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Agenda van de gemeenteraad van 6 juli 2016

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

Datum: woensdag 6 juli 2016
Aanvang: 15:00
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: Burgemeester P.E.J. den Oudsten
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst

Besluitenlijst en stemresultaten
Bijlage - Besluitenlijst raad 6 juli 2016 VOORJAARSDEBAT (pdf)
Bijlage - Stemresultaten Voorjaarsdebat 6 juli 2016 (pdf)

1. Mededelingen
Bijlage - spreektijden Voorjaarsdebat + weerst.vermogen 6 juli (pdf)

2. Discussiestukken

a. Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016
(raadsvoorstel 25 mei 2016, 5731537)
Raadsvoorstel - Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016
(pdf)
Collegebrief_inzake_Keuzemogelijkheden_kadernota_weerstandsvermo-
gen_ (pdf)
Amendement 1 VVD, CDA en D66, Verlaging prioriteit onbenutte belas-
tingcapaciteit, aangenomen (voor 32, tegen 7). (pdf)
Amendement 2 VVD, CDA en D66, 50% besteedbaar resultaat in het weer-
standsvermogen, aangenomen (voor 29, tegen 10). (pdf)
Amendement 3 ChristenUnie en Stadspartij, Weerstandsvermogen, verwor-
pen (voor 12, tegen 27). (pdf)
Raadsbesluit - Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016
(pdf)

3. VOORJAARSDEBAT
Bijlage - Woordvoering D66 Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering PvdA Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering SP Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering GroenLinks Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering VVD Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering CDA Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering Stadspartij Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering ChristenUnie Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering Student en Stad Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering Partij voor de Dieren Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
Bijlage - Woordvoering 100% Groningen Voorjaarsdebat 2016 (pdf)
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a. Voorjaarsnota 2016
(collegebrief 25 mei 2016)
+
Financieel meerjarenbeeld 2017-2020
(raadsvoorstel 25 mei 2016)
+
Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016
(collegebrief 25 mei 2016)
+
Voortgang openstaande moties in aanloop naar het Voorjaarsdebat 2016
(25 mei 2016)
Collegebrief - Voorjaarsnota 2016 (pdf)
Raadsvoorstel - Financieel Meerjarenbeeld 2017-2020 (pdf)
Meerjarenbeeld 2017-2020 BIJLAGE (pdf)
Collegebrief - Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari -
maart 2016 (pdf)
Collegebrief - Voortgang openstaande moties in aanloop naar het Voor-
jaarsdebat 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Financieel meerjarenbeeld 2017-2020 (pdf)

Aangenomen Moties
Motie 1 D66, PvdA en Partij voor de Dieren, Groningen fietsstad-ook voor
MTB-ers (voor 33, tegen 6) (pdf)
Motie 3 D66, VVD, PvdA en Student en Stad, Onderwijsraad voor Gronin-
gen (voor 37, tegen 2) (pdf)
Motie 4 D66, Stadspartij en PvdA, Geef accommodaties een positie (met
algemene stemmen) (pdf)
Motie 5 D66 en VVD, Elke school een vakdocent (met algemene stemmen)
(pdf)
Motie 6 D66 en CDA, Aanbestedingen in het Sociaal Domein (voor 30, te-
gen 9) (pdf)
Motie 9 SP, Onderhandelingen Menzis (voor 34, tegen 5) (pdf)
Motie 11 PvdA en ChristenUnie, Perspectief voor 50 plussers (voor 36, te-
gen 3) (pdf)
Motie 12 PvdA en D66, On the Road (voor 25, tegen 13) (pdf)
Motie 13 PvdA, GroenLinks en SP, Aan de slag voor 500 participatiebanen
(voor 28, tegen 11) (pdf)
Motie 14 PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie, Zorg voor sociale groei Stad
zet in op middeldure huur en goedkope koop (voor 30, tegen 9) (pdf)
Motie 16 PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SP, Inkoop en aanbestedin-
gen sociaal domein (voor 33, tegen 6) (pdf)
Motie 18 GroenLinks, PvdA, Stadspartij en Partij voor de Dieren, Vergroe-
ning van tuinen (voor 33, tegen 6) (pdf)
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Motie 19 GroenLinks, Partij voor de Dieren, Stadspartij, Student en Stad en
D66, Stopformulieren politie (voor 31, tegen 8) (pdf)
Motie 20 GroenLinks, D66 en Stadspartij, Wet Open Overheid (voor 33, te-
gen 6) (pdf)
Motie 21 GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66, Zorg voor ggz-patiënten
(met algemene stemmen) (pdf)
Motie 22 VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Christen-
Unie en Stadspartij, Apart budget voor aanpak kindermishandeling (met
algemene stemmen) (pdf)
Motie 23 CDA, SP en ChristenUnie, Verbind de 2 gezichten (met algemene
stemmen) (pdf)
Motie 24 CDA, D66, SP, ChristenUnie en Stadspartij, Next City; een nieuw
kader voor het betrekken van omwonenden (met algemene stemmen) (pdf)
Motie 27 ChristenUnie, PvdA, SP, Stadspartij, D66 en Student en Stad,
Milieustraten (met algemene stemmen) (pdf)
Motie 28 ChristenUnie, PvdA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren
en Stadspartij, Verkeersveiligheid vergroten op 30 kilometerwegen door
inrichting (met algemene stemmen) (pdf)
Motie 29 Student en Stad, Partij voor de Dieren en GroenLinks, Stadszand
(voor 34, tegen 5) (pdf)
Motie 30 Student en Stad, Partij voor de Dieren en GroenLinks, Liften naar
het oosten (voor 21, tegen 18) (pdf)
Motie 32 Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, Student en Stad en Chris-
tenUnie, Invoering van de ja-ja sticker (voor 34, tegen 5) (pdf)
Motie 35 Partij voor de Dieren, Student en Stad, GroenLinks, D66 en PvdA,
Samen wonen (voor 36, tegen 3) (pdf)
Motie 39 D66 en GroenLinks, Groene gevels (voor 33, tegen 6) (pdf)

Verworpen Moties
Motie 7 SP, ChristenUnie, Stadspartij en CDA, Eerst Selwerd (voor 14, te-
gen 24) (pdf)
Motie 8 SP, Meer nieuwbouw dan verkoop (voor 8, tegen 31) (pdf)
Motie 10 SP, Individuele inkomenstoeslag eerder toekennen (voor 12, tegen
27) (pdf)
Motie 25 Stadspartij, Zorg voor senioren (voor 11, tegen 28) (pdf)
Motie 31 Student en Stad, Kapot maar niet op slot (voor 2, tegen 37) (pdf)
Motie 34 Partij voor de Dieren en Stadspartij, Werk aan de kledingwinkel
(voor 10, tegen 29) (pdf)
Motie 37 100% Groningen, Duurzaam toilet Noorderplantsoen (voor 10,
tegen 29) (pdf)

Ingetrokken Moties
Motie 2 D66, GroenLinks en PvdA, Groningen fietsstad – ook voor wielren-
ners. (pdf)
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Motie 17 GroenLinks, PvdA en Student en Stad, Gezonde kantine. (pdf)
Motie 26 Stadspartij, D66, GroenLinks, Student en Stad, CDA, PvdA,
ChristenUnie en Partij voor de Dieren, Zwemonderwijs kinderen in de
noodopvang. (pdf)
Motie 33 Partij voor de Dieren, Weet wat je eet (pdf)
Motie 38 100% Groningen, Omhoog met de aangiftebereidheid. (pdf)
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1                                                        

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

woensdag 6 juli 2016, 15.00 uur – 22.30 uur    

VOORJAARSDEBAT 
 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

    

2.  Discussiestukken    

a. Kadernota weerstandsvermogen 
en risicomanagement 2016  

(raadsvoorstel 25 mei 2016, 
5731537) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Amendement 1 VVD, CDA en D66, Verlaging 
prioriteit onbenutte belastingcapaciteit, aangenomen 

(voor: 32, tegen: 7). 
Amendement 2 VVD, CDA en D66, 50% 

besteedbaar resultaat in het weerstandsvermogen, 
aangenomen (voor: 29, tegen: 10). 
Amendement 3 ChristenUnie en Stadspartij, 

Weerstandsvermogen, verworpen (voor: 12, tegen: 
27). 

 
Tegen: SP, ChristenUnie en 100% Groningen.  
 

3. Voorjaarsdebat    

  

Bespreking van:  
Voorjaarsnota 2016 (collegebrief 25 mei 2016), Financieel meerjarenbeeld 2017-2020 (raadsvoorstel 25 

mei 2016) + Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari-maart 2016 (collegebrief 25 mei 
2016) + Voortgang openstaande moties in aanloop naar het Voorjaarsdebat (collegebrief 25 mei 2016)  
 

Toezeggingen college:  

 Wethouder Gijsbertsen:  

Het college zal met het COA overleggen over mogelijkheden voor zwemonderwijs voor kinderen 
van asielzoekers en de raad hierover bij de behandeling van de begroting 2017 rapporteren.  

 

 Wethouder De Rook:  

Het college zal een regenboog-zebrapad in de stad realiseren. Hiervoor wordt een goede locatie 
gezocht samen met belanghebbende organisaties, streven is dit zebrapad op 11 oktober 2016 
(coming-outdag) te onthullen. 

 
Ingetrokken moties:  

Motie 2 D66, GroenLinks en PvdA, Groningen fietsstad – ook voor wielrenners. 
Motie 15 PvdA, ChristenUnie en SP, Campus Diep.  
Motie 17 GroenLinks, PvdA en Student en Stad, Gezonde kantine. 

Motie 26 Stadspartij, D66, GroenLinks, Student en Stad, CDA, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de 
Dieren, Zwemonderwijs kinderen in de noodopvang.  

Motie 33 Partij voor de Dieren, Weet wat je eet.  
Motie 38 100% Groningen, Omhoog met de aangiftebereidheid. 
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Aangenomen moties:  

Motie 1 D66, PvdA en Partij voor de Dieren, Groningen fietsstad-ook voor MTB-ers (voor: 33, tegen: 6) 
Motie 3 D66, VVD, PvdA en Student en Stad, Onderwijsraad voor Groningen (voor: 37, tegen: 2)  
Motie 4 D66, Stadspartij en PvdA, Geef accommodaties een positie (met algemene stemmen) 

Motie 5 D66 en VVD, Elke school een vakdocent (met algemene stemmen)  
Motie 6 D66 en CDA, Aanbestedingen in het Sociaal Domein (voor: 30, tegen: 9) 

Motie 9 SP, Onderhandelingen Menzis (voor: 34, tegen: 5) 
Motie 11 PvdA en ChristenUnie, Perspectief voor 50 plussers (voor: 36, tegen: 3) 
Motie 12 PvdA en D66, On the Road (voor: 25, tegen: 13)  

Motie 13 PvdA, GroenLinks en SP, Aan de slag voor 500 participatiebanen (voor: 28, tegen: 11) 
Motie 14 PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie, Zorg voor sociale groei Stad: zet in op middeldure huur en 

goedkope koop (voor: 30, tegen: 9)  
Motie 16 PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SP, Inkoop en aanbestedingen sociaal domein (voor: 33, 
tegen: 6) 

Motie 18 GroenLinks, PvdA, Stadspartij en Partij voor de Dieren, Vergroening van tuinen (voor: 33, tegen: 
6)  

Motie 19 GroenLinks, Partij voor de Dieren, Stadspartij, Student en Stad en D66, Stopformulieren politie 
(voor: 31, tegen: 8)  
Motie 20 GroenLinks, D66 en Stadspartij, Wet Open Overheid (voor: 33, tegen: 6)  

Motie 21 GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66, Zorg voor ggz-patiënten (met algemene stemmen) 
Motie 22 VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Stadspartij, Apart budget 

voor aanpak kindermishandeling (met algemene stemmen) 
Motie 23 CDA, SP en ChristenUnie, Verbind de 2 gezichten (met algemene stemmen)  
Motie 24 CDA, D66, SP, ChristenUnie en Stadspartij, Next City; een nieuw kader voor het betrekken van 

omwonenden (met algemene stemmen)  
Motie 27 ChristenUnie, PvdA, SP, Stadspartij, D66 en Student en Stad, Milieustraten (met algemene 
stemmen)  

Motie 28 ChristenUnie, PvdA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Stadspartij, 
Verkeersveiligheid vergroten op 30 kilometerwegen door inrichting (met algemene stemmen)  

Motie 29 Student en Stad, Partij voor de Dieren en GroenLinks, Stadszand (voor: 34, tegen: 5)  
Motie 30 Student en Stad, Partij voor de Dieren en GroenLinks, Liften naar het oosten (voor: 21, tegen: 18) 
Motie 32 Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, Student en Stad en ChristenUnie, Invoering van de ja-ja 

sticker (voor: 34, tegen: 5)  
Motie 35 Partij voor de Dieren, Student en Stad, GroenLinks, D66 en PvdA, Samen wonen (voor: 36, tegen: 

3) 
Motie 39 D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren, Groene gevels (voor: 33, tegen: 6)  
 

Verworpen moties: 

Motie 7 SP, ChristenUnie, Stadspartij en CDA, Eerst Selwerd (voor: 14, tegen: 24)  

Motie 8 SP, Meer nieuwbouw dan verkoop (voor: 8, tegen: 31) 
Motie 10 SP, Individuele inkomenstoeslag eerder toekennen (voor: 12, tegen: 27) 
Motie 25 Stadspartij, Zorg voor senioren (voor: 11, tegen: 28) 

Motie 31 Student en Stad, Kapot maar niet op slot (voor: 2, tegen: 37) 
Motie 34 Partij voor de Dieren en Stadspartij, Werk aan de kledingwinkel (voor: 10, tegen: 29) 

Motie 36 100% Groningen, Trappen Grote Markt (voor: 1, tegen: 38) 
Motie 37 100% Groningen, Duurzaam toilet Noorderplantsoen (voor: 10, tegen: 29)  
 

Overige afspraak:  

 Op verzoek van D66 en GroenLinks zal er een expertmeeting volkshuisvesting worden 

georganiseerd, waarbij ook de relatie tussen de situatie op de koopmarkt en het sociale 
huurvraagstuk aan de orde zal komen.  
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a. Financieel meerjarenbeeld 2017-

2020 (raadsvoorstel 25 mei 
2016)  
 

aangenomen Met algemene stemmen  

 Sluiting    
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Stemresultaten Voorjaarsdebat 6 juli 2016  
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GRIFFIE 

         

 

 

 

 

Tijdschema en spreektijden Voorjaarsdebat 2016 

 

woensdag 6 juli:  aanvang 15.00 uur 

 

 
 

15.00 – 16.00 Bespreking Raadsvoorstel Kadernota 

weerstandsvermogen en 

risicomanagement 

per fractie 4 minuten, 

college 15 minuten 

16.00 – 18.00 1e termijn raad Voorjaarsdebat en  

woordvoering van de fracties gericht 

op het geven van partijpolitieke 

standpunten  

per fractie 10 minuten 

(+ 10 minuten weglektijd) 

   

18.00 – 18.15 koffie- en overlegpauze  

    

18.15 - 19.15 2e termijn raad Voorjaarsdebat: 

raadsdebat naar aanleiding van 

fractiestandpunten 

per fractie 5 minuten 

(+ 5 min. weglektijd) 

   

19.15 – 20.30 EETPAUZE / collegeberaad  

   

20.30 – 21.45 Reactie college op raadsstandpunten en 

moties 

 

   

21.45 – 22.00 Koffie- en overlegpauze  

   

22.00 – 22.15 1-minuut reactie van de fracties  

   

22.15 – 22.20 Stemming moties + raadsvoorstel  
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Raadsvoorstel 

f Gemeente 

^^roningen 

Onderwerp Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 

Registratienr. 5714411 Steller/telnr. Mark Koes/76 76 Bijiagen 1 

Classificatie • Openbaar o Geheim 

Portefeuillehouder Schroor Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de onbenutte belastingcapaciteit en de niet structureel in te zetten extra beleidsmiddelen mee te 

nemen in het beschikbare weerstandsvermogen; 
II. in beginsel geen rente meer toe te rekenen aan reserves; 

III. de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 vast te stellen. 

Samenvatting 

Bij de uitvoering van taken worden we geconfronteerd met risico's en ontwikkelingen die financiele 
gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. Het is daarom belangrijk dat we beschikken over een buffer 
om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Deze buffer wordt gevormd door het beschikbare 
weerstandsvermogen. Tegelijkertijd is een goede sturing en beheersing van de risico's van groot belang. 
Risicomanagement geeft een organisatie inzicht in wat kan gebeuren en stelt organisaties in staat 
prioriteiten toe te kennen aan de onderkende risico's. 
Risicomanagement en het weerstandsvermogen zijn daarmee onderling verbonden en vormen een 
belangrijk onderdeel van het (financiele) beleid van een gemeente. 

In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben we afspraken gemaakt over het weerstandsvermogen. 
Deze afspraken, die betrekking hebben op de ratio van het weerstandsvermogen en de benodigde 
aanvulling, hebben we overgenomen in deze kadernota. Belangrijk uitgangspunt is dat we een ratio van 
1,0 zo snel mogelijk realiseren. 
Het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door de risico's, de mate waarin deze risico's op 
andere wijzen zijn afgedekt en de gewenste mate van zekerheid dat de risico's kunnen worden 
opgevangen. Daartegen over staat het beschikbare weerstandsvermogen, dat voornamelijk bestaat uit 
reserves en de stille reserve Enexis. Nieuw ten opzichte van de vorige kadernota is dat we een deel van de 
onbenutte belastingcapaciteit en de niet structureel ingezette middelen uit de vrije beleidsruimte rekenen 
tot het beschikbare weerstandsvermogen. Daarnaast stellen we voor vanaf de begroting 2018 geen rente 
meer toe te rekenen aan reserves. Dit leidt tot een structurele besparing in het meerjarenbeeld vanaf 2018. 

B&W-besluit d.d.: 24 mei 2016 
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Aanleiding en doel 

De kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement is voor het laatst vastgesteld in 2011 en moet 
periodiek worden herzien. Daarnaast hebben we in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over het 
weerstandsvermogen die nog moesten worden opgenomen in de kadernota. 

Bij de actualisering van de kadernota zijn alle afspraken openieuw tegen het licht gehouden. Daarmee sluit 
de kadernota weer aan bij gewijzigde afspreken en actuele werkwijze. De wijzigingen ten opzichte van de 
vorige kadernota zijn gearceerd. 

Kader 

De kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement is tot stand gekomen binnen de kaders en 
voorschriften die worden gesteld in de gemeentewet, het Besluit Begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV) en de financiele verordening van de gemeente Groningen. Deze kaders worden 
toegelicht in hoofdstuk 2 van de kadernota. 

Argumenten en afwegingen 

Risicomanagement en weerstandsvermogen zijn onderling nauw verbonden. Een goede sturing en 
beheersing van risico's is belangrijk. Risicomanagement geeft een organisatie inzicht in wat kan gebeuren 
en stelt organisaties in staat prioriteiten toe te kennen aan de onderkende risico's. Daardoor kunnen 
gestructureerd acties worden ondernomen en kunnen genomen beslissingen aangaande risico's worden 
verantwoord. We blijven inzetten op versterking van het risicomanagement via de planning en control 
cyclus, verantwoordingsgesprekken met het management en gebruik van instrumenten voor het verbeteren 
van het inzicht in risico's en de effecten (zoals RISK ID). 

Weerstandsvermogen heeft betrekking op de relatie tussen het benodigde weerstandsvermogen en het 
beschikbare weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in 
staat is de nadelige gevolgen van risico's (financiele tegenvallers) op te vangen. Het weerstandsvermogen 
is afhankelijk van het benodigde weerstandsvermogen (de ingeschatte risico's vermenigvuldigd met de 
waarschijniijkheidsfactor) en het beschikbare weerstandsvermogen (hoeveel middelen zijn beschikbaar om 
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen). 

De in het coalitieakkoord 2014-2018 gemaakte afspraken over het weerstandsvermogen zijn overgenomen 
in de kadernota. Uitgangspunt daarbij is dat we een ratio van 1,0 zo snel mogelijk willen realiseren. 

Het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door de risico's, de mate waarin deze risico's op 
andere wijzen zijn afgedekt en de gewenste mate van zekerheid dat de risico's kunnen worden opgevangen 
(waarschijniijkheidsfactor). Op dit moment is de waarschijniijkheidsfactor 90%.We zien op dit moment geen 
aanleiding de waarschijniijkheidsfactor aan te passen. 

Bij het bepalen van de omvang van de gemeentelijke risico's maakten we gebruik van een systematiek met 
bandbreedtes, gebaseerd op de monte carlo methode. In de praktijk blijkt dit niet in alle gevallen te leiden 
tot een betere raming van de risico's. Daarom schrijven we de systematiek met bandbreedte niet meer 
verplicht voor. 

Bij het bepalen van het gemeentelijk risico wordt bij een aantal onderdelen gebruik gemaakt van specifieke 
methodes voor het bepalen van het gemeentelijk risico. Deze methodes lichten we in paragraaf 4.5 van de 
kadernota toe. 

Met het beschikbare weerstandsvermogen is de gemeente instaat om de impact van risico's op te vangen. 
Het beschikbare weerstandsvermogen bestaat uit: 

de reserves (voor zover vrij aanwendbaar); 
de stille reserves (voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuiteit van 
de uitvoering niet aantast); 
de onbenutte belastingcapaciteit; 

• niet structureel ingezette middelen uit de vrije beleidsruimte; 
de post onvoorzien. 
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Nieuw ten opzichte van de vorige kadernota is dat we onbenutte belastingcapaciteit en niet structureel 
ingezette middelen uit de vrije beleidsruimte rekenen tot het beschikbare weerstandsvermogen. 

Een verhoging van belastingtarieven leidt tot een structurele meeropbrengst voor de gemeente, die (net als 
structurele risico's) twee keer kan worden meegenomen bij het bepalen van het beschikbare 
weerstandsvermogen. Gezien het felt dat de Groningse tarieven niet langer tot de duurste tarieven van 
Nederland behoren, vinden wij het verantwoord om in een scenario waar zich grote risico's voordoen de 
OZB te verhogen. We stellen daarom voor een deel van de onbenutte belastingcapaciteit mee te nemen in 
het beschikbare weerstandsvermogen. 
We stellen voor te rekenen met 5% van de belastingopbrengst. Een stijging van de OZB met 5% zou leiden 
tot een extra OZB opbrengst van ruim 3 miljoen euro per jaar. Omdat we in het beschikbare 
weerstandsvermogen twee jaarschijven meenemen, leidt dit tot een toename van beschikbare 
weerstandsvermogen van ruim 6 miljoen euro. 

Niet structureel ingezette middelen in de vrije beleidsruimte 
We stellen voor structurele vrije beleidsmiddelen waarbij u jaarlijks besluit over de inzet van deze middelen 
mee te nemen in het beschikbare weerstandsvermogen. In geval van grote financiele nadelen, kunnen deze 
middelen worden aangesproken en daarom ook structureel worden meegenomen in het 
weerstandsvermogen. We hanteren het uitgangspunt dat de helft van de beschikbare structurele 
intensiveringsmiddelen kan worden toegerekend aan het beschikbare weerstandsvermogen. 

In de kadernota uit 2011 was opgenomen dat we de Monte Carlo risicosimulatiemethode eike twee jaar 
uitvoerden om daarmee een ander perspectief te hebben in de beoordeling van de omvang van het 
benodigde weerstandsvermogen. Na het opstellen van de kadernota in 2011 zijn we ook gaan werken met 
de stresstest. Het uitvoeren van een stresstest laat zien wat de financiele effecten zijn wanneer het op alle 
fronten tegen zit en brengen we in beeld wat de flexibiliteit binnen de begroting is. Met deze (theoretische) 
exercitie laten we zien in weike mate we in staat zijn om de effecten van de berekende stressscenario's op 
te vangen. Daarmee is de stresstest een middel om te zien hoe robuust de financiele positie van de 
gemeente is. We voeren een keer in de vier jaar een uitgebreide stresstest uit, zoveel mogelijk aan het begin 
van een nieuwe raadsperiode. Met de stresstest hebben we ook een instrument in handen om met een 
ander perspectief naar het benodigde weerstandsvermogen te kijken. 
We vinden het niet nodig om naast de stresstest ook nog een Monte Carlo risicosimulatie uit te voeren en 
stoppen bier daarom mee. Bij de rapportage over de stresstest gaan we in op de vergelijking met het 
benodigd weerstandsvermogen. 

Financiele consequenties 

De aangepaste afspraken in de kadernota worden gebruikt bij het bepalen van het weerstandsvermogen 
vanaf de begroting 2017. 
Het niet meer toerekenen van rente aan de reserves kan worden ingevoerd met ingang van de begroting 
2018. De financiele effecten worden meegenomen in het meerjarenbeeld 2018-2021. 

Vervolg 

Na vaststelling van de kadernota dor uw raad, wordt deze als uitgangspunt bij het bepalen van het 
benodigde en beschikbare weerstandsvermogen. Dit zal voor het eerst bij de begroting 2017 zijn. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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SAMENVATTING 

Bij de uitvoering van onze taken worden we geconfronteerd met risico's en ontwikkelingen die mogelijke financiele 
gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. Het is daarom belangrijk dat we beschikken over een buffer van 
voldoende omvang om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Deze buffer wordt gevormd door het 
beschikbare weerstandsvermogen. 

Minstens zo belangrijk is dat een goede sturing en beheersing van de risico's plaatsvindt (risicomanagement). 
Risicomanagement geeft een organisatie inzicht in wat kan gebeuren en stelt organisaties zo in staat prioriteiten 
toe te kennen aan de onderkende risico's. Daardoor kunnen gestructureerd acties worden ondernomen en maakt 
het voor organisaties mogelijk om genomen beslissingen aangaande risico's te verantwoorden. 
Risicomanagement en het weerstandsvermogen zijn daarmee onderiing verbonden en vormen een belangrijk 
onderdeel van het (financiele) beleid van een gemeente. 

0.1 Risicomanagement 

Een risico is een onzekere gebeurtenis met (nadelige) gevolgen voor de gemeente. Risicomanagement is erop 
gericht dat we onze risico's goed in beeld hebben en om te zorgen dat we de schadelijke gevolgen van risico's zo 
veel mogelijk voorkomen of beperken. 

Risicomanagement vindt plaats binnen de organisatieonderdelen die belast zijn met de betreffende taak (= het 
budget hebben). Risicomanagement bestaat uit de volgende stappen: 
1 identificeren 
2 kwantificeren 
3 sturen en beheersen 
4 rapporteren 
5 monitoren en evalueren 

In hoofdstuk 3 van deze kadernota wordt nader op deze stappen ingegaan. 
Een belangrijke wijziging in dit hoofdstuk heeft betrekking op de systematiek van het bepalen van de omvang van 
het risico. In de kadernota uit 2011 hebben we een systematiek waarin het risico wordt bepaald op basis van 
bandbreedtes voorgeschreven. In de praktijk blijkt deze methode niet in alle gevallen te leiden tot een betere 
raming van de risico's. Soms hebben we onvoldoende informatie om op een goede manier de bandbreedtes en de 
kans per bandbreedte te bepalen. Daarom schrijven we in deze kadernota de bandbreedte niet meer verplicht 
voor, maar laten we de organisatie vrij in hoe tot een risico-inschatting wordt gekomen. Er dient wel een 
onderbouwing van de risico-inschatting te worden gegeven. 

0.2 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is om de nadelige gevolgen van risico's 
(financiele tegenvallers) op te vangen. 
Het weerstandsvermogen is afhankelijk van het benodigde weerstandsvermogen (de ingeschatte risico's 
vermenigvuldigd met de waarschijniijkheidsfactor) en het beschikbare weerstandsvermogen (hoeveel middelen zijn 
beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen). De ratio van het weerstandsvermogen wordt 
berekend door het beschikbare weerstandsvermogen te delen door het benodigde weerstandsvermogen. 
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In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben we de volgende afspraken gemaakt die betrekking hebben op het 
weerstandsvermogen: 
• Wanneer voor het realiseren van een ratio van 0,8 een aanvulling nodig Is, geven we in de eerstvolgende 

begroting aan hoe en op weIke termijn we het weerstandsvermogen weer aanvullen. 
• Voor de langere termijn streven we naar een ratio van 1,0. 
• Over de aanvulling van het weerstandsvermogen hebben we afgesproken dat besteedbaar resultaat bij de 

jaarrekening voor de helft wordt ingezet voor verdere versterking van het weerstandsvermogen naar 1,0. 
• Bij nieuwe activiteiten brengen we de effecten voor het weerstandsvermogen in beeld en geven we aan hoe 

we met de benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen omgaan; 

Wij willen een ratio van 1,0 zo snel mogelijk realiseren. Dit willen we bereiken door enerzijds een verlaging van het 
benodigde weerstandsvermogen (lagere risico's) en anderzijds door een aanvulling van het beschikbare 
weerstandsvermogen. 
Deze afspraken uit het coalitieakkoord hebben we overgenomen in deze kadernota. 

