanuit een minderwaardigheidsgevoel menen ons te  MOETEN  METEN  met Utrecht. 

In hoeverre zou men kritisch en analytisch kijken naar de ontwerpplannen enerzijds, 

inventariseren waar en hoeveel era an de strijkstok blijft zitten (o.a. projectleiders ROEZ) 

anderzijds, Dat men overweegt, om alleen   HET   NODIGE   te realiseren. 

Vandaar dat ik in een vorige brief schreef, dat ik met projectleiders, bouwmaatschappijen, etc. 

het voor 140 tot 160 miljone euro kan realiseren!                       Met vriendelijke groeten, 

                                                                                                               Jan Heslinga 
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Groei in Groningen, groei voor iedereen    

(gesproken woord geldt) 

 

Voorzitter, als ik in andere delen van het land kom, krijg ik vaak de vraag: hoe gaat het nu in 

Groningen? Ik twijfel dan altijd wat ik moet antwoorden. Is het verhaal dat het goed gaat 

met Groningen, dat veel mensen hier al jaren met plezier wonen, dat de woningverkoop 

eindelijk weer in de lift zit? Of is het verhaal dat er ondanks de groei nog steeds 16.000 

mensen werkzoekend zijn (geregistreerd bij UWV), dat de banen die er bij komen vooral 

naar hoogopgeleiden gaan en MBO’ers steeds moeilijker aan de bak komen? 

 

Is het verhaal dat de stad groeit, dat we geweldig veel te bieden op het gebied van cultuur 

en dat we veel nieuwe startende bedrijven hebben in binnenstad? Of is het verhaal dat er 

kinderen opgroeien die geen ontbijt krijgen omdat de maand net even te lang duurt voordat 

het inkomen weer binnen is?  

 

Twee verhalen, één stad.  

 

Voorzitter, het Sociaal Cultureel Planbureau bracht laatst een rapport uit met de titel 

‘Gescheiden werelden’. Vooral in steden gaan hoogopgeleiden en laagopgeleiden nauwelijks 

met elkaar om. Mensen met een hoge opleiding kiezen een partner met een hoge opleiding, 

krijgen kinderen met een zeer grote kans op een hoge opleiding, en begeven zich in kringen 

van mensen met een hoge opleiding.  En mensen met een lage opleiding kiezen een partner 

met een lager opleiding, begeven zich in lager opgeleide kringen en hebben een kleinere 

kans op een goede opleiding.  

 

Er dreigt in Groningen een hardnekkige scheiding tussen een kansarme onderlaag en een 

bovenlaag die wel alle mogelijkheden heeft. En die kloof gaat over meer dan inkomen en 

vermogen. Het gaat om arbeidsmarktpositie, gezondheid en maatschappelijke status.  

 

Voorzitter, de PvdA heeft zijn handtekening onder dit coalitieakkoord gezet, omdat juist de 

verbinding tussen die beide gezichten van de stad topprioriteit is voor het college. Wij willen 

graag nu, een jaar na het sluiten van het coalitieakkoord, dat we maatregelen nemen om die 

twee gezichten te verbinden. Zodat we ervoor zorgen dat de groei van Groningen, groei voor 

iedereen wordt. Mijn fractie heeft daarvoor wel een aantal concrete ideeën en geeft die 

graag mee.  

 

De eerste ideeën gaan over werkgelegenheid. Jongeren met een MBO 1 en 2 diploma willen 

ook graag na hun opleiding aan de slag. En dat kan! In de regio Oost-Groningen zijn 
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inmiddels 25 werkzoekenden aan de slag geholpen in Duitsland. Ze leren een vak op de 

werkvloer, krijgen een diploma en kunnen ook daarna over de grens aan de slag blijven. De 

afstand vanaf Groningen tot de Duitse grens is ook een half uur. College, wij zouden graag 

meer mensen uit onze gemeente deze kansen bieden. Wij dienen daarom een motie in.  

 

Voorzitter, het bevreemdt onze fractie al jaren dat het Akkoord van Groningen alleen een 

akkoord is tussen gemeente, Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool en dat de MBO-

instellingen af en toe eens mogen aanschuiven. Dat terwijl ruim 40% van alle mensen een 

MBO-opleiding heeft. Wij vinden dat er ook daarom dat het Akkoord van Groningen zou 

moeten worden verbreed, zodat MBO’s er ook deel van uitmaken en ook gericht op 

werkgelegenheid voor MBO’ers. Ook hiervoor een motie 

 

Als PvdA vinden we het van belang dat de gemeente duidelijke afspraken maakt bij 

bouwprojecten zodat jongeren met een MBO-diploma uit de regio een contract krijgen via 

social return. Dat geldt ook voor herstelwerkzaamheden voor de aardbevingen. Wij willen 

dat de gemeente uitbuiting binnen de gemeentegrenzen actief bestrijdt. We doen geen 

zaken meer met bedrijven die de cao’s aan hun laars lappen. Ook de gemeente zelf moet 

een goede werkgever zijn. Daarom vinden wij dat binnen de gemeentelijke organisatie alle 

opleidingsniveaus gelijkwaardig dienen te worden behandeld. Bezuinigingen mogen niet 

eenzijdig op het bordje van medewerkers van Stadsbeheer, het loket of schoonmakers 

terecht komen. Als PvdA komen wij bij de commissie P&O in september met voorstellen 

voor goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap.  

 

Voorzitter, van de 16.000 geregistreerde werkzoekenden, zitten 6000 mensen al jarenlang in 

de bijstand. Veel mensen willen graag weer actief worden, het liefst in een echte baan, maar 

anders in een participatiebaan of vrijwilligerswerk. Vorig jaar dienden wij met de VVD de 

motie ‘Weten waar de kwaliteiten liggen’ in, zodat we de talenten van mensen in kaart gaan 

brengen. Niet alleen in kaart brengen, we moeten mensen ook wat te bieden hebben. De 

PvdA wil hier ook vervolg aan geven en de komende jaren meer participatieplaatsen, meer 

werkervaringsplaatsen en meer scholingstrajecten aanbieden.  

Onderwijs is enorm belangrijk. Wij roepen het college op de komende jaren volop in te 

blijven zetten op de aanpak van laaggeletterdheid en het voorkomen van taalachterstanden. 

We hebben hier met lokale partners een succesvolle aanpak ontwikkeld. Ga daarmee vooral 

door. En voorzitter, wij zijn blij dat ieder kind dat in armoede opgroeit volgend jaar ook mee 

kan doen op school met een computer. Zelden is een motie van deze raad zo snel 

uitgevoerd. Een groot compliment waard. 

De plannen voor de uitvoering van de zorg in onze gemeente zien er komend jaar goed uit. 

De fractie is tevreden dat het college heeft toegezegd in de commissie Financiën en 

Veiligheid dat extra Rijksbezuinigingen geen gevolgen hebben voor de kwaliteit en de 

toegankelijkheid van zorg in onze gemeente. Uitdaging binnen de zorg blijft wel om geen 

nieuwe bureaucratie te laten ontstaan, bijvoorbeeld in de wijkteams.  
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Waar de PvdA meer aandacht voor vraagt is de aanpak van babysterfte. Weet u dat 

babysterfte in Groningen meer voorkomt dan in de rest van Nederland? Naar aanleiding van 

ons initiatiefvoorstel ‘gezond zwanger, gezond geboren’ is het voorkomen van babysterfte 

aandachtspunt, alleen vielen in de praktijk de resultaten tegen. Dat is jammer, maar geen 

reden om dan maar niets meer te doen, voorzitter. Mijn fractie vraagt daarom opnieuw om 

een gerichte aanpak. 

Onze wijken vormen de komende jaren een spilfunctie in de stad, zowel op het gebied van 

zorg, welzijn en activering als op het gebied van bewonersparticipatie. Mijn fractie wil hier 

benadrukken dat wij enorm blij zijn dat het college € 500.000 heeft ingezet voor het behoud 

van buurtconciërges in de wijk en voor beheerders van accommodaties. Zij zijn de oren en 

ogen in de wijk en vormen een spilfunctie. Wij roepen het college op om hier komend jaar 

mee door te gaan. 

Voorzitter, de publieke zaak is van ons allemaal. Laten we dan ook kijken hoe de gemeente 

meer dienstbaar kan zijn aan de gemeenschap. Laten we experimenteren met meer directe 

zeggenschap over de eigen leefomgeving. Bewoners weten vaak heel goed wat nodig is in de 

buurt. Laten we volgend jaar ook echte stappen te zetten met het wijkgerichte werken. 

Anders zullen bewoners het idee hebben dat het bij woorden blijft.  

In de voorjaarsbrief schrijft het college over de rol van de overheid. Een andere overheid 

betekent voor de PvdA niet persé een kleinere of grotere overheid. Daarnaast is het gewoon 

niet juist om de overheid tegenover burgers te plaatsen. Of om een overheid tegenover het 

bedrijfsleven te plaatsen, met als motto dat het allemaal veel beter kan. Want wij zijn die 

overheid. Wij allemaal. Wij alle ruim 200.000 inwoners in deze stad.  

Voorzitter, de PvdA heeft vandaag proberen te wijzen op het belang van goed werk, gelijke 

kansen en verbinding in de samenleving. In een stad met twee verhalen. Wij roepen het 

college op de komende jaren ambitieus aan te slag te gaan om deze verhalen aan elkaar te 

verbinden. Hopelijk vertellen we dan in 2018 één verhaal. Dat de groei in Groningen, groei 

voor iedereen was.  

Carine Bloemhoff 

1 juli 2015 
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Op gevoel 

 

Voorzitter, dank u wel.  

2 jaarrekeningen, 1 begrotingsdebat en nu het 2e voorjaarsdebat wat ik mag doen. En als ik dan nu al het 

gevoel heb dat ik mezelf aan het herhalen ben is dat geen goed teken. Hoe moeten de dames Jongman 

en van Gijlswijk zich dan wel niet voelen?  Het betekent in ieder geval wel dat ik een goed geheugen 

heb, maar ook dat wij de gewenste verandering nog niet zien. En soms denk ik dan, nemen we als CDA 

fractie misschien de woorden van het coalitie-akkoord te serieus? Verandering. Anders met stad en 

stadjers omgaan. Wijkgericht werken.  Het roer moet om. Grote woorden waarvan het CDA altijd gezegd 

heeft dat je vooral eerlijk moet zijn in de snelheid waarmee je kunt veranderen. Maar snelheid is één 

ding. De stappen moeten vooral ook in de goede richting worden gezet.  

 

Schoon, heel en veilig 

De voorjaarsbrief, voorzitter, we lezen dat het goed gaat met het onderhoud. In ieder geval met het 

gemiddelde beeld. Maar ik ben ook blij om te lezen, of eigenlijk helemaal niet, dat de waarnemingen en 

het gevoel van het CDA over het onderhoud nu ook met cijfers worden gestaafd. En ja, collega Ubbens 

woont in de Hoogte en ik in Vinkhuizen en misschien verklaart dat waarom ons beeld anders is dan dat 

van anderen. Want in die wijken blijft het onderhoud ver achter bij het gemiddelde. Voorzitter het is 

natuurlijk heel mooi dat het gemiddelde goed is, maar het gaat ook om de wijken waar we qua 

onderhoud door de ondergrens zakken. Er ligt nu een hele heldere monitor met aandachtspunten, maar 

geen acties. Wijkgericht werken houdt ook in dat je wat extra inzet pleegt daar waar het het hardst 

nodig is. En onze motie aanvalsplan zwerfvuil haalde het niet, omdat aanvalsplan een te beladen woord 

was. Laten we er in dit geval dan reparatieplan of verdedigingsplan van maken, of een innovatief 

zwerfafvallab. Noem het zoals u wilt. Specifieke inzet voor specifieke problemen. Op onderhoudsgebied 

wat het CDA betreft een kerntaak.  En ook veiligheid is een kerntaak van de gemeente, je veilig voelen in 

je eigen buurt is een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid in de wijk, wij dienen een motie in om met 

bewoners tot een uitvoeringsplan te komen , met een top 3 aan prioriteiten. Om op die manier te 

komen tot een nog fijner leefklimaat en veiligheidsgevoel.    