Als een beroep wordt gedaan op het beschikbare weerstandsvermogen (bijvoorbeeld doordat een risico zich 
manifesteert), moet tegelijkertijd worden aangegeven op weIke wijze het beschikbare weerstandsvermogen weer 
op niveau zal worden gebracht. 

Het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door: 
de verwachte omvang van de aanwezige risico's wanneer ze zich voordoen; 

• de inschatting van de kans van optreden; 
de gewenste mate van zekerheid dat de risico's kunnen worden opgevangen (waarschijniijkheidsfactor). 

• de mate waarin risico's al op andere wijze zijn afgedekt. 

Omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen, hanteren we bij de bepaling van het benodigde 
weerstandsvermogen een waarschijniijkheidsfactor. In de kadernota 2011 is de waarschijniijkheidsfactor op 90% 
gezet. Dit betekent dat we er vanuit gaan dat een buffer van 90% van de ingeschatte risico's voldoende is om de 
effecten van risico's op te kunnen vangen. We zien nu geen aanleiding de waarschijniijkheidsfactor aan te passen. 

Bij de bepaling van de gemeentelijke risico's wordt bij een aantal onderdelen gebruik gemaakt van specifieke 
methodes. Deze methodes lichten we in paragraaf 4.5 toe. 
De belangrijkste betreft de risicoboxenmethode voor grondexploitaties. De risico's bij de gemeentelijke 
grondexploitaties (inclusief Meerstad) zijn het grootste gemeentelijke risico. We hebben er nu voor gekozen geen 
wijzigingen aan te brengen in de risicoboxenmethode. Dit heeft te maken met de nieuwe verslaggevingsregels, die 
met ingang van 2016 gelden voor grondexploitaties. Op basis van de herziene grondexploitaties in 2016 zullen we 
de risicoboxenmethode in 2017 opnieuw tegen het licht houden. 

Met het beschikbare weerstandsvermogen is de gemeente in staat de impact van risico's op te vangen. Het 
beschikbare weerstandsvermogen bestaat uit: 

de reserves (voor zover vrij aanwendbaar); 
de stille reserves (voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuiteit van de 
uitvoering niet aantast); 
de onbenutte belastingcapaciteit; 
niet structureel ingezette middelen uit de vrije beleidsruimte; 
de post onvoorzien. 

Nieuw ten opzichte van de vorige kadernota is dat we ook de onbenutte belastingcapaciteit en de niet structureel 
ingezette middelen uit de vrije beleidsruimte rekenen tot het beschikbare weerstandsvermogen. 

Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit heeft betrekking op de mogelijkheid belastingen te verhogen in het geval zich 
grote risico's voordoen. In de vorige kadernota hebben we de artikel 12 norm als uitgangspunt gebruikt voor het 
bepalen van de onbenutte belastingcapaciteit. Dit is de norm die het Rijk hanteert voor toelating tot artikel 12 en 
bepaalt de minimale OZB opbrengst. Op basis van de artikel 12 norm hadden (en hebben) we geen onbenutte 
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belastingcapaciteit. Daarom hebben we er in de vorige kadernota voor gekozen geen rekening te houden met de 
onbenutte belastingcapaciteit in het weerstandsvermogen. Daarbij speelde ook mee dat Groningen, qua 
woonlasten, toen 4en van de duurste grotere gemeenten was. 

Ondanks dat we boven de artikel 12 norm zitten, is het wel mogelijk de OZB tarieven te verhogen om, in geval van 
nood, extra inkomsten te genereren. In de stresstest houden we bij het bepalen van de flexibiliteit rekening met de 
ruimte tussen de woonlasten van de gemeente Groningen en de woonlasten van de duurste grote gemeente. Dit 
bepaalt in de stresstest de ruimte om de OZB te verhogen. Op dit moment is deze ruimte 31%. 

Gezien het felt dat de Groningse tarieven niet langer tot de duurste tarieven van Nederland behoren, vinden wij het 
verantwoord om in een scenario waar zich grote risico's voordoen de OZB te verhogen. We nemen daarom een 
deel van de onbenutte belastingcapaciteit mee in het beschikbare weerstandsvermogen. Een verhoging van 
belastingtarieven leidt tot een structurele meeropbrengst voor de gemeente, die (net als structurele risico's) twee 
keer kan worden meegenomen.bij het bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen^. We rekenen met 5% 
van de belastingopbrengst. Een stijging van de OZB met 5% zou leiden tot een extra OZB opbrengst van ruim 3 
miljoen euro per jaar. Omdat we in het beschikbare weerstandsvermogen twee jaarschijven meenemen, leidt dit 
tot een toename van beschikbare weerstandsvermogen van ruim 6 miljoen euro. 

Niet structureel ingezette middelen in de vrije beleidsruimte 
Wanneer middelen beschikbaar zijn gesteld voor nieuwe ambities kunnen deze in het geval van grote onverwachte 
financiele tegenvallers heroverwogen worden. Dit kan alleen als deze middelen niet structureel vastgelegd zijn. In 
de vorige kadernota is ervoor gekozen de vrije beleidsruimte niet mee te nemen in het beschikbare 
weerstandsvermogen. Dit had te maken met het gehanteerde uitgangspunt dat het aanspreken van het 
beschikbare weerstandsvermogen niet mocht leiden tot een aantasting van het beleid. 

In deze nieuwe kadernota willen we op dit punt een uitzondering maken voor structurele vrije beleidsmiddelen 
waarbij u jaariijks besluit over de inzet van deze middelen. We kijken hierbij naar de intensiveringsmiddelen die in 
het coalitieakkoord zijn afgesproken en in de begroting 2015 beschikbaar zijn gesteld. Anders dan structurele beleid 
middelen die in het verieden beschikbaar zijn gesteld, wordt de inzet van deze middelen per jaar bepaald. Deze 
middelen zijn niet structureel vastgelegd en kunnen in principe elk jaar worden heroverwogen. In het verieden was 
dit niet mogelijk omdat de structurele middelen ook structureel werden Ingezet. 

In geval van grote financiele nadelen, kunnen deze middelen worden aangesproken en daarom ook 
structureel worden meegenomen in het weerstandsvermogen. Dit gaat bijvoorbeeld om (een deel van) de 
beschikbare intensiveringsmiddelen voor onderwijs, economlsche zaken, wonen en verkeer. 

0.3 Reserves en voorzieningen 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement dient volgens de Financiele Verordening (artikel 9b, lid 2) van 
de gemeente Groningen tevens de regels omtrent de reserves en voorzieningen te behandelen. Het betreft de 
vorming en besteding van de reserves en de voorzieningen, evenals de toerekening en verwerking van de rente 
hierover. 

Daarom maken ook deze regels deel uit van de nota. Het is immers wenselijk dat er eenduidig en consistent wordt 
omgegaan met reserves en voorzieningen, om op een transparante wijze de financiele positie en financiele 
draagkracht van de gemeente te bepalen. Deze nota geeft daarom de regels en richtlijnen die de reserves en de 
voorzieningen afbakenen en geeft aan wanneer onttrekken en doteren kan plaatsvinden. Dit is van belang voor 
zowel het budgetrecht van de raad, als voor de beheersing van de bedrijfsvoering door ons college. 

•'• De structurele middelen in het weerstandsvermogen kunnen we twee keer meetellen in het beschikbare weerstandsvermogen 
omdat deze jaarlijks opnieuw beschikbaar komen om risico's op te vangen. 
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Met betrekking tot de toerekening van rente aan reserves stellen we een wijziging voor ten opzichte van de vorige 
kadernota. Op dit moment wordt rente toegerekend aan de reserves. De (landelijke) commissie BBV (Besluit 
Begroting en Verantwoording) heeft onlangs een notitle over rente opgesteld. Hierin worden ook uitspraken 
gedaan over de toerekening van rente aan reserves. 
Het BBV staat toe dat rente wordt toegerekend aan het eigen vermogen / reserves. De commissie komt echter tot 
de aanbeveling geen rente toe te voegen aan het eigen vermogen / reserves omdat het toerekenen van rente aan 
eigen vermogen een fictieve rentelast creeert en tot het (onnodig) opblazen van de programmalasten leidt. Dit gaat 
ten koste van de eenvoud en transparantle. 

We kunnen ons vinden in de aanbeveling van de commissie BBV. Het niet langer toerekenen van rente aan reserves 
leidt dus tot een lager ROP en daarmee tot een (structureel) voordeel in het meerjarenbeeld. 
Aan de andere kant leidt het niet meer toevoegen van rente aan reserves, dat reserves niet meer aangroeien en 
daardoor de koopkracht van de reserve achteruit kan gaan. 

We stellen voor om overeenkomstig het advies van de commissie BBV geen rente meer toe te voegen aan de 
reserves. Dit kan worden ingevoerd met Ingang van de begroting 2018. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij 
beklemde reserves ter dekking van kapitaallasten) zullen we rente aan de reserve blijven toerekenen. 
Uitzonderingsgevallen worden altijd ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 
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INLEIDING 

De gemeente Groningen wordt geregeld geconfronteerd met risico's die gevolgen hebben voor de gemeente. 
Risico's kunnen forse financiele gevolgen (en daarmee ook beleidsmatige gevolgen) hebben. Het is van belang dat 
we voldoende aandacht hebben voor de sturing en beheersing van risico's (risicomanagement) en er tegelijk een 
buffer aanwezig is voor het opvangen van onverwachte tegenvallers (weerstandsvermogen). Risicomanagement en 
het weerstandsvermogen zijn daarmee onderiing verbonden en vormen een belangrijk onderdeel van het 
(financiele) beleid van een gemeente. 

De nota Weerstandsvermogen en risicomanagement dient volgens de Financiele verordening (artikel 9b lid 2) van 
de gemeente Groningen tevens de regels omtrent de reserves en voorzieningen en de toerekening en verwerking 
van rente over reserves en voorzieningen te behandelen. Deze regels zijn ook opgenomen in deze nota. 

Met de vaststelling van de Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2016 vervalt de Kadernota 
weerstandsvermogen en risicomanagement uit 2011. 

1.1 Leeswijzer 

Deze nota is als volgt opgebouwd: 
Hoofdstuk 2: Overzicht van de wettelijke kaders 
Hoofdstuk 3: Risicomanagement 
Hoofdstuk 4: Weerstandsvermogen 
Hoofdstuk 5: Reserves en voorzieningen 
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KADERS 

De nota Weerstandsvermogen en risicomanagement is tot stand gekomen binnen de kaders en voorschriften die 
op verschillende niveaus hieraan worden gesteld: 

Rijk Gemeentewet 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

Gemeente Financiele Verordening Gemeente Groningen 

2.1 Gemeentewet 

De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag maken. 
Daarnaast stelt de Gemeentewet eisen waaraan de genoemde documenten moeten voldoen. Artikel 186 van de 
Gemeentewet bepaalt dat de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het jaarverslag en de 
jaarrekening, van gemeenten voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels. 

2.2 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

Vanaf begrotingsjaar 2004 geldt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In het BBV 
staat dat gemeenten verplicht zijn om bij de begroting en de jaarrekening inzicht te geven in het 
weerstandsvermogen. 

Het BBV stelt in artikel 11 over het weerstandsvermogen: 

1) Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk 

gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 
b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in 

relatie tot de financiele positie. 

2) De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste: 
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
b. een inventarisatie van de risico's; 
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; 
d. een kengetal voor de: 

la°. netto schuldquote 
l b ' , netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
2". solvabiliteitsratio; 
3°. grondexploitatle; 
4*. structurele exploitatleruimte; en 
5°. belastingcapaciteit. 

e. een beoordeling van de onderiinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiele positie. 

3) Bij ministeriele regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen, genoemd in het 
tweede lid, onderdeel d, door provincies en gemeenten worden vastgesteld en in de begroting en het 
jaarverslag worden opgenomen. 
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Toelichting op artikel 11 BBV: 
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer er zich een 
financiele tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat 
eIke financiele tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het 
begrotingsjaar zelf (statisch weerstandsvermogen genoemd), het kan ook betrekking hebben op de 
consequenties voor meerdere begrotingsjaren (dynamisch weerstandsvermogen genoemd) in het geval van een 
financiele tegenvaller. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de 
omvang en in de achtergronden van de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen. 

Het beschikbare weerstandsvermogen bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie of 
gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die 
elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals bijvoorbeeld de algemene reserve, 
maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meetwaarden van 
activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. 
Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandsvermogen. 

De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn ondervangen. 

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een aanduiding van het beschikbare weerstandsvermogen en de risico's, 
alsmede het beleid omtrent beide. Het is aan de provincies en gemeenten zelf een beleidslijn teformuleren over 
het in de organisatie noodzakelijk geachte benodigde weerstandsvermogen in relatie tot de risico's. 

Met het wijzigingsbesluit van 15 mei 2015 schrijft het BBV een aantal verplichte kengetallen voor in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar 
meer transparantle omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten en de raad in staat te stellen gemakkelijker 
inzicht te krijgen in de financiele positie en over de baten en de lasten van de provincie respectievelijk de 
gemeenten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad en provinciale 
staten in hun beoordeling van de financiele positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te 
kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. 

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. 
Voorgeschreven wordt dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: 
• netto schuldquote; 
• de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 
• solvabiliteitsratio; 
• grondexploitatie; 
• structurele exploitatieruimte; 
• belastingcapaciteit. 

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiele) ruimte de provincie of gemeente beschikt om 
structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende Inzicht in de financiele 
weerbaarheid en wendbaarheid. 
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2.3 Financiele Verordening 

De voorschriften van het BBV zijn uitgewerkt in de Financiele Verordening (ex artikel 212 GW) van de gemeente 
Groningen. Uitgangspunt voor deze kadernota is de Financiele Verordening die door uw raad is vastgesteld op 16 
december 2015. 

De Financiele Verordening zegt over weerstandsvermogen (artikel 9b): 
1) Het college draagt zorg voor het beheer van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement en biedt deze, 

indien bijstelling nodig is, ter vaststelling aan de raad aan. In deze nota wordt ingegaan op het opvangen van 
risico's door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins en op de gewenste 
weerstandscapaciteit; 

2) De nota behandelt tevens de vorming en besteding van reserves, de vorming en besteding van voorzieningen, 
en de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen; 

3) In de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het BBV in ieder geval op: 
a. van de risico's van materieel belang een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen; 
b. in hoeverre schade als gevolg van de risico's van materieel belang met de weerstandscapaciteit kan 

worden opgevangen. 

De concrete uitkomsten (zoals een inventarisatie van de aanwezige risico's) worden jaariijks opgenomen in de 
paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en de jaarrekening. 
De nota weerstandsvermogen en risicomanagement en de paragraaf Weerstandsvermogen staan in nauwe relatie 
tot de andere verplichte paragrafen uit de programmabegroting (Treasury, Grondbeleid, Onderhoud 
kapitaalgoederen, Lokale heffmgen, Verbonden partijen, Bedrijfsvoering) en de bijbehorende nota's. 
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RISICOMANAGEMENT 

Risico's kunnen beleidsmatige en financiele gevolgen hebben. Het is van belang dat er binnen de organisatie van 
de gemeente Groningen voldoende aandacht is voor de sturing en beheersing van risico's (risicomanagement) en er 
tegelijk een buffer aanwezig is voor het opvangen van onverwachte tegenvallers (beschikbaar 
weerstandsvermogen). Risicomanagement en het weerstandsvermogen zijn daarmee onderling verbonden en 
vormen een belangrijk onderdeel van het (financiele) beleid van een gemeente. 

3.1 Definities 

• Risico: een onzekere gebeurtenis met (nadelige) gevolgen voor de gemeente; 
• Risicomanagement: De gecoordineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met 

betrekking tot risico's; 
• Weerstandsvermogen: de mate waarin de gemeente in staat is om de nadelige gevolgen van risico's 

(financiele tegenvallers) op te vangen; 
• Beschikbaar weerstandsvermogen: de middelen die beschikbaar zijn om het nadelige effect van risico's te 

kunnen opvangen; 
• Benodigd weerstandsvermogen: de middelen die nodig zijn om het nadelige effect van alle risico's te 

kunnen opvangen; 
• Ratio weerstandsvermogen: verhouding beschikbaar weerstandsvermogen / benodigd 

weersta ndsvermogen. 

3.2 Risicomanagement 

Risicomanagement heeft betrekking op alle gecoordineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te 
beheersen met betrekking tot risico's. Risicomanagement is een dynamisch proces: een cyclus die zich steeds 
herhaalt. Risicomanagement bestaat uit verschillende stappen. 

1 Het proces begint met het in kaart brengen van de risico's die de gemeente loopt. Dit noemen we de fase 
van identificatie; 

2 Indien mogelijk wordt ook aangegeven wat de omvang van het risico is en wat de kans is dat het risico zich 
daadwerkelijk zal voordoen. Dit is de fase van kwantificeren; 

3 De stappen 1 en 2 zijn noodzakelijk voor de sturing op en beheersing van de risico's. Voor verschillende 
soorten risico's zijn namelijk verschillende opiossingsrichtingen voorhanden (zoals bijvoorbeeld verzekeren, 
het treffen van een voorziening of het aanhouden van beschikbaar weerstandsvermogen). 

4 Rapporteren over de risico's en de beheersmaatregelen en de effecten die deze hebben op de risico's. 
5 Tot slot monitoren en evalueren of de beheersmaatregelen ook deze gewenste effecten hebben. 

identificeren 
& classificeren 
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Identificeren 
De eerste stap in risicomanagement is het in kaart brengen van de risico's. Zoals het schema laat zien, is het ook 
een steeds terugkerende stap in het risicomanagement. Periodiek moet worden bekeken of de gei'nventarlseerde 
risico's nog actueel zijn, of er risico's van de lijst kunnen worden afgevoerd en of er nieuwe risico's zijn ontstaan. 
Aangezien risicomanagement een terugkerend proces is, ligt het voor de hand dit te koppelen aan de natuurlijke 
momenten in de planning en controlcyclus. 

Bij de inventarisatie van risico's moet steeds de definitie van een risico in gedachten worden gehouden. Wij hebben 
een risico gedefinieerd als een onzekere gebeurtenis met (nadelige) gevolgen voor de gemeente. Dit betekent dat 
niet tot de risico's behoren: 
• Gebeurtenissen waarvan zeker is dat ze zullen optreden. 
• Het ontbreken van financiele dekking. 

Bij projecten, waarbij het risico voor de gemeente Groningen groot is, laten we een second opinion uitvoeren door 
een onafhankelijke partij. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarbij we als gemeente een lening verstrekken aan 
een derde (zoals bij Cortingborgh of het Topsport Zorg Centrum) of bij grotere projecten waar we als gemeente 
weinig ervaring mee hebben (zoals Geothermie). 
Een second opinion wordt uitgevoerd op de belangrijkste uitgangspunten van een businesscase. Eventuele 
aanbevellngen kunnen worden betrokken bij de noodzaak tot het treffen van beheersmaatregelen of het 
beschikbare weerstandsvermogen en zullen aan college en raad worden voorgelegd. 
Een second opinion helpt ons ook om risico's te kunnen kwantificeren. 

Kwantificeren 
Het kwantificeren van de risico's heeft twee doelen: 
• ordening aanbrengen ten bate van de focus in sturing en beheersing; 
• bepalen van de omvang van het benodigde weerstandsvermogen. 

Na risicokwantificering gaat het er om ordening in de lijst met risico's aan te brengen, zodat de meeste tijd en 
energie gestoken wordt in de beheersing van en sturing op de risico's die de grootste impact kunnen hebben op de 
organisatie en de gestelde doelstellingen. 

De mogelijke impact van de risico's worden bepaald aan de hand van: 
• de geschatte omvang van het risico; 

• de waarschijniljkheid dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

• Positieve risico's (kansen) worden niet meegenomen bij het bepalen van het benodigde 
weerstandsvermogen. Deze zijn in het kader van risicomanagement wel belangrijk. Vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe (winsten nemen als ze gerealiseerd zijn, verliezen nemen zodra ze bekend zijn) 
worden positieve risico's bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen niet verrekend met 
negatieve risico's. 

• Bij het bepalen van de omvang van risico's in het kader van het bepalen van het benodigde 
weerstandsvermogen, wordt uitgegaan van een netto risico. Dit is het resterende risico na getroffen 
beheersmaatregelen. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met gevormde reserves^. 

Bepalen omvang risico 
Bij het bepalen van de omvang van de gemeentelijke risico's maakten we gebruik van een systematiek waarin het 
risico wordt bepaald op basis van bandbreedtes. De gedachte hierachter was dat dit zou leiden tot een betere 
inschatting van het risico. In de praktijk blijkt de bandbreedtemethode voor het bepalen van het risico niet in alle 

2 Wanneer voor een risico een (bestemmings)reserve is gevormd, wordt zowel het risico als de (bestemmings)reserve 
meegenomen bij het bepalen van het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen 
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gevallen te leiden tot een betere raming van de risico's. Soms hebben we onvoldoende informatie om op een 
goede manier de bandbreedtes en de kans per bandbreedte te bepalen. 
Daarom willen we de bandbreedte niet meer verplicht voorschrijven, maar de organisatie vrij laten in hoe tot een 
risico-inschatting wordt gekomen. Er dient wel een onderbouwing van de risico inschatting te worden gegeven. De 
uitkomst, een inschatting van het risico (puntschatting) en een kans wordt verwerkt in de gemeenterekening en -
begroting en meegenomen bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. 

De omvang van het risico is inclusief het effect van bijsturingsmaatregelen, maar exclusief specifiek voor het risico 
gevormde reserves. Deze reserves maken namelijk onderdeel uit van het beschikbare weerstandsvermogen. 
De werkwijze bij het bepalen van de omvang van het risico is als volgt: 

1. Bij de kans op voordoen van het risico kan gekozen worden tussen 25%, 50%, 75% of 100%. Bij risico's met 
een kans van 100% is bij het bepalen van het risicobedrag al rekening gehouden met een kans van 
optreden. De uitkomst wordt dan voor 100% meegenomen. 

2. Structurele risico's worden dubbel meegenomen bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. 
Achterliggende gedachte hierbij is dat er bij structurele risico's tijd nodig is om beheersmaatregelen te 
treffen, waarmee het effect van risico's kan worden opgevangen. We gaan er hierbij vanuit dat er een 
periode van twee jaar nodig is om deze maatregelen te treffen. Bij het bepalen van het benodigde 
weerstandsvermogen nemen we het effect van de risico's dus voor twee jaarschijven mee. 

Sturen en beheersen 
Deze stap behelst het ontwerpen en implementeren van maatregelen. Er zijn drie soorten maatregelen: 
• Vermijden van het risico 
• Vermlnderen van de impact van het risico 
• Overdragen van het risico 
• Accepteren risico in combinatie met voldoende weerstandsvermogen 

Bij het vermijden van het risico wordt de oorzaak van het risico opgeheven. Dit kan bijvoorbeeld door het beleid dat 
het risico veroorzaakt te stoppen of aan te passen, of door prudent financieei beleid: dat wil zeggen eerst 
verdienen, dan uitgeven als de inkomsten nog onzeker zijn. 
Vermijden is niet In alle gevallen een mogelijkheid. Zo ligt bij externe risico's de oorzaak van het risico immers niet 
binnen de beinvloedingssfeer van de gemeente. Daarnaast kan de maatregel 'vermijden' de realisatie van 
beleidsdoelstellingen in de weg staan. 

Vermlnderen van de impact (gevolgen) van het risico kan plaatsvinden door ofwel de omvang van het risico terug te 
brengen (bijvoorbeeld door projecten te faseren) ofwel de waarschijniijkheid van optreden te beperken. 
Maatregelen voor de reductie van de impact van risico's llggen op het operationele vlak, zoals het nemen van 
voorzorgsmaatregelen (voorkomen is beter dan genezen en anticiperen in plaats van reageren). Overigens is het 
een wettelijke verplichting (BBV: artikel 44, lid lb) om een voorziening te vormen voor risico's die een economisch 
of juridisch afdwingbare verplichting of veriies betreffen en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De te 
treffen voorziening moet gelijk zijn aan de netto verwachte omvang. 

Overdragen van risico's houdt in dat de gevolgen van een risico niet langer de gemeente raken, maar overgaan naar 
een derde partij. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan contracten, algemene voorwaarden, garanties, 
derden aansprakelijk stellen en verzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand-, aansprakelijkheid-, 
wagenpark, bouw- en bodemsanering-verzekeringen, enzovoort. 

Vermijden elimineert een risico. Vermlnderen en overdragen veriagen de netto omvang van een risico. Als geen van 
de bovenstaande opties (vermijden, vermlnderen, overdragen) mogelijk is, of als de verwachte impact van het 
risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Wanneer ervoor 
wordt gekozen een risico te accepteren, zal hiervoor weerstandsvermogen moeten worden aangehouden, 
bijvoorbeeld in de vorm van een reserve. In het geval het risico zich voordoet, kan dan een beroep op het 
beschikbare weerstandsvermogen worden gedaan. Bij het verstrekken van leningen aan derden bijvoorbeeld 
hebben we in het treasurystatuut afgesproken dat we hiervoor weerstandsvermogen beschikbaar houden. De 
omvang hiervan is afhankelijk van het rislcoprofiel van de tegenpartij. Gemiddeld bedraagt het beschikbare 
weerstandsvermogen 8% van de hoofdsom van de lening. 
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Rapportage 
De integrale rapportage over de risico's vindt plaats op twee momenten in het jaar, in de paragraaf 
weerstandsvermogen bij de begroting en rekening. 

De raad wordt geinformeerd over risico's met een potentiele impact vanaf 250 duizend euro. 
Per risico wordt vermeld: 

welk programma het betreft 
inhoudelijke toelichting op het risico 
de verwachte omvang van het risico 
de waarschijniijkheid van optreden 

• of de gevolgen incidenteel of structureel zijn 
de getroffen of nog te treffen maatregelen en het verwachte effect daarvan. 

Risico's die op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (art 10 en 11) een vertrouwelijk karakter hebben 
(bijvoorbeeld doordat zij vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden betreffen, of doordat publicatie de financiele 
belangen van de gemeente zou schaden) worden niet opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen, maar via 
vertrouwelijke weg aan de raad ter informatie voorgelegd. Het effect van deze vertrouwelijke risico's wordt wel 
meegenomen bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. 

Monitoring 
De laatste stap in het risicomanagementproces is de monitoring van de risico's en het meten van de effecten van 
de maatregelen. Hebben de maatregelen effect en wordt de kans van optreden en/of de impact van het risico ook 
daadwerkelijk verminderd. Uiteraard is er niet echt sprake van een laatste stap, omdat periodiek de hele cyclus van 
het risicomanagement wordt herhaald. 

3.3 Taken en verantwoordelijkheden 

Risicomanagement is nadrukkelijk een lijnverantwoordelijkheid. Dit sluit aan bij het algemene sturingsmodel van de 
gemeente Groningen, dat uitgaat van integraal management. Risicomanagement is een instrument voor de 
lijnverantwoordelijke manager bij de realisatie van de doelstellingen. Risico's vormen voor de manager een 
aangrijpingspunt voor de sturing en beheersing van de organisatie. 

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot risicomanagement moeten voor iedereen duidelijk zijn. 
Voor een goede werking van risicomanagement is het van belang dat iedereen die een rol speelt in het proces op 
de hoogte is van rollen en verantwoordelijkheden en hoe deze passen binnen het grotere geheel. 

Gemeenteraad 
De gemeenteraad stelt de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement vast, evenals de begroting en 
rekening waarin de paragraaf weerstandsvermogen is opgenomen. De raad bepaalt de (gewenste) omvang van het 
beschikbare weerstandsvermogen en daarmee ook de verhouding tussen het benodigde weerstandsvermogen 
(gezamenlijke risico's) en het beschikbare weerstandsvermogen van de gemeente. 

De Raadscommissie Financien 
De raadscommissie Financien adviseert de raad over het beleid ten aanzien van het risicomanagement. Voorts 
besteedt deze commissie tenminste een keer per jaar extra aandacht aan de risicomanagementrapportage. Een 
goed moment hiervoor is de jaarrekening. 

College B&W 
Het college van B&W is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente Groningen en daarmee voor 
de uitvoering van het beleid, de bijkomende risico's en de te nemen maatregelen om de risico's te beheersen. 
Verantwoording aan de raad wordt afgelegd in de documenten van de planning en control cyclus (begroting, 
voortgangsrapportage en rekening). 
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De paragraaf weerstandsvermogen in begroting en rekening wordt opgesteld op basis van de kadernota 
weerstandsvermogen en risicomanagement. 

Gemeentesecretaris / Groninger Management Team (GMT) 
Gemeentesecretaris en GMT zijn verantwoordelijk voor de implementatie en onderhoud van het risicomanagement 
binnen de gemeentelijke organisatie. Zij sturen op de belangrijkste en strategische risico's en hebben een actieve 
informatieplicht naar het college rondom belangrijke en strategische risico's. Daarnaast dienen zij de besluiten van 
het college rondom belangrijke risico's in de organisatie uit te zetten en te bewaken dat risicomanagementbeleid 
wordt nageleefd. 

Concernstaf / concerncontroller 
De verantwoordelijkheid voor de kaderstelling op het gebied van weerstandsvermogen en risicomanagement ligt 
bij de concerncontroller. De concernstaf zorgt voor actualisatie van de kaders rondom weerstandsvermogen en 
risicomanagement en heeft de regie op de ontwikkeling van het risicomanagement binnen de gemeente / 
gemeentelijke organisatie. Bij het bepalen van de kaders gaat het onder andere om: 

de wijze van vastleggen van risico's; 
de wijze van rapporteren over risico's; 
het bepalen bij weIke risico's nader (RISK)onderzoek dient plaats te vinden. 

De concernstaf stelt in samenwerking met het SSC, op basis van de informatie van de directies, de paragraaf 
weerstandsvermogen samen in rekening en begroting en berekent het benodigde en beschikbare 
weerstandsvermogen. 
De eerstelijns-control op risico's wordt primair binnen de directies uitgevoerd. Daar is de informatie beschikbaar, 
dus daar kan ook het beste op actuele ontwikkelingen worden gestuurd. 
Concerncontrol is verantwoordelijk voor de tweedelijns-control en stelt vast of de eerstelijns-control voldoende 
functloneert. Tot slot heeft concerncontrol een adviserende en faciliterende rol richting de directies. 

Besluitvorming 
Bij besluitvorming zal ook rekening gehouden moeten worden met bijbehorende risico's (van materieel belang). 
Hierbij zal dan ook in voorkomende gevallen een risico-analyse moeten worden uitgevoerd. Dit is In eerste instantie 
een verantwoordelijkheid voor de desbetreffende directie. Concerncontrol ziet hierop toe en maakt een eigen 
beoordeling van het risico. 
De gemeenteraad beslist over het gewenste niveau van het weerstandsvermogen en moet dan ook ingelicht 
worden (actieve informatieplicht) mochten er zich zaken voordoen waardoor het niveau van het 
weerstandsvermogen verandert. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de aanwending en aanvulling van het 
beschikbare weerstandsvermogen. 
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KADERS WEERSTANDSVERMOGEN 

In dit hoofdstuk geven wij de kaders weer van het weerstandsvermogen. Na de definitie van het weer
standsvermogen gaan we in op het benodigde weerstandsvermogen, het beschikbare weerstandsvermogen, en het 
beleid rondom het inzetten en aanvullen van het beschikbare weerstandsvermogen. 

4 .1 Definities weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin een gemeente in staat is om de nadelige gevolgen 
van risico's op te vangen. Het gaat hierbij om tegenvallers van enige omvang, tegenvallers die - als er geen 
weerstandsvermogen zou zijn - de continuiteit in de uitvoering van taken in gevaar kunnen brengen. 
In hoeverre een gemeente in staat is om financiele tegenvallers op te vangen hangt af van: 

de risico's die de gemeente loopt, deze bepalen het benodigde weerstandsvermogen (paragraaf 4.2); 
de middelen die de gemeente vrij kan maken om risico's op te vangen, deze bepalen het beschikbare 
weerstandsvermogen (paragraaf 4.3). 

De term weerstandsvermogen verwijst naar geld: enerzijds hoeveel geld nodig is (het benodigde 
weerstandsvermogen) en anderzijds hoeveel geld beschikbaar is (het beschikbare weerstandsvermogen). 
Er zijn geen wettelijke normen voor de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. 

Beoordeling weerstandsvermogen 
Het benodigde weerstandsvermogen kan worden afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Dit drukken 
we uit in een ratio. 

Ratio weerstandsvermogen = 
Beschikbaar weerstandsvermogen 

Benodigd weerstandsvermogen 

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio de gemeente 
Groningen nastreeft. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel. 

Waarderingscijfer 
Ratio 

weerstandsvermogen 
Betekenis 

A >2,0 Uitstekend 

B 1,4 < X < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < X < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < X < 1,0 Matig 

E 0,6 < X < 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Ruim onvoldoende 

Uitgangspunten ratio weerstandsvermogen 
In deze kadernota verwerken we de afspraken die in het coalitieakkoord 2014-2018 zijn gemaakt. 
Twee keer per jaar, bij rekening en begroting, beoordelen we het niveau van het weerstandsvermogen. Wanneer 
voor het realiseren van een ratio van 0,8 een aanvulling nodig is, geven we in de eerstvolgende begroting aan hoe 
en op welke termijn we het weerstandsvermogen weer aanvullen. 
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Voor de langere termijn streven we naar een ratio van 1,0. Over de aanvulling van het weerstandsvermogen 
hebben we afgesproken dat besteedbaar resultaat bij de jaarrekening voor de helft wordt ingezet voor verdere 
versterking van het weerstandsvermogen naar 1,0. 

Wij willen een ratio van 1,0 zo snel mogelijk realiseren. Dit willen we bereiken door enerzijds een veriaging van het 
benodigde weerstandsvermogen (lagere risico's) en anderzijds door een aanvulling van het beschikbare 
weerstandsvermogen. 
We kunnen risico's veriagen door een goede beheersing van de risico's en het nemen van maatregelen om de kans 
op en het effect van risico's te veriagen. Een goede beheersing van de risico's vraagt om een hoog risicobewustzijn 
van de organisatie. Door vroegtijdig risico's te signaleren en te delen, zijn we beter in staat om maatregelen te 
nemen om het effect van deze risico's te beperken. 

Bij nieuwe activiteiten en projecten brengen we de effecten voor het weerstandsvermogen in beeld en geven we 
aan hoe we met de benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen omgaan. We gaan hierin paragraaf 4.5 
nader op in. 

Dynamisch weerstandsvermogen 
In de paragraaf weerstandsvermogen van rekening en begroting laten we een dynamlsche ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen zien. Zowel voor de risico's als voor de reserves brengen we daarvoor de verwachte 
ontwikkeling voor een periode van 4 jaar in beeld. Hiermee laten we zien hoe het weerstandsvermogen zich in de 
komende vier jaar naar verwachting zal ontwikkelen. 
Voor de reserves betekent dit dat we in het dynamisch weerstandsvermogen rekening houden met alle bekende 
stortingen en onttrekkingen. 
Het is niet voor alle risico's mogelijk een meerjarige inschatting van de ontwikkeling te maken. In dat geval houden 
we voor alle jaren rekening met een constante waarde van het risico. 

4 .2 Benodigd weerstandsvermogen 

Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door: 
• de verwachte omvang van de aanwezige risico's wanneer ze zich voordoen; 
• de inschatting van de kans van optreden; 
• de gewenste mate van zekerheid dat de risico's kunnen worden opgevangen (waarschijniijkheidsfactor). 
• de mate waarin risico's al op andere wijze zijn afgedekt. 

Voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen tellen alleen risico's met nadelige gevolgen mee, die nog 
niet op andere wijze zijn afgedekt (bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering). Vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe houden we bij de bepaling van het benodigd weerstandsvermogen geen rekening met 
positieve risico's. De aanwezigheid van positieve risico's kan wel worden gebruikt achtergrondinformatie bij de 
beoordeling van het weerstandsvermogen. 

Het benodigde weerstandsvermogen kan worden berekend door het optellen van het verwachte effect van de 
risico's vermenigvuldigd met de kans van optreden. Omdat de kans klein Is dat alle gei'nventariseerde risico's zich 
allemaal tegelijk in hetzelfde jaar voordoen, houden we bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen 
daarnaast ook rekening met een waarschijniijkheidsfactor. 

Bij het bepalen van de verwachte omvang van risico's maken we onderscheid tussen risico's met incidentele 
gevolgen en risico's met structurele gevolgen. Voor de bepaling van de verwachte omvang van structurele risico's -
en daarmee voor de bepaling van het benodigd weerstandsvermogen - tellen alleen de verwachte gevolgen in de 
eerste twee jaar. Binnen deze twee jaar moet door middel van bijsturing en/of aanpassing van het beleid het risico 
geminimaliseerd worden dan wel opgevangen worden binnen de begroting. 
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De verwachte omvang van de incidentele en structurele risico's wordt berekend door de netto verwachte omvang 
van een risico te vermenigvuldigen met de kansinschatting dat het risico zich zal voordoen. 
Na optelling van alle risico's (omvang * kans van optreden) passen we de waarschijniijkheidsfactor toe, omdat de 
kans klein is dat alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. 

Netto verwachte omvang risico 1 x Kansinschatting risico 1 = verwachte impact risico 1 
Netto verwachte omvang risico 2 x Kansinschatting risico 2 = verwachte impact risico 2 
Netto verwachte omvang risico ... x Kansinschatting risico ... = verwachte impact risico ... 
Netto verwachte omvang risico N x Kansinschatting risico N = verwachte impact risico N 

totaal 
waarschijniijkheidsfactor 
totaal verwachte impact risico's 

Wij handhaven de waarschijniijkheidsfactor op 90%. Dat betekent dat we ervan uitgaan dat een buffer van 90% van 
alle ingeschatte risico's voldoende om de effecten van de geinventariseerde risico's op te vangen. 

Monte Carlo risicosimulatiemethode 
Een alternatieve methode om het weerstandsvermogen te beoordelen is met risicosimulatie. Uitgangspunt bij 
risicosimulatie is een statistische benadering die er van uitgaat dat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun 
maximale omvang voordoen. De Monte Cario simulatie is een statistisch onderbouwde methode waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de kansverdelingen en gevolgen zoals die per risico zijn aangegeven. In plaats van 
puntschattingen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat risico's zich in een zekere bandbreedte 
voordoen. In een rekenprogramma worden de risico's vervolgens duizenden keren gesimuleerd, rekening houdend 
met de bandbreedtes. 

Bij de aanscherping van het weerstandsvermogen in de vorige kadernota hebben we ervoor gekozen om bij het 
bepalen van de omvang van de gemeentelijke risico's gebruik te maken van dezelfde systematiek als de Monte 
Carlo risicosimulatie (systematiek met bandbreedtes). 
In de praktijk blijkt de bandbreedtemethode voor het bepalen van het risico lang niet in alle gevallen te leiden tot 
een betere raming van de risico's. Soms hebben we onvoldoende informatie om op een goede manier de 
bandbreedtes en de kans per bandbreedte te bepalen. Daarom schrijven we de systematiek met bandbreedte niet 
meer verplicht voor. 

In de kadernota uit 2011 was opgenomen dat we de Monte Carlo risicosimulatiemethode eIke twee jaar uitvoerden 
om daarmee een ander perspectief te hebben in de beoordeling van de omvang van het benodigde 
weerstandsvermogen. Na het opstellen van de kadernota in 2011 zijn we ook gaan werken met de stresstest. 

Stresstest 
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 relatief grote groei van het aantal bijstandsgerechten, een lagere bezetting van de 
parkeergarages en hogere rente en inflatie. Bij de 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. Daarmee is de 
stresstest een middel om te zien hoe robuust de financiele positie van de gemeente is. Daarnaast kunnen we de 
uitkomst van de stresstest vergelijken met voorgaande stresstesten en op die manier de ontwikkeling van onze 
financiele positie in de gaten houden. 

We voeren ien keer in de vier jaar een uitgebreide stresstest uit, zoveel mogelijk aan het begin van een nieuwe 
raadsperiode. In het geval er belangrijke (grote) Investeringsbeslissingen aan de orde zijn, kan de stresstest eerder 
worden uitgevoerd. Omdat het risico bij de grondexploitaties het grootste risico voor de gemeente is brengen we, 
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in de jaren dat geen stresstest wordt uitgevoerd, het onderdeel grondexploitaties van de stresstest in beeld bij de 
jaariijkse herziening van de grondexploitaties. 

Met de stresstest hebben we een instrument in handen om met een ander perspectief naar de omvang van de 
risico's / het benodigde weerstandsvermogen te kijken. We vinden het niet nodig om naast de stresstest ook nog 
een Monte Carlo risicosimulatie uit te voeren en stoppen bier daarom mee. Bij de rapportage over de stresstest 
gaan we in op de vergelijking met de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. 

4.3 Beschikbaar weerstandsvermogen 

Het beschikbaar weerstandsvermogen wordt gevormd door de middelen die beschikbaar zijn om het nadelige 
effect van risico's te kunnen opvangen. Dit is de optelsom van alle elementen die daadwerkelijk kunnen worden 
Ingezet om niet-begrote kosten te dekken. 
Een van de meest bekende posten in het beschikbare weerstandsvermogen is de algemene egalisatiereserve. Maar 
er zijn meer mogelijkheden, zoals stille reserves, onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. 

4.3.1 Onderdelen beschikbaar weerstandsvermogen 

Onderstaand schema bevat een overzicht van de mogelijke onderdelen van het beschikbare weerstandsvermogen, 
waarbij een onderscheid is gemaakt tussen posten die te maken hebben met de balans en posten die te maken 
hebben met de exploitatie / ruimte in de begroting. Hierbij is aangegeven of en zo ja in hoeverre deze elementen 
ook binnen de gemeente Groningen tot de beschikbare weerstandsvermogen worden gerekend. 

Uitgangspunten hierbij zijn dat onderdelen alleen tot het weerstandsvermogen behoren indien: 
daadwerkelijke inzet niet leidt tot een tekort in de begroting; 

• hier niet al een bestemming aan is gegeven die niet kan worden gewijzigd, dan wel dat er reeds juridisch 
verplichte uitgaven tegenover staan; 

In de vorige kadernota hadden we als uitgangspunt ook opgenomen dat het aanspreken van het beschikbare 
weerstandsvermogen niet mocht leiden tot het aantasten van het bestaande beleid. Dit punt laten we op een 
onderdeel los, door een deel van de vrije beleidsruimte wel mee te nemen In het beschikbare 
weerstandsvermogen. We komen hier in paragraaf 4.3 op terug. 

Draagt bij aan het beschikbare weerstandsvermogen? 

Balans l/S* 

• Reserves Ja I Voor zover nog geen verplichting is aangegaan en voor zover de 
reserve niet is ingezet als dekking in de exploitatie / begroting. 

• Stille reserves Ja I Alleen in het geval de reserves binnen 1 jaar verkocht kunnen 
worden en voor zover de continuiteit van de uitvoering niet wordt 
aangetast (niet-bedrijfsgebonden). 

• Voorzieningen Nee I Staan verplichtingen tegenover. 
• Buffers in Ja I Buffers in grondexploitaties bovenop de reguliere buffers 

grondexploitaties 

Exploitatie 
• Onbenutte Deels S Mogelijke OZB verhoging van 5% als onderdeel van het 

belastingcapaciteit beschikbare weerstandsvermogen 
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• Extra beleid / Deels S Structureel extra beleid / intensiveringsmiddelen, waarbij jaariijks 
begrotingsruimte over de inzet wordt besloten (waar geen structurele verplichtingen 

onder liggen). 
Aanvullende Nee geen onderdeel van het beschikbare weerstandsvermogen, gelet 
Bezuinigingen op huidige bezuinigingstaakstellingen. 

• Post onvoorzien Ja S Structurele begrotingspost waar nog geen (structurele) uitgaven 
tegenover staan. 

* I = incidenteel, S = structureel 

Reserves 
De reserves omvatten de algemene egalisatiereserve, reserve grondzaken, overige egalisatiereserves en 
bestemmingsreserves (voor zover de raad nog geen besluit heeft genomen over de inzet). 

Stille reserves 
Stille reserves hebben te maken met activa die te laag of niet zijn gewaardeerd op de balans. De stille reserves 
maken alleen deel uit van het beschikbare weerstandsvermogen als de betrokken activa op korte termijn (binnen 1 
jaar) verkocht kunnen worden en de verkoop ervan de continuiteit van de gemeentelijke activiteiten niet aantast. 

Stille reserves kunnen voorkomen bij: 
• financiele vaste activa; 
• materiele vaste activa. 

Financiele vaste activa bestaan uit uitstaande leningen en deelnemingen. 
Bij uitstaande leningen zijn geen stille reserves mogelijk. De boekwaarde is gelijk aan de werkelijke waarde. 
Van een deelneming is sprake wanneer de gemeente een aandeel heeft in eigen vermogen van een andere 
organisatie. De gemeente Groningen heeft bijvoorbeeld aandelen in het Waterbedrijf, BNG en Enexis. Wanneer de 
werkelijke waarde hoger is dan de waarde op de balans is sprake van een stille reserve. 
Over het algemeen zijn deelnemingen beperkt of niet verhandelbaar en is de werkelijke waarde lastig te bepalen. 
Daarom zijn we terughoudend in het opnemen van stille reserves in het beschikbare weerstandsvermogen. 

In de afgelopen jaren zijn we met de provincie Groningen in gesprek over verkoop van ons aandeel in het 
Waterbedrijf en Enexis. Daarom is voor deze beide bedrijven een waardebepaling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 
marktwaarde van deze beide bedrijven ruim boven de waarde op de balans is. In principe is hier dus sprake van een 
stille reserve. Voor Enexis wordt deze waardebepaling elk jaar geactualiseerd. 
Daarnaast heeft de provincie door middel van een brief aangegeven in principe bereid te zijn ons aandeel in Enexis 
over te nemen. Daarmee is de waarde van ons aandeel in Enexis binnen een periode van een jaar te gelde te maken 
en kunnen we het verschil tussen de marktwaarde en de waarde op de balans meenemen in het beschikbare 
weerstandsvermogen. 

Materiele vaste activa bestaan uit activa met maatschappelijk nut en activa met economisch nut: 
Activa met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar en vallen daarom niet onder de stille reserves. 
Activa met een economisch nut maken deel uit van de aanwendbare stille reserves als ze op korte termijn verkocht 
kunnen worden en de bedrijfsvoering van de gemeente door de verkoop niet aangetast wordt (zogenaamde niet-
bedrijfsgebonden activa). Hierdoor valt een deel van de activa met economisch nut af, zoals rioleringen, 
vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties. 
Panden en gronden die niet gebruikt worden voor de publieke taak en op korte termijn kunnen worden verkocht, 
behoren tot de stille reserves in het geval de boekwaarde onder de marktwaarde ligt. In de praktijk zijn veel 
gebouwen en gronden echter in gebruik en kunnen niet worden verkocht zonder dat de uitoefening van de 
publieke functie in gevaar komt. 

In de praktijk zijn de stille reserves die meegerekend kunnen worden in het beschikbare weerstandsvermogen 
beperkt. Het gaat om activa waarvan de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde en die binnen een jaar verkocht 
kunnen worden. 
Bij financiele vaste activa gaat het alleen om deelnemingen. Bij materiele vaste activa gaat het om activa met 
economisch nut, die kunnen worden verkocht zonder de continuiteit van de bedrijfsvoering aan te tasten. 
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Bij de actuele berekening van het weerstandsvermogen nemen we alleen de aandelen van Enexis als stille reserve 
mee in het beschikbare weerstandsvermogen. 

Voorzieningen 
Voorzieningen behoren niet tot het beschikbare weerstandsvermogen, maar zijn dekking voor verwachte risico's of 
verliezen. Het is een wettelijke verplichting (BBV: artikel 44, lid lb) om een voorziening te vormen voor risico's die 
een economisch of juridisch afdwingbare verplichting of veriies betreffen en waarvan de omvang redelijkerwijs is te 
schatten. Logischerwijs nemen we het risico dat we afdekken met de voorziening dan ook niet op. 

Buffers in grondexploitaties 
In een aantal gevallen is binnen de grondexploitatie een post aangewezen, waarmee (een deel van) het risico 
volgens de risicoboxenmethode kan worden opgevangen. Dit gaat om: 
• risico afzet woningen in de grondexploitatie Meerstad; 
• subsidlerisico in de bouw- en grondexploitatie Grote Markt / Forum; 
• Risico bij aanleg Sontwegtrac6. 
In deze gevallen is sprake van een buffer in de grondexploitatie, bovenop de reguliere budgetten onvoorzien in de 
grondexploitatie. In deze gevallen kan een buffer worden meegerekend tot het beschikbare weerstandsvermogen. 

Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit doelt op het verschil tussen de huidige inkomsten uit belastingen en leges en de 
maximaal mogelijke inkomsten. Deze potentiele extra opbrengsten - die tot stand zouden komen door 
tariefsverhogingen - kunnen tot het weerstandsvermogen worden gerekend. 

Onroerende zaakbelasting (OZB) 
Het Rijk hanteert een artikel 12 norm, die aangeeft tot welk bedrag de OZB kan worden verhoogd op het moment 
dat een gemeente in de financiele problemen komt. Deze norm is voor het laatst vastgesteld in de meicirculaire 
2015 en bedraagt 0,1889% van de totale WOZ waarde. De totale WOZ-waarde in Groningen (waarde van het 
onroerend goed waarover OZB wordt geheven) is circa 20 miljard euro. Toepassing van dit tarief voor toelating tot 
artikel 12, betekent dat de OZB-opbrengst ten minste 38 miljoen euro moet zijn. De geraamde opbrengst in 
Groningen in 2016 is 62,7 miljoen euro. Hiermee ligt de opbrengst boven de artikel 12 norm. Het hanteren van deze 
norm leidt dus niet tot een onbenutte belastingcapaciteit. 
Bij het opstellen van de vorige kadernota lag de OZB opbrengst van de gemeente Groningen ook boven de artikel 
12 norm. Op basis daarvan is er toen voor gekozen bij het bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen geen 
rekening te houden met een onbenutte belastingcapaciteit. Destijds speelde ook mee dat Groningen een van de 
duurste grotere gemeenten was. 

Op basis van de artikel 12 norm hebben we dus geen onbenutte belastingcapaciteit. Het is echter wel mogelijk de 
OZB tarieven te verhogen om, in geval van nood, extra inkomsten te genereren. In de stresstest houden we bij het 
bepalen van de flexibiliteit rekening met de ruimte tussen het tarief van de gemeente Groningen en het OZB tarief 
van de duurste grote gemeente. 
Een verhoging van belastingtarieven leidt tot een structurele meeropbrengst voor de gemeente, die (net als 
structurele risico's) twee keer kan worden meegenomen bij het bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen. 
Bij het bepalen van de OZB-tarieven hebben we wel te maken met de landelijke macronorm, die een bovengrens 
bepaalt voor de stijging van de OZB. De macronorm geldt op landelijk niveau. Individuele gemeenten kunnen daar 
van afwijken. In het verieden is de macronorm vaker overschreden, maar tot op heden is hiervoor geen sanctie aan 
gemeenten opgelegd in de vorm van een korting op de algemene uitkering. 

In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben we opgenomen dat de stijging van de woonlasten beperkt blijft tot 
maximaal de loon- en prijscompensatie. Deze afspraak betekent dat er in principe geen ruimte is voor een verdere 
verhoging. 
We kiezen er echter wel voor om een deel van de onbenutte belastingcapaciteit mee te nemen in het 
weerstandsvermogen. We vinden dit verantwoord omdat de Groningse tarieven niet langer tot de hoogste van de 
grotere gemeenten behoren. Op dit moment liggen de Groningse tarieven voor de woonlasten 
(afvalstoffenheffing, rioolbelasting en OZB) iets boven het gemiddelde Dit blijkt uit het overzicht van COELO over 
2016, waarin Groningen de 11^ plek inneemt van de 36 grotere gemeenten. De gemiddelde woonlasten in 
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Groningen zijn 748 euro per (meerpersoons-)huishouden per jaar. Gemiddeld komen de woonlasten per jaar uit op 
679 euro. 
Ook uit het kengetal voor belastingcapaciteit blijkt dat de Groningse tarieven iets boven het gemiddelde liggen. 
Voor Groningen komt de belastingcapaciteit uit op 104,5%. Dit percentage geeft aan hoe de woonlasten in 
Groningen zich verhouden tot landelijk gemiddelde woonlasten. 

In de stresstest nemen we de onbenutte belastingcapaciteit ook mee bij het bepalen van de flexibele ruimte 
waarmee de financiele effecten van risico's kunnen worden opgevangen. De onbenutte belastingcapaciteit Is daar 
gebaseerd op het verschil tussen onze tarieven en de duurste grote gemeente. Dit leidt bij de huidige tarieven tot 
een ruimte voor tariefstijging van de OZB van 31%. Dit vinden we voor het voor het weerstandsvermogen minder 
realistisch. Daarom kiezen we voor een meer realistlsch scenario van 5%. Een stijging van de OZB met 5% zou leiden 
tot een extra OZB opbrengst van ruim 3 miljoen euro per jaar. Omdat we in het beschikbare weerstandsvermogen 
twee jaarschijven meenemen, leidt dit tot een toename van beschikbare weerstandsvermogen van ruim 6 miljoen 
euro. We merken hier wel bij op dat elk percentage dat we hanteren enigszins arbitrair is. 

Overige belastingen 
Ook de overige belastingen (parkeerbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting) kunnen 
bijdragen aan de onbenutte belastingcapaciteit. Vanwege de relatief beperkte omvang van deze belastingen wordt 
de onbenutte belastingcapaciteit hiervan niet meegenomen in de bepaling van het beschikbare 
weerstandsvermogen. 

Leges 
De gemeente Groningen kent een aantal soorten leges, zoals: afvalstoffenheffing, rioolrechten, marktgelden, 
brandweerrechten, brug-, schut- en havengelden, begraafplaatsrechten en woonwagenrechten. Gemeenten 
mogen geen winst maken op deze leges . Op begrotingsbasis mogen de inkomsten niet hoger zijn dan de uitgaven. 
Omdat de gemeente Groningen het uitgangspunt hanteert dat alle leges en heffingen kostendekkend zijn, kunnen 
deze niet worden meegenomen in de bepaling van het beschikbare weerstandsvermogen. 

Extra beleid / begrotingsruimte 
In de begrotingssystematiek van de gemeente Groningen wordt jaarlijks een afweging gemaakt van de 
begrotingsruimte voor incidentele en structurele extra beleidsmiddelen. De extra beleidsmiddelen worden voor de 
komende jaren ingevuld bij de begroting. Wanneer middelen beschikbaar zijn gesteld voor nieuwe ambities, 
kunnen deze in het geval van grote onverwachte financiele tegenvallers heroverwogen worden. 

In de vorige kadernota is ervoor gekozen de vrije beleidsruimte niet mee te nemen in het beschikbare 
weerstandsvermogen. Dit had te maken met het gehanteerde uitgangspunt dat het aanspreken van het 
beschikbare weerstandsvermogen niet mocht leiden tot een aantasting van het beleid. 

In deze nieuwe kadernota willen we op dit punt een uitzondering maken voor structurele vrije beleidsmiddelen 
waarbij u jaariijks over de inzet van deze middelen besluit. We kijken hierbij naar de intensiveringsmiddelen die in 
het coalitieakkoord zijn afgesproken en in de begroting 2015 beschikbaar zijn gesteld. Anders dan structurele 
beleidsmiddelen die In het verieden beschikbaar zijn gesteld, wordt de inzet van deze middelen per jaar bepaald. 
Deze middelen zijn dus niet structureel vastgelegd en kunnen in principe elk jaar worden heroverwogen. In het 
verieden was dit niet mogelijk omdat de structurele middelen ook structureel werden ingezet. 

In geval van grote financiele nadelen, kunnen deze middelen worden aangesproken en daarom ook 
structureel worden meegenomen in het beschikbare weerstandsvermogen. We hanteren het uitgangspunt dat de 
helft van de beschikbare structurele intensiveringsmiddelen kan worden toegerekend aan het beschikbare 
weerstandsvermogen. 