 

Sport 

Waar wij ons de laatste tijd wat zorgen om gemaakt hebben is de breedtesport. Maar gelukkig is de rust 

daar wat terug gekeerd. Geen tariefsverhogingen en alle energie gaat naar de gesprekken met de 

sportkoepel om in gezamenlijkheid de sport en in het bijzonder de breedtesport een impuls te geven in 

de stad. We juichen deze ontwikkeling toe, maar er kan op dit gebied nog een tandje bovenop wat ons 

betreft. Daarom dienen we twee moties in. Eén om op zoek te gaan naar extra geld voor het sportbeleid 

in 2016. En één om een cofinancieringsfonds breedtesport in te richten om alternatieve vormen van 

financiering en meer flexibiliteit in de sportinvesteringen te krijgen.  

 

 

 

 

 



 

Bijlage - Woordvoering CDA dhr Bolle

380

Toegankelijkheid 

Voorzitter, misschien heeft u er geen last van,  deze raadsleden niet en de meerderheid van de stadjers 

niet,  maar er zijn in de stad voor mensen met een functiebeperking, en ouderen behoorlijk wat 

drempels – letterlijk. Toegankelijkheid hoort de norm te zijn, met steun van de hele raad hebben we 

aangegeven dat toegankelijkheid prominenter op de agenda moet staan. Naast de openbare ruimte en 

openbare gebouwen vindt het CDA het belangrijk dat ook winkelstraten worden gestimuleerd om hun 

drempels weg te nemen. Dit kan veelal eenvoudig door bijvoorbeeld drempelplaten. We dienen 

hiervoor een motie in, zodat ambities worden omgezet in acties. 

 

Financiën 

Wat volgens het CDA een kerntaak of doel is, zijn sluitende begrotingen. Er ligt nu een  meerjarenbeeld 

dat niet sluit. Niet in deze collegeperiode in ieder geval. En de wethouder zei heel duidelijk dat er geen 

begroting voor gelegd zou worden die niet sluit. En daar ga ik dan ook vanuit. Maar het is natuurlijk 

schrikbarend dat een partij als de PvdA zegt, ach het is maar een paar miljoen op 1 miljard, en misschien 

is het met de volgende circulaire wel weer anders. Waarom zouden we daar iets aan doen? We hebben 

het gevoel dat de economie weer aan trekt. Gemeenschapsgeld moet rollen. Alsof het niet uitmaakt dat 

er meer geld uitgegeven wordt dan er binnen komt. Maar net zo goed schrikbarend dat de VVD zegt, dat 

de financiële positie gelukkig weer verbetert. Met een negatief meerjarenbeeld en een financiële 

stresstest die roept om een weerstandsvermogen van 1. Een positieve blik is mooi, maar laten we het 

wel realistisch houden. Van het college zou ik willen horen of ze bereid is in de aangekondigde discussie 

over het weerstandsvermogen een verder uitgewerkt plan te presenteren hoe de ambitie om naar een 

weerstandsvermogen van 1 te groeien ook werkelijkheid gaat worden. En dat gaat wat het CDA betreft 

verder dan de afspraak 50% van positieve resultaat naar het weerstandsvermogen. Want dat gebeurt nu 

soms na, en soms voor bestemmingsvoorstellen.  

 

Bezuinigingen 

Het college nodigt ons uit om ideeën omtrent de zoekrichting voor bezuinigingen met hen te delen. Op 

zichzelf een legitieme vraag. Maar het is wel wat wrang. Als er bezuinigd moet worden mogen we een 

zoekrichting aangeven, als het geld verdeeld wordt dan weet het college prima zelf een verdeling te 

maken. Wel het zuur en niet het zoet.  

 

Maar wij lopen er niet voor weg. Als u mij vraagt waar wil het CDA dan bezuinigen? Dan begint dat 

eigenlijk heel simpel. Kritisch kijken wat er uit gaat en wat er met dat geld wordt bereikt. Hoe klein of 

groot de bedragen ook zijn. Niet alles naar je toetrekken, omdat je geen vertrouwen in de samenleving 

hebt. Loslaten wat geen kerntaak is en de natuurlijke rol van de samenleving en ondernemers weer 

laten terugkomen. En dan zeg je soms, super sympathiek idee, maar daar gaat de gemeenschap niet 

voor betalen. En daarom heeft het CDA al meerdere keren tegen sympathieke voorstellen gestemd 

waarvan wij vinden dat het geen kerntaak van de gemeente is, of nut en noodzaak volgens ons ontbrak. 

En dat zullen we vandaag weer doen. En dat is niet altijd leuk, maar dat doen we omdat wij denken dat 

dat nodig is voor de stad. Misschien soms tegen ons gevoel in, maar we doen dat wel, omdat de 

financiële situatie en cijfers daarom vragen en de stad een goede, financieel bestendige toekomst 

verdient. (evaluatiekoopzondag/manifestatie bouwers/sheltercity/geothermie).  
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Politieke systeem 

En over die toekomst. In de gezinsbode las ik dat D66 van mening is dat ons politieke systeem weerstand 

opwekt. En dat dat terecht is. .We zijn druk met vernieuwing van de democratie, omdat we belangrijk 

vinden wat de stad vind. Een mooi initiatief zoals de G1000 wordt van alle kanten omarmd. Dé politiek 

moet veranderen. Het systeem werkt niet. Voorzitter volgens het CDA ligt de oplossing niet zo zeer in 

het veranderen van de structuur. En is het probleem niet hoe het democratische bestel is opgezet, maar 

hoe er mee omgegaan wordt.  

 

Want als we de mening van 1.000 mensen uit de stad zo belangrijk vinden, waarom wordt er dan zo 

weinig gedaan, met de mening van de 13.203 mensen die op de SP hebben gestemd? Of als de 

Stadspartij met 7.238 mensen achter zich, een initiatief wil uitvoeren? Waarom is het dan vechten tegen 

de bierkaai? Het etiketje van de politieke tegenstander moet eraf zijn, dan wil men wel wat “de stad” 

wil.  

 

Voorzitter, als je iets wilt veranderen ligt de oplossing niet in de structuur, maar in jezelf. 

 

Hier, in deze raadszaal, hier kun je beginnen met de verandering. 

Hier kun je zeggen, als het over Hampshire en Kardinge gaat, ja, dit is dan wel volgens de regels gegaan, 

maar niet zoals we met elkaar hebben afgesproken, dat moet over.  

Hier kun je zeggen als het over de Woonvisie of Grote Markt Oostzijde gaat: Wij zijn de gekozen 

volksvertegenwoordiging en we geven niet alles uit handen aan de wethouder.  

Hier geef je kaders mee, in plaats van je te verschuilen achter een college door alleen maar een waslijst 

aan vragen te stellen en afwijkingsbevoegdheden te geven. 

Hier kun je zeggen: Wij doen niet mee aan het mogelijk maken van de wethouderscultuur die weer 

langzaam zijn intrede doet.  

En niet, omdat de wethouders daar op uit zijn. Maar omdat ze, zoals de burgemeester al eerder zei, 

zeeën van ruimte krijgen.  

Hier maak je keuzes.  

 

En het is prima als de coalitie en college zeggen, wij staan voor het programma. Dat gaan we uitvoeren. 

Weinig ruimte voor andere partijen, want we hebben de meerderheid. Ook dat is democratie. Maar haal 

dan wel de mooie woorden van verandering eruit. Want die verandering heeft u zelf in de hand. Stop 

met het marketingpraatje en het mooie cadeaupapier erom heen.  

 

Het CDA neemt de woorden van het coalitieakkoord en de coalitiepartijen misschien af en toe te serieus. 

Maar het wordt pas echt een probleem als de coalitie zichzelf niet meer serieus kan nemen.   
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Zo de wind waait… 

Mdv, 

Als je een koers uitzet, weet je waar je naartoe gaat. Dan is het vreemd dat het 

college ons als raad vraagt waar wij op willen bezuinigen en daar zelf niets over 

zegt. Het college had op zijn minst aan kunnen geven: als wij naar de kaarten 

en naar ons schip kijken, dan lijkt het ons het beste om díe route te kiezen. Dan 

maken wij het minste kans op zwaar weer en kunnen we behouden aankomen. 

Zonder navigatie kan het schip alle kanten opvliegen en is het schip 

overgeleverd aan de stroming van de zee. En in die stroming zit de oppositie en 

de coalitie te woelen met daaronder een substroom aan partijpolitieke 

opvattingen.  Dat wordt óf een heel woelig begrotingsdebat want niet iedereen 

voelt zich gehoord óf het college slaagt er wonderwel in om met alle vandaag 

geventileerde wensen een goede koers uit te zetten. Het was naar onze mening 

beter geweest om vandaag al een voorzet te bespreken. 

Als politiek moet je niet denken dat jij het middelpunt van deze stad bent. Wij 

lopen hier vandaag weer het stadhuis in en uit en debatteren alsof ons 

figuurlijke leven ervan afhangt. Tegelijkertijd zijn er een heleboel Stadjers die 

het echt helemaal niets kan schelen wat wij hier vandaag doen. Het pas 

gepensioneerde stel dat geniet van het eerste fietstochtje samen; de 

bijstandsmoeder die piekert hoe ze de maand juli doorkomt met de kids; de pas 

afgestudeerde met een baan op zoek naar een appartementje, de mevrouw 

van 80 die het niet meer alleen redt, en de man die de restanten van zijn 

feestje in de vuilnisbak kiepert, zij zijn allemaal met heel andere dingen bezig. 

En toch sta ik hier nu niet als een politica die denkt dat wat wij doen overbodig 

is, maar als iemand die denkt dat keuzes maken en de gevolgen van die keuzes 

er zeker toe doen. Want als wij geen keuzes maken of de verkeerde, dan ziet 

Groningen er anders uit over een jaar. Stel dat wij geen afval meer ophalen, 

stel dat de aanbesteding in de zorg desastreus uitpakt, stel dat wij niet genoeg 

blijven bouwen, stel dat wij de fietspaden niet meer onderhouden of stel dat 

wij ons minimabeleid rigoureus verminderen, dan is het volgens de 

ChristenUnie zo dat keuzes in de begroting voor 2016 wel degelijk van invloed 

zijn. 
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Mdv, 

Als ChristenUnie hebben wij op uw verzoek onze knopen geteld en willen dat 

de koers voor 2016 de navolgende thema´s als boeien ziet waar het schip 

omheen moet varen. 

Thema zorg 

Wij maken ons zorgen over de zorg. Wij zien een verscherpte tweedeling in 

onze stad. Er zijn Stadjers die zich ondanks grote moeite/ziekte supergoed 

redden, alle lof daarvoor! Zij hebben voldoende netwerk en zijn in staat om 

hun eigen leven vorm te geven. Maar vergeten we niet de Stadjers met 

psychische moeiten en complexe problemen? Die geen netwerk hebben en 

door allerlei oorzaken geen beroep kunnen doen op familie, vrienden of buren. 