We kiezen er niet voor de overige beschikbare (incidentele) vrije beleidsmiddelen en bestemmingsreserves mee te 
nemen in het beschikbare weerstandsvermogen. Deze middelen zullen op (korte of langere) termijn worden 
uitgegeven en zijn dan niet langer onderdeel van het beschikbare weerstandsvermogen. Wanneer deze middelen 
wel worden meegerekend in het beschikbare weerstandsvermogen, leidt dit op korte termijn tot een toename van 
het beschikbare weerstandsvermogen, wat vervolgens weer zal afnemen bij het uitgeven van de middelen. 
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Bezuinigingen 
In principe kunnen bezuinigingen worden gebruikt om de effecten van risico's op te vangen. Bezuinigingen zouden 
daarmee kunnen meetellen in het beschikbare weerstandsvermogen. Wij kiezen hier echter niet voor. 
Belangrijk argument hiervoor is dat we al forse bezuinigingstaakstellingen hebben en we de komende jaren veel 
energie moeten inzetten op het realiseren van deze taakstellingen. Daarnaast nemen we bij het onderdeel extra 
beleid / begrotingsruimte al een mogelijke besparing mee in het beschikbare weerstandsvermogen. We vinden het 
niet realistisch om daar bovenop nog bezuinigingen mee te nemen in het beschikbare weerstandsvermogen. 

Post onvoorzien 
In de begroting hebben we een structurele post onvoorzien opgenomen van 100 duizend euro per jaar. De huidige 
verslaggevingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording) verplichten gemeenten deze post jaariijks mee te 
nemen. Deze post behoort tot het beschikbare weerstandsvermogen, omdat hier op voorhand geen geplande 
uitgaven tegenover staan. Omdat het een structurele post is, nemen we deze voor twee jaarschijven mee in het 
beschikbare weerstandsvermogen. 

4.4 Inzetten en aanvullen van het beschikbare weerstandsvermogen 

Wanneer risico's zich voordoen, kan een beroep op het beschikbare weerstandsvermogen worden gedaan. Het 
beschikbare weerstandsvermogen is echter niet de enige mogelijkheid is om de gevolgen van risico's op te vangen. 
Andere mogelijkheden om de effecten van risico's op te vangen zijn bijstellingen van beleid, heroverweging van de 
inzet van bestemmingsreserves of aanvullende bezuinigingen. 

In het geval zich risico's voordoen die een beroep op het beschikbare weerstandsvermogen noodzakelijk maken, 
hanteren we In beginsel de volgende volgorde voor het aanspreken van het beschikbare weerstandsvermogen: 
• specifieke egalisatiereserves (bij optreden aan egalisatiereserve verbonden risico); 
• algemene egalisatiereserve (wanneer specifieke egalisatiereserve onvoldoende is of er voor het risico geen 

specifieke egalisatiereserve beschikbaar Is); 
• post onvoorzien; 
• extra beleid (niet structureel ingezette middelen); 
• onbenutte belastingcapaciteit; 
• stille reserves. 

Het inzetten van het beschikbaar weerstandsvermogen betekent niet dat er geen andere maatregelen nodig zijn. 
Het biedt een tijdelijke opiossing omdat het beschikbaar weerstandsvermogen weer aangevuld moet worden. De 
aanwezigheid van het weerstandsvermogen geeft tijd om keuzes te maken en aanloopkosten op te vangen. 

Aanvullen 
Er zijn twee situaties waarin het nodig kan zijn om het beschikbare weerstandsvermogen aan te vullen: 
• als een beroep is gedaan op het beschikbare weerstandsvermogen; 
• als de risico's en (daarmee het benodigd weerstandsvermogen) zijn toegenomen. 

Als een beroep wordt gedaan op het beschikbare weerstandsvermogen, moeten maatregelen volgen die het 
beschikbare weerstandsvermogen binnen afzienbare tijd weer op niveau zullen brengen. De uitgangspunten 
hiervoor zijn opgenomen in paragraaf 4.1. 

Bij het starten van nieuwe activiteiten en projecten kan het risico voor de gemeente toenemen. Bij nieuwe 
activiteiten en projecten brengen we de effecten voor het weerstandsvermogen in beeld en geven we aan hoe we 
met de benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen omgaan. Dit betekent dat bij de besluitvorming over 
nieuwe activiteiten / projecten een risicoparagraaf wordt opgenomen in het voorstel, waarbij wordt ingegaan op: 
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• effect en kans van optreden van het risico; 
• een onderbouwing van het risico; 
• de benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen en hoe we hiermee om willen gaan. De benodigde 

aanvulling van een nieuw project of activiteit zal niet altijd met de beschikbare middelen voor dat project / 
activiteit kunnen worden opgevangen. Wanneer dat niet mogelijk is zal worden aangegeven wat het nieuwe 
risico voor effect heeft op de ratio van het weerstandsvermogen. De benodigde aanvulling zal dan worden 
betrokken bij de eerstvolgende begroting. 

Het uitgangspunt in de vorige kadernota was dat we bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen geen 
rekening hielden met nieuwe activiteiten. De gedachte hierachter was dat de risico's bij nieuwe projecten te 
vermijden zijn door het project niet te realiseren dan wel dat bij een nieuw project ook de aanvulling van het 
weerstandsvermogen wordt gerealiseerd. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk, waardoor het starten van een 
nieuwe activiteit / project kan leiden tot een verslechtering van het weerstandsvermogen. Daarom anticiperen we 
bij de berekening van het weerstandsvermogen wel op de effecten van nieuwe (grote) projecten. 

We hebben in deze kadernota opgenomen dat we zo snel mogelijk een weerstandsvermogen van 1,0 willen. Als de 
ratio boven de 1,0 komt, zullen we opnieuw moeten kijken naar de gewenste ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen op langere termijn. In principe is het mogelijk het deel van het beschikbare 
weerstandsvermogen boven de ratio van 1,0, af te romen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 
fluctuaties in het benodigde weerstandsvermogen over de jaren been. 

4.5 Gehanteerde methodes bij het bepalen van het gemeentelijk risico 

Bij het bepalen van het gemeentelijk risico wordt bij een aantal onderdelen gebruik gemaakt van specifieke 
methodes voor het bepalen van het gemeentelijk risico. Het gaat om: 
• Risicoboxenmethode grondexploitaties; 
• Risicobepaling parkeerbedrijf; 
• Risicobepaling verkeersprojecten 
• Risicobepaling beheer- en onderhoud; 
• Risicobepaling sociaal domein 

Risicoboxenmethode grondexploitaties 
De risico's bij de gemeentelijke grondexploitaties (inclusief Meerstad) vormen samen het grootste gemeentelijke 
risico. Het risico bij de grondexploitaties telt op tot in totaal circa 180 miljoen euro en vormt daarmee zo'n 80% van 
de totale gemeentelijke risico's. 
Omdat het gemeentelijke risico bij grondexploitaties wordt veroorzaakt door meerdere factoren en omdat het een 
relatief groot risico is, hebben we hier een specifieke methode voor het bepalen van het benodigde 
weerstandsvermogen. Deze methode wordt de risicoboxenmethode genoemd. De risicoboxenmethode was ook in 
de vorige kadernota al opgenomen. 

We hebben er nu voor gekozen geen wijzigingen aan te brengen in de risicoboxenmethode. Dit heeft te maken met 
de nieuwe verslaggevingsregels, die met ingang van 2016 gelden voor grondexploitaties. In maart 2016 heeft de 
commissie BBV hierover een notitie gepubliceerd. Deze notitie geeft nieuwe regels voor de kosten en opbrengsten 
die aan grondexploitaties kunnen worden toegerekend. Dit gaat bijvoorbeeld over de toerekening van rentekosten, 
opbrengstindexering na 10 jaar en de toerekening van investeringen in bovenwijkse voorzieningen. Hoe de nieuwe 
regels precies uitpakken voor onze grondexploitaties wordt duidelijk bij de herziening van de grondexploitaties in 
2016. Het is nog te vroeg om daar in deze kadernota een uitspraak over te kunnen doen. 
Op basis van de herziene grondexploitaties in 2016 zullen we de risicoboxenmethode in 2017 opnieuw tegen het 
licht houden. Daarom hebben we nu nog geen wijzigingen aangebracht in de risicoboxenmethode. 
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In het vervolg van deze paragraaf lichten we de werkwijze van de risicoboxenmethode toe. Deze is niet gewijzigd 
ten opzichte van de vorige kadernota. 

De risicoboxenmethode is een methode voor het classificeren en kwantificeren van risico's in de grondexploitatie. 
De belangrijkste risicocategorieen die door de methode worden geidentificeerd zijn; 
• kosten van bouw- en woonrijp maken; 
• vertraging in de gronduitgifte; 
• de-of inflatie grondopbrengsten; 
• project-specifieke kosten en opbrengsten waarvan de kosten nog niet begroot of tentatief begroot zijn. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene risico's en project-specifieke risico's. De algemene risico's 
betreffen risico's die nagenoeg in iedere grondexploitatie terugkomen. Het gaat voornamelijk om het inflatierisico, 
aanbestedingsrisico, risico op lagere grondopbrengsten en vertragingsrisico. De project-specifieke risico's zijn 
afhankelijk van het project en kunnen betrekking hebben op toekomstige onzekere gebeurtenissen met betrekking 
tot bijvoorbeeld verwerving, sloop, vastgoed, subsidies, te realiseren opbrengst, contracten etc. 

De uitkomst van de risicoboxenmethode wordt integraal meegenomen in de berekening van het benodigde 
weerstandsvermogen van de gemeente. 

De risicoboxensystematiek kent drie boxen. De boxen bestaan uit: 
• box 1: gerealiseerde uitgaven en inkomsten (boekwaarde) en aangegane verplichtingen; 

box 2: te realiseren opbrengsten en investeringen volgens de door de raad vastgestelde grondexploitatie; 
• box 3: onzekere gebeurtenissen / risico's in de grondexploitatie. 

Box Omschrijving 

Box 1 Deze box is de basis voor het vaststellen van budgetten en het aanvragen van kredieten voor de 
realisatie van een project. In deze box worden de gerealiseerde uitgaven en inkomsten en de 
aangegane verplichtingen verantwoord. 
Het risico in box 1 ontstaat omdat er op de gerealiseerde uitgaven en inkomsten en aangegane 
verplichtingen niet meer kan worden bijgestuurd, maar het saldo hiervan wel moet worden 
terugverdiend met inkomsten uit de grondexploitatie. 

Box 2 Deze box is een weergave van het planproces van een project. In deze box worden de nog te 
realiseren opbrengsten en Investeringen verantwoord die door de raad zijn vastgesteld in de meest 
actuele grondexploitatie. 
In deze box staan de uitgaven en inkomsten opgenomen waarbij de kans van optreden tenminste 
50% is. Keuzemogelijkheden ten aanzien van te hanteren normen, kengetallen en 
planuitgangspunten, die het financiele eindresultaat kunnen beinvloeden, worden in box 2 geplaatst. 

Box 3 Deze box geeft inzicht in de kansen en risico's van een project. De onzekerheden en risico's zijn in de 
beginfase het grootst. Naarmate het (plan-) proces vordert, neemt de onzekerheid af en worden de 
risico's en kansen inzichtelijker. De kansen en risico's, waarmee geen rekening is gehouden in de 
grondexploitatie, worden in deze box verantwoord. Het gaat om risico's waarvan de kans van 
optreden minder dan 50% is. De overige risico's (kans > 50%) zitten in box 2. 
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De kans van optreden van de risico's vindt plaats op basis van de kans op voordoen (beperkt, hoog en zeer hoog), 
en op basis van de beinvloedbaarheid van de risico's. 

Kans Beinvloedbaarheid Risico 

Zeer hoog Gering 25% 

Groot 12,5% 

Hoog Gering 12,5% 

Groot 6,25% 

Beperkt Gering 10% 

Groot 5% 

De mate van beinvloedbaarheid ingedeeld naar groot en gering kan als volgt worden toegelicht: 

Mate van 
beinvloedbaarheid 

Omschrijving 

Groot De impact van het risico kan beheerst worden. Daarvoor staat een aantal 
beheersingsmaatregelen ter beschikking zoals: 
• projectorganisatie; 

procedures; 
• planflexibiliteit; 
• kennis, kunde, ervaring van medewerkers; 
• administratieve organisatie/interne controle. 
Indien deze maatregelen de risico's aanzienlijk kunnen beperken, wordt de mate van 
beheersbaarheid als groot ingeschat. 

Gering Het risico kan nauwelijks worden beinvloed . Hierbij moet gedacht worden aan: 
• conjuncturele afhankelijkheid; 
• vastgoedprijzen op middellange en lange termijn; 
• gebrek aan kennis, kunde, ervaring en vaardigheden omdat het proces niet 

behoort tot de standaardprocessen binnen de projectorganisatie; 
• geen flexibiliteit in het plan; 
• invloed van buitenaf is zeer groot en niet in te dekken binnen de normale 

projectbeheersingsorganisatiestructuur; 
• niet-routinematige activiteiten waarbij mogelijk een grote afhankelijkheid is 

van externe partijen (marktafhankelijkheid/monopolypositie van een partij/een 
gering aantal partijen). 

Bij het bepalen van het risico van grondexploitaties volgens de risicoboxensystematiek wordt alleen rekening 
gehouden met lopende grondexploitaties. De grondexploitaties waarvoor nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar 
is gesteld, zijn hierin niet meegenomen. Eerder in deze kadernota hebben we al aangegeven hoe met risico's van 
nieuwe activiteiten wordt omgegaan. 

Bij nieuwe grondexploitaties zal, net als bij andere nieuwe activiteiten, het effect op het benodigde 
weerstandsvermogen (volgens de risicoboxenmethode) in beeld worden gebracht en dient te worden aangegeven 
hoe met de aanvulling van het benodigde weerstandsvermogen moet worden omgegaan. Hierbij dient tevens voor 
een periode van 4 jaar te worden vooruitgekeken naar de ontwikkeling van het risico (dynamlsche ontwikkeling van 
het risico). 
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De verfijningen die we in het verieden hebben aangebracht in de berekeningssystematiek van de 
risicoboxenmethode, blijven ook in deze kadernota gelden. Het gaat om: 

Aanbestedingsrisico's worden conform de CROW-systematiek via box 2 (dus binnen de grondexploitatie) 
verwerkt, met uitzondering van toekomst-onzekerheden (gebeurtenissen buiten de scope van het project). 
Alleen deze laatste risico's worden meegenomen bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen 
voor grondexploitaties. 
Voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen wordt geen rekening meer gehouden met 
lagere grondprijzen. Grondprijzenrisico's moeten worden ondervangen door een voorzichtige raming van 
zowel de fasering van de opbrengsten als de gemiddelde grondprijs in de grondexploitatie. 
Het risico van (renteverlies bij) vertraging bij grondexploitaties wordt gebaseerd op een percentage van de 
boekwaarde van de grondexploitaties. Op dit moment rekenen we hier met een percentage van 28% 
(gebaseerd op een rentepercentage van 4% en periode van 7 jaar (economische cyclus)). Deze systematiek 
wordt ook toegepast op de risico's van het grondbezit. Hiervoor geldt een percentage van 14% (gebaseerd 
op een rentepercentage van 4% en periode van 3,5 jaar). 

• Afwegingsmogelijkheden binnen een grondexploitatie worden als beheersingsmaatregelen betrokken bij de 
beoordeling van risico's. Risico's die niet worden afgedekt met beheersmaatregelen, worden betrokken bij 
het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen voor grondexploitaties. 

De risicoboxenmethode is een benadering voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen voor 
grondexploitaties. In de benadering wordt al rekening gehouden met de omvang van risico's en de kans van 
optreden. Bij het bepalen van het gemeentelijke benodigde weerstandsvermogen wordt het berekende risico 
volgens de risicoboxenmethode daarom integraal meegenomen. 

Risicobepaling parkeerbedrijf 
In 2013 is het risico-model van het parkeerbedrijf doorontwikkeld. In het risico-model zijn de risico's van het 
parkeerbedrijf geidentificeerd en gekwantificeerd. De risico's die ten behoeve van de bepaling van het 
weerstandsvermogen zijn geformuleerd, zijn: 

• Bezettingsgraad parkeergarages 
Het grootste risico voor het parkeerbedrijf ligt bij de realisering van de bezettingsgraad bij parkeergarages. Dit 
risico ligt vooral bij de nieuwe garages, waarbij de bezettingsgraad na opening zal moeten groeien naar een 
constant niveau. Het bezettingsgraadrisico wordt per garage berekend, rekening houdend met de realisatie 
van de afgelopen jaren. Daar waar nog geen realisatie beschikbaar is, wordt een inschatting van het risico 
gemaakt. Het risico zal bij deze garages over het algemeen hoger liggen. 
De kans op optreden dat de bezettingsgraad zal afwijken In de toekomst is ingeschat op 75%. 

• Straatparkeren 
Het risico van straatparkeren is berekend over de opbrengst kort parkeren en de naheffingen. Bij de het 
bepalen van de risico over de opbrengst kort parkeren wordt gekeken naar de meest omzetgevoelige 
onderdelen. 
In de meerjarenprognose wordt rekening gehouden met een groei aan inkomsten uit naheffingen. Hierdoor 
neemt het risico op dit onderdeel de komende jaren toe. 
De kans van optreden wordt ingeschat op 75%. 

• Rente 
In de meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf wordt rekening gehouden met een stijging van de rente in de 
komende jaren. Voor het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen wordt gerekend met het risico dat 
de rente verder stijgt dan waarmee in de meerjarenprognose rekening is gehouden. 
Voor het bepalen van het renterisico wordt rekening gehouden met een kans van optreden van 100%. 

• I ndexering kosten en opbrengsten 
In de meerjarenprognose wordt rekening gehouden met een bepaalde indexering van kosten en opbrengsten. 
In het risicomodel wordt berekend wat het risico op een hogere of lagere indexatie betekent voor het 
benodigde weerstandsvermogen. 
De kans van optreden voor dit risico is bepaald op 75%. 
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Bijdrage OV-bureau 
In de meerjarenprognose wordt rekening gehouden met een bijdrage vanuit het OV-bureau. Aangezien 
hierover nog geen overeenstemming is, houden we bij het benodigd weerstandsvermogen rekening met een 
risico dat de bijdrage niet (volledig) komt. 

Overig risico's bijvoorbeeld het risico van grootschalige projecten (aanpak zuidelijke ringweg) voor de 
opbrengsten van het parkeerbedrijf Vooralsnog is dit risico als PM-post opgenomen. 

Bij het bepalen van de omvang van de risico's van het parkeerbedrijf wordt gebruikt gemaakt van een 
intervalsystematiek. Bij de risico-inschatting wordt bepaald binnen welke bandbreedtes een risico kan optreden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met positieve en negatieve afwijkingen (kansen en risico's). Bij het bepalen van 
het benodigde weerstandsvermogen wordt alleen rekening gehouden met de negatieve afwijkingen (risico's). 

Bij de rislcoberekening van het parkeerbedrijf worden de risico's voor een periode van 10 jaar per jaar 
geidentificeerd en gekwantificeerd. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele 
risico's. De uitkomsten worden per jaarschijf overgenomen bij het bepalen van het gemeentelijk benodigd 
weerstandsvermogen. 

Risicobepaling verkeersprojecten 
In het meerjarenprogramma verkeer en vervoer hebben we aangeven hoe we risico's bij verkeersprojecten 
berekenen. Daarvoor hadden we gekeken naar in hoeverre zich in het verieden risico's hadden voorgedaan bij 
verkeersprojecten en hoe we daarmee om zijn gegaan. Hieruit bleek dat in de praktijk de risico's bij 
verkeersprojecten relatief beperkt zijn. Eventuele risico's kunnen over het algemeen worden opgevangen binnen 
het programma verkeer. 
Als er risico's optreden hebben deze voornamelijk betrekking op de hoogte van de investeringskosten. Vooraf 
worden deze risico's zover mogelijk teruggebracht en beheerst door voor de start van uitvoering zoveel mogelijk 
uitgewerkte ontwerpen en kostenramingen beschikbaar te hebben. 

Reguliere verkeersprojecten 
Bij verkeersprojecten kunnen we onderscheid maken in reguliere (kleinere) projecten en grote verkeersprojecten. 
Reguliere verkeersprojecten bestaan meestal uit planvorming inclusief participatie, civieltechnische voorbereiding 
en toezicht bij uitvoering en uitvoering van de maatregelen. Deze projecten worden uitgewerkt tot en met het 
definitief ontwerp voordat een kredietaanvraag wordt gedaan. Het programma en de kosten en dekking zijn 
bekend en het is afgestemd met de omgeving. In de praktijk blijken zich op deze projecten alleen kleinere 
afwijkingen voor te doen. We houden daarom voor deze projecten (= investering minder dan 5 miljoen euro) geen 
weerstandsvermogen meer aan. 

Grote verkeersprojecten 
Bij de grote verkeersprojecten (= investering meer dan 5 miljoen euro) zijn de onzekerheden groter. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een project als de Sontbrug, HOV-as West, etc. Daarbij spelen zaken als de benodigde 
grondaankopen, bodemsanering, planvorming inclusief participatie, civieltechnische voorbereiding en toezicht bij 
de uitvoering en de uitvoering. Bij de start van het project is nog niet altijd een definitief ontwerp beschikbaar en / 
of moeten er nog (participatie of vergunnlngs)procedures worden dooriopen. Voor de grote verkeersprojecten (of 
complexe kleinere projecten), bepalen we het risico op 10% van de investeringskosten. Daarbij beoordelen we de 
mogelijkheid om bij te sturen in het project (beheersmaatregelen). Op projectniveau kunnen dat bijvoorbeeld zijn: 
het werken met een plafondprijs in de aanbesteding, het rekening houden met een percentage onvoorzien in de 
kostenraming of het in beeld brengen van besparingsmogelijkheden. 

Risico's die niet binnen de beschikbare middelen van het project kunnen worden opgelost, worden meegenomen in 
het benodigde weerstandsvermogen voor verkeersprojecten. 

Bijzondere situaties 
Voor projecten die voortvloeien uit de Netwerkanalyse 2013 (totale omvang gemeentelijke middelen 20 miljoen 
euro,) is besloten dat voor- en nadelen mogen worden verrekend binnen het totale programma (gesloten 
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financiering). Financiele tegenvallers kunnen dus binnen het totaal beschikbare budget worden opgevangen. Dit 
kan effect hebben op de projecten die uitgevoerd kunnen worden, maar voor het geheel geldt dat geen sprake is 
van een financieei risico voor de gemeente Groningen. 

Weerstandsvermogen bij nieuwe projecten 
In het geval het niet mogelijk Is risico's op te vangen binnen de beschikbare middelen voor het project, zal buiten 
het project voldoende weerstandsvermogen beschikbaar moeten zijn. Om niet bij de start van een project te 
worden geconfronteerd met een noodzaak om het weerstandsvermogen aan te vullen (en daarmee een voorbeslag 
te leggen op de gemeentebegroting), zullen we bij de begroting een inschatting maken van het risico van nieuwe 
projecten en het effect op het weerstandsvermogen. De benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen wordt 
dan direct betrokken bij de besluitvorming over de begroting. 

Vanaf de gemeentebegroting 2016 nemen we het risico van nieuwe verkeersprojecten mee bij het bepalen van het 
risico. In de gemeentebegroting 2016 houden we rekening met een risico van 2,8 miljoen euro, met een kans van 
optreden van 50% (afgesproken werkwijze). We verwachten dat dit risicobedrag voldoende is voor het opvangen 
van de risico's van nieuwe en bestaande projecten. 
Daarnaast Is rekening gehouden met een risico voor de aanleg van het Sontwegtrace. Het benodigde 
weerstandsvermogen hiervoor is gedekt uit de beschikbare middelen voor het project. 

Risicobepaling groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte 
Bij het bepalen van dit risico kijken we steeds een periode van vijf jaar vooruit. Hierbij zetten we de benodigde 
middelen af tegen de beschikbare middelen. Het verschil tussen beide bedragen merken we aan als een incidenteel 
risico in de desbetreffende Jaarschijf 
De benodigde middelen wordt gebaseerd op het (meest recente) meerjarenplan voor groot onderhoud en 
vervangingen. De beschikbare middelen betreffen de door de raad beschikbaar gestelde en gereserveerde 
middelen. 

Risicobepaling sociaal domein 
De methode van risicobepaling in het sociaal domein is nog volop in ontwikkeling. In 2015 was nog sprake van 
budgetfinanciering van zorgaanbieders. Zorgaanbieders ontvingen een budget van de gemeente en moesten 
daarvoor de noodzakelijke zorg leveren. Dit beperkte het risico voor de gemeente. 

In 2016 ontvangen zorgaanbieders een vooraf bepaalde vergoeding voor de te leveren zorg. Het risico voor de 
gemeente is daardoor groter geworden. De zorgkosten zijn afhankelijk van de geleverde zorg. Dit betekent dat 
vooraf geen duidelijkheid is over de zorgkosten. 

Aangezien 2016 het eerste jaar is waarin we het op deze manier doen, hebben we nog geen ervaringscijfers om ons 
risico op te baseren. In 2016 bepalen we het risico In het sociaal domein door op een aantal onderdelen een 
inschatting te maken van het risicobedrag (in bandbreedtes) en de kans van optreden. Het gaat om het risico bij de 
volgende onderdelen: 
• inkoop van zorg 
• uitvoeringskosten 
• jeugd 

• huisvesting 

In de begroting 2016 hebben we ingeschat dat het risico bij de persoonsgebonden budgetten en beschermd wonen 
nihil is. In de begroting 2017 zullen we op basis van dezelfde onderdelen een inschatting van het risico maken. Op 
basis van de ervaringen in 2016 zullen we in 2017 de systematiek tegen het licht houden. Dit wordt zichtbaar in de 
rekening 2016. 
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HOOFDSTUK 5 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement dient volgens de Financiele verordening (artikel 9 b) van de 
gemeente Groningen tevens de regels omtrent de reserves en voorzieningen te behandelen. Het betreft de 
vorming en besteding van de reserves en de voorzieningen, evenals de toerekening en verwerking van de rente 
hierover. 
Het is noodzakelijk dat er eenduidig en consistent wordt omgegaan met reserves en voorzieningen om op een 
transparante wijze de financiele positie en financiele draagkracht van de gemeente te bepalen. Deze nota geeft 
daarom de regels en richtlijnen die de reserves en de voorzieningen afbakenen en geven aan wanneer onttrekken 
en doteren kan plaatsvinden. Dit is van belang voor zowel het budgetrecht van de raad als de beheersing van de 
bedrijfsvoering door het college van B&W. 

5.1 Kaders Besluit begroting en verantwoording 

De vuistregel voor de afbakening tussen reserves en voorzieningen ligt in het beschikkingsvermogen van de raad. Er 
is sprake van een reserve bij een volledige beschikkingsbevoegdheid. De raad kan de bestemming van de middelen 
met een besluit nog veranderen. De bestemming van een voorziening kan niet worden veranderd. Een voorziening 
behoort tot het vreemd vermogen, heeft een achteriiggende verplichting die te zijner tijd kan leiden tot een schuld 
en is niet vrij aanwendbaar. 

Kaders voor de reserves 
Reserves maken deel uit van het eigen vermogen en zijn bedrijfseconomisch gezien vrij te besteden of 
heroverweegbaar. Alleen de raad is bevoegd tot het vormen en muteren van een reserve, als onderdeel van het 
budgetrecht en alleen de raad kan de bestemming van de reserves wijzigen. 
In het BBV regelen artikel 43 en 54 de vorming, indeling en de toelichting van de reserves. 

In artikel 43 wordt het volgende geschreven over reserves: 
1 In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 

a de algemene reserve; 
b de bestemmingsreserves. 

2 Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. 

De algemene egalisatiereserve (AER) en de verschillende egalisatiereserves beschouwen wij als de algemene 
reserves voor de gemeente Groningen. De voorwaarde bij de bestemmingsreserve onder l.b is, dat de besteding 
niet is gebonden. 