Die Stadjers passen niet in een systeem, maar hebben de menselijke maat 

nodig en hebben niets aan innovatie in de zorg. Wat de toekomst van de 

aanbesteding ons brengt, is nog niet bekend. Met de komst van de WMO is het 

hier in Groningen redelijk goed gegaan maar destijds met de nieuwe 

reïntegratie-wetgeving werden we bedolven onder bureautjes die niet met de 

mens bezig waren, maar vooral met zichzelf. Ook heeft minister Schippers 

gisteren bekend gemaakt dat elke gemeente voor het einde van het jaar een 

voorziening moet hebben waar verwarde mensen snel worden geholpen. De 

politie heeft soms de handen vol aan deze mensen en daarom is snel en 

gezamenlijk ingrijpen als gemeente, politie, justitie en ggz gewenst. Ook iets 

om rekening mee te houden in uw begroting. 

Thema geld voor Stadjersinitiatieven 

In het begin sprak ik al even over de Stadjers. Er wordt enorm veel werk verzet 

door  vrijwilligers; onzichtbaar en onmeetbaar maar van ontzettend belang! 

Ook poppen er overal initiatieven op waaruit blijkt dat je als overheid niet alles 

zelf hoeft te bedenken. Maar de cruciale vraag is hoe we als gemeente omgaan 

met die initiatieven vanuit de Stadjers. Ondersteunen we die of laten we ze 

maar aanmodderen?  Is er nog wat geld in de portemonnee of blijven we 

roepen dat we initiatief waarderen, maar dat het vooral niks mag kosten. 

Oftewel, met welke bril kijken we naar burgerinitiatieven? Is het allemaal 
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goedbedoeld vrijwilligersgedoe of ook nog een beetje méér dan dat? Wij 

hebben een paar keer meegekregen dat initiatieven wel op sympathie maar 

niet op geld kunnen rekenen. 

Maar voorzitter, zo werkt het niet. Kunnen burgerinitiatieven ook uitvoering 

geven aan gemeentelijk beleid? In Binnenlands Bestuur konden we lezen hoe 

Kracht in NL, de waarde van een initiatief in kaart kan brengen. Want hebben 

we als gemeente wel zicht op wat er allemaal gebeurt? Hebben we wel in de 

gaten wat de maatschappelijke en economische waarden van lokale initiatieven 

zijn? Uit Kracht in NL blijkt ook dat het loont om te investeren in 

maatschappelijke initiatieven. Gecombineerd met het gegeven dat we de wijk 

meer in willen trekken met sociale wijkteams en als gemeente gebiedsgericht 

werken met daarin een heel nieuw samenspel van instanties, professionals, 

gemeente en bewoners met initiatieven, stellen wij voor dat er een 

Stimuleringsfonds Stadjesinitiatieven komt. Initiatieven die bijdragen aan 

beleidsdoelstellingen in de begroting, kunnen beroep doen op dit 

Stimuleringsfonds. MOTIE 

Thema jeugd 

Universitair hoofddocent Jan Derksen uit Nijmegen presenteerde kortgeleden 

het boek `Iedereen een psychische aandoening”. Hij waarschuwde dat de 

kosten van de ggz de komende jaren dreigen te exploderen als gevolg van 

falende opvoeding. Van de patiënten in de ggz is 40 procent jonger dan 25 jaar. 

Ik weet de lokale cijfers niet exact, maar zou Groningen het op dat vlak in de 

hulpverlening anders doen? Ik weet wel dat de aansluiting voor jongeren vanaf 

18 jaar niet altijd soepel verloopt. Als we die twee ingrediënten bij elkaar 

optellen, dan betekent het nu alle hens aan dek. Daar komt nog eens bij dat het 

Rijk daarin niet meewerkt; Van Rijn antwoordde op Kamervragen dat 

gemeenten die tekort komen op hun jeugdzorgbudget, dit uit de eigen 

begroting moeten aanvullen en dat de gemeenteraad moet toezien op 

budgettaire consequenties indien er meer vraag komt. Voorzitter, dit is iets wat 

onze fractie zorgen baart. Wij zien graag een duidelijke en met cijfers 

onderbouwde keuze in de begroting van 2016.  

Thema aanpak mensenhandel/misstanden prostitutie 

Weliswaar komt dit agendapunt in het najaar aan de orde en hebben we de 

burgemeester al een krachtige uitspraak horen doen wat betreft aanpak van 
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excessen. Maar toch geven wij bij dezen aan dat de ChristenUnie wil dat 

beleidsvoornemens niet stuiten op tekort aan geld. Als wij bijvoorbeeld denken 

aan een goede fysieke plaats voor een uitstapprogramma of een goed 

alternatief  voor het niet slapen op de werkplek (in plaats van slapen bij je 

pooier), dan mag dit wat ons betreft geld kosten (al eerder in motie 

uitgesproken). En ook omdat wij vinden dat kwetsbare vrouwen die uit een 

web van intriges komen, recht hebben op herstel en goede opvang.  

Thema schoon, heel, veilig 

Een thema waar onze fractie al jaren op hamert. Rommel trekt rommel aan, zo 

simpel is het. Wij willen een schone, hele en veilige stad. Een inwoner 

reageerde naar aanleiding van onze opmerking hierover in de Gezinsbode. Zij 

vraagt  om een betere grofvuilregeling voor minima. Als je geen auto hebt of 

niemand met een auto kent, dump je het in de berging of bij de afvalcontainer. 

Nou kennen sommige wijken milieustraten, één keer per jaar een 

schoonmaakactie met een  container waar je ook grofvuil in kunt leveren. Is het 

een idee om dit in meer wijken te doen? MOTIE 

Wat betreft schoon, heel en veilig, hierop méér bezuinigen kan echt niet. Het 

college heeft de bedragen al een paar keer teruggeschroefd en wat ons betreft 

kijkt het college in dit hoofdstuk naar slimmere toepassingen maar niet naar 

minder inzet. Een idee vanuit onze fractie: wij zien vaak taakstraffers op 

redelijke achteraf plekken of vaak op dezelfde plekken in het Stadspark snoeien 

en schoffelen; zouden zij  niet eens ingezet worden voor onkruidvrij maken van 

straten/wijken waar de score lager is? Graag uw reactie.  

Thema meer geld voor breedtesport 

‘Meer geld voor breedtesport’ roepen wij al jaren! Dat opeenvolgende colleges 

hieraan geen gehoor geven, is jammer voor de vele Stadjers die door de 

breedtesport gezond bezig zijn in al die gymzalen, trainingshallen en 

sportvelden. Wij werpen hier nogmaals een balletje over op. 
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Mdv, 

Ik sluit af met een opmerking over één van de sleutelprojecten en als laatste 

nog een motie. 

Over de Zuidelijke Ringweg staat in de sleutelrapporatge bij risico 5: “De drie 

partners werken met een taakstellend budget. Dit vraagt om een goede 

projectbeheersing. Mochten overschrijdingen die niet financieel in het project 

op te vangen zijn zich voordoen, dan zijn versoberingen in de scope aan de 

orde. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit en omgeving.” Dat op zich is al 

een risico maar ook verontrustend is de kop die wij op NRCq lazen: “Wie wil er 

nog bouwen voor Rijkswaterstaat?” Daar staat in dat de bouwers die grote 

infrastructuurprojecten uitvoeren voor Rijkswaterstaat boos en ontevreden 

zijn. De projecten zijn te groot, te risicovol en de samenwerking met 

Rijkswaterstaat gaat te stroef. Ballast Nedam en Strukton lijden onder zware 

tegenvallers bij de verbreding van de A15 bij Rotterdam en de ondertunneling 

van de A2 in Maastricht. Dat wordt dus nog een hele spannende tijd qua 

aanbesteding en de uitkomst daarvan. 

Voorzitter, iets van heel andere aard, maar niet onbelangrijk. Als de nood het 

hoogst is, is de redding niet altijd nabij. Ik heb het over invalidentoiletten. Wij 

hadden dit vorige week ook bij de binnenstadsvisie in kunnen brengen, maar 

beter nu dan nooit. Wij dienen een motie in om in kaart te brengen hoe we dit 

beter kunnen faciliteren. MOTIE 

Als christenpolitici willen wij als laatste aangeven dat wij als mensen de wind 
niet in de hand hebben. Wij wensen het college daarom bij het opstellen van 
de begroting voor 2016 Gods onmisbare zegen toe. 

Groningen, 1 juli 2015 

Inge Jongman-Mollema 

ChristenUnie 

 

 

 

 

http://www.nrcq.nl/2015/04/30/en-weer-is-ballast-nedam-gered-wie-zijn-de-winnaars-en-verliezers
http://www.nrcq.nl/2015/04/24/verbreding-a15-waarom-lijden-de-bouwers-niet-de-overheid
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Voorzitter,  
 
De VVD zit nu bijna 3 jaar in het college en dat kan men merken in de stad. Ondernemers 
en stadjers krijgen meer ruimte en eindelijk wordt er orde op zaken gesteld. Het is u 
ongetwijfeld bekend dat de VVD voor een kleine rol voor de gemeente is. We werken aan 
een efficiëntere gemeente inclusief een ambtelijk apparaat dat doet wat het moet doen en 
laat wat het moet laten. Dit alles doen wij om geldverspilling tegen te gaan. Alles wat de 
gemeente doet, moet ook betaald worden en dat doen wij met elkaar. We betalen immers 
met z’n allen mee aan de uitgaven die de gemeente doet. Volgens de VVD moeten die 
uitgaven dus zinvol zijn om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Zijn we er al? Nee. 
Zijn we op de goede weg? Jazeker.  
 
De VVD is blij dat de financiële positie van de stad weer verbetert. Eventuele tegenvallers 
hoeven daarom niet direct funest te zijn voor de ambities van dit college. Dit betekent 
echter niet dat het prettig is als we meteen met dergelijke tegenvallers te maken krijgen. 
Hopelijk voorkomt het college een dergelijke rekenfout zoals nu gemaakt is, daarom in de 
toekomst.  
 
Hoewel we op de goede weg zijn naar gezonde gemeentefinanciën zijn we er nog niet. 
Voor de lange termijn worden de benodigde bezuinigingen namelijk nog niet gehaald. Dus 
ook wij als raad moeten aan het werk. Er zullen heldere keuzes gemaakt moeten worden 
in wat de gemeente wel en niet moet doen. 
 
Lukraak geld uitgeven ziet de VVD daarom niet zitten. Het moet duidelijk zijn waarom geld 
uitgegeven wordt en het is goed als hier een bepaalde consistente lijn in zit. Dit betekent 
echter niet dat we gebaat zijn bij het steeds maar weer opnieuw uitwerken van visies en 
analyses. Als we beslissen om iets te doen, dan mag je er ook vanuit gaan dat iedereen 
daar naar handelt. Gebeurt dit niet, dan is er iets anders aan de hand en heeft het nog 
maar een keer opschrijven, totaal geen nut.  
 
Als we bijvoorbeeld willen dat de gemeente een voorbeeldfunctie pakt als het gaat om 
duurzaamheid. Doe dat dan gewoon. Kijk bijvoorbeeld naar de verlichting langs het 
Sontwegtrace, waar op initiatief van de VVD lantaarnpalen zijn geplaatst die opladen met 
zonne-energie. Groot voordeel van deze verlichting is bovendien dat ze kosten hebben 
bespaard, doordat graafwerkzaamheden voor kabels overbodig waren. Integrale visies en 
extra raadscommissievergaderingen om het er maar weer eens over te hebben, hadden 
hierbij echt niets opgelost. Ook eindeloos analyseren levert niets op. Daarnaast betekent 
minder beleid maken, ook minder mensen. Dus een bezuiniging. De gemeente mag wat 
de VVD betreft echt nog wel efficiënter werken. Dat kan dus door niet op werkelijk waar 
allés beleid te willen maken.  
 
Zorg gewoon dat je doet wat je afgesproken hebt. Waar wat de VVD betreft daarom 
onmiddellijk een streep doorheen mag zijn zogenaamde BEA’s en FEA’s: boom effect 
analyses en fiets effect analyses. Laten we nou stoppen met alles tot in den treure 
analyseren en het gewoon dóen! 
 
Daarnaast zou de VVD graag zien dat eventuele meevallers of besparingen niet meteen 
worden uitgegeven, maar we eerst beter kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze 
uitgaven in totaal naar beneden worden geschroefd. 13 miljoen structureel vind je niet 
door af en toe ergens met een kaasschaaf overheen te gaan. Dit vraagt heldere keuzes. 
Bovendien staat er vanaf 2017 al een structurele bezuiniging van 5 miljoen ingeboekt door 
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ICT uit te besteden. Hoe staat het hiermee? Verwacht het college dat deze bezuiniging 
wordt gehaald in 2017?  
 
Uiteindelijk kan de gemeente alleen een kleine rol hebben op het moment dat zoveel 
mogelijk mensen in hun eigen behoefte kunnen voorzien. Niet iedereen kan dat, dat zijn 
wij ons zeer bewust, maar iedereen die dat wel kan of maar enigszins kan, zou een 
steentje moeten bijdragen. Dit betekent echter wel dat er voldoende banen moeten zijn, 
zodat onze inwoners ook daadwerkelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Het is heel 
goed dat de gemeente nu begint met screenen van de uitkeringsgerechtigden. De VVD 
heeft hier immers zelf - met support van PvdA en D66 - om gevraagd per motie. Als we 
weten wat de kwaliteiten zijn van de mensen die nu een uitkering ontvangen, kunnen ze 
immers ook beter gematched worden met beschikbare banen. We moeten echter geen 
valse verwachtingen wekken. Het screenen van het bestand met werkzoekenden, 
betekent nog niet automatisch dat deze mensen vervolgens ook snel aan het werk zijn. 
Hier is meer voor nodig. Uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van de werkloze om een 
baan te zoeken, maar ook banen! 
 
De VVD vindt het daarom van groot belang dat de aandacht uitgaat naar 
werkgelegenheid. Niet de overheid, maar de bedrijven creëren banen en daarvoor moeten 
zij alle ruimte krijgen. Ruimte voor ondernemerschap, een goed bereikbare stad en regio 
en geen onnodige lasten zijn hierbij van belang. Kortom, een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat. Dit zorgt ervoor dat het bedrijfsleven de ruimte krijgt om nieuwe 
banen te realiseren en dat is precies wat Groningen nodig heeft: werk!  
 
Voorzitter, de VVD is tevreden met de koers die dit college heeft uitgezet. Het is belangrijk 
voor de stad dat de financiën op orde zijn en dat ondernemers de ruimte krijgen, zodat de 
werkgelegenheid aantrekt. Wij hebben geen moties, maar adviseren het college: houd 
koers! 
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Zeggenschap, zorg en zekerheid 

Inleiding 

Vanaf 1950 tot 1965 vond in Nederland de wederopbouw plaats. In de jaren daarna, tot aan aan de 

jaren '80, werd de verzorgingsstaat pas echt opgebouwd. Zowel in de politiek als in de samenleving 

was er sprake van optimisme en bestond het idee dat men gezamenlijk veel voor elkaar kan krijgen. 

Vanaf de jaren '80 is er veel veranderd. Het neoliberalisme kwam ook in ons land op en heeft de 

afgelopen 35 jaar voor verschillende politieke partijen als ideologische basis gefungeerd. De 

afgelopen 35 jaar: 

 Zijn de inkomens- en vermogensverschillen vergroot. 

 Was de gedachte meer markt, minder overheid. 

 Is de afbraak van de sociale zekerheid ingezet en is er sprake van groeiende armoede. 

 Is de arbeid geflexibiliseerd, is de economie er eentje van 24 uur geworden 

 Is de publieke moraal teloor gegaan en heerst de een ieder-voor-zich-mentaliteit.  

Zo'n beleid leidt vroeg of laat tot problemen. De samenleving raakt ontzield, mensen vervreemden 

van anderen en van zichzelf. En als reactie daarop krijgt het cynisme de overhand: “de politiek 

luistert toch niet”, “er verandert toch niets” en “het maakt niet uit of je nou door de kat of door de 

hond gebeten wordt”.  

De SP-fractie maakt zich grote zorgen over de mate waarin mensen zich vertegenwoordigd voelen. 

En we hebben zorgen over het functioneren van onze democratie. Wij zijn daarin niet de eersten. Er 

werd in 1966 zelfs een nieuwe partij voor opgericht die een jaar later een grote 

verkiezingsoverwinning boekte met een verkiezingsprogramma vol mooie idealen. Die partij vond 

dat de overheid moest zorgen voor volledige werkgelegenheid, een welvaartsvast minimumloon, 

werknemers moesten meer zeggenschap hebben en de topinkomens moesten hoger worden belast. 

Om dat te bereiken, moest de overheid flink groeien en mochten de overheidsuitgaven nooit 

vastgelegd worden op een vaststaand percentage. 

Sommigen hier zullen onmiddellijk weten welke partij ik bedoel, anderen kunnen zich het heden ten 

dage vast niet voorstellen. Ja voorzitter, ik heb het over D66. 

Volgens geschiedkundige en opiniemaker Rutger Bregman van De Correspondent staat juist die 

partij, D66, tegenwoordig symbool voor het disfunctioneren van onze democratie. Net als de VVD 

en de PvdA, kiest D66 voor “meer markt, minder overheid”, “meer aanbesteden, minder 

subsidiëren” en werkt zij zowel landelijk als lokaal mee aan de afbraak van de zorg onder het mom 

van “zelfredzaamheid” en “mensen in hun eigen kracht zetten”.  

Bregman stelt ook dat D66 staat voor de kloof tussen hoog- en laagopgeleid, de steeds zwakkere 

identiteit van partijen, en het gebrek aan het maken van echte politieke keuzes. 

 

Voorzitter,  

De voorjaarsbrief 2014 was in onze ogen een inhoudsloze voorjaarsbrief. Nu zit dit college met D66 

als grootste partij er één jaar en bevat de voorjaarsbrief nog véél meer verhullend taalgebruik en 

staat er nog minder concreets en inhoudelijks in. Dit is een college van grote woorden en weinig 

daden geworden. Zonder idealen maar mét veel managementtaal. Deze taal wordt door veel Stadjers 

gezien als kletspraatjes of dikdoenerij. Een kleine bloemlezing: 
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 ontwikkelagenda's 

 ideeënfestivals  

 veranderlabs 

 veranderagenda's 

 permanent living laps 

 urban agenda's 

 of splendid isolation 

 

Dit soort taalgebruik voorzitter, vergroot juist de kloof tussen bestuur en bewoners. Heeft u daar een 

doel mee? Probeert u daarmee uw agenda van “eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en 

zelfredzaamheid” te verhullen?  

 

Politiek is keuzes maken, politiek is prioriteiten stellen. Daarbij staat volgens de SP één doel 

voorop:  Stadjers het vertrouwen geven dat zij hun eigen leef-, woon- en werkomgeving kunnen 

veranderen, en dat de politiek daarbij aan hun zijde staat. Dat moet u volgens de SP doen door te 

investeren in zorg, zekerheid en zeggenschap. 

 

Zorg: 

Uw eerste prioriteit moet bij de zorg liggen. De volkspetitie van FNV en CNV die opriep om te 

stoppen met de bezuinigen op de zorg werd door 736.759 mensen getekend. Dit is een signaal dat 

ook hier in Groningen serieus genomen moet worden. 

Tijdens de bespreking over de nieuwe zorgtaken van de gemeente, gaf ik aan dat ik mij in het 

Stadhuis een roepende in de woestijn voel, maar dat wanneer ik één stap buiten het stadhuis zet, 

bezuinigingen op de zorg hét gesprek van de dag is. Veel Stadjers zijn deze bezuinigingen en de 

onzekerheid die hiervan het gevolg is, zat. 

 

Terwijl mensen buiten het stadhuis zich zorgen maken, overheerst in het stadhuis de 

managerscultuur van D66. Men gaat “gekanteld in gesprek”, wil de boel “omturnen”. Ooit geloofde 

D66 in democratisering van de samenleving. Democratie is zo langzamerhand synoniem geworden 

aan ‘je ding doen.’, gericht op het individu in plaats van oog te hebben voor het collectief. Onder 

leiding van die partij, creëert dit college op het gebied van zorg onduidelijkheid, ongelijkheid en 

onzekerheid. 

 

Zekerheid: 

Ten tweede worden grote groepen mensen bedreigd in hun bestaanszekerheid en basisbehoeften 

zoals eten, drinken, kleding en onderdak. Daarin is Groningen overigens niet uniek.  

 Het aantal werklozen en bijstandsgerechtigden neemt toe. 

 Het aantal mensen dat in armoede leeft en zelfs kinderen die in armoede opgroeien blijft 

veel te hoog. 

 Steeds meer mensen moeten met kleine baantjes of flexibele contracten zien rond te komen 

zonder perspectief op een vast contract.  

 Steeds meer huurders merken de gevolgen van de alsmaar stijgende huurprijzen. 

 

En de problemen die ik opsomde, doen zich tegenwoordig niet meer apart voor, mensen hebben 

steeds vaker te maken met een opeenstapeling van problemen. Dat blijkt ook uit de Stadsmonitor: er 

is sprake van een toenemende demografische tweedeling tussen het noorden en het zuiden van de 

stad. Op het gebied van wonen, werk, inkomen en gezondheid. 

 

Dit college laat op een aantal punten zien dat het wél anders kan. Zo staat het pal voor de bed, bad 
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en brood-voorziening voor vreemdelingen, vangt het college het falende PGB-beleid van dit kabinet 

op en worden er tal van projecten gestart om armoede te bestrijden. Daarentegen, wethouder 

Volkshuisvesting Van der Schaaf moest door de SP overtuigd worden om het aantal sociale 

huurwoningen op peil te houden. En we moeten constateren dat het aantal mensen met schulden en 

het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank blijft toenemen. De SP zal hier structureel 

aandacht aan blijven besteden. 

 

 

Zeggenschap 

Tot slot het paradepaardje van dit college: “meer burgerparticipatie”. 

De coalitiefracties, met name D66, kijken lijdzaam toe hoe “de samenleving die om hen heen in een 

razend tempo verandert” en hoe “de overheid een andere rol moet aannemen” zoals zij dat zelf in 

verhullend taalgebruik verwoorden.  Al jaren spreken we hier over wat dan die nieuwe rol van de 

overheid moet zijn en welke rol de samenleving als collectief daarin heeft. De ene partij heeft daar 

beter uitgewerkte ideeën over dan de ander. Het is in onze ogen niet een kwestie van het verkopen 

van gemeentelijke onderdelen en het stoppen met het uitvoeren van een aantal taken. Het draait om 

zeggenschap en democratisering.   