In artikel 54 wordt het volgende geschreven over reserves: 
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van eIke reserve en de toevoegingen en 

onttrekkingen daaraan toegelicht. 
2. Per reserve wordt het verioop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: 
a. Het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. De toevoegingen of onttrekkingen via het resultaat bij de programmarekening; 
c. De toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande 

boekjaar; 
d. de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is 

gevormd; 
e. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 
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Functies en presentatie 
De reserves vormen het eigen vermogen van de gemeente Groningen. De reserves vervullen verschillende functies, 
te weten: 
a de bufferfunctie, met name de algemene - en overige egalisatiereserves dienen als buffer om fluctuaties in 

de exploitatiesfeer op te vangen en onvoorziene omstandigheden en risico's af te dekken (zie 
weerstandsvermogen); 

b de egalisatiefunctie, die zich richt op de verdeling van de bijdragen in de tijd, bijvoorbeeld bij grote 
incidentele investeringsuitgaven; 

c de bestedingsfunctie, de bestemmingsreserves zijn gecreeerd om aan een van tevoren bepaald doel te 
worden besteed; totdat de reserve het gewenste niveau heeft bereikt heeft de bestemmingsreserve ook een 
spaarfunctie; 

d de financieringsfunctie, als reserves worden gebruikt voor de financiering van activa; de besparing aan 
externe rentelasten door de aanwending van eigen vermogen is de inkomensfunctie van reserves en 
voorzieningen. 

Voor de reserves op de balans geldt dat de aard en reden, evenals de toevoegingen en onttrekkingen worden 
toegelicht. Het principe eerst resultaat bepalen, dan pas bestemmen is hierbij van toepassing. 
Bij de jaarrekening wordt per reserve het verioop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven, conform het 
BBV. 

Kaders voor de voorzieningen 
Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen en zijn bedrijfseconomisch niet alternatief aanwendbaar. 
Een voorziening dient immers om toekomstige financiele verplichtingen of risico's af te dekken. Voorzieningen 
worden onafhankelijk van het rekeningresultaat gevormd en tegelijk met de gemeenterekening aan de raad 
voorgelegd. Daarbij wordt de noodzaak tot het treffen van de voorziening aangegeven. 
De artikelen 44, 45 en 55 van het BBV regelen de vorming, indeling en de toelichting van de voorzieningen. 
In artikel 44 van de BBV wordt het volgende over voorzieningen geschreven: 
1 Voorzieningen worden gevormd wegens: 

a verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te 
schatten; 

b op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

c kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mils het maken van die kosten zijn 
oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 
strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

2 Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld In art. 49b van de BBV. 

3 Voorzieningen worden niet gevormd voor Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume. 

Artikel 45 BBV: 

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 

Artikel 55 BBV: 

1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van de voorzieningen, bedoeld in artikel 44 en de 
wijzigingen daarin toegelicht. 

2. Per voorziening wordt het verioop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: 
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen; 
c. ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen; 
d. de aanwendingen; 
e. saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 
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Voorzieningen dienen naar beste inschatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico's. Ze 
mogen echter niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen en risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Voorts kan een 
voorziening worden ingesteld om de uitgaven c.q. verplichtingen in de tijd gezien gelijkmatig te verdelen. 

Is de omvang van de verplichting of het risico niet redelijkerwijs in te schatten, dan komt deze in aanmerking voor 
vermelding in de paragraaf weerstandsvermogen als onderdeel van de inventarisatie van risico's. 
Voorzieningen worden niet meegenomen bij de berekening van het weerstandsvermogen. 

5.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen 

Mutaties van reserves moeten altijd worden vastgesteld door de raad en lopen via de begroting, 
begrotingswijzigingen of resultaatbestemming, waarbij het principe eerst resultaat bepalen, dan pas bestemmen 
wordt toegepast. Er mag dus geen rechtstreekse toevoeging en onttrekking aan de reserves plaatsvinden. 

Mutaties in voorzieningen vioeien uitsluitend voort uit het aanpassen van de omvang van de voorziening aan een 
nieuw noodzakelijk niveau of uit vermindering vanwege aanwending voor het doel waarvoor de voorziening is 
ingesteld. Voorzieningen zijn immers naar beste inschatting dekkend voor de achteriiggende verplichtingen en 
risico's. 
Onttrekkingen aan de voorzieningen worden conform het BBV rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt en 
toevoegingen (inclusief vrijval) vinden uitsluitend plaats binnen de exploitatie en dus niet via 
bestemmingsvoorstellen. 

Rentetoerekening en rentetoevoeging 
Op dit moment wordt rente toegerekend aan de reserves. De (landelijke) commissie BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording) heeft onlangs een notitie over rente opgesteld. Hierin worden ook uitspraken gedaan over de 
toerekening van rente aan reserves. 

Het BBV staat toe dat rente mag worden toegerekend aan het eigen vermogen / reserves. De gemeente heeft de 
keuze deze rente als bate op te nemen in de begroting of toe te voegen aan de reserves/het eigen vermogen. De 
commissie BBV is echter van mening dat het toerekenen van rente aan eigen vermogen een fictieve rentelast 
creeert en tot het (onnodig) opblazen van de programmalasten leidt. Dit gaat ten koste van de eenvoud en 
transparantle. De commissie komt daarom tot de aanbeveling geen rente toe te voegen aan het eigen vermogen / 
reserves. 

We kunnen ons vinden in de aanbeveling van de commissie BBV. Naast het argument van eenvoud en 
transparantle, leidt het toevoegen van rente aan de reserves (zoals we nu doen) tot een extra last in de begroting. 
De rente over de reserve wordt meegenomen bij het bepalen van het gemeentelijke rente omslagpercentage 
(ROP). Het niet langer toerekenen van rente aan reserves leidt dus tot een lager ROP en daarmee tot een 
(structureel) voordeel in het meerjarenbeeld. 
Aan de andere kant leidt het niet meer toevoegen van rente aan reserves ertoe, dat reserves niet meer aangroeien 
en daardoor de koopkracht van de reserve achteruit kan gaan. 
Overeenkomstig het advies van de commissie BBV voegen we geen rente meer toe aan de reserves. Dit kan worden 
Ingevoerd met ingang van de begroting 2018. 
In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij beklemde reserves ter dekking van kapitaallasten) zullen we rente aan de 
reserve blijven toerekenen. Uitzonderingsgevallen worden altijd ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

Wanneer rente wordt toegerekend aan reserves ligt het vergoedingspercentage 1,5% onder het 
renteomslagpercentage (ROP). In uitzonderingsgevallen kan sprake zijn van een afwijkende rentevergoeding. Aan 
'beklemde' reserves waaruit de kapitaallasten van investeringen worden gedekt (zoals de reserve bovenwijkse 
voorzieningen), wordt het rentepercentage gelijkgesteld aan het ROP. 
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Wanneer aan een reserve rente wordt toegerekend, kan dit niet rechtstreeks, maar is het onderdeel van de 
resultaatbestemming. Het is niet mogelijk om rente aan een reserve toe te voegen binnen de exploitatie. Of aan 
een reserve rente wordt toegevoegd, is bij de vorming van de reserve vastgelegd. 
Aan voorzieningen mag geen rente worden toegevoegd. Uitzonderingen hierop zijn: 

voorzieningen gevormd uit van derden verkregen middelen, waarbij de verstrekker de verplichting van een 
inflatiecorrectie heeft opgelegd; 

• voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd; de jaariijkse rentetoevoeging is dan gelijk aan 
het percentage waartegen de voorziening contant is gemaakt. 

5.3 Procedure beoordeling omvang reserves en voorzieningen 

De omvang van de reserves en voorzieningen wordt bij de vorming vastgelegd. Periodiek (bij de begroting, 
kwartaalafsluiting en jaarrekening) dient dejuistheid en volledigheld te worden beoordeeld. 

Per reserve wordt afgewogen of: 
• het bestedingsdoel nog manifest is; 
• het bedrag waarvoor de reserve is gevormd toereikend is; 

• de dotaties toereikend zijn om het gewenste niveau van de bestemmingsreserve tijdig te bereiken. 

Per voorziening wordt afgewogen of: 

• het risico waarvoor een voorziening is gevormd nog altijd als manifest is te beschouwen; 
• de hoogte van de voorziening correspondeert met het redelijkerwijs in te schatten veriies indien het risico 

zich voordoet; 
• het risico mogelijk een onvoorwaardelijke verplichting is geworden. In dat laatste geval is dan een schuld 

ontstaan. 
In rekening en begroting wordt een overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen. 
Voor de reserves geven we in dit overzicht aan of de reserves onderdeel zijn van het beschikbare 
weerstandsvermogen. De beoordeling van de omvang van deze reserves wordt op totaalniveau gedaan (is het 
beschikbare weerstandsvermogen voldoende in relatie tot het benodigde weerstandsvermogen?). 
Voor de reserves die geen onderdeel van het weerstandsvermogen zijn en de voorzieningen wordt per reserve 
/voorziening een beoordeling van de omvang uitgevoerd. 
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5.4 Verschil tussen reserves en voorzieningen 

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is van belang, omdat de reserves tot het eigen vermogen 
worden gerekend en de voorzieningen tot het vreemd vermogen. In onderstaand schema zijn de verschillen op een 
rij gezet: 

Reserves Voorzieningen 

Eigen vermogen 

In economische zin vrij besteedbaar 

Intern financieringsmiddel 

Resultaatbestemming: ontstaan door resultaten in 
een (voorgaand) boekjaar 

Rentetoevoeging toegestaan (via de exploitatie) 

Tijdelijk karakter 

Gewenste omvang niet (direct) te bepalen 

Vreemd vermogen 

Vaste bestemming 

Schuld ten opzichte van een derde (veriiezen, risico's, 
kostenegalisatie) 

Resultaatbepaling: oorsprong in (voorgaand) boekjaar 

Rentetoevoeging niet toegestaan (behalve bij 
contante waardeberekening) 

Structureel karakter 

Omvang gelijk aan de verwachte verplichting 

34 



 

Collegebrief_inzake_Keuzemogelijkheden_kadernota_weerstandsvermogen_

66

Afdeling C S C o n t r o l 
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Uw brief van 

Ons kenmerk 5800543 

Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Wethouder Schroor heeft bij de bespreking van de kadernota 
weerstandsvermogen en risicomanagement in de commissie Financiën en 
Veiligheid een overzicht van de keuzemogelijkheden bij het bepalen van 
het benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen toegezegd. In deze 
brief lichten we de belangrijkste keuzemogelijkheden toe. Het gaat om: 
1. Extra beleidsmiddelen 
2. Aanvullende bezuinigingen 
3. Stille reserves 
4. Bestemmingsreserves 
5. Onbenutte belastingcapaciteit 
6. Waarschijnlijkheidsfactor 

1. Extra beleidsmiddelen 
De beschikbare extra beleidsmiddelen kunnen voor 100% worden 
meegerekend met het beschikbare weerstandsvermogen. In de kademota 
weerstandsvermogen stellen we voor de helft van de beschikbare 
intensiveringsmiddelen mee te nemen in het beschikbare 
weerstandsvermogen omdat de inzet van deze middelen voor een belangrijk 
deel jaarlijks kan worden afgewogen. 

2. Aanvullende bezuinigingen 
In principe kunnen bezuinigingsmaatregelen worden meegerekend met het 
beschikb£u-e weerstandsvermogen. Uitgangspunt moet dan zijn dat de 
maatregelen op korte termijn (minder dan een jaar) zijn te realiseren. Wij 
hebben ervoor gekozen, ook gezien de nog te realiseren taakstellingen, geen 
rekening te houden met aanvullende bezuinigingen. 
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Bladzijde 2 van 2 

Onderwerp Keuzemogelijkheden kadernota 
weerstandsvermogen 

/^~^Gemeente 

\jroningen 

3. Stille reserves 
Van een stille reserve is sprake wanneer de marktwaarde boven de waarde op 
de balans ligt. Het meerdere kan worden meegerekend tot het beschikbare 
weerstandsvermogen. Uitgangspunt daarbij is dat de stille reserve binnen een 
jaar te gelde is te maken en verkoop de bedrijfsvoering niet aantast. 
Wij nemen alleen de aandelen Enexis mee in het beschikbare 
weerstandsvermogen. We hebben meer stille reserves (bijvoorbeeld het 
Stadhuis, het Goudkantoor en kunst). We schatten in dat andere stille reserves 
lastiger te gelde te maken zijn en/of geen substantieel effect hebben op het 
weerstandsvermogen. Omdat dit geen reële optie is, hebben we deze niet 
verder verkend. 

4. Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves waarop geen juridische verplichtingen liggen kunnen 
worden gerekend tot het beschikbare weerstandsvermogen, ook in het geval 
uw raad over de inzet van deze reserves heeft besloten. In dat laatste geval 
dient u bereid te zijn de inzet te heroverwegen in geval zich grote risico's 
voordoen. 
Bestemmingsreserves zullen naar verwachting op korte of middellange 
termijn worden uitgegeven en dan geen onderdeel meer uitmaken van het 
beschikbare weerstandsvermogen met als effect dat de ratio 
weerstandsvermogen eerst toeneemt, maar vervolgens afneemt. 

5. Onbenutte belastingcapaciteit 
Onbenutte belastingcapaciteit kan worden meegenomen in het beschikbare 
weerstandsvermogen. In de kadernota stellen we voor een tariefstij ging van 
5% mee te nemen bij het bepalen van het beschikbaar weerstandsvermogen. 
Dit percentage zou ook hoger of lager kunnen worden vastgesteld. In de 
stresstest rekenen we met een stijging van 31%. 

6. Waarschijnlijkheidsfactor 
In de kademota stellen we voor de waarschijnlijkheidsfactor te handhaven op 
90%. Dit zou ook hoger of lager kunnen. Een lagere waarschijnlijkheidsfactor 
leidt tot een betere ratio van het weerstandsvermogen. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

e groet. 
rgemeest ;nQni wethouders van Gromirgen, 

de burgeme 
Peter den 

dê-sécretaris, 
Peter Teesink 



 

Amendement 1 VVD, CDA en D66, Verlaging prioriteit onbenutte . . .
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6 juli 2016
2a.
Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2016
(5731537);

HEEFT BESLOTEN:

I. de onbenutte belastingcapaciteit en de niet structureel in te zetten extra beleidsmiddelen mee 
te nemen in het beschikbare weerstandsvermogen;

II. bij het besteedbaar rekeningresultaat alleen rekening te houden met middelen die al ingezet 
zijn bij de begroting, besluiten van de raad, resultaten op extra beleid en reserve mutaties 
(categorie a t/m d) en dit resultaat voor minimaal 50% in te zetten voor versterking van het 
weerstandsvermogen naar een ratio van 1,0;

III. in beginsel geen rente meer toe te rekenen aan reserves;
IV. de volgorde in paragraaf 4.4 van de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 

2016 als volgt te wijzigen:
- specifieke egalisatiereserves […];
- algemene egalisatiereserves […];
- post onvoorzien;
- extra beleid (niet structureel ingezette middelen);
- stille reserves;
- onbenutte belastingcapaciteit;

       en de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 hiermee vast te stellen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2016.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Samen vooruit in Stad         
 

 

Voorzitter, het gesprek van de afgelopen weken is zonder twijfel de Brexit! Veel Britten kozen uit 

onvrede voor een vertrek uit de EU. Hierbij bleek een groot verschil van opvatting te bestaan tussen 

jongeren en ouderen en tussen lager en hoger opgeleiden. Een groeiende tweedeling en toenemende 

onvrede bleek een recept voor ongelukken. Wat heeft dit te maken met Groningen, zult u misschien 

denken? Veel. Heel veel! 

 

In kennisstad Groningen wonen veel studenten die zich tot voor kort een Verenigd Koninkrijk buiten de 

EU niet konden voorstellen. Engelse studenten bijvoorbeeld, die absoluut voor ‘remain’ waren. Maar 

ook Nederlandse studenten die na een geweldige studieperiode in Groningen aan de slag willen in het 

buitenland. Jonge ambitieuze mensen, die gemakkelijk van stad naar stad hoppen. Zij zullen het jammer 

vinden wanneer zij Londen straks moeten overslaan.  

 

Maar mijn fractie hoort ook Stadjers die hier net wat anders tegenaan kijken. Stadjers die zeggen: “Niet 

dat we uit de EU moeten, hoor. Maar ik als bouwvakker leg het op de Sontbrug wel af tegen Roemenen 

die via malafide uitzendbureaus voor een appel en een ei aan de slag zijn.” En: “Ik als 

kantinemedewerker word iedere paar jaar geconfronteerd met nieuwe aanbestedinge n, waarbij ik dan 

een nieuwe baas krijg die weer meer van mij wil voor minder geld.” En: “Hoe kom ik als oudere na mijn 

ontslag bij V&D weer aan de slag, terwijl er voor mij tien jongere studenten zijn om de vacature te 

vervullen?” 

 

Ook in Groningen is er een groot verschil als het gaat over werk, over bestaanszekerheid, over 

toekomstperspectief. Globalisering is mooi, maar net nog wat mooier als iedereen daarvan 

meeprofiteert. En Groningen is mooi, maar net nog wat mooier als iedereen daar de vruchten van kan 

plukken. Hoe geven we alle Groningers van onze stad weer perspectief? Dat voorzitter, is de grote 

uitdaging voor onze gemeente, voor de politiek in dit huis! 

 

Voorzitter, een vraag: hoeveel van de werkzoekenden in deze regio zijn ouder dan 50 jaar? Het  

antwoord luidt 40%! Vier op de tien werkzoekenden is ouder dan 50! Van de 55-plussers met een 

uitkering maakt slechts 10 procent kans op een baan, zo meldde NRC begin vorige maand. Onze stad telt 

10.000 mensen in de bijstand. Omgerekend komen we uit op 3600 stadjers van 55 jaar of ouder die in 

de huidige situatie nooit weer aan het werk komen. Dit leidt tot grote frustratie en zelfs tot armoede. 

Mijn fractie wil dat we werk gaan maken om deze groep werkzoekenden weer aan de slag te krijgen. We 

hebben een actieplan jeugdwerkloosheid dat vooral in de economische crisis een belangrijk instrument 

was om te voorkomen dat pas afgestudeerden hun leven lang in de bijstand slijten. Omdat ze op het 

verkeerde moment zijn afgestudeerd en nooit een kans hebben gekregen. Die crisis is voorbij, de 
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economie trekt aan en ook in Groningen starten veel nieuwe bedrijven. Mijn fractie vindt het juist nú 

van belang dat ook werkzoekende 50-plussers daarvan profiteren. Zij beschikken over een schat aan 

kennis en ervaring die in deze ‘city of talent’ niet verloren mag gaan. Daarom dienen wij een motie in.  

 

Voorzitter, participatiebanen, het woord zegt het al, zijn een mooi middel om mensen die jarenlang 

thuis zitten weer te laten participeren in de maatschappij. Mensen krijgen weer arbeidsritme, weer een 

sociaal netwerk en weer perspectief. Maar nu blijkt dat we alle banen niet ingevuld krijgen. Hoe is dit 

mogelijk met zoveel werkzoekenden? En hoe kan het dat organisaties zitten te springen om dit type 

arbeidskrachten? Mijn fractie wil daarom meer begeleiding, zodat we het doel van de 500 

participatiebanen dit jaar gaan halen.  

 

Onze stad heeft flink geprofiteerd van culturele evenementen in de stad, met als toppunt de 

tentoonstelling van Bowie. Goed voor de werkgelegenheid in de stad! In 2018 wordt Leeuwarden 

Culturele Hoofdstad van Europa. En dat biedt kansen! Vanuit Duitsland gaat de weg naar Leeuwarden 

via Groningen en het zou mooi zijn als ook onze stad hiervan kan meeprofiteren. Daarom dient mijn 

fractie een motie in.   

 

Groningen groeit en ook op de woningmarkt gaat het weer crescendo. Zei ik vorig jaar nog: de woningen 

gaan als warme broodjes over de toonbank. Een jaar later kan de bakker de vraag niet meer aan. Om te 

voorkomen dat alleen de meest vermogenden een woning in de stad kunnen betalen en starters en 

jonge gezinnen de stad verlaten vanwege een oververhitte markt of jarenlang wachten op een 

betaalbare huurwoning, roept mijn fractie op tot een versnelling van de bouwopgave, zodat iedereen 

betaalbaar kan wonen in Stad.  

 

De PvdA en andere partijen willen ook de jongeren van Campus Diep een toekomst bieden. Deze 

dakloze jongeren en jongeren met een lastige thuissituatie kunnen nu door een combinatie van wonen 

en begeleiding weer een opleiding afmaken of aan de slag komen. Het college schrijft dat dit project 

wordt afgebouwd, maar wij willen deze jongeren via Campus Diep zekerheid en perspectief blijven 

bieden en daarom dienen wij een motie in.  

 

Voorzitter, bestaanszekerheid gaat niet alleen over werk hebben en een dak boven j e hoofd. Het gaat er 

ook over je veilig voelen in je eigen buurt. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat steeds meer Stadjers te 

maken hebben met overlast en verloedering. In de Korrewegwijk hebben bewoners daarom samen een 

milieustraat georganiseerd. Ook tijdens ons bezoek in de Oosterparkwijk bleek dat daar dezelfde wens 

was. CU zal straks mede namens ons een motie indienen om te zorgen dat de mogelijkheid onder de 

aandacht wordt gebracht van wijkbewoners in het kader van wijkgericht werken.  

 

Bij een veilige wijk hoort ook dat onze jongste inwoners veilig naar school kunnen fietsen. Daarom pleit 

mijn fractie voor de inrichting van meer 30 km-zones in wijken en rondom scholen in de stad. Wij vinden 

het van belang dat bewoners weten dat zij samen met de buurt initiatief kunnen nemen voor een 

verkeersveilige inrichting van 30 km-zones. Dit past ook prima binnen het wijkgerichte werken; daarom 

een motie. 
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Voorzitter, ik begon mijn betoog met de Brexit en de desastreuze gevolgen die de toenemende onvrede 

en een toenemende tweedeling in de samenleving kan hebben. Niet onbelangrijk in dit verband is het 

volgende citaat van Britse historicus Tony Judt.  

 

'Als in de ogen van burgers publieke goederen worden gedevalueerd en worden vervangen door private 

diensten tegen betaling dan verliezen we het besef dat gemeenschappelijke belangen en behoeften 

uitstijgen boven individuele voorkeuren en voordelen.' En met dit citaat leidt mijn fractie dan ook onze 

laatste motie in over aanbestedingen. Laat bij de inkoop van zorg en je ugdhulp kwaliteit het motief zijn 

en niet de laagste prijs!  

 

Voorzitter, ik rond af met de volgende oproep. In dit huis praten wij de laatste tijd veel over 

burgerparticipatie, maar willen wij dat onze inwoners vertrouwen houden in de lokale overheid, dan  

redden we het niet met burgerparticipatie alleen. Dan zullen we moeten leveren. Meer werk, eerlijk 

werk, goed werk! Goed onderwijs, goede zorg en voldoende betaalbare woningen! Zo komen we sámen 

vooruit in stad! 

 

Carine Bloemhoff, 6 juli 2016 
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Woordvoering voorjaarsdebat GroenLinks-fractie 
Benni Leemhuis, Groningen, 6 juli 2016 
 
 
Voorzitter, 
De stad heeft de toekomst. Dat blijkt keer op keer uit statistieken en onderzoeken. De stad heeft alles te 
bieden. Jongeren vestigen zich graag in steden, de werkgelegenheid concentreert zich er en steden kennen 
een groot aanbod op het gebied van cultuur en recreatie en ook onderwijs, welzijn en zorg concentreren 
zich in de steden. 
 
En Groningen is precies zo’n stad. Een compacte stad met oude wortels, groot gegroeid te midden van een 
groen en weids ommeland. Maar dus ook groot geworden door klein te blijven. De veelvoud aan functies, 
de bedrijvigheid en de levendigheid op een relatief zeer klein oppervlakte staan in contrast tot weidse 
ruimte en rust. Er zijn weinig plaatsen waar die combinatie van tegenstellingen zo sterk is, maar waar die 
tegenstellingen elkaar juist nog meer zouden kunnen versterken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
toekomstvisie Nordic City, die voor Groningen Stad en Ommeland is opgesteld in het kader van de 
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Die Nordic City is, en ik citeer: ‘een geheel van een 
krachtige, complete stad met een waaier van kwaliteitsbewuste en duurzame dorpen daaromheen, bij 
elkaar gehouden door een gedeelde energie-ambitie en een groeiende regionale energie-economie.’  
De visie van die Nordic City, die ook goed samengaat met de doelstelling om  Groningen in 2035 
energieneutraal te maken, geeft wat mijn fractie betreft één van de denkrichtingen voor de op te stellen 
omgevingsvisie, die hier in Groningen onder de noemer Next City zal worden ontwikkeld.  
 
Voor GroenLinks is ‘de gezonde stad’ het uitgangspunt in de ontwikkeling van Groningen. Een gezonde stad 
investeert in groen, heeft schone wateren en bevordert duurzame mobiliteit. Een gezonde stad is een stad 
die toekomstbestendig is, en dus ook de gevolgen van de klimaatverandering kan opvangen. Een gezonde 
stad is dus een stad waar ruimtelijke ordening, milieubeleid, groenbeleid en duurzaamheid in elkaar grijpen 
en elkaar versterken.  
 
Die ‘gezonde stad’ manifesteert zich op veel verschillende manieren.  
Op straat of buurtniveau door het mogelijk maken van leefstraten, waarbij spelen, verblijven en ontmoeten 
in woonstraten de menselijke maat terug kunnen brengen. Daarover nam de raad vorig jaar de motie van 
onder andere GroenLinks aan, en om diezelfde reden staan wij op een motie van de ChristenUnie over 30 
kilometerstraten. 
 
Door de stad nog beter geschikt te maken om vlak bij huis te ontspannen en te recreëren dragen we ook bij 
aan de ‘Gezonde stad’: door sport in de openbare ruimte te stimuleren, door openbare plantsoenen en 
parken van hoge kwaliteit, door goede fietsroutes van stad naar ommeland, waarover we met D66 een 
motie indienen, maar ook door het voortzetten van het stadsstrand tot misschien wel een stadsbad. 
Hierover dient Student en Stad mede namens ons een motie in. Gezondheid is ook belangrijk in het 
onderwijs en voor kinderen. Daarom dienen we een motie in om werk te maken van gezondere 
schoolkantines. 
 
De gezonde stad komt ook tot uiting in het groen in de stad: De stad heeft goed zicht op de stedelijke 
ecologische structuur, er worden successen geboekt op het gebied van ecologisch beheer en ecologische 
diversiteit. Mijn fractie kijkt wel met zorg naar de groencompensatie bij projecten in de stad waar 
compensatie ter plekke lastig is. Kan het college aangeven hoe het hiervoor in de toekomst versterkt 
aandacht zal hebben? Groen in de binnenstad is belangrijk. Daarom zijn we blij met de voorgenomen 
vergroening van de binnenstad als gevolg van de binnenstadsvisie. Om verdere verstening van tuinen te 
voorkomen dient GroenLinks een motie in. Ook staan we op de motie van D66 over geveltuinen. Omdat 
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een gezonde stad ook een duurzame stad is, is het belangrijk om zo veel mogelijk afval te beperken. Een 
steen des aanstoots is de grote hoeveelheid reclamefolders. Een manier om daar wat aan te doen is het 
invoeren van een ja/ja-sticker, waarbij het uitgangspunt wordt dat inwoners van de stad zelf aangeven of ze 
folders en krantjes willen krijgen, in plaats van andersom, zoals nu.  
 
Derde bouwsteen is de ongedeelde stad. De stad waarbij iedereen op z’n eigen manier mee kan doen. 
Waarbij omgekeken wordt naar elkaar en waarbij mensen zelf maximaal invloed hebben op hun eigen 
leven, al dan niet met hulp. Maar waar ook dat deel van de stad dat het moeilijk heeft, de vruchten kan 
plukken van de succesvolle stad van startups, bedrijvigheid en innovatie. Het werken aan een ongedeelde 
stad, waar iedereen mee doet, doen we bijvoorbeeld door de ingezette vernieuwing van de sociale 
zekerheid, waarbij de stad ook landelijk pleit voor experimenten in de bijstand. Vandaag is hier nog 
uitgebreid media-aandacht voor. Het wachten is op een reactie van de staatssecretaris, maar het is te 
hopen dat in Den Haag ook meegewerkt wordt aan deze experimenten. 
 
Voorzitter, 
Ik begon mijn woordvoering door te zeggen dat de stad de toekomst heeft. Ik was gisteren getroffen door 
het verhaal van een jongen van 10 jaar uit Leiden. Zijn verhaal werd opgetekend door Omroep West en 
dagblad Metro. Deze jongen vroeg zich af wat zijn toekomst was, of hij een toekomst had. Hij  wilde later 
journalist worden. Maar hij twijfelde of hij dat wel zou kunnen. De twijfel bleek niet gelegen in twijfel over 
zijn capaciteiten, maar de twijfel was ontstaan, omdat hij erg vaak hoorde dat mensen zoals hij niks kunnen 
worden. Omdat mensen als hij later alleen maar criminelen zouden worden. Maar gelukkig gaf deze jongen 
niet op. Hij besloot, als een echte journalist, daarover een film te maken. 
Dit is het verhaal van Mohammed Mkadmi, die van Marokkaanse afkomst is. 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar volgens mij zou een Leidse jongen als Mohammed Mkadmi zich als 
tien jarige niet dergelijke vragen moeten stellen. 
 