 

De SP krijgt steeds meer signalen van huurders die het zat zijn dat woningbouwcorporaties niet 

vragen naar wat huurders willen. Van schoonmakers en zorgwerkers die zich niet meer voor iedere 

tien minuten werk willen verantwoorden en van Stadjers die in hun buurt zélf initiatieven willen 

nemen, maar inmiddels vastlopen, omdat het geld ontbreekt en als er geld is gebiedsteams naar 

elkaar kijken zonder besluiten te nemen.  

 

Voorzitter, met de vele betrokken Stadjers hebben we goud in handen, dat goud moet niet smelten 

omdat u telkens maar niet kunt of niet wilt besluiten of u bestaande initiatieven steunt of er de 

stekker uittrekt door niet langer geld ter beschikking te stellen. Want op die manier krijgt 

zeggenschap van Stadjers en het democratiseren van de lokale samenleving nooit vorm.  

 

Wat betrokken Stadjers nodig hebben is een lokale overheid die de juiste voorwaarden schept. Dat 

betekent: ruimte en geld geven om bestaande initiatieven in stand te houden en nieuwe te 

ontwikkelen. Niet door geflopte cofinancieringsfondsen, niet via het budget voor gebiedsgericht 

werken, wat een sigaar uit eigen doos is omdat het uit overige programma's in de begroting moet 

worden opgebracht. Wel door echt boter bij de vis te leveren, zodat het niet bij verhullende woorden 

en vaag managementtaal blijft. Daarvoor dienen wij een motie in.  

 

Meer zeggenschap en democratie stelt ook eisen aan de politiek, die meer oog zal moeten hebben 

voor de publieke zaak. De zorg, het onderwijs, energie en woningbouw kunnen niet worden 

afgedaan als “eigen verantwoordelijkheid van individuen”, zij zijn van grote publieke waarde en 

dus een collectieve verantwoordelijkheid.  

Mensen zijn  marktprikkels en het rendementsdenken zat. De neoliberale politiek van “eigen 

verantwoordelijkheid” heeft afgedaan, het is tijd voor nieuwe solidariteit. De lokale overheid moet 

samen met de mensen weer het heft in handen nemen. Door een eigen woningbedrijf op te richten, 

door zelf weer schoonmakers in dienst te nemen, door meer geld voor wijkbudgetten waar 

bewoners échte zeggenschap over hebben beschikbaar te stellen en waardering voor de 

betrokkenheid van vrijwilligers bij de Groningse samenleving uit te spreken.  

Het is tijd voor echte democratische verandering. Het is tijd om de onderlinge solidariteit te 

organiseren. Te beginnen met zeggenschap, goede zorg en het bieden van zekerheid! 

Uitgesproken tekst geldt. 
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Woordvoering voorjaarsdebat GroenLinks-fractie 
Benni Leemhuis, Groningen, 1 juli 2015 

 

Voorzitter,  

We leven in een tijd die vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten het hebben van meer samenwerking, 

meer eenvoud en minder zware structuren. Want in de maatschappij, het bedrijfsleven en ook in bestuur 

en politiek blijkt dat de traditionele patronen en structuren lang niet altijd meer werken. 

 

Een buitengewoon goed voorbeeld van het zoeken naar nieuwe oplossingen is de G1000. Honderden 

Groningers kwamen op 6 juni samen om met elkaar te praten over onze stad, en wat ze voor onze stad 

willen. Gezamenlijk werd gekozen voor een tiental ideeën voor de stad, waar de deelnemers verdere 

uitwerking van wensten. Bij die ideeën zit een dromenmakelaar, die als een spin in het web verbinding 

weet te leggen tussen de wensen van stadjers en de mensen of organisaties die hen daarmee verder 

kunnen helpen. Of het omvormen van de Diepenring tot een echte ontmoetingsplek voor de stad, onder 

andere door het nemen van verkeersmaatregelen. Er zit het idee bij om het principe van een basisinkomen 

verder uit te werken, of om een G100 burgertop in de wijken te organiseren, of de wens om meer 

betrokkenheid van stadjers te krijgen bij het groen in de stad en aandacht te vragen voor de ecologische 

structuur. Na die prachtige dag op 6 juni kwam afgelopen zaterdag wederom een grote groep mensen 

bijeen om verder te werken aan deze ideeën. Mijn fractie is erg blij met wat mensen in het kader van de 

G1000 zelf oppakken, we zijn benieuwd waar deze ideeën toe zullen leiden en we treden ze welwillend en 

positief tegemoet. 

 

Een ander voorbeeld van die nieuwe manier van samenwerken met de stad is de keuze van het college voor 

veranderlabs. Een achttal labs zijn van start gegaan op thema’s als innovatie van de sociale zekerheid, 

welstand in de Schildersbuurt, ontwikkeling van het A-kwartier, binnenstadsdistributie, wijkgericht werken 

en veiligheid. Stadjers, wetenschappers, ambtenaren en ondernemers werken samen aan de antwoorden 

op deze vraagstukken. Mijn fractie is blij met deze vernieuwende aanpak. Kan het college al iets zeggen 

over de eerste ervaringen met de veranderlabs? 

 

Een derde vernieuwende aanpak is die van de leefstraten, waarmee Groningen weer een stukje mooier en 

leefbaarder zou kunnen worden. Leefstraten zijn de afgelopen jaren al een groot succes geworden in de 

Stad Gent, waar de inwoners van bijna twee dozijn straten inmiddels de kans hebben gekregen om 

gedurende een aantal maanden hun straat naar eigen inzicht in te richten, zodat de openbare ruimte voor 

hun deur meer onderdeel van hun leefwereld werd, waar meer gespeeld kon worden, waar meer 

ontmoeting plaatsvond en waar ruimte voor groen ontstond. In de aanloop naar dit debat blijkt dat deze 

aanpak leeft: recent een groot artikel in de Volkskrant, in Rotterdam wordt er nu ook mee 

geëxperimenteerd en onafhankelijk van elkaar bleken zowel Student en Stad als mijn fractie een motie over 

leefstraten in voorbereiding te hebben. We voegden daarom onze moties samen die ik straks - ook nog 

mede namens D66 - indien. 

 

Voorzitter, er zijn tekenen dat we langzamerhand uit de economische crisis kruipen, maar dat herstel is 

broos, en nog altijd daalt de werkloosheid maar mondjesmaat en de gevolgen van de landelijke 

bezuinigingsrondes van de afgelopen jaren zijn nog steeds fors. Het is zaak om nu vooruit te kijken en 

vooruit te plannen. De afgelopen maanden zijn een aantal grote stappen daarin gemaakt. Groningen Geeft 

Energie, de Woonvisie, de Fietsstrategie en de Binnenstadvisie. Om maar een paar mijlpalen te noemen. En 

eerder al stelden we de Economische agenda 2015-2019 vast en werden we recent geïnformeerd over 

projecten in het bijbehorende G-kwadraat. Stuk voor stuk zullen ze een bijdrage leveren aan de versterking 

van de stad. De stad wordt daarmee aantrekkelijk voor investeringen, leefbaarder voor haar inwoners en 

beter voorbereid op de toekomst. Het is van groot belang dat we ons daarbij richten op waar we goed in 

zijn. Groningen specialiseert zich als de stad van gezond ouder worden, duurzame energie en de 

energietransitie. En het klimaat voor start-ups blijkt in Groningen geweldig. We streven daarin makkelijk 

een stad als Amsterdam voorbij.  
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Maar het versterken van het economisch klimaat doen we ook door te blijven investeren in cultuur, wat z’n 

beslag zal krijgen in de volgende cultuurnota. En evenementen zorgen ook voor een aantrekkelijke en 

bruisende stad. De stad heeft de toekomst blijkt meer en meer, zeker ook in internationaal perspectief. En 

misschien is Nederland een klein land, maar eigenlijk is Nederland een grote stad. Met enigszins lelijke 

namen als Deltametropool of Megacity Nederland is het precies dat wat de Sociaal Economische Raad stelt 

in haar advies ter voorbereiding op de Agenda Stad van de regering: steden moeten binnen Nederland veel 

meer samenwerken, zich als stad en regio richten op de sterke punten en daarbij zorgen dat er uitstekende 

digitale en infrastructurele verbindingen bestaan binnen die grote stad Nederland. Zo kan ook de 

werkgelegenheid verbeteren en krijgen mensen weer kansen. Zeker als er goed samengewerkt wordt 

binnen de arbeidsmarktregio’s. Juist nu is in deze stad meer werkgelegenheid nodig voor al die duizenden 

mensen die noodgedwongen aan de kant staan. Een sterk economisch beleid is daarbij noodzakelijk. En het 

is daarom in deze context ook zo belangrijk dat de gemeente gaat beginnen met de gesprekken met 

uitkeringsgerechtigden of, zoals het wat lelijk is gaan heten, de ‘screening’ van de cliënten van de sociale 

dienst: in gesprek gaan om te kijken wat mensen nodig hebben, wat hun sterke kanten zijn zodat ze straks 

de sprong naar een baan beter kunnen maken. Los van het feit dat het sowieso goed is om met mensen in 

gesprek te gaan en om ze te begeleiden bij de activering en hulp aan te bieden waar dat nodig is. 

 

En ik zei het net al: ook goede verbindingen zijn essentieel. Het is daarom geweldig nieuws dat de provincie 

zich actief inzet voor de verbetering van de spoorlijn naar Bremen. En als ook een hogesnelheidsverbinding 

naar de Randstad weer op de agenda zou komen dan kan Groningen een schakel worden in een 

hoogwaardig netwerk dat van Brussel, en de randstad tot aan Hamburg, Kopenhagen en nog verder reikt. 

 

Voorzitter, we bespreken hier de voorjaarsbrief en het meerjarenperspectief. Het aanvankelijke positieve 

beeld uit de voortgangsrapportage voor 2015 vervaagde als gevolg van de correctie van de fout met de 

nominale compensatie en als gevolg van de uitkomst van de meicirculaire. Het meerjarenperspectief was 

voor de volgende jaren licht positief en de meicirculaire leek dat nog enigszins te verbeteren, maar ook hier 

zijn de effecten van de herberekening van de nominale compensatie fors. 

 

Zorgen heeft mijn fractie met name over de kortingen op de integratie-uitkering sociaal domein. Tot en met 

2017 gaat dat om een verslechtering van in totaal bijna 14 miljoen euro. En dat bovenop forse kortingen die 

al op die budgetten zijn doorgevoerd, in een tijd dat juist de transitie in volle gang is en opgebouwd moet 

worden en er ruimte moet zijn voor de vernieuwing in het sociale domein. Het college schat in dat het in de 

sector opgevangen zou moeten worden, maar mijn fractie vindt dit fors. Wat zijn de gevolgen? Wat gaan de 

zorg-ontvangers hiervan merken, zowel de bestaande als de toekomstige? Is het wel reëel om deze forse 

tegenvaller op te vangen binnen het sociale domein? Het blijft voor mijn fractie daarbij uitgangspunt dat 

iedereen de zorg ontvangt die ze nodig hebben. 

 

Ook het vinden van de structurele dekking van de bezuinigingsoperaties uit het verleden baart zorgen. 