Het verhaal van Mohammed is het  verhaal van zoveel meer mensen, ook in onze stad, die te maken 
hebben met alledaagse vormen van discriminatie en vooroordelen. Of dat nou is om hun afkomst, seksuele 
geaardheid of die om andere niet ter zake doende kenmerken tegen barrières oplopen.  
 
En het verhaal van Mohammed is uiteindelijk een verhaal met een mooi einde. Want hij kreeg bij het 
maken van zijn film hulp van de journalist Mustafa Marghadi en van burgemeester Ahmed Aboutaleb en 
honderden positieve reacties van mensen die hem steun en succes toewensten. De film zal als 
voorlichtingsfilm op scholen vertoond worden om de gevolgen van discriminatie zichtbaar en bespreekbaar 
te maken.  
 
De fractie van GroenLinks vindt belangrijk oog te hebben voor de gevolgen van bewuste en onbewuste 
discriminatie. Groningen is een open, tolerante en verdraagzame stad en dat willen we ook zo houden. 
Iedereen in Groningen moet zichzelf kunnen zijn en zo veel mogelijk gevrijwaard blijven van de negatieve 
gevolgen van intolerantie en vooroordelen en zich geaccepteerd kunnen voelen. Het is voor mijn fractie 
belangrijk om meer zicht te krijgen op het vraagstuk van discriminatie in Groningen. Hoe bevorderen we 
gelijke kansen voor iedereen? Hoe zorgen we dat er geen toename van onverdraagzaamheid in Groningen 
optreedt? Hoe geven we aandacht aan voorlichting over wat mensen kunnen doen en zorgen we ervoor 
dat we meer zicht krijgen op de feiten achter de cijfers? Graag hoor ik een reactie van het college.  
 
In het verlengde hiervan ligt het etnisch profileren. Dit onderwerp kwam de afgelopen tijd breed in het 
nieuws als gevolg van de aanhouding van de rapper Typhoon. De politie in Zwolle erkende ruiterlijk dat de 
aanhouding op onterechte gronden had plaatsgevonden, omdat de huidskleur van de rapper als één van de 
redenen ervoor was opgegeven. Ook de agent gaf toe dat hij bevooroordeeld had gehandeld. Etnisch 
profileren deugt niet en het moet voorkomen worden. Mijn fractie kan - en wil - zich niet voorstellen dat dit 
in Groningen op structurele basis gebeurt, maar vindt het ook belangrijk dat eventuele incidenten van 
etnisch profileren worden tegengegaan. Een manier waarop dat zou kunnen is door middel van stop-
formulieren. Via bijvoorbeeld een app kan de agent bij een staandehouding simpel de reden ervan noteren.  
Het effect daarvan is dat de agent bewuster, en gemotiveerder onderbouwt waarom iemand wordt 
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staande gehouden. In Engeland zijn bij de invoering van een dergelijk systeem positieve ervaringen 
opgedaan en in Amsterdam en Utrecht worden de eerste stappen gezet in die richting. Mijn fractie zou 
graag zien dat Groningen die ontwikkeling in de gaten houdt en onderzoekt of daarbij kan worden 
aangesloten. Wij dienen daarover samen met anderen een motie in. 
 
Het is belangrijk dat we in woord en gebaar duidelijk maken dat iedereen in deze stad zichzelf kan zijn. Een 
symbolisch gebaar kan daarbij een groot effect hebben. Één van die manieren is het aanbrengen van een 
regenboogzebrapad. Nu vroeg de jongerenorganisatie Dwars daar meer dan een jaar geleden het college al 
naar, en ik weet dat er in deze raad brede steun voor bestaat om in de stad zo’n zebrapad aan te leggen. Er 
ging zelfs al een motie van Student en Stad rond, maar navraag leerde mij dat er nu toch binnenkort een 
positieve reactie komt op het voorstel van Dwars. Kan het college dat bevestigen? Kan het college bij het 
antwoord ook vertellen hoe Dwars, maar uiteraard ook vertegenwoordigers van de LGBT gemeenschap in 
Groningen bij de verdere uitwerking betrokken zullen worden? 
 
Voorzitter, 
Door de crisis en door de verhuurdersheffing zijn er in de volkshuisvesting in Groningen de afgelopen jaren 
flinke klappen gevallen. De doorstroming stokte en de benodigde nieuwbouw werd niet gehaald waardoor 
de slaagkans in de sociale huursector afnam. Dat baart mijn fractie zorgen, te meer omdat de groep die 
aanspraak kan maken op sociale huisvesting toeneemt, bijvoorbeeld vanwege de statushoudende 
vluchtelingen die op zoek zullen zijn naar een huis. In de woonvisie en via de afspraken met de corporaties 
moet hier in worden voorzien. Mijn fractie denkt dat het van belang is hier op in te zetten en daarom zijn 
we blij met het vorige week door het college aangekondigde meerjarenprogramma woningbouw. Ook door 
nieuwe manieren van financieren en het samenwerken met nieuwe partners zoals bij de Cortingborg en bij 
de Meerhoven is winst te behalen. Graag hoor ik van het college wat die extra aangekondigde activiteit 
betekent voor de beschikbaarheid van sociale huisvesting.  
 
Voorzitter, 
Het is belangrijk dat slachtoffers van geweld en vervolging onderdak wordt geboden. Het is daarbij 
belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk de kans krijgen om tot rust te komen en verder kunnen gaan 
met hun levens, ook in Groningen. Zo snel mogelijk onderwijs, met name in de Nederlandse taal, deelname 
aan activiteiten en werk en ondersteuning bij het verwerken van hun ervaringen leiden er toe dat ze zo snel 
mogelijk hun draai kunnen vinden in Nederland. Het is goed dat wij als stad voorop lopen in het bieden van 
onderdak, via de noodopvang, maar ook via het asielzoekerscentrum aan de Energieweg, waar wij vorige 
week in deze raad unaniem en zonder verder debat over konden besluiten. Vorige week maakte het college 
ook het actieplan De Groningse Opgave Vluchtelingen bekend. Het is belangrijk dat mensen zo min mogelijk 
overgeplaatst worden bij hun aankomst in Nederland en mijn fractie is daarom ook blij met de inspanning 
die gedaan wordt om mensen die in Groningen willen blijven daar ook zo veel mogelijk de gelegenheid toe 
te bieden. Daarbij is voldoende beschikbaarheid van sociale huisvesting een belangrijke vereiste zoals ik het 
net ook al stelde. Gezien het belang dat mijn fractie stelt aan een goede opvang van asielzoekers staat 
GroenLinks op een motie die in kaart brengt hoe kinderen in de noodopvang zo snel mogelijk 
zwemonderwijs kunnen krijgen. Ook zijn we mede-indiener van een motie die verzoekt na te gaan hoe 
gemengd wonen van studenten en asielzoekers gerealiseerd kan worden om daarmee ook snellere 
participatie in de Groninger samenleving te bevorderen.  
 
Mijn fractie dient naast de al in mijn woordvoering genoemde moties nog een motie in waarin het college 
gevraagd wordt binnen de VNG invloed aan te wenden om de invoering van de wet open overheid te 
bevorderen. Tot slot een motie over de wachttijd voor GGZ-patiënten. Er zijn signalen, bijvoorbeeld van de 
landelijke huisartsen vereniging, dat er reden tot zorg is over de toegankelijkheid van de GGZ. In de motie 
wordt gevraagd om de situatie in Groningen in kaart te brengen en om eventueel oplossingsrichtingen aan 
te dragen mocht een dergelijke problematiek zich ook in Groningen voordoen. 
 
Naast de al genoemde moties dient mijn fractie nog een aantal moties in. 
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Voorjaarsnota 2016  
 
Of het goed is om in deze tijd van een politieke Brexitsoap een Britse politicus 
te citeren weet ik niet, maar Winston Churchill zei ooit: “Een goed politicus 
moet kunnen voorspellen wat er morgen, volgende week, volgende maand en 
volgend jaar gebeurt. En dan naderhand op handige wijze verklaren waarom 
het niet gebeurd is”. Met deze uitspraak zou je kunnen zeggen dat het niet 
uitmaakt wat er in de voorjaarsbrief staat; het gaat vaak toch anders dan wij 
van tevoren denken. Maar dat is toch echt te gemakkelijk, het is goed om alvast 
wat piketpaaltjes te slaan en tegelijkertijd ook te beseffen dat je die paaltjes 
nog kunt verplaatsen.. 
 
Van wie is de stad 
Wat wij een positieve ontwikkeling vinden is dat in het leven van alledag de 
gemeente niet meer uitsluitend bepaalt wat er moet gebeuren. Stadjers 
hebben ideeën, plannen voor eigen wijk en buurt of voor iets wat heel de stad 
aangaat en kunnen dat droppen bij de gemeente, zonder dat een plan in de 
massa verdwijnt. Een plan belandt nu in ieder geval bij het wijkloket of bij de 
wijkwethouders of bij een atelier. Het ideaal is daarbij nog niet bereikt en het 
gaat niet altijd vlekkeloos. Sommige Stadjers zijn enthousiast over bijvoorbeeld 
een nieuwe speeltuin in een park of op een plein of willen dolgraag een 
buurtvoorziening; er zijn ook Stadjers die tegen een plan zijn. Of de ambtelijke 
molens draaien toch wat trager of anders dan gehoopt. Hoe dan ook, wat de 
ChristenUnie betreft gaan we vooral door met de stad betrekken. Dat vergt een 
andere inzet van ambtenaren (die als Stadjers zich melden zich opstellen als 
iemand die vóór en mét de stad werkt), van het college in de rol van 
wijkwethouders die moeten weten wat er écht speelt in hun stadsdeel en van 
de raad (nieuwe balans tussen wat wij ervan vinden en wat de Stadjers willen). 
En het vraagt ook iets van onze inwoners.  De vraag ‘ wie vertegenwoordigt 
wie” en ‘hoe heb je wijkgenoten betrokken’ blijft ‘work in progress’ en een 
proces waarbij het steeds duidelijker moet worden waar de pionnetjes tijdens 
het spel het beste kunnen gaan en staan zonder overgeleverd te zijn aan de 
dobbelsteen. 
 

http://groningen.christenunie.nl/
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Twee gezichten van de stad 
Als je alle startups ziet, de huizen die gebouwd worden en de aantrekkende 
economie, dan staat Groningen er goed voor. Als je kijkt naar de Stadjers die 
het goed gaat, die vrolijk naar hun werk gaan en elke middag in een nieuw hip 
tentje lunchen, dan gaat het veel mensen goed. Maar het college heeft beloofd 
oog te willen hebben voor de twee gezichten van de stad. En dat is waar het in 
deze voorjaarsnota aan ontbreekt. Er zijn Stadjers die lege verpakkingen in de 
koelkast leggen, zodat het lijkt alsof deze gevuld is. En blij zijn als het 
broodtrommeltje van de kinderen gevuld kan worden. Het woord ‘armoede’ 
komt maar twee keer voor en dan ook nog bij een voorziening voor kwetsbare 
jongeren die het college wil afbouwen, Campus Diep. Het college constateert 
dat er verschil in stadsdelen zit qua fysiek en sociaaleconomisch opzicht aan de 
noord- en zuidkant van de stad. En geeft aan: ‘We gaan daarbij uit van eigen 
kracht en samenredzaamheid en bieden ondersteuning waar nodig’. Uiteraard 
is er staand beleid voor het andere gezicht van de stad, maar helpt het, werkt 
het? In De Correspondent* stond vorige week een mooi artikel van Rutger 
Bregman over mensen die leven in armoede. Psycholoog Eldar Shafir van de 
universiteit van Princeton heeft een theorie over armoede. Hij betoogt dat juist 
die zelfredzaamheid (of samenredzaamheid) niet werkt. Kort samengevat, 
armoede leidt tot schaarste; schaarste leidt tot onverstandige korte termijn 
beslissingen waardoor mensen het zelf niet redden. Maar met net dat zetje 
extra vanuit de overheid (hulp bij lange termijn beslissingen, hulp bij aanvragen 
van toeslagen, zaken regelen met een deurwaarder of steun bij aanvragen van 
een extraatje voor de kinderen) krijgen mensen meer lucht en zijn dan in staat 
betere keuzes te maken. Graag reactie van het college of we opnieuw kunnen 
kijken wat en hoe we mensen in deze stad met de wijteams, immers de ogen 
en oren van de stad, beter en gerichter kunnen helpen. Het armoedevraagstuk 
heeft onze blijvende aandacht nodig, helemaal met zoveel kinderen die in 
armoede opgroeien. En de volgende vergelijking is wat ingesleten maar nog 
steeds actueel. Je kunt als overheid aangeven waar de hengel hangt om te 
vissen, maar je kunt in een aantal gevallen beter zeggen: zullen we samen 
vissen?  
*https://decorrespondent.nl/511/Waarom-arme-mensen-domme-dingen-
doen/19645395-f6c9a0bd 
 
Ook zorgelijk is de situatie rond beschermd wonen en opvang. We lezen dat er 
een innovatieatelier wordt georganiseerd met onder meer als doel ‘een 
duurzame effectiviteitsverbetering en kostenreductie’. Dit baart ons toch 
zorgen. Juist bij zo’n kwetsbare doelgroep zou niet de kostenreductie het doel 
moeten zijn, maar de instandhouding en mogelijke uitbreiding van plekken. 

https://decorrespondent.nl/511/Waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd
https://decorrespondent.nl/511/Waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd
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Immers, we lezen bijna dagelijks over de toename van verwarde personen. Die 
mensen kunnen we toch niet aan hun lot over laten? Ook deze mensen zijn het 
andere gezicht van de stad. 
 
Financiën 
Wat voor alle Stadjers gevolgen heeft, is het voorstel om tarieven te kunnen 
verhogen om daarmee het reservepotje te vullen. Wij zijn daar niet voor, eerst 
moeten we alle andere opties verkennen. Daarom is ons uitgangspunt: geen 
verhogingen boven de inflatie. Dank ook voor de goede leesbaarheid van de 
voorjaarsnota en de uitgebreide financiële informatie. Het is een doorkijkje dat 
niet al te rooskleurig is, maar ook nog een hoop onzekerheden kent. Bij de 
begroting zal dit beeld duidelijker zijn, ook na nieuwe circulaires en uitkomsten 
van bijvoorbeeld de wet BUIG. 
 

Outsourcing ict 
Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij het over outsourcing ict willen 
hebben. Het lijkt er nu op dat de voorgenomen bezuiniging niet gehaald wordt, 
alleen al door de frictiekosten en de vertraging van het project. In hoeverre is 
het outsource-traject, waar wij zoals u weet nog steeds niet van overtuigd zijn, 
het straks nog waard. “Binnen de deur” kost ict geld, maar “buiten de deur” 
vaak nog veel meer omdat voor de extraatjes extra uren in rekening worden 
gebracht, waar nu ambtenaren “het er even bij doen”. 
 
Verkeersveiligheid 
Al eerder hebben wij gepleit voor vergroten van de verkeersveiligheid in 
30km/uur-zones. Er zijn automobilisten die zich niets aantrekken van het 
bordje 30; dat komt vaak ook door de inrichting van de straat. De politie wil 
niet handhaven in straten die niet aantoonbaar snelheidsbelemmerend zijn 
ingericht. Hoe dan ook, vaak blijkt dat fietsers en/of  voetgangers in die 
gebieden de underdog zijn. Niet altijd met dramatische gevolgen, maar veilig is 
het niet. Wij willen de verkeersveiligheid verbeteren met een MOTIE, die wij 
samen met de PvdA, SP, GL, PvdD en Stadspartij indienen.  
 
Milieustraten 
De milieustraat in de Korrewegwijk is een groot succes. Georganiseerd door de 
buurt en gefaciliteerd door de gemeente kunnen ook mensen zonder 
voldoende netwerk of financiën hun grofvuil wegbrengen; tegelijkertijd is het 
gekoppeld aan een actie waarbij zwerfvuil geruimd wordt én is het een sociaal 
gebeuren. Met de PvdA, SP, Stadspartij en D66 dienen wij een MOTIE in om het 
uit te breiden.  
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Risico groot onderhoud 
Bij de begroting hebben we gevraagd naar het risico op groot onderhoud en 
hiervoor een motie ingediend. Deze motie werd toen door de wethouder 
ontraadden, omdat ‘de middelen voor vervanging tot en met 2018 geregeld 
zijn’. Maar nu zien we het toch als knelpunt vermeld. Waarom heeft het college 
niet op de zaken ingespeeld en nu al reserveringen, zoals onze motie 
voorstelde, hiervoor getroffen?  
 
MKBA 
Op zich kunnen wij, en in het bijzonder maatschappelijke organisaties, blij zijn 
dat de MKBA vooralsnog niet tot het verminderen of beëindigen van subsidies 
gaat leiden. Maar het zorgt er wel voor dat er een knelpunt van 2 miljoen 
ontstaat. Blijkbaar worden de subsidies wel aan de juiste clubs verstrekt. En 
was het college hierin te ambitieus met de verwachting hier 2 miljoen op te 
kunnen besparen. 
 
Sport 
Over sport hebben wij tot dusver elk jaar iets gezegd, vooral dat wij meer 
willen investeren in de breedtesport. Dit jaar kiezen wij ervoor  de uitkomsten 
van het Mulieronderzoek en de uitkomsten van het cofinancieringsfonds af te 
wachten. 
 
Als christenpolitici geloven wij dat je niet alles zelf in de hand hebt; zelfs niet bij 
het slaan van de piketpaaltjes voor de begroting. Er is meer en daarom wensen 
wij het college bij het opstellen van de begroting voor 2017 veel heil en zegen 
toe. 

Groningen, 6 juli 2016 
 
Inge Jongman-Mollema 
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Voorjaarsbrief 2016 
 
Voorzitter. 
 
Groningen groeit en Groningen verandert, als je kijkt naar de inwoners. En in 
deze verandering en groei schuilt gevaar maar liggen ook kansen. Want, 
Groningen is nog steeds de jongste stad van Nederland, iets waar we trots op 
mogen zijn maar waar we ook de vruchten van moeten blijven plukken. Daar 
tegenover staat dat we gemiddeld ook een van de armste steden van Nederland 
zijn.  
Een belangrijk gegeven maar lang niet voor iedere stadjer bekend. En dat zou 
wel moeten. Het stelt ons namelijk in staat nog meer uit deze prachtige stad te 
halen. Te veel studenten weten nog niet goed wat er zich afspeelt in de wijken. 
De wijken op hun beurt zien studenten als passanten. Het lijkt zo een stad waarin 
doelgroepen langs elkaar leven in plaats van mét elkaar. En daar ligt de 
uitdaging, verbinding creëren en elkaar versterken. Stadjers die samen dingen 
ondernemen, in gesprek gaan met elkaar en voor elkaar klaarstaan.  
We leven in een stad van iedereen. En waar mogelijk moeten we ons inzetten om 
die verbinding meer en meer op gang te krijgen.  
Een prachtige initiatief ter voorbeeld is het project WIJS. Hierin worden 
studenten gekoppeld aan Stadjers van alle leeftijden die ergens hulp bij kunnen 
gebruiken. We zijn ontzettend blij dat dit goed wordt ontvangen, dat het steeds 
beter gaat lopen en dat stadjers ook echt geholpen zijn. Positief voor de 
studenten omdat zij stadjers kunnen helpen in ruil voor studiepunten maar ook 
zodat hun horizon wordt verbreed. En dat werkt ook de andere kant op. 
Geholpen stadjers zijn blij verrast met de geboden hulp.  
Behalve de wisselwerking tussen stadjers en studenten is deze stad ook van 
internationals, in de breedste zin van het woord.  
Er is een grote groep vluchtelingen naar Groningen gekomen en ze zijn hier 
welkom. Dat het raadsvoorstel rondom de AZC’s de gemeenteraad conform heeft 
kunnen passeren is een mooi gegeven. En ook in de komst van vluchtelingen 
liggen weer kansen verscholen. Sommigen zien de gevaren van verschillende 
culturen maar er zijn ook mogelijkheden. Vluchtelingen zijn niet arm en zielig 
maar in veel gevallen mensen met een bepaald talent die ook in het voordeel van 
de stad kan zijn mits er verbinding is. Aan ons de taak om die verbinding te 
creëren. Vandaar dat we ook bij de motie van de Partij voor de Dieren staan. Om 
verbinding op gang te brengen tussen jongeren en vluchtelingen die in onze 
optiek veel van elkaar kunnen leren in meerdere opzichten.  
Groningen is een stad waar iedereen mag zijn wie hij of zij is, ongeacht afkomst 
of geaardheid. De voorvallen die hebben plaatsgevonden waarin mensen niet 
werden geaccepteerd om wie ze zijn, hebben kunnen rekening op grote afkeur 
en stadjers lieten hun steun blijken en dat is terecht. Acceptatie van elkaar wordt 
steeds belangrijker omdat we in een wereld leven waarin mensen van 
verschillende achtergronden makkelijker met elkaar in contact komen door de 
internationalisering.  
We vinden het belangrijk om als stad een statement te maken. Dat deden we al 
na het voorval eerder dit jaar maar wat ons betreft is er nog iets structureels wat 
we kunnen doen. Meerdere grote steden, zowel nationaal als internationaal 
beschikken over een regenboogzebrapad. Een uiting dat elke geaardheid wordt 
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geaccepteerd. We hadden plannen om een motie in te dienen maar 
jongerenorganisatie DWARS bleek hier al een jaar achteraan te zitten en ons 
hebben positieve geluiden bereikt dat dit er aan zit te komen. We zouden graag 
de wethouder nog willen wijzen dat Coming Out Day op 11 oktober is en dat een 
prachtig moment zou zijn om dit te onthullen.  
 
Voorzitter. Het is mooi om te zien dat het vizier met deze Voorjaarsnota is 
gericht op de toekomst. Het is belangrijk om te weten waar je heen wil zodat je 
pro-actief kan optreden. De toekomst van Groningen is een internationale en 
duurzame toekomst, zo blijkt. En daar kunnen wij ons in vinden.  
Een mooi gegeven is dat Groningen onlangs op een Amerikaanse blog werd 
genoemd als nog niet ontdekte parel van steden in Europa, dat horen we graag. 
Universiteit en hogeschool richten zich meer en meer op internationalisering en 
ook het bedrijfsleven en de start-ups doen dat. Als gemeente is het belangrijk dat 
we daar op voorbereid zijn. We hebben al meermaals de waarde aangegeven van 
een Engelstalige website. Deze is nog steeds niet voldoende ontwikkeld dus we 
wijzen er nog maar weer eens op. Wat daarnaast belangrijk is, is dat we ook 
internationals weten te betrekken bij besluitvorming. Het college wil meer 
zeggenschap overdragen naar burgers, dan is een goede informatievoorziening 
richting internationals over besluitvorming een vereiste omdat ook zij burgers 
zijn van deze stad. Hiertoe dienen we dan ook een motie in. Om op de website in 
het Engels inzichtelijk te maken hoe de raad te werk gaat, ook met het oog op de 
verkiezingen.  
Iets wat zowel duurzaamheid en het internationale reizen raakt is een andere 
motie die we willen indienen. Liften is nog steeds populair en een vorm van 
reizen die wij graag stimuleren. Het is duurzaam en zorgt voor verbinding omdat 
vreemden elkaar leren kennen. Een liftplaats richting het oosten is er echter nog 
niet en ook daarvoor dienen we een motie in. Om te onderzoeken of en waar een 
liftplaats richting het oosten haalbaar zou zijn.  
Wat betreft de duurzame toekomst zijn we tevreden met de concrete stappen die 
worden gezet om onze doelstelling te behalen. Geothermie vormt een belangrijk 
onderdeel waar uitvoerig over is gesproken, de waarde ervan is duidelijk en we 
hopen dat deze en andere ontwikkelingen ons in staat stellen om de doelstelling 
ook echt te behalen.  
 
Voorzitter. Vorig jaar stelden we in de raad de nieuwe woonvisie vast. Een 
woonvisie met een mooi uitgangspunt op jongerenhuisvesting om voor 
kwalitatief en betaalbare huisvesting te gaan. De visie onderschrijven we, de weg 
er naartoe hadden wij liever anders gezien. Door de strengere omgevingstoets is 
het haast onmogelijk geworden om nog kamers toe te voegen aan de huidige 
voorraad terwijl de kamerprijzen stijgen en er nog steeds vraag is.  
Maar gedane zaken nemen geen keer en momenteel wordt er met BouwJong 
flink door gebouwd en er staan nog een aantal project op het punt om te 
beginnen.  
Het is ons in ieder geval duidelijk dat onze manier om de visie te verwezenlijken 
niet uitgevoerd zal worden maar omdat we er dezelfde visie als het college op na 
houden willen we ons inzetten om waar mogelijk de kamerverhuurmarkt zo 
goed mogelijk te laten zijn.  
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Om een schone kamerverhuurmarkt te krijgen is informatievoorziening van 
groot belang en daar blijven we scherp op om zo goed mogelijke 
leefomstandigheden te creëren. In de tussentijd hopen we dat de 
nieuwbouwproject in de vraag kunnen voorzien, ook daar zullen we scherp op 
blijven.  
Om een zo goed mogelijk leefklimaat te creëren is bereikbaarheid ook een 
belangrijk punt. We zien de ontwikkelingen in de binnenstad, waar auto’s uit het 
straatbeeld zullen verdwijnen, positief tegemoet. Het vraagt ook om een goed 
fietsbeleid. 60% van alle verplaatsing gebeurt in onze stad per fiets. Wat ons 
opviel in het straatbeeld is dat veel overlast komt door zwerffietsen. Ook daar 
kunnen we nog vooruitgang boeken. We zien graag een pilot waarbij stadjers 
hun oude fiets op een plek kunnen stallen die daar dan wordt opgehaald, ook 
daar dienen we een motie voor in. 
Een fijne stand om in te leven is ook een stad waar je kan genieten. We zijn 
Nationale Evenementenstad geworden, iets waar we trots op mogen zijn. We 
beschikken over een divers cultuur- en evenementenaanbod. Maar we moeten 
blijven vernieuwen. Het stadsstrand dat is aangelegd voor Building the Future of 
Health was een groot succes. Wij zien dan ook graag de mogelijkheden 
onderzocht voor een permanent stadsstrand en daartoe dienen we een motie in.  
Het stemt ons ook tevreden dat er op verschillende domeinen actief wordt 
gepoogd om meer werkgelegenheid te creëren voor hogeropgeleiden. 7 op de 10 
afgestudeerden vertrekt nog steeds uit de stad en dat is zonde. Wat dat betreft is 
het mooi dat Groningen nog steeds een broedplaats is voor start-ups die op 
termijn ook voor werkgelegenheid zorgen. We zijn benieuwd naar de eerste 
cijfers hiervan die in de aankomende begroting gepresenteerd zullen worden. 
Voorzitter. Tot slot wat betreft het weerstandsvermogen. We zijn hier altijd 
kritisch op geweest, we moeten altijd blijven streven om een 
weerstandsvermogen van minimaal 1 te hanteren. We zien echter ook dat met de 
grote ontwikkelingen die ons te wachten staan dat dit niet te doen is maar dat 
het daardoor wel van groot belang is om vooraf een duidelijk doel voor ogen te 
hebben en hoe dat te bereiken. Dat heeft het college in de voorjaarsbrief goed 
weer gegeven.  
 
Dank u wel. 
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f Gemeente 

yjroningen 
Onderwerp Voorjaarsnota 2016 

steiier F. Bouma 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 

te 

GRONINGEN 

Telefoon (050) 367 8603 siji age(n) 2 

Datum 2 5 - 0 5 - 2 0 1 6 Uw brief van 

Ons kenmerk 5706368 

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2016, de opmaat naar de begroting 2017. 

Wanneer wij deze begroting aan uw raad presenteren, zullen we halverwege 

onze collegeperiode zijn. Deze gelegenheid grijpen we aan voor een terugblik 

en tussenbalans. 

Hoe staat Stad ervoor? Hoe ver zijn we met de uitvoering van ons 
coalitieakkoord 'Voor de verandering'? Zijn we in staat de twee gezichten 
van Stad, de stad die bruist en innoveert en de stad die met moeite de eindjes 
aan elkaar knoopt, met elkaar te verbinden? Bieden we voldoende 
voedingsbodem voor investeringen en toename van werkgelegenheid? Wat 
staat ons nog te doen cm de 'driehoek economie-onderwijs-arbeidsmarkt' 
sterker te maken op zo'n manier dat ook de kwetsbaren in onze stedelijke 
samenleving mee kunnen veren op de ontwikkeling ervan? 

Doen we het goede in de wijken? Zijn we in staat cm invulling te geven aan 
onze rol door de burger centraal te stellen, samenwerking te zoeken met 
partijen en ondernemers en insteliingen te faciliteren en te stimuleren? Geven 
we de juiste impulsen cm de kwaliteit van Stad ten goede te laten komen aan 
de gehele samenleving? Het gaat daarbij cm meer dan de sfeer, die het woon-
en leefklimaat van de stad ademt, en het voorzieningenniveau van Groningen 
op het gebied van sport, cultuur en onderwijs; het heeft ook betrekking op de 
kennisvoorsprong en expertise op maatschappelijke relevante terreinen, zeals 
Healthy Ageing. 



 

Collegebrief - Voorjaarsnota 2016

116

'Gemeente 

^ 2 VJrronfngen 
Onderwerp Voorjaarsnota 2016 ^ i # \ ^ 

Hoe waarborgen we een duurzame en gezonde ontwikkeling van Groningen 

ook op lange termijn volgens een visie die fysieke en sociaal-

maatschappelijke vraagstukken integraal benadert? 

We geven u aan wat - alles in beschouwing genomen - onze prioriteiten voor 

de tweede helft van onze collegeperiode zijn. Daarbij betrekken we ook de 

stand van zaken van onze organisatie en de gemeentefinancien. 

Wij wisselen hierover graag met u van gedachten tijdens het debat van uw 

raad op 6 ju l i aanstaande. 

Leeswijzer 
1. Stand van Stad: terugblik en tussenbalans 

2. Speerpunten voor de korte en lange termijn 

3. Wat verder aandacht verdient 

4. Organisatieontwikkeling 

5. Financieel Perspectief 

L Stand van Stad 

We beschrijven eerst de opbrengsten op hoofdlijnen over de afgelopen twee 

jaar afgezet tegen de ambities uit ons coalitieakkoord 'Voor de verandering'. 

Daarbij betrekken we onder meer de actuele cijfers uit de Basismonitor, die 

laat zien hoe Stad ervoor staat. 

U kunt deze Basismonitor overigens raadplegen op 
http://os.groningen.nl/basismonitor. 

Investeringen en werkgelegenheid 

Groningen is in beweging en investeert. Dat tekent zich af in het groeicijfer 

van jonge, innovatieve bedrijven, de zogenaamde start-ups. Ook de 

werkgelegenheid groeit weer; zelfs met een percentage dat uitstijgt boven het 

landelijke gemiddelde. Die groei doet zich onder meer voor in het onderwijs, 

de detailhandel en bij de ziekenhuizen. Een gunstige ontwikkeling. 

Een aandachtspunt is daarbij de positie van lager opgeleiden op onze 

arbeidsmarkt. Veel banen worden ingevuld door overgekwalificeerd 

personeel. 
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Biadide 3 \jron/nqen 
Onderwerp Voorjaarsnota 2016 

Meer dynamiek 

Ook de woningmarkt trekt aan: er is sprake van een toenemende 

belangstelling voor nieuwbouw. Daarnaast wordt er in de bestaande 

woningvoorraad meer verkocht. De omvang van de woningvoorraad nam toe 

vooral voor jongeren. Onze studentenpopulatie bli jft groeien al vertraagde die 

groei het afgelopen jaar na invoering van het leenstelsel. Tegelijkertijd is 

sprake van een groeiend aandeel buitenlandse studenten. Om onze 

aantrekkingskracht op deze doelgroep te behouden, moeten we onze 

pluspunten, ons imago en een veilig woon- en leefklimaat behouden. 

Voldoende, betaalbare huisvesting van een goed niveau, is vervolgens juist 

voor deze doelgroep een belangrijk aandachtspunt. 

Die aandacht is ook geboden vanwege diverse andere ontwikkelingen aan de 

vraagzijde van de woningmarkt: we verwachten een toename van het aantal 

alleenwonenden, waarbij het langer zelfstandig wonen van ouderen een rol 

speelt. We houden verder rekening met de huisvesting van statushouders en 

een groeiende behoefte aan sociale huurwoningen. Ook verwachten we dat de 

vraag naar woonruimte in de categoric pas-afgestudeerden toeneemt. 

Van plannen naar uitvoering 

De uitvoering van een aantal fysiek-ruimtelijke projecten in de komende jaren 

versterkt de dynamiek in en om de stad. Denkt u bijvoorbeeld aan de 

Zuidelijke Ringweg en het Stationsgebied. Daarnaast is de bouw van het 

Forum hervat na het bereiken van overeenstemming met de N A M over het 

aardbevingsbestendig bouwen daarvan. 

Ook op een aantal andere beleidsterreinen domineert na planontwikkeling de 

uitvoering de komende jaren de agenda. Het gaat onder meer om de 

Binnenstadsvisie, de Fietsstrategie, de kademota Cultuur, de Woonvisie 

'Wonen in Stad' en het meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016 -2020. 

Het betreft plannen die conform onze ambitie in samenspraak met de 

inwoners werden uitgewerkt. 

Samenwerken aan vernieicwing 

Stad draagt ideeen aan en biedt in toenemende mate ruimte voor vemieuwing. 

Die vemieuwing strekt zich uit over meer gebieden dan alleen ICT. Founded 

in Groningen, de open community waar Groninger bedrijven zich 

presenteren en kennis met elkaar delen, is daarvan het aansprekende bewijs. 

We zagen kans Stad en haar inwoners te betrelcken bij onze 'innovatieateliers' 

en 'veranderlabs' over onderwijs, sociale zekerheid, zorg en veiligheid. Ons 

'ideeenfestival Let's Gro' voorzag ook in die behoefte aan vemieuwing. 
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Mede door de samenwerking van partijen in Stad sleepten we de titels 

Nationale Onderwijsstad en Nationale Evenementenstad in de wacht. 

Vooruitgang bij vemieuwing Sociaal Domein 

De vemieuwing van het Sociaal Domein, waarbij inbegrepen de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015, de nieuwe Jeugdwet, de Wet op het 

passend onderwijs en de Participatiewet, bracht, zeals verwacht, veer alle 

betrekkenen grete veranderingen met zich mee. Nu we een jaar verder zijn, 

censtateren we dat we daarbij met goed gevelg belangrijke stappen hebben 

gezet. Drijvende krachten veer de beoogde vemieuwing zijn, naast de eerder 

genoemde innevatieateliers, de Wij-teams. Deze teams - per 1 april van dit 

jaar gerealiseerd in zeven wijken - vermen samen met de neg doer te 

entwikkeien Seciale Teams in de everige wijken een stedelijk dekkend 

netwerk. Als 'eren en egen' van de wijk hebben zij een sleutelrel bij het 

stimuleren van 'samenredzaamheid' en seciale cehesie. 

Gezondheid en sociale cohesie 

Dankzij enze verheudingsgewijs jonge bevelkingssamenstelling sceren we 

gemiddeld gunstig ep het thema gezendheidsbeleving; de enderlinge 

verschillen in Stad zijn echter greet en er zijn ep dit terrein tal van 

verbeterpunten. 

De Wij-teams brengen het 'derp terug in de stad'. Met de toenemende 

beheefte aan zerg in de komende jaren deer vergrijzing van ons 

inwenerbestand en een teenemend aantal alleenwonenden zai het belang 

hiervan neg teenemen. We zien dat de seciale samenhang in Stad gemiddeld 

ep peil bli jft, maar grete variaties kent in de wijken. Aandacht daarveer is 

gebeden. Een geed geslaagd initiatief em de verbinding tussen verschillende 

bevelkingsgreepen effectief te beverderen is het project WIJS (Wijk Inzet 

deer Jengeren en Studenten), dat zich sinds kort met een nieuwe website 

etaleert ep www.wiisgreningen.nl. 

We merken endertussen dat meer Stadjers een rel als mantelzerger ep zich 

nemen. Een ontwikkeling die neg versterking beheeft en krijgt deer onze 

inzet op mantelzergondersteuning. 

Wijkwelhouderschap en gebiedsteams 

We merken dat we beter dan veerheen in staat zijn em ep basis van 

gelijkwaardigheid samen te werken met Stadjers en erganisaties in Stad: 

gebiedsgericht, meer vanuit de burger gedacht, flexibel en integraal, 

faciliterend, zender de verantweerdelijkheid ever te nemen. 
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Daar hebben de intreductie van het wijkwetheuderschap en de integrale 

gebiedsteams zeker aan bijgedragen. In overleg met uw raad experimenteren 

we met nieuwe vermen van zeggenschap in de wijk. Deze nieuwe werkwijze 

stelt andere eisen aan onze erganisatie. Wij kemen daarep terug verderep in 

deze Voorjaarsnota onder 'erganisatieentwikkeling'. 

Energietransitie 
Met het ingaan van de besluitvermingsfase rend Geethermie en het 

bijbeherend warmtenet staan we ep het punt een stap te zetten naar 

greetschaliger teepassing van duurzame energie. We zien bevendien een 

gunstige dalende tendens in het energieverbruik deer huisheudens en 

erganisaties. 

Onze werkwijze em tet een energieneutraal 2035 te kemen, is verder 

geprefessienaliseerd. Er is geanalyseerd hee enze regie energieneutraal kan 

werden en daarmee ecenemisch versterkt. Samen met belangrijke partners 

maken we mementeel een 'reutekaart' naar dat deel. De veertgang heuden 

we bij met een energiemeniter. We schalen ook in praktische zin ep, 

bijveerbeeld deer de veergenemen uitbreiding van enze GrESCe (Greningse 

Energie Service Cempagnie) en het energieleket Groningen weent SLIM. 

Fietsstad 
De aantrekkende economic en het felt dat de regie in toenemende mate is 

aangewezen ep werk en veerzieningen in Stad zergt veer grotere 

verkeersstremen naar Stad. Tegelijkertijd neemt bij verplaatsingen binnen 

Stad het gebruik van de aute af en het gebruik van de fiets toe. Dat, terwiji het 

fietsgebruik hier ep nationale en mondiale schaal bezien al zeer hoeg is: 60% 

van alle verplaatsingen in de stad gebeurt per fiets. Nergens werd tet nu tee 

heger gesceerd. Groningen is een echte Fietsstad. 

Nog steeds schoon en veilig 

Als intense en cempacte stad in een ruim en green achterland cembineren we 

het beste van twee werelden. De kwaliteit van de leefemgeving in de stad 

werdt neg steeds als geed ervaren. Dat is een basisveerwaarde veer het 

welzijn van enze beweners, die met andere facteren, zeals onderwijs, 

arbeidsmarkt, de weenkwaliteit en bijveerbeeld het aanbed aan spert- en 

cultuurveerzieningen, medebepalend is veer de aantrekkelijkheid van 

Groningen veer bezeekers en bedrijven. 
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We blijven erin slagen enze BORG (Beheer Openbare Ruimte Greningen)-

deelstellingen in het enderheud te realiseren en censtateren ender andere dat 

de biediversiteit in de stad en het hergebruik van afval in de afgelopen jaren 

geleidelijk aan verder teenemen. De actieve participatie van een grete greep 

beweners in het enderheud van Stad maakt duidelijk heeveel waarde de 

Stadjers hechten aan een geede kwaliteit van hun leefemgeving. Oek de 

veiligheidsbeleving bli j ft constant; gerekend in aantal aangiften is de 

criminaliteit bevendien afgenemen. 

Vertrekpunt voor de komende jaren: samenvattende conclusie 

Ons vertrekpunt veer de kemende jaren is gunstig te neemen. Diverse 

veornemens hebben we halverwege enze cellegeperiede reeds waargemaakt. 

Grete prejecten staan in de steigers. De vemieuwing van het Sociaal Demein 

is geed ingezet. We hebben ep een aantal terreinen visies met draagvlak 

kunnen entwikkeien. Groningen staat er ever het geheel genomen geed veer. 

Het leefmilieu in Stad heeft ever de afgelepen jaren haar kwaliteit weten te 

beheuden. Wei is er sprake van verschillen in fysiek, seciaal en seciaal-

ecenemisch epzicht tussen de neerd- en zuidkant van Stad. Zuid deet het ever 

het algemeen beter; een aantal wijken in andere delen van Stad en specifieke 

buurten entwikkeien zich minder gunstig en zijn als kwetsbaar aan te merken. 

Vaak zijn epgaven wijk-specifiek. Via het gebiedsgerichte werken zullen we 

passende gebiedspregramma's uitwerken. De ecenemie en de 

werkgelegenheid trekken aan. We zien kans effectief samen te werken aan 

vemieuwing met tal van partijen. Dat willen we veeral ze heuden. 

We hebben echter neg veel te doen. Dat beseffen we terdege. Die epgaven 

bestrijken niet alleen de kemende jaren, maar eek de komende decennia. 

Waar gaan we mee aan de slag em het evenwicht in de wijken te bewaren en 

een duurzame en gezende teekemst veer Groningen te bestendigen? 

2. Speerpunten voor de komende jaren en decennia 

Een aantal aan elkaar gerelateerde thema's vermt de rede draad deer het 

pregramma veer de kemende jaren. Het gaat daarbij em: 

• Realiseren van prejecten in uitvoering; 

• Vermgeven van The Next City; 

• Samenwerken en verbinding zeeken; partijen faciliteren en versterken; 

• Deerentwikkelen van de gebiedsgerichte aanpak, gericht ep een 

engedeelde stad; 
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• Beverderen van kruisbestuiving tussen 'Inclusieve Stad', arbeidsmarkt 

en enderwijs/'City ef Talent'; 

• Geven van extra impulsen aan duurzaamheid; 

• Fecussen ep een gezonde stedelijke ontwikkeling: 'Healthy Ageing'. 

We werken deze speerpunten in hun enderlinge relatie hierender nader uit. 

Soepele uitvoering 

We hebben een fase van visieentwikkeling en prejectveorbereiding achter de 

rug, zeals in het veergaande beschreven ender 'Stand van Stad'. We gaan nu 

een periede van uitvoering in. Dat speelt bij grete investeringsprejecten, 

waarbij we met 'Groningen Bereikbaar' zorgen veer cemmunicatie met 

belanghebbenden en bereikbaarheidsaltematieven. Klachten handelen we 

adequaat af Ze heuden we in een prettige sfeer de vaart erin. Dit speelt eek 

ten aanzien van de uitveering van de recent vastgestelde beleidsvisies. 

Tegelijkertijd pakken we inheudelijke vraagstukken ep en bepalen we wat 

nedig is em neg epenstaande ambities te verwezenlijken veer de kemende 

jaren en de kemende decennia. Semmige speerpunten uit ens cealitieakkeerd 

scherpen we daartoe aan. Dat deen we deels binnen de centext van de nieuwe 

omgevingsvisie 'The Next City', waaraan we mementeel werken. 

'The Next City' 
Groningen greeit hard. Oek kemt de Omgevingswet er aan. Beide 

ontwikkelingen, greei en wetgeving, zijn veer ens reden om een 

omgevingsvisie te maken veer de stad van mergen. Een nieuwe visie ep de 

teekemst van Groningen en emgeving; een gemeente met misschien wel 

250.000 of meer inweners. 

Hee ziet Groningen er ever 20 ef 30 jaar uit, als we blijven greeien in een 

krimpende emgeving? Heeveel en weike weningen zijn er straks nedig? Veer 

wie en waar beuwen we ze? Is enze infrastructuur in 2025 teereikend veer al 

het verkeer uit Stad en regie? Kijken we veer enze greei naar de Randstad ef 

eek naar onze verbinding met Duitsland en de rest van Eurepa? Wat bete kent 

The Next City veer de ontwikkeling van Ten Beer? Is greei door innevatieve 

en vermogende nieuwkomers het recept em armeede en jeugdwerkleosheid 

het heefd te bieden? Welke betekenis kennen we daarin tee aan het 

onderwijs? Kunnen we kansrijken en kansarmen meer met elkaar verbinden 

en segregatie voerkemen? Biedt Stad blijvend ruimte veer iedereen om mee 

te deen en zich te entwikkeien? 
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Hebben enze kinderen geneeg geede parken en pleinen em te spelen en 
elkaar te entmoeten? Werden we samen echt gezend euder in een duurzame, 
greene stad? Hee ziet Groningen er uit als iedereen straks een elektrische, 
zelfrijdende aute heeft en zijn eigen energie kan epwekken aan huis? Hee 
blijft de greeiende stad eek ep lange termijn leefbaar? 

The Next City gaat niet alleen ep deze vragen in, maar beschrijft eek hee we 
(anders) met Stad em kunnen gaan. Hee kunnen we de ontwikkeling ep lange 
termijn verbinden met de keuzes van vandaag? Hee zergen we erveer dat de 
ecenemie en werkgelegenheid meegroeien met de bevelking? Hee reageren 
we snel en lenig ep een enveerspelbare teekemst? Hee creeren we meer 
ruimte veer experimenten? Semmige zaken entwikkeien zich als vanzelf en 
andere pas met een extra investering. We overwegen hieraan een 
investeringsfends te keppelen nu externe financieringsbrennen, zeals ISV, 
zijn weggevallen. 

In de afgelepen jaren zijn we meermalen met de inweners in gesprek gegaan 
ever de teekemst van Stad. Onder meer in het kader van de Weenvisie en de 
Binnenstadsvisie, maar eek bij Let's Gre. Ze stend in 2015 Next City 
expliciet ep het pregramma van Let's Gro. We zetten dit gesprek veert, nu 
teegespitst rend de velgende epgaven: 

• Faciliteren greei van Stad; 
• De werkgelegenheid greeit mee in Stad en regie; 
• De greeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners; 
• Iedereen helpt mee in een greeiende stad; 

• De energietransitie werdt versneld. 

Ze realiseren we een deer Stad en Stadjers gedragen nieuwe omgevingsvisie. 

Nieuw samenspel faciliteren en stimuleren 

Een nieuw samenspel is nedig tussen everheid (legitimiteit), markt 
(creativiteit) en samenleving (betrekkenheid). EIke partij heeft zijn eigen 
sterkte en zwakte. De samenleving bestuurt inmiddels mede het publiek 
demein, niet meer uitsluitend de gemeente. De verstandheuding met partijen 
in de stad, burgers, endememers en insteliingen verstevigen en enderheuden 
we. We faciliteren partijen en zergen erveer dat de wijkwetheuders geed te 
benaderen zijn. De 'legitimatie' veer veel greetschalige ingrepen entstaat ep 
het niveau van de straat. Daar zijn we ens van bewust. 
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Ongedeelde stad 
We hechten een onverminderd greet belang aan een stad waar iedereen, die 
wil, kan meedeen. Dat heudt een samenleving in evenwicht en beverdert 
telerantie. Daarem zetten we ens in em de twee gezichten van Stad met 
elkaar te verbinden. We gaan daarbij uit, zeals eerder aangegeven, van eigen 
kracht en samenredzaamheid en bieden ondersteuning waar nedig. We 
investeren in een prettig, gezend en veilig opveedklimaat gericht ep gelijke 
entwikkelkansen veer kinderen en preventie. Met 'vreeg-signalering' richten 
we ens waar nedig ep het tijdig epiessen van preblemen. 
Een engedeelde stad vraagt eek em weningbeuw veer verschillende 
deelgreepen in alle wijken en het slechten van fysieke barrieres. 
Tenslotte impliceert een inclusieve stad gastvrijheid veer vluchtelingen en het 
bieden van de megelijkheid tet integratie. Onze needepvang en de (in te 
richten) AZC's vermen daarep ens antweerd. Veer statushouders creeren we 
perspectief ep huisvesting, in een evenwichtige verdeling ever Stad. 
Hetzelfde geldt veer zerg, werk en onderwijs. 

Inclusieve stad heeft ook 'banenmotor' nodig 
We creeren de juiste randveerwaarden veer nieuwe werkgelegenheid en veer 
bestaande bedrijven em de 'banenmeter' gaande te houden. Daarem stellen 
wij uw raad veer bij de behandeling van de jaarrekening onder meer extra 
geld beschikbaar te stellen voor traineeplaatsen in de gemeentelijke 
erganisatie en veer de aanpak van jeugdwerkleosheid. Onze regienale aanpak 
van jeugdwerkleosheid is bewezen succesvol. Via 'afspraakbanen' en het 
nieuwe 'beschut werken' creeren we bevendien veer mensen met een 
arbeidsbeperking megelijkheden em te werken. Het blijft echter zaak, eek 
ender een ander, beter, ecenemisch gestemte, mensen met een relatief 
zwakke seciaal-maatschappelijke pesitie, waaronder laag epgeleide jengeren 
(mbe ef lager), te laten delen in de kansen ep betaald werk. Investeren in de 
trits enderwijs-ecenemie-arbeidsmarkt, wat we doen in samenwerking met de 
regie, brengt dat binnen hun bereik. Dat is extra belangrijk in een 
studentenstad als Groningen, waar een verdringingseffect op de arbeidsmarkt 
deer relatief goedkepe studenten, tijdelijk inzetbaar, eptreedt. 
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'City of Talent' in relatie tot de arbeidsmarkt 

Jaarlijks studeren in Stad ze'n 20.000 heegepgeleiden af Afgaand ep de 

ontwikkeling die veel universiteitssteden thans doermaken en gelet ep de 

kwaliteit van het ween- en leefmilieu van Stad en regie, meet het megelijk 

zijn een greter werdend aandeel van deze pepulatie heegepgeleiden aan ens 

te binden. We stimuleren deze ontwikkeling deer: 

• ep geregelde basis netwerkbijeenkemsten en bedrijfsbezoeken veer 

studenten te erganiseren; 

• een gezamenlijke agendasetting met de kennisinstellingen in de stad; 

• het Akkeerd van Groningen te verbreden met andere (dan onderwijs) 

'City ef Talent'-thema's, zeals cultuur en spert; 

• bedrijven te faciliteren en innevatie te beverderen. We zien dat de 

'nieuwe ecenemie (enze start-ups)' en de 'eude ecenemie' elkaar 

steeds vaker epzeeken en elkaars sterke punten beter weten te 

benutten. Ze kemt expertise breder beschikbaar en raakt innevatie in 

een streemversnelling. We faciliteren de huisvestingsvraag van scale-

ups (snelgreeiende bedrijven) zo optimaal megelijk. Verder 

attenderen we ondernemers en insteliingen ender andere ep de 

subsidiemegelijkheden van Herizen 2020, het pregramma van de 

Europese Cemmissie em enderzeek en innevatie te stimuleren. 

Deer een excellent en vernieuwend enderwijsaanbed -initiatieven daartee 
vanuit het enderwijsveld juichen we tee-willen we enze jeugd eptimaal 
veerbereiden ep actieve deelname in het arbeidspreces. Dat neemt niet weg 
dat de teekemst van hen zal vragen 'een leven lang te leren'. 
We serteren veer ep veranderingen in de arbeidsmarkt, die megelijkerwijs 
drempels gaan opwerpen, die niet meer deer alle mensen genemen kunnen 
worden. Andere vermen van participatie en -waar nedig- zinvelle 
dagbesteding meeten dan serieus in everweging genemen worden. 

Groningen scherper op de kaart zetten en verbinding zoeken 
We zetten Stad scherper ep de kaart. Op landelijke schaal bezien als 
'Metrepoel van het Neerden' en in regienaal verband. De regie heeft immers 
belang bij de impuls, die uitgaat van een zichtbaar sterke stad. Tegelijkertijd 
versterken Stad en regie elkaar in een hechte enderlinge verbinding. Op 
nationale en intematienale schaal etaleren we enze kwaliteiten en verstevigen 
we enze belangenbehartiging (subsidies, regelgeving). 
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We benutten intematienale pedia, die cengressen ens bieden, meer 
stelselmatig en zeeken daarbij samenwerking met ens bedrijfsleven. 
Deer 'extra massa te creeren' vergroten we enze invleed in Den Haag en 
Brussel. Schaalvergreting en betere verbindingen realiseren we fysiek, 
bijvoorbeeld met de plannen veer het Stationsgebied, frequentieverheging ep 
het nationale speer en epwaardering van de lijn Groningen-Bremen, en 
digitaal. Met dat laatste bieden we 'smart city' kansen, waar zewel Stad als 
regie baat bij hebben. 

Verdere vemieuwing Sociaal Domein 
De vemieuwing van het Seciaal Demein is succesvel ingezet. Veer de 
kemende jaren staat neg ep de rel: 

• het deerentwikkelen van de WlJ-teams met ep termijn differentiatie 

per team, afhankelijk van de specifieke epgave per gebied; 

• Besluitvorming ever de wijze van aansturing van de teams en de 

relatie met de gemeentelijke organisatie; 

• Het inkepen van veerzieningen in het kader van de WMO en 

Jeugdzerg per 2018. Daarbij is de vraag hee we verder gaan na afleep 

van het Regienaal Transitiearrangement in 2017 en welke pesitie we 

als gemeente hierbij gaan innemen. 

Innovatieateliers zorg en onderwijs 
We beren neg meer vemieuwende ideeen in de samenleving aan. Daartee 
hebben we 'Wijken veer jeugd', gericht ep preventie van zerg veer jeugd in 
de eigen buurt, en het Innevatieatelier Seciaal Demein in het leven gereepen. 
Het eerste Innevatieatelier, ep het gebied van zerg, heeft in december 2015 
plaatsgevenden. Daarbij hebben Stadjers, ZZP-ers en zergaanbieders een 
grete varieteit aan ideeen en vernieuwende werkwijzen gepresenteerd. 
Initiatieven/ideeen, die gericht zijn ep deskundigheidsbeverdering, ep meer 
zeggenschap deer beweners, ep het vergreten van het seciale netwerk en ep 
het beverderen van participatie en zelfredzaamheid. Met deze epbrengsten 
werken we de kemende tijd verder. 

Veer de zemer erganiseren we een Innevatieatelier ep het gebied van 
Beschermd Wenen en Opvang. Hierbij ligt enze fecus ep het vergreten van 
de zelfredzaamheid en participatie van zeer kwetsbare inweners en het 
bereiken van een duurzame effectiviteitsverbetering en kestenreductie. 
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Met Innevatieateliers Onderwijs nedigen we enze partners uit em via pitches 
veerstellen te deen veer het gezamenlijk entpleeien van initiatieven veer 
kwaliteitsverbetering en vemieuwing van het onderwijs. Ze is breed 
draagvlak bij het enderwijsveld zelf veer in te voeren innevaties 
gegarandeerd. 

Energietransitie versnellen 

We hebben belangrijke stappen gezet naar een 'energie-neutrale stad', maar 
er is meer nedig em ever 20 jaar ze ver te zijn. De aardbevingen ten gevelge 
van de gaswinning maken de energietransitie neg dringender, maar biedt eek 
kansen veer versnelling. We richten ens niet alleen ep de preductiekant 
(wind, zen, aardwarmte) maar eek ep nieuwe toepassingsmegelijkheden en 
de petentiele entwikkelaars, respectievelijk gebruikers daarvan. Innevaties 
entstaan veelal ep het snijvlak van verschillende secteren. We stimuleren 
waar megelijk deze nieuwe verbindingen ('cress-evers') en eek, zeals 
aangegeven onder 'City of Talent' in relatie tot de arbeidsmarkt, de 
uitwisseling van expertise tussen 'nieuwe' en 'eude ecenemie'. 

Gezond in een duurzame stad 
Het intematienale cengres 'Building the Future ef Health' zet Healthy 
Ageing heger op de agenda. Ondertussen verzilveren we de kennis ever 
Healthy Ageing deer de praktische betekenis ervan te betrekken bij andere 
beleidsambities. Onze ambitie: 'De epenbare ruimte spertief, de spertieve 
ruimte epenbaar' is daar een veerbeeld van. We betrekken Healthy Ageing 
eek bij het entwikkeien van 'The Next City' en gaan na ef bestaande 
prejecten toepassingsmegelijkheden bieden die vervelgens eek een 
veerbeeldfunctie kunnen krijgen. We benutten de petentie van dit 
kennisgebied veer de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid en 
verbetering van de gezendheid van enze inweners. 