Hoewel van een structurele taakstelling van 26 miljoen voor 13 miljoen euro aan maatregelen is genomen 

blijft er dus nog een even groot knelpunt over. Mijn fractie is het daarbij eens met de benadering van het 

college om te denken in kerndoelen. Wat beogen we te bereiken met het bestaande beleid, en kan dat 

zelfde doel niet anders en goedkoper ook worden bereikt. Daarom moet met name ook bij de reguliere 

activiteiten gezocht worden. Wat is daarvan het maatschappelijke rendement? Mogelijk dat juist nog in de 

wijze waarop reguliere taken worden uitgevoerd ruimte zit? We verwachten van het college bij de 

begroting een samenhangend en beredeneerd voorstel waardoor de raad in het najaar voldoende inzicht 

krijgt en in staat is om een goede afweging te maken bij de keuzes. 

 

Voorzitter, in de raadsvergadering van 18 februari heeft deze raad het college verzocht bij het Rijk te 

pleiten voor een zo snel mogelijke reductie van de gaswinning in de bandbreedte 21 tot 30 miljard kubieke 

meter gas. Uit het feit dat de minister nu komt met 30 miljard kuub - en nog wat opslagen hier en daar - 

blijkt duidelijk dat de doelstelling in die bandbreedte eigenlijk nog niet gehaald is. Maar uiteraard is dat het 

college in geen geval aan te rekenen. Mijn fractie is ervan overtuigd dat het college alles doet dat in zijn 

vermogen ligt om in het gaswinnings- en bevingsdossier zo goed mogelijk de belangen van de stad en haar 
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inwoners te behartigen. Ook de regelmatige update door middel van collegebrieven zorgt dat de raad en 

daarmee de stad goed meegenomen wordt in de stand van zaken. 

 

Maar toch is het duidelijk dat het geduld en vertrouwen van de inwoners van de provincie Groningen en 

dus ook in de Stad flink op de proef wordt gesteld. Bij dit niveau van gaswinning blijft de kans op bevingen 

bestaan, er wordt er niet tegemoet gekomen aan het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen om de 

gaswinning significant te verminderen, er zijn, los van het gebied rond Loppersum, nog altijd geen risico-

analyses gemaakt van de andere clusters, terwijl deels in die putten de winning omhoog is gegaan. Verder 

zijn er amper huizen versterkt en de schrijnende gevallen lijken nog altijd niet of nauwelijks geholpen. En er 

is geen lange termijnperspectief voor de verdere reductie van de gaswinning. En dat terwijl de kans op een 

beving van 10x de kracht van die van Huizinge blijft bestaan. 

 

Voorzitter, het zijn rare tijden. Want u zult het misschien nog niet vaak meegemaakt hebben dat een 

woordvoerder van GroenLinks een pauselijke encycliek aanhaalt, maar het is nu zelfs tot de Paus 

doorgedrongen dat de klimaatverandering van de laatste paar decennia voor het grootste deel veroorzaakt 

is door de enorme concentratie van koolstofdioxide, methaan en andere stoffen die vooral worden 

uitgestoten door menselijke activiteit. De Paus roept iedereen op om zijn of haar handelen zo aan te passen 

dat die uitstoot wordt gereduceerd. En het onderzoek dat ECN in opdracht van Greenpeace heeft 

uitgevoerd toont aan dat het ook kan: een reductie van de gasvraag met 11 tot 16,5 miljard kuub is 

mogelijk. De substantiële reductie van gaswinning is niet alleen moreel gewenst, het is ook haalbaar en 

zelfs ook afgedwongen, want afgelopen woensdag deed de rechter een historische uitspraak met het 

oordeel dat de staat maatregelen moet nemen om een reductie van minstens 25% van de CO2 uitstoot te 

bereiken voor 2020 om de klimaatverandering tegen te gaan. Het rijk is nu aan zet. Wat mijn fractie betreft 

door niet in beroep te gaan tegen de uitspraak maar door meteen de noodzakelijke maatregelen te nemen. 

De eerste stap zou daarbij een forse reductie van het gebruik van aardgas uit Groningen moeten zijn. Mijn 

fractie dient hierover een motie in. 

 

En voorzitter, er zijn op dit moment genoeg mensen in Groningen maar ook in de rest van het land die 

graag zelf ook een bijdrage willen leveren om minder afhankelijk van gas te worden. En gas is allang niet 

meer nodig om je huis te verwarmen, je tapwater mee te verwarmen of om mee te koken. Groen gas, 

doorstroomverwarmers, zonneboilers, infraroodverwarming, warmtepompen en dat alles gecombineerd 

met groene stroom, al dan niet geleverd door windmolens van de windcentrale of de eigen zonnepanelen 

via Grunneger Power. Straks, als het warmtenet in het Noordwesten van de stad er ligt, is dat voor velen 

ook een prachtig alternatief. Maar het is niet meteen een makkelijke opgave, want er is behoefte aan meer 

kennis over de alternatieven van gas en het moet ook gefinancierd worden. 

 

Naast de al genoemde moties dient mijn fractie moties in over laadpunten voor elektrische fietsen en de 

verbetering van suïcidepreventie. 
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Student en Stad 

 

We hebben al veel gehoord over de stad met twee gezichten. De jonge stad met 

veel mogelijkheden, maar ook de stad met veel werkloosheid. Hoewel dit contrast 

veel naar voren komt, zien wij juist een ander contrast steeds groter worden. Die 

tussen de student en de Stadjer. Het feit dat deze twee groepen op deze manier 

benoemd worden, geeft al aan dat veel jongeren niet als volwaardige inwoners van 

de stad worden bezien. Ze zijn immers maar passanten. We gaan zelfs zo ver om 

deze doelgroep op de kosten te jagen door middel van een 15%-norm in de 

omgevingstoets. Dit zorgt voor een toename van maar liefst 64 procent in de 

huurprijs. Het was dan ook erg verwarrend om een artikel van D66 afgelopen week 

te lezen.  

Ik quote ‘D66 blij met afschaffing vijftienprocentsnorm. De gemeenteraad steunt het 

voorstel van het Groningse college van D66, PvdA, VVD en GroenLinks om de norm 

los te laten.’  

 

Dit terwijl in de verdediging van diezelfde 15%-norm, de heer Blom van 

coalitiegenoot VVD nog zei dat de 15%-norm echt nodig was omdat er geen goed 

alternatief voorhanden was om jongerenhuisvesting te beteugelen. U zult wel 

begrijpen, wij waren even in de war. Had de VVD of D66 nou gelijk?  Maar na het 

nalezen van de nieuwe woonvisie moesten we helaas concluderen dat de heer Blom 

toch echt gelijk had, de generieke 15-% norm staat gewoon in de omgevingstoets 

met de volgende tekst ‘Wanneer…de 15%-norm is bereikt verlenen we in principe 

geen vergunningen meer’. 

 

Voorzitter. Nu wil ik ingaan op een betere manier om een balans te vinden in de 

wijken en dit contrast te laten afnemen. We moeten het niet zoeken in misplaatste 

symptoombestrijding maar juist de kracht van jongeren inzetten om iedereen er beter 

op te maken.  

Dit wordt gelukkig ook voorzichtig geconcludeerd in de evaluatie van de pilots om 

het begrip tussen studenten en Stadjers te verbeteren, welke een aantal maanden 

geleden passeerde. Er ontstaat meer begrip voor elkaar en er worden gezamenlijk 

activiteiten opgepakt ter bevordering van de leefbaarheid. Daarom moeten deze 

instrumenten groter, breder en structureel worden opgepakt.   

Student en Stad heeft in Amsterdam bij het BOOT project mogen kijken. Daar wordt 

het onderwijs verplaatst naar de wijk. Om daar te leren, te werken en te 

onderzoeken wordt de stad ondersteund door studenten. De studenten worden 

wereldwijs en leren de stad kennen en daarnaast doen zij een structurele bijdrage 

aan de sociaaleconomische wijkaanpak en -ontwikkeling. 

Met de opstart van het project WIJS wordt hier een begin aan gemaakt in Groningen. 

Een begin om studenten ook als volwaardige Stadjers te zien en mee te laten doen. 

Student en Stad roept het college op om vaart te maken met dit project.  

Daarnaast willen wij dit project nog wat meer steun verlenen waarin wij van mening 

zijn dat ook de grote eigenaren van jongerenhuisvesting in de leefbaarheid zouden 
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kunnen bijdragen. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken hoe ook zij 

hun steentje bij kunnen dragen. 

Daarnaast is door Groenlinks al meer gezegd over de motie ‘leefstraten’. Student en 

Stad en Groenlinks kwamen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat dit initiatief 

de bewoners van wijken dichter bij elkaar kan brengen. Wij hopen dat met deze 

motie ook de jongeren in de wijken beter gevonden zullen worden. 

 

Voorzitter. Naast de leefbaarheid zijn er ook op economisch vlak nog vele 

uitdagingen om jongeren te ondersteunen. Helaas leunt de provincie Groningen op 

het hoogste jongerenwerkloosheidspercentage van Nederland met 14,4 %. Maar 

liefst twee keer zo hoog als de groep van 26 jaar en ouder. Deze groep heeft alle 

hulp nodig om op de werkladder te komen. Wij willen daarop meer inzet zien van het 

college. Wanneer we deze groep niet aan het werk helpen zal dit niet alleen een 

actueel probleem zijn, maar nog voor vele jaren. Omdat deze groep achter zal 

blijven in de ontwikkeling van hun carrière. Als gemeente geven we helaas een 

slecht voorbeeld. Jongeren uit de eigen organisatie trekken aan de bel omdat maar 

3% van de ruim 3000 werknemers onder de 30 jaar is. Een aantal dat in de 

afgelopen jaren steeds verder is afgenomen. Wanneer gaat het college nou eens 

met structurele oplossingen komen voor dit probleem? Het lijkt alsof het steeds maar 

weer verder vooruit wordt geduwd. 

 

Voorzitter. Om jongeren zoveel mogelijk kans op de arbeidsmarkt te geven steunen 

wij de motie van de PvdA om actief vacatures op te halen bij onze oosterburen. Wij 

hopen dat ook de groep jongeren hiervan kan profiteren. Daarnaast dienen wij, 

samen met de PvdA en VVD een motie in om de mogelijkheden via social return te 

verbreden om jongeren broodnodige werkervaring te laten opdoen. Veel bedrijven 

eisen, zelfs bij startersfuncties, een minimum van een half jaar werkervaring. Maar 

waar moet je deze opdoen wanneer iedereen dit eist? Hoewel we via de recente 

initiatiefnota van de VVD al een hoop mogelijkheden hiertoe hebben gecreëerd 

willen we via deze motie de mogelijkheden nog verder verbreden met werkleerbanen 

en traineeships. 

 

Voorzitter. Om de werkgelegenheid in de stad te bevorderen is het van essentieel 

belang dat we het ondernemerschap in deze stad alle ruimte geven. Om met de tijd 

mee te gaan moet een bezoekje aan de stad steeds meer een belevenis worden en 

we zien dat concepten waarbij ontspanning in de openbare ruimte gecombineerd 

met bijvoorbeeld horeca zeer succesvol zijn. Daarom vindt Student en Stad de 

recent gestarte pilot omtrent foodtrucks in Amsterdam een mooi initiatief om naar 

Groningen te halen. Starters in deze industrie krijgen de mogelijkheid om zich te 

onderscheiden via innovativiteit en duurzaamheid om een mooi plekje te veroveren 

om hun waren aan te bieden. Om dit mogelijk te maken dienen wij een motie in. 

 

Voorzitter. Groningen is een levendige, bruisende stad. Ook cultuur is hier een 

belangrijk onderdeel van. Een aantrekkelijk cultuuraanbod verbetert het leefgenot en 



 

Bijlage - Woordvoering Student & Stad dhr Van den Anker

398

versterkt het vestigingsklimaat. In de culturele wereld is er tevens plaats voor 

talentontwikkeling, iets wat bijdraagt aan onze City of Talent. En dat willen we 

natuurlijk behouden en verbeteren. Evenementen zijn tevens van groot belang 

hiervoor. Naast de bekende grote festivals in Groningen zoals Eurosonic en 

Noorderzon moeten we ook ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Talent Web 

Groningen kwam met het mooie idee om een straatfestival te organiseren waar 

lokaal talent in de binnenstad de kans krijgt om hun kunde te etaleren. Dit ook om te 

laten zien dat ondanks de aardbevingsproblematiek Groningen een mooie stad is om 

te wonen en te leven. Daarom dienen wij een motie in om vanuit de gemeente 

medewerking te verlenen aan dit plan.  

En om nog een klein beetje extra vrolijkheid en gezelligheid in het centrum te 

creëren dienen wij ook een motie in om een ‘groet’-straat te creëren om ons unieke 

Nederlandse woord ‘gezelligheid’ wat kracht bij te zetten.  

 

Voorzitter. Student en Stad vindt sport ontzettend belangrijk. Het verbetert de 

gezondheid van mensen, zorgt voor een gevoel van geluk en is goed voor de 

leefbaarheid in de stad. Daarnaast vormt een sportief leefklimaat een reden voor 

mensen en bedrijven zich in onze stad te vestigen. In de Groningse sportwereld zijn 

de verenigingen erg belangrijk. Ze motiveren mensen om samen te gaan sporten en 

versterken de sociale cohesie in de gemeenschap. Een sportvereniging is daarom 

niet alleen belangrijk voor een sportieve en gezonde omgeving, maar zorgt ook voor 

een aangename leefomgeving waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. 

Naar de mening van Student & Stad is het niet aan de gemeente om bepaalde 

sporten belangrijker te achten, en meer te stimuleren, dan andere sporten. Elke 

sport is van toegevoegde waarde, zolang mensen het met plezier beoefenen. 

Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de topsport. Topsport en 

breedtesport versterken elkaar. Student en Stad maakt zich echter zorgen over de 

financiële moeilijke situatie waarin veel sportverenigingen zitten; slechts 59% van de 

sportverenigingen is financieel gezond. Daarom staat mijn fractie op de moties die 

zijn ingediend door het CDA, waarbij er onderzoek wordt gedaan naar of er meer 

geïnvesteerd kan worden in de breedtesport en tevens de mogelijkheden voor het 

instellen van een cofinancieringsfonds om de sportinfrastructuur op peil te houden. 

  

Voorzitter. Ik zal nu nog nader ingaan op de financiële plannen en vooruitzichten. 

Ondanks het voorzichtige plusje in de jaarrekening zijn er nog zeer grote hobbels te 

nemen door het college, zoals de bezuinigingen op de eigen organisatie. Wij vragen 

ons af hoe realistisch die nu eigenlijk zijn wanneer we nu al zien dat deze ontzettend 

moeilijk en traag te behalen zijn. Al met al moet er nog een bedrag van ruim 26 

miljoen structureel worden ingevuld. Wanneer gaan we eens echte voorstellen zien? 

 

Zoals vaker, wordt weer genoemd dat het weerstandsvermogen naar 1 moet op 

termijn. Dat woord ‘op termijn’ begint echter wel wat vermoeiend te worden. Dus 

wanneer gaan we nou eens echt een concreet voorstel zien, hoe we naar die 1 gaan 

doorgroeien? De stresstest laat eens te meer zien dat dit noodzakelijk is. Wij roepen 
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het college op om met de begroting van 2016 deze ambitie eindelijk wat vlees op de 

botten te geven zodat daad bij woord wordt gevoegd. 

 

Voorzitter. Waar het financieel meerjarenbeeld er in de oorspronkelijke vorm nog 

aardig uit zag, is deze een stuk beroerder geworden. Door een fout in de eerdere 

berekening met betrekking tot een looncomponent valt het meerjarenbeeld een stuk 

lager uit. De herberekening zorgt ervoor dat het verwachte positieve resultaat daalt 

van 7,2 miljoen euro, naar 2,8 miljoen euro in 2015. Een nadeel van maar liefst 4,4 

miljoen. Daarnaast heeft deze aanpassing een structurele doorwerking van 3,2 

miljoen euro vanaf 2016 waardoor dat jaar tot en met 2018 de rekening in de min zal 

eindigen. Zoals het college aangeeft maakt dit het nog noodzakelijker om te 

bezuinigen en voorzichtig om te gaan met investeringen. Hoe gaat het college dit 

repareren richting het begrotingsvoorstel voor 2016? 

 

Voorzitter. Afsluitend kunnen wij zeggen dat er nog genoeg werk aan de winkel is 

voor dit college om deze jonge stad nog beter te faciliteren en de kansen te grijpen. 

Wij zullen het college hierop scherp houden. 
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Woordvoering Voorjaarsdebat – Stadspartij (Sijbolts) 
 

Voorzitter, 

  

Ik begin met de voorjaarsbrief en onze wensen, het venijn zit hem in de staart. 

In de commissie stelde ik dat het college een raar mensbeeld heeft vanwege de zin 
in de voorjaarsbrief over de stad met twee gezichten. 

De wethouder gaf aan beeldend duidelijk te willen maken dat het college aandacht 
heeft voor álle inwoners en daar waar nodig altijd ondersteuning blijft bieden. De 
Stadspartij staat natuurlijk achter dat laatste uitgangspunt, maar wij vinden het in de 
voorjaarsbrief wel knap ongelukkig verwoord.  

  

De dalende trend in WMO-aanvragen doet de vraag rijzen of iedereen nog wel krijgt 
waar hij of zij recht op heeft. We verwachten immers dat mensen ‒ ouderen ‒ langer 
thuis blijven wonen. Omdat alles maar inclusief wordt genoemd, worden de ouderen 
van 75+ het ‘kind’ van de rekening. Enkele jaren geleden zijn de huisbezoeken voor 
deze groep afgeschaft. Er is niets voor in de plaats terug gekomen. Ze voelen zich 
ontheemd in hun eigen samenleving. De Stadspartij dient hier een motie over in. 

  

Het college wil met het project WIJS beginnen, en tuigt daarmee weer een nieuwe 
boom op. Maar hier hadden we vroeger toch gewoon jongerenwerk voor? 

Waarom niet dát weer in het leven roepen? Graag een reactie. 

  

Het college wil samen voor een sterke stad en regio gaan. Een uitgangspunt dat wij 
niet alleen onderschríjven, maar waar wij zelfs een schepje bovenop willen doen. 
Daarom een motie, met CDA, ‘HSL Nieuwe Stijl’. (Deze zelfde motie is inmiddels in 
de gemeente Hoogezand, Pekela en Veendam aangenomen.) 

  

Wij adviseren het college om gangbaarder, doorsnee-Nederlands te gebruiken met 
name wat betreft de tekst over ‘Denken in termen van kansen’ (pag. 8 VJB) en over 
de 'Smart City', waarin kennis, techno logic en creativiteit domineren. We zijn immers 
een stad voor álle Stadjers en moeten iedereen aanspreken. Dat Groningen landelijk 
gezien behoort tot de vijf steden met de hoogste werkloosheid is, naar wij aannemen, 
niet het gewenste beeld van een Smart City? 

  

‘Werk, werk en nog eens werk’: dat klinkt wat als oude politiek, als oude wijn in 
‘lekkende zakken’. Het principe van volledige werkgelegenheid met 40-urige 
werkweken is inmiddels achterhaald. Inkomen los van werk zal een discussiepunt 
worden. Het college speelt daarop in door te experimenten met de omgang met 
uitkeringsgelden (voor sociale zekerheid in relatie tot activering en 
opleidingstrajecten richting werk). Benieuwd of een visie op het basisinkomen óók 
wordt meegenomen. De Stadspartij zal in elk geval constructief meedenken. Want 
van VNO-NCW valt niet veel te verwachten... 

De ijzingwekkende stilte van het college rondom het Forum baart de Stadspartij grote 
zorgen, en dat is niet omdat het om een appel en ei gaat. 
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Vanuit de media blijven ons zorgwekkende berichten bereiken, maar van het college 
vernemen wij niets. Wethouder, wat is de planning rondom dit ongelukkig gesteente 
dat altijd al als een molensteen om onze nek heeft gehangen? 

  

  

Voorzitter, 

  

De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant’. Zo begon ik mijn 
woordvoering over het coalitieakkoord, nu ruim een jaar geleden. Daarmee wilde ik 
aangeven dat verandering niet alleen aan de vóór- maar ook aan de áchterkant 
nodig is. Want, naar verandering zocht het college immers. 

Het coalitieakkoord stelt dat de samenleving in rap tempo is veranderd, en dat ziet 
het college als een uitgelezen kans voor de overheid om potenties te benutten en het 
begrip ‘participatie’ waarlijk inhoud te geven. 

Participatie zou dan écht inhoud moeten krijgen waar het om ínspraak gaat, vooral in 
de zin van ‘sámen’, en ‘samen mét’, zoals het college in zijn akkoord schrijft. De 
Stadspartij is een partij bij uitstek die het college daarop kan beoordelen. Met name 
dáártoe zijn wij als lokalen hier op aard. Niet voor niets hebben zestien Groninger 
lokalen zich verenigd in één provinciale partij: Groninger Belang.  

  

Het leek de Stadspartij dan ook aardig om vandaag eens te kijken of u dat sleuteltje 
van de deur naar de beoogde verandering al heeft gevonden. 

  

Een Google-zoekopdracht naar het begrip ‘inspraak’ leverde een aantal leuke 
resultaten op: 

- gelegenheid om je mening te laten horen en invloed te hebben 

- het mogen meepraten bij het nemen van beslissingen van de overheid. Dit kan op 
bepaalde avonden als een bepaald plan wordt gepresenteerd 

De mooiste omschrijving kwam eigenlijk van de woordenlijst ‘Politiek jargon’ van de 
CU Leiden: 

‘Het recht om als burger gehoord te worden, voordat het college van B en W of de 
gemeenteraad een beslissing neemt over een bepaalde zaak (Draagvlakvergroting.)’ 

 

Essentieel in deze omschrijving is het woordje voordat… 

Wanneer we het collegeakkoord en de definities van het woord ‘inspraak’ over elkaar 
heen leggen, kom je tot de conclusie dat het akkoord beoogt om dus vóór het 
formele inspraaktraject met de Stadjers in gesprek te gaan. 

  

De ambities van het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ kunnen niet rijmen met de 
visie ‘Binnenstad’. Dat was u al bekend natuurlijk. De raad moest éérst akkoord gaan 
met die visie waarvan de contouren al in beton waren gegoten, met name wat betreft 
het plan de bus uit de binnenstad te weren. Vervolgens start pas éínd augustus het 
inspraaktraject. Dat is geen echte inspraak, maar oude politiek uit de tijd dat één 
partij de stad nog domineerde. Let’s Gro is wat dat betreft dan ook niet het antwoord, 
want dat bestond al vóór het coalitieakkoord. Let’s Gro maakt dus na 19 maart 2014 
geen wézenlijk verschil. En Let’s Gro heeft niet het doel om inspraaktrajecten te 
regelen. 
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Ook de gang van zaken rondom de koopzondagen, rondom de bewonersinvloed op 
de plannen van het Hampshire Hotel en rondom de aanvankelijk voorgestelde 
verhoging van de sporttarieven, zijn voorbeelden van slechte inspraak. 

In stadsdeel Noorddijk ging het recent nog twee keer mis. De inspraak t.a.v. de 
aanleg van het wakeboardpark op de Kardingerplas stelde weinig voor, en de wens 
van zeer veel Beijumers om een buitenfitness-faciliteit aan te leggen is ook niet 
gerealiseerd. 

  

Nog steeds en te vaak voelen Stadjers zich overvallen door ontwikkelingen in hun 
directe woonomgeving. Daarom dienen wij een motie in om een speciale app te 
ontwikkelen. 

  

Het ging natuurlijk ook wel eens goed, zoals bij de inspraakwijze voor de 
totstandkoming van locatieprofielen m.b.t. evenementen, en bij de uitvoering van 
onze motie m.b.t. de overlastbeperking voor bewoners langs de nieuwe busroute 
over de Parkweg.  

  

Maar bij de grotere veranderingen vervalt het college in het oude wensdenken van 
‘wij weten wat goed voor u is’.  

Nee, de sleutel tot succes heeft het college wat de Stadspartij betreft nog niet 
gevonden. 

  

Dé partij waarvan wij, voorál op het gebied van inspraak, verandering hadden mogen 
verwachten, is Democraten 66, met maar liefst negen zetels in de raad! 

Deze liberalen spinden garen bij het Pechtold-effect en hun onderwijsstandpunten. 
Standpunten waar wij als gemeenteraad effectief helemaal niet meer over gáán, zo 
bleek ook 24 juni. 

 

‘Voor bestuurders, politici en ambtenaren is het nog even wennen, die mondige 
burger die zich niet meer met een kluitje het riet in laat sturen. D66 wil daarom 
minder inspraak en meer samenspraak,” schrijft D66 in zijn verkiezingsprogramma. 

Maar wanneer geeft D66 dat vorm? Wanneer komt D66 met zijn negenen uit die 
zetels overeind en maakt het als partij écht werk van de door haar zo gewenste 
verandering? 

Of blijft D66, zoals vorige week bleek met de Binnenstadsvisie, hangen in oude 
regentenpolitiek, waar het uit verzet ertegen N.B. ooit is ontsproten? Ik zou zeggen: 
‘Vooruit D66!’ 
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Woordvoering Voorjaarsdebat – Partij voor de Dieren (Kelder) 
 
We bespreken vandaag de voorjaarsbrief. Het voorjaar is een tijd van nieuw leven. Planten 
groeien, jonge dieren worden geboren en mensen gaan er weer meer op uit en zijn lekker 
buiten. In onze bijdrage voor de Gezinsbode van vorige week kunt u het lezen, voorzitter: 
Wij zetten ons in voor de mensen, dieren en de aarde. Maar hoewel het voorjaar de tijd van 
positiviteit en nieuw leven is, maken we de balans op en kunnen we er niet om heen: alle 
drie worden nog steeds bedreigd, door verschillende factoren. Wat ons opvalt in Groningen 
zal ik nu uiteenzetten en u zult merken dat economische groei niet ons grootste doel is: 
 
We beginnen bij de mens. We lezen in de voorjaarsnota dat het aantal mensen op de 
armoedegrens leeft en het aantal daklozen toeneemt en mede hierdoor een groter beroep 
wordt gedaan op instanties als de voedselbank. Hierdoor bestaat het risico dat de 
voedselbank te maken krijgt met een voedseltekort door een vergrote vraag.  
Wij denken een relatief simpele oplossing te hebben gevonden, die iedereen ten goede zou 
komen. Hiervoor dienen wij dan ook een motie in, Zero Food Waste in Groningen. Door o.a. 
een campagne voor bewoners kunnen verschillende aspecten onder de aandacht worden 
gebracht waardoor voedselverspilling teruggedrongen kan worden. 
Het college ziet graag een gemeente voor zich waarin mensen elkaar helpen en voor elkaar 
klaar staan. Ook wij als partij zien dit graag. Daarom baart het ons zorgen dat er maar zo 
weinig mensen in Nederland kennis van EHBO hebben (http://www.bhvnederland.nl/bhv-
nieuws/015-ehbo-kennis-schrikbarend-slecht). 
Binnen een samenleving waarin wordt aangedrongen op elkaar helpen, lijkt het ons niet 
meer dan logisch dat je ook elkaar kan helpen wanneer iemands leven ervan afhangt. 
Daarom lijkt het ons een goed idee het lesgeven van EHBO verplicht te stellen op middelbare 
scholen. Wij komen hier na de zomer op terug.  
 
Toen we hoorden dat er mogelijk een tekort aan noodopvang ontstaat voor asielzoekers en 
vreemdelingen door een toename aan mensen die in aanmerking komen voor deze regeling, 
schrokken we. Elk mens heeft recht op een menswaardige opvang en hier maken we ons dan 
ook sterk voor!  
Vandaar dat we bij de motie van de SP op staan. We horen daarnaast ook graag van het 
college hoe er gezorgd gaat worden dat iedereen correct opgevangen wordt en in 2016 hier 
ook op wordt ingespeeld. 
 
En natuurlijk komen wij, naast mensen, ook op voor dieren. Daarom valt het ons juist op, we 
bespraken het ook al in de commissie, dat de gemeente 60.000 euro extra budget wil 
toekennen aan de dierenbescherming. Vanzelfsprekend vinden wij het goed dat er geld naar 
een dergelijke instantie gaat, echter zijn wij niet van mening dat dit bedrag per se naar de 
instantie  dierenbescherming dient te gaan.  Het is ons niet duidelijk waarom er een 
basisarrangement dierennoodhulp wordt opgericht, wat er in het arrangement is 
opgenomen en waarom de keuze is gevallen op een contract met de dierenbescherming. 
Voor een echt eerlijke en nuttige besteding van de beschikbare middelen zijn wij van mening 
dat er een externe, onafhankelijke adviseur aangesteld kan worden die met verschillende 
betrokken partijen rond te tafel gaat en de middelen vervolgens verdeelt. Daarom dienen 

http://www.bhvnederland.nl/bhv-nieuws/015-ehbo-kennis-schrikbarend-slecht
http://www.bhvnederland.nl/bhv-nieuws/015-ehbo-kennis-schrikbarend-slecht
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we over dit punt ook een motie in.   
 
Ten slotte, ook zijn wij de partij voor de aarde. Zoals we allemaal weten, hebben we maar 
één aarde. Hier moeten we dan ook zuinig mee omgaan. We zijn blij dat het college zich 
inzet voor meer duurzame energie, maar op dit tempo redden we de  gestelde doelen niet. 
We moeten echt harde actie ondernemen om onze doelen te halen en onze aarde te 
redden. Dat redden we natuurlijk niet alleen in Groningen, maar het helpt om als gemeente 
het goede voorbeeld te geven en ons ding te doen. 
Het plan om in 2035 energieneutraal te zijn blijft een mooi streven, maar in de voorjaarsbrief 
wordt hier naar ons idee te weinig aandacht aan besteed. Alle zeilen zullen moeten worden 
bijgezet om dit streven te halen. Meerdere maatregelen zullen moeten worden genomen. Zo 
blijven wij voor afvalscheiding bij de bron, het opwekken en gebruiken van duurzame 
energie en het stopzetten van de gasboringen en we blijven van mening dat er een focus 
moet liggen op een meer plantaardige voeding aangezien de vleesproductie de voornaamste 
bron van vervuiling is.  
Om niet een overkill aan moties in te dienen staan we op een aantal moties die door andere 
partijen zijn ingediend en die gaan over issues die wij ook te sprake willen brengen, zo ook 
de motie van GroenLinks, die zich inzet voor een Duurzamere stad. 
 



 

Motie 1 Innovatieatelier in het sociale domein (D66, GroenLinks) Voor 21, Tegen 18
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Motie 2 Geef Gdansk een kans(k)! (D66) Voor 27, Tegen 10
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Motie 11 Het MBO akkoord van Groningen (PvdA, VVD, CDA, Stadspartij, SP) . . .

407



 

Motie 12 Werken in Duitsland (PvdA, CDA, D66, Stadspartij, Student en Stad) . . .

408



 

Motie 13a Impuls voor werk, activering, scholing (PvdA, D66, GroenLinks) Voor . . .

409



 

Motie 14 Vaart maken met het nemen van klimaatmaatregelen (GroenLinks, . . .

410



 

Motie 15 De Leefstraat (Student en Stad, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren) . . .

411



 

Motie 17 Bundel de krachten rond suicidepreventie (GroenLinks, PvdA, Student . . .

412



 

Motie 22 Cofinancieringsfonds breedtesport (CDA, Stadspartij, VVD, D66, . . .

413



 

Motie 24 Prioriteiten buurtbewoners voor beter veiligheidsgevoel (CDA, . . .

414



 

Motie 25 Drempel lager betere toegankelijkheid (CDA, GroenLinks, Stadspartij, . . .

415



 

Motie 29 Studenteninzet 2.0 (Student en Stad, D66) Voor 25, tegen 14

416



 

Motie 30 Foodtrucks (Student en Stad, GroenLinks) Voor 27, tegen 12

417



 

Motie 31 Friendscontracten (Student en Stad, D66) Voor 24, tegen 15

418



 

Motie 34 Social return (Student en Stad, PvdA, VVD, D66) Voor 27, tegen 12
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Motie 3 Personeels BV Schoonmaak (SP) Voor 7, tegen 32

420



 

Motie 4 Vrijwilligersvergoeding (SP) Voor 10, tegen 29

421



 

Motie 5 Kerntaken en -doelen, goede zorg en welzijn (SP) Voor 10, tegen 29

422



 

Motie 6 Gemeentelijk woonbedrijf (SP) Voor 12, tegen 27

423



 

Motie 7 Noodopvang asielzoekers (SP, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie) . . .

424



 

Motie 8 Boter bij de vis (SP, CDA) Voor 16, tegen 23

425



 

Motie 9 Gelijke monniken gelijke kappen (SP, CDA) Voor 12, tegen 27

426



 

Motie 21 Investeer in breedtesport (CDA,Stadspartij,SP,Student en . . .

427



 

Motie 23 Gerichte aanpak schone wijken (CDA, Stadspartij, ChristenUnie) Voor . . .

428



 

Motie 26 Milieustraten (ChristenUnie, Stadspartij) Voor 14, tegen 25

429



 

Motie 27 Hoge nood (ChristenUnie) Voor 11, tegen 28
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Motie 28 Geld voor Stadjersinitiatieven (ChristenUnie) Voor 12, tegen 27

431



 

Motie 32 Groet-straat (Student en Stad) Voor 3, tegen 36
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Motie 10 Gezond Zwanger 2 (PvdA, GroenLinks, SP)

433



 

Motie 13 Impuls voor werk, activering, scholing (vervangen door 13a)
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Motie 16 Laad je fiets op met de zon (GroenLinks, Stadspartij)

435



 

Motie 18 Stadjers informeren via app (Stadspartij, SP)
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Motie 19 Zorgen voor morgen (Stadspartij)

437



 

Motie 19 Zorgen voor morgen (Stadspartij)
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Motie 20 Draagvlak voor HSL verbinding (Stadspartij, CDA)

439



 

Motie 33 Straatfestival (Student en Stad)
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Motie 35 Budgetverdeling Dierennoodhulp (Partij voor de Dieren)

441



 

Motie 36 Zero Food Waste in Groningen (Partij voor de Dieren)

442