Duurzaamheid verbreden 
Het thema duurzaamheid verdiepen en verbreden we eek, mede in het kader 
van 'The Next City'. We maken daarbij gebruik van de vergezichten, zeals 
deer het Atelier Stadsbeuwmeester veer de Intematienale Architectuur-
Biennale Retterdam/IABR geschetst in "Denkbeelden veer een slimme 
energiestad ('Groningen, Nerdic City'). 

We brengen het thema duurzaamheid meer onder de aandacht en leggen 
dwarsverbanden met verschillende beleidsterreinen van mobiliteit tot spert en 
van ecenemie tet wenen en cultuur. 
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We zeeken het daarbij allereerst in kleine, concrete zaken, die niettemin tot 
de verbeelding spreken, zeals een schemmel bij een bushalte, het plaatsen van 
enkele ledlantaarns ef het inrichten van een atletiekbaantje ep straat. Onze 
waterstefvrachtwagens, als enderdeel van het gemeentelijk wagenpark en de 
reutekaart waarmee we werken aan een duurzame stad, zijn teenaangevende 
veerbeelden, die we waar dat megelijk en nuttig is eek ender de aandacht 
zullen brengen. 

3. Wat verder aandacht verdient 
Tal van andere zaken verdienen blijvende aandacht. Wij neemen u met name 
de velgende enderwerpen: 

Gemeentelijke herindeling 
Met de gemeente Ten Beer hebben we gekezen voor een herindeling waarin 
beide gemeenten samengaan. In wettelijke termen gaat het em een lichte 
samenveeging. Dat betekent feitelijk dat Ten Beer bestuurlijk en ambtelijk 
aan enze gemeente werdt teegeveegd. De herindeling zal per 1 januari 2019 
zijn beslag krijgen. 

Gedeputeerde Staten enderzeekt inmiddels de deer hen gewenste bredere 
herindeling, waarin oek Haren werdt betrekken. GS is daartoe het zegeheten 
Open Overleg gestart, een wettelijk instrument. De uitkemsten daarvan 
werden ep kerte termijn verwacht. Groningen en Ten Boer werken mee aan 
de procedure, maar heuden veer de herindeling vast aan de datum van 1 
januari 2019. 

Forum 
We heuden de dynamiek rend het Ferum vast, maken de expleitatieepgaven 
rend en werken het pregramma verder uit. 

Veiligheid 

We brengen de geerganiseerde criminaliteit beter in beeld en zergen -deer 
inzet van technelegie- veer meer veiligheid op straat. Ons succesvolle beleid 
gericht ep preventie van woninginbraken centinueren we. Teezicht en 
handhaving blijven van greet belang. 

Aardbevingen 
We creeren megelijkheden em ze nedig snel ep te kunnen schalen. Dat 
verenderstelt een flexibele erganisatie. Een aspect dat uitgebreider aan de 
erde kemt ender 'erganisatieentwikkeling'. 
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4. Organisatieontwikkeling 
De erganisatie is de afgelepen jaren veranderd. De dienstenstructuur hebben 
we achter ons gelaten. We zijn in de beleving van derden en in de beleving 
van enze medewerkers ep weg naar een gemeente, zeals ons veer egen staat. 
Maar we zijn er neg niet. 

'Kleiner groeien' 
We willen tee naar een flexibele basiserganisatie, die snel in staat is ep en af 
te schalen al naar gelang maatschappelijke ontwikkelingen dat van ens 
vragen. 'Kleiner greeien' is daarbij het metto: de erganisatieentwikkeling 
vindt plaats tegen de achtergrend van needzakelijke bezuinigingen. We zetten 
bevendien de beweging in van beleidsgericht naar actiegericht. 

Hoe vergroten we onze slagkracht? 

We willen een servicegerichte everheid zijn, die de burger centraal stelt en 
meer zeggenschap geeft. Met 'open spending' van infermatie faciliteren we 
de burger. De 'WOZ-pilet', waarmee we landelijk bezien veorep lepen, sluit 
aan ep die gedachte. 

Deze 'andere everheid' stelt andere eisen aan enze erganisatie; legt een greter 
werdend beslag ep enze capac iteit, waar de druk al heeg was, en 
verenderstelt daarem eek een andere manier van werken. Streemlijnen van 
precessen (eek veer derden van belang), meer integraal samenwerken ever de 
beleidsdomeinen been, entkekering, een scherpere prieritering (deerdat de 
erganisatie in een vreeg stadium epschaalt naar bestuurders) en een betere 
verbinding tussen bestuur en management kunnen enze slagkracht vergreten. 

Belangrijke opgaven voor de organisatie 
We investeren in verjenging van de erganisatie em de vergrijzing van ens 
medewerkersbestand en de uitstreem van kennis en kunde ten gevelge van 
pensienering ep te kunnen vangen. Daamaast zijn belangrijke epgaven veer 
de kemende twee jaar: 

• Het eutseurcen van ICT (business case); 

• Het entwikkeien van het Neerdelijk Belasting Kantoer, waarveer 

inmiddels bestuurlijke overeenstemming is; 

• Het deerentwikkelen van zaakgericht werken, waarbij we enze 

dienstverlening effectiever en efficienter erganiseren; 
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Het deerentwikkelen van het gebiedsgerichte werken, methedisch en 
precesmatig, via de Wij-teams en de gebiedsteams, gericht ep een 
gretere zeggenschap, versterken van de eigen kracht in de wijk en de 
samenredzaamheid. Daarbij houden we vast aan de uitgangspunten 
van ens cealitieakkeerd. 

5. Financieel perspectief 
We beschrijven het financieel perspectief van de gemeente ep dit moment. 
We gaan in ep het meerjarenbeeld en schetsen de knelpunten veer de 
begroting 2017. Daarbij kijken we eek naar de epiessingsmegelijkheden, die 
kunnen leiden tet een sluitend meerjarig perspectief. We gebruiken de 
kemende maanden em eplessingsrichtingen nader te enderzeeken en zicht te 
krijgen ep de enzekerheden die we nu neg hebben. We zullen bij de begroting 
2017 definitieve veerstellen aan u veerleggen. 

Het financiele meerjarenbeeld veer de kemende jaren is verbeterd ten 

epzichte van de begroting 2016 en ziet er als velgt uit: 

2017 2018 2019 2020 

Financieel meerjarenbeeld 2017-2020 5.170 3.302 1.995 1.502 

Dit meerjarenbeeld is uitsluitend gebaseerd op bestaand beleid, waarbij we 

neg geen rekening hebben geheuden met nieuwe knelpunten. Hierbij is 

sprake van een aantal enzekerheden, die we verderep beneemen. 

Als voerbereiding ep de begroting 2017 hebben we de knelpunten in beeld 
gebracht. In enderstaand everzicht zijn de knelpunten epgenemen waarveer 
wij geen eplessing zien binnen bestaande budgetten. 

2017 2018 2019 2020 
Knelpunten 3.943 823 2.251 1.747 

Knelpunten gerelateerd aan 

bezuinigingen 

13.695 5.975 5.851 4.896 

Totaal knelpunten 17.638 6.798 8.102 6.643 

Bijgaand treft u een cempleet everzicht en een teelichting ep de knelpunten 
aan. Op een aantal daarvan gaan wij hierender uitveeriger in. 
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Met de ruimte in het meerjarenbeeld alleen zijn we niet in staat deze 

knelpunten ep te lessen en een sluitende begroting te presenteren. We zien 

bevendien ep dit moment geen ruimte voor aanvullende ambities. We hebben 

er daarem veer gekezen deze nu niet aan u veer te leggen. 

Een knelpunt entstaat deer de grete incidentele epgave de kemende jaren bij 

het realiseren van de bezuinigingen. Veer het epiessen van deze incidentele 

epgave hebben we incidentele middelen nedig. Op dit moment hebben we 

hierveer alleen middelen in het weerstandsvermegen beschikbaar. Wanneer 

we kiezen veer inzet van het weerstandsvermegen, creeren we een 

afgezenderd budget, waarmee we deze epgave de kemende jaren kunnen 

epvangen. 

Een enttrekking aan het weerstandsvermegen heeft echter wel effect ep de 

ratio van het weerstandsvermegen (verderep in deze brief maken we dit 

inzichtelijk). We zullen bij de begroting 2017, die we u in ektober 2016 

aanbieden, alleen een enttrekking aan u veerleggen als we geen andere 

megelijkheden zien. In dat uiterste geval zal het versterken van het 

weerstandsvermegen eek de kemende jaren hoeg ep de agenda blijven staan. 

We zetten hierveer ender andere de helft van besteedbare resultaten in. 

Rekening heudend met de megelijkheid van een enttrekking aan het 

weerstandsvermegen, ziet het financiele perspectief er als velgt uit: 

2017 2018 2019 2020 

Totaal knelpunten 17.638 6.798 8.102 6.643 

Knelpunten t.I.v. weerstandsvermegen 12.895 5.075 4.851 3.796 

Resterende knelpunten 4.743 1.723 3.251 2.847 

Actueel meerjarenbeeld 5.170 3.302 1.995 1.502 

Saldo meerjarenbeeld -/- resterende 

knelpunten 

427 1.579 -1.256 -1.345 
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In de jaren 2019 en 2020 is nog sprake van een tekert. De kemende periede 
enderzeeken we aanvullende eplessingsrichtingen, enerzijds om de 
resterende tekerten in het financiele perspectief ep te kunnen vangen en 
anderzijds em deze eventuele enttrekking aan het weerstandsvermegen ze 
klein megelijk te kunnen houden. 

We verwachten u bij de begroting 2017 een sluitend financieel perspectief 
veer de jaren 2017-2020 te kunnen presenteren. In het verveig van deze brief 
gaan we nader in ep het meerjarenbeeld, de knelpunten en de 
eplessingsrichtingen. 

Meerjarenbeeld 

Vergeleken met het meerjarenbeeld in de begroting 2016 zien we een 
verbetering. De belangrijkste veerdelen entstaan deerdat de bijdrage aan de 
Veiligheidsregio, de rentestand en de leen- en prijsstijgingen lager uitpakken 
dan verwacht. In 2017 heuden we eenmalig rekening met dividend ever onze 
Enexis aandelen. 

We leggen het financieel meerjarenbeeld afzenderlijk ter besluitvorming aan 

uw raad veer, waarbij we alle aanpassingen beneemen en teelichten. 

We censtateren neg wel een aantal enzekerheden, zeals bij de raming van de 
uitkering in het gemeentefends, het uitwerkingsakkeord verheegde 
asielinstreem , de verslaggevingsregels veer grendexpleitaties en 
ontwikkelingen in het seciaal demein. We lichten deze hierender tee. 

Gemeentefonds 
We vinden het belangrijk te vermelden dat er in de uitkering uit het 
gemeentefends neg een enzekerheid zit. Deze heeft betrekking ep de 
Meicirculaire van het gemeentefends. Hierin werdt naar verwachting de 
herverdeling van middelen veer Velkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en 
Stedelijke vemieuwing (VHROSV) verwerkt. Deze is gebaseerd ep 
enderzeek naar de uitgaven van gemeenten veer dit cluster. Uit het enderzeek 
blijkt dat grete gemeenten met hun uitgaven ender het bedrag blijven, dat het 
gemeentefends hierveer als ijkpunt hanteert. Indien deze uitkemst werdt 
deergeveerd is het maximale structurele nadeel circa 3,6 miljeen euro. In 
2017 kan het nadeel lager uitvallen wanneer gebruik werdt gemaakt van een 
ingreeiregeling ef wanneer nadeelgemeenten een passende cempensatie 
entvangen. 
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Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom 

Onzeker is ef de inzet van enze gemeente veer de epvang van asielzeekers 
kan werden bekestigd uit de middelen die het Rijk hierveer beschikbaar stelt. 
Rijk en gemeenten hebben hierever in het Uitwerkingsakkeord verheegde 
asielinstreem afspraken gemaakt. Het is megelijk dat bevenep de 
Rijksmiddelen, binnen de gemeentebegreting 2017 aanvullende middelen 
beschikbaar gesteld meeten werden. 

Grondexploitaties 
Verder weten we neg niet hee greet het effect is van de veranderde 
verslaggevingsregels veer grendexpleitaties van maart 2016. De nieuwe 
regels beperken de teerekenbaarheid van investeringen aan grendexpleitaties 
en deen een uitspraak ever de maximale leeptijd daarvan. De censequenties 
veer de gemeente zijn niet direct eenduidig. We laten daarem scenario's 
uitwerken veer de manier waarep we met de nieuwe regels kunnen emgaan. 
Voor de begroting 2017 kijken we eek voeruit naar de herziening van de 
grendexpleitaties eind dit jaar. Wanneer we hier nadelen verwachten, 
betrekken we deze bij de besluitvorming ever de begroting. 

Sociaal domein 
Binnen het seciaal demein spelen ep dit moment ontwikkelingen die gepaard 
gaan met megelijk grete financiele censequenties. Deze zijn echter neg ze 
onzeker, dat we ep dit moment niet kunnen spreken van een knelpunt. We 
hebben ep dit moment neg maar beperkt inzicht in de geleverde zerg en het 
gebruik van afgegeven indicaties. Bevendien entbreekt een greet deel van de 
facturen van zergaanbieders. 

We kunnen op dit moment wel een aantal uitgangspunten neemen die we 

voor de begroting 2017 zullen hanteren. 
Op de eerste plaats gaan we ervan uit dat de nieuwe aanpak via WIJ teams en 
innevatiemaatregelen leidt tet transfermatie van dure naar geedkepere zerg. 
Uit het zorgbudget zijn hierveer extra middelen vrijgemaakt. 
Daarbij is de aanname gedaan dat de kesten veer WIJ teams en 
innevatiemaatregelen werden terugverdiend deer de transfermatie naar 
geedkepere zerg. De praktijk meet uitwijzen ef deze aanname juist is. 
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We gaan er met de huidige infermatie vanuit dat we de beschikbare middelen 
in de Wme-reserve nedig hebben als beheersmaatregel in de jaren 2016 en 
2017. In dat geval zeu dit betekenen dat er daama geen middelen meer 
beschikbaar zijn in deze reserve en dat we het weerstandsvermegen weer 
meeten aanvullen. 
Indien na de eventuele inzet van de reserve neg een taakstelling resteert, zal 
deze meeten werden ingevuld deer verlaging van de kesten als gevelg van 
transfermatie naar geedkepere zerg. 
Op basis van de meest recente cijfers schatten we het risice in ep 13,8 miljeen 
cure. Hierbij is rekening geheuden met de kans van eptreden en het 
structurele effect. We heuden bij het bepalen van het benedigde 
weerstandsvermegen rekening met dit risice. 

Knelpunten 

De knelpunten veer de begroting 2017 zijn veer een belangrijk deel 
gerelateerd aan bezuinigingen. 
Het greetste knelpunt heeft betrekking ep de taakstelling deer outsourcing 
ICT. In de begroting 2016 heuden we rekening met een taakstelling van 4 
miljeen in 2017 en 2018 en vanaf 2019 van 5 miljeen cure. We hebben deer 
een exteme deskundige een businesscase ep laten stellen veer de outsourcing 
van enze ICT dienstverlening. Hieruit blijkt dat we vanaf 2017 een besparing 
kunnen realiseren, die epleept tet 5,2 miljeen cure in 2022. Omdat we 
daamaast eek rekening meeten heuden met structurele kesten van circa 0,7 
miljeen cure, realiseren we een nette besparing van 4,5 miljeen. 
Om de transitie verm te kunnen geven krijgen wij de komende jaren wel te 
maken met project- en frictiekesten. De project- en frictiekosten ever de 
periede 2017 tot en met 2020 kemen in totaal op 6,4 miljoen euro. Voor 2017 
gaat het om 2,9 miljoen euro. 
Er entstaat ook een nadeel omdat we de taakstelling niet zo snel kunnen 
realiseren als waar we in de begroting 2016 mee hebben gerekend. Tot en met 
2020 leidt dit tot een knelpunt van 7.4 miljoen euro (voor 2017 3.3 miljoen 
euro). Voor de begroting 2017 actualiseren we de businesscase. Dit kan 
leiden tot een aanpassing van de exacte cijfers. 

Andere knelpunten, die zijn gerelateerd aan de bezuinigingen, zijn de kosten 
die gemaakt moeten worden voor het realiseren van het Neerdelijk 
Belastingkantoor en het niet realiseren van een besparing op subsidies door 
uitvoering van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse. 
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Oplossingsrichtingen 

Met een enttrekking aan het weerstandsvermegen zijn we in staat de 

incidentele epgave veer de kemende jaren te dekken. Vanzelfsprekend heeft 

dit een effect ep de ratio van het weerstandsvermegen. Deze gaat dan met 

circa 0,13 naar beneden. 

Tegelijk met deze brief entvangt u eek de geactualiseerde kademota 

weerstandsvermegen. In de kademota deen we een aantal 

wijzigingsvoorstellen die effect hebben ep de ratio. Indien u onze veerstellen 

everneemt, leidt dit tet een verheging van het beschikbare 

weerstandsvermegen en daarmee tet een verbetering van de ratio. 

Rekening heudend met de genoemde ontwikkelingen en indien u de 

veerstellen in de kademota everneemt, kemt de ratio veer de kemende jaren 

op: 

2017 2018 2019 2020 

Ratio weerstandsvermegen 0,90 0,90 0,91 0,91 

De komende periede enderzeeken we aanvullende eplessingsrichtingen. Een 

heeft betrekking ep de doorberekening van het effect van bezuinigingen in 

tarieven. We zullen nagaan ef het megelijk en wenselijk is dit via een 

verheging van de tarieven geheel of gedeeltelijk te cempenseren. Graag horen 

we uw epvatting ever deze epiessingsrichting. 

We kijken ook naar de megelijkheid de doorberekening ep andere enderdelen 

niet deer te geven, bijveerbeeld in de tarieven veer dienstverlening aan 

derden ef cemmerciele tarieven. 
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Om nieuwe ambities te kunnen realiseren zullen we kijken naar de 
beschikbare middelen voor onze huidige ambities. We denken hierbij onder 
andere aan de intensiveringsmiddelen en de neg resterende ISV middelen. 
Veer de ISV middelen brengen we bij de begroting in beeld heeveel ISV 
middelen we neg beschikbaar hebben en welke prejecten daaruit gefinancierd 
worden. We zullen deze prejecten kritisch bekijken en deze afzetten tegen 
andere ambities ep het gebied van stedelijke ontwikkeling, waaronder de 
eventuele verming van een investeringsfends. 

Met vriendelijke greet, 
burgemeester en wetheuders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Bijiage 1: Overzicht knelpunten begroting 2017-2020 

nr omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Knelpunten 
1 Financiering teamleider OOV 115 115 115 115 

2 Verhoging Energiebelasting 70 70 70 70 

3 Bijdrage netwerkregie-organisatie Gemeenschappelljke BackOffice 70 

4 Bijzondere Bijstand 1.400 

5 Schuldhulpverlening 318 318 318 318 

6 Verbeterplan Veilig thuis Groningen 200 200 200 200 

7 Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) 1.257 1.020 

Groot onderhoud en vervangingen (structureel) 231 524 

8 Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet -500 

9 Campusdiep 120 120 60 

10 Plankosten Spoorse projecten en Oosterhamrikzone/ Gerrit Krolb 1.650 

Subtotaal 3.943 823 2.251 1.747 

Knelpunten gerelateerd aan bezuinigingen 
11 Outsourcing ICT 6.250 3.680 2.560 1.280 

12 Terugloop omzet detachering SW 400 500 600 700 

13 Bijdrage in uitvoerlngstekort oud iederz 400 400 400 400 

14 Taakstelling Noordelijk Belastingkantoor 750 

Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor 3.105 160 160 

15 Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT 95 731 1.116 

Weglekeffect bezuinigingen op de organisatie 790 1.140 1.400 1.400 

16 Niet realiseren verlaging uitgaven door uitvoering MKBA 2.000 

Subtotaal 13.695 5.975 S.851 4.896 

Totaal knelpunten 17.638 6.798 8.102 6.643 
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BijIage 2: Toelichting bij de knelpunten en knelpunten gerelateerd aan bezuinigingen 

KNELPUNTEN 

1. Financiering teamleider openbare orde en veiligheid (OOV) 
Op het gebied van openbare orde en veiligheid zien we de taken en complexiteit voor de 
gemeente toenemen. De burgemeester heeft hier op stedelijk, regionaal en nationaal niveau 
een belangrijke rol. Daarom is gekozen voor een stevige inhoudelijke aansturing van het team 
OOV en een inhoudelijk aanspreekpunt voor de burgemeester. De kosten zijn 115 duizend 
euro structureel 

2. Verhogen energiebelasting 
Voor de uitvoering van het programma Sport en bewegen is het noodzakelijk 
sportaccommodaties beschikbaar te stellen. Dit brengt ook kosten voor het gebmik van 
energie met zich mee. Op het energieverbruik wordt een verhoging van de energiebelasting 
doorgevoerd. Dit doet zich vooral voor bij de zwembaden. De kosten zijn 70 duizend euro 
structureel. 

3. Bijdrage netwerkregie-organisatie Gemeenschappelijke BackOffice Inkomen 2017 
Bij de uitvoering van de bijstand wordt landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke backoffice inkomen (GBI). De gemeente Groningen is een van de 
deelnemende gemeenten. De kosten van de netwerkregie-organisatie GBI wordt op basis van 
het aantal inwoners over de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor de gemeente Groningen 
is de bijdrage voorlopig vastgesteld op 70 duizend euro per jaar. De kosten na 2018 betrekken 
we bij de te besparing die we verwachten te realiseren door de vorming van de GBI. De 
kosten voor 2017 vormen nog een knelpunt. 

4. Bijzondere Bijstand 
In 2015 hadden wij een tekort op de bijzondere bijstand van 1 miljoen euro. De stijging deed 
zich vooral voor op het gebied van bewindvoering en aanvullende bijstand. In de eerste 
maanden van 2016 zien we een verdere stijging van 60 duizend euro ten opzichte van 
dezelfde periode in 2015. Als deze lijn zich doorzet verwachten we in 2017 een tekort van 1,4 
miljoen euro. 

5. Schuldhulpverlening 
We zien binnen de activiteiten van schuldhulpverlening op meerdere onderdelen knelpunten 
ontstaan als gevolg van extra instroom van klanten. Ook de dienstverlening in de wijken 
draagt hieraan bij. Onderstaand geven we een korte toelichting voor de verschillende 
onderdelen. 

Het aantal aanmeldingen voor de eurocoach (consulent speciaal gericht op jongeren met 
schulden) ligt hoger dan we op dit moment aankunnen. Om de toenemende vraag te kunnen 
bedienen is extra formatie nodig. Hiermee kan de wachtlijst worden weggewerkt. 



 

Collegebrief - Voorjaarsnota 2016

138

Voor de Schuldregeling is het aantal klanten de afgelopen maanden gestegen. Daarnaast 
verwachten we ook in de komende maanden nog een stijging. Ook hiervoor hebben we extra 
formatie nodig. 
Het aantal klanten budgetbeheer is de afgelopen maanden met meer dan 40% gestegen. 
Hierdoor is vertraging opgelopen in het opstarten van de instroom in budgetbeheer. We 
verwachten dat de toename zich dit jaar voortzet. Vertraging brengt onnodige 
maatschappelijke kosten met zicht mee. Voor de opvang van de stijging van het aantal 
budgetklanten is een uitbreiding van formatie nodig. 

Om de ambities uit het Plan schuldhulpverlening 2016-2020 en het Preventiejaarplan 2016 te 
kunnen verwezenlijken is extra formatie voor preventie nodig. In totaal denken we 4,5 FTE 
extra formatie nodig te hebben. De kosten hiervan zijn 318 duizend euro. 
Om inzicht te krijgen in de kosten en baten gaan we een business case opstellen voor 
(preventie) schuldhulpverlening. 

6. Verbeterplan Veilig Thuis Groningen 
In ektober 2015 heeft de landelijke inspectie onderzoek gedaan naar het functioneren van 
Veilig Thuis Groningen. Uit het rapport blijkt dat Veilig Thuis Groningen op 11 van de 24 
punten onvoldoende scoort, zeals op de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid, op de 
registratie van meldingen en op de capaciteit om alle meldingen aan te kunnen. Er ligt nu een 
verbeterplan met diverse maatregelen. Een belangrijke constatering is dat er zowel op 
meldingen huiselijk geweld als op meldingen kindermishandeling meer uitvoeringscapaciteit 
nodig is. 
Veilig Thuis wordt gefinancierd vanuit jeugdbudgetten (via de RIGG) en vanuit de WMO 
(Decentralisatie uitkering huiselijk geweld). Voor het WMO deel bedraagt het tekort voor de 
gemeente Groningen circa 200 duizend euro structureel. 

7. Groot onderhoud en vervangingen veerzieningen openbare ruimte 
De komende jaren zijn diverse veerzieningen in de openbare ruimte aan vervanging toe. De 
kosten voor onderhoud in de eindfase worden te hoeg worden of de voorziening is technisch 
is afgeschreven. De onderhoudsbudgetten zijn niet voldoende om deze 
vervangingsinvesteringen te kunnen dekken. Daarnaast censtateren we knelpunten en risice's 
op het gebied van groot onderhoud. 
In 2011 is een inventarisatie gemaakt van het aanvullende groot onderhoud en de 
vervangingen die in de periode 2012 - 2021 nodig zijn. Deze periode is verlengd tot 2022. 
Vanaf 2012 zijn middelen beschikbaar gesteld waarmee de maatregelen tot en met 2018 
kunnen worden uitgevoerd. 
Na 2018 zijn geen middelen meer beschikbaar voor investeringen in groot onderhoud en 
vervanging. Het gaat om een structurele component voor vervangingsinvesteringen en een 
incidentele component voor groot onderhoud. 
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Het gaat om de volgende onderdelen: 
Het openbaar Verlichtingsnet is technische afgeschreven. Dat leidt tot een toename van 
storingen. De elektriciteitskabels moeten vervangen worden. Ook voor armaturen en masten is 
een vervangingsopgave opgesteld. 
De komende jaren moeten onderdelen van een aantal beweegbare bruggen en viaducten 
worden vervangen. Daarnaast moeten meerdere houten bruggen gerepareerd worden of 
worden vervangen door stalen bmggen. De kademuren en beschoeiingen van de Groninger 
watergangen zijn op diverse plaatsen toe aan groot onderhoud of vervanging. 
Voor verharding zijn maatregelen nodig voor vervanging en aanleg van fundering. Daarnaast 
zijn op termijn de kosten voor groot onderhoud / vervanging van geluid reducerend asfalt 
hoger omdat de levensduur korter is dan gewoon asfalt. 
In de afgelopen jaren zijn speeltoestellen geplaatst. De komende jaren dienen de eerste 
vervangingen zich aan. 
Uit een in 2013 uitgevoerde inspectie van de openbare recreatievoorzieningen in de stad 
bleek dat diverse onderdelen in de komende jaren aan groot onderhoud of vervanging toe zijn. 

Er is voor de jaren 2019 en 2020 samen een bedrag van 9,287 miljoen euro nodig voor 
vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten daarvan zijn 0,524 miljoen. 
Daarnaast is in 2019 en 2020 nog 2,8 miljoen euro incidenteel nodig voor groot onderhoud. 
De incidentele middelen in 2019 en 2020 en de vrijval van de eerste jaarschijf van de 
structurele bedragen tellen samen op tot 2,8 miljoen euro (1,257 -i- 0,231 -I- 1,020 -i- 0,293 = 
2,8 miljoen euro). 

8. Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet 
In de meerjarenbegroting wordt voor de jaren 2017-2019 uitgegaan van lagere lasten door 
kortlopende financiering aan te trekken voor de lange financieringsbehoefte (binnen de mimte 
die de korte mismatchlimiet biedt). Het gaat om 500 duizend euro per jaar. Voor de jaarschijf 
2020 kan op basis van de huidige inzichten hier ook van worden uitgegaan. Dit leidt tot een 
lagere kosten in 2020. 

9. Campusdiep 
In de begroting 2016 is een bedrag van mim 700 duizend euro opgenomen voor diverse 
vormen van kwetsbare jongeren huisvesting. Dit is exclusief het onderdeel Campusdiep dat de 
afgelopen jaren uit incidentele budgetten Participatie, Armoede en Opvang is gedekt. Hier 
zitten jongeren die zijn of dreigen af te glijden (geen werk, schulden, stop school). Door de 
nieuwe beleidskaders kan het niet meer worden gedekt uit de budgetten Armoede en 
Participatie. Nieuwe wegen onder de WMO worden onderzocht. 
Er wordt onderzocht hoe het Campusdiep effectiever kan worden ingezet en waar mogelijk 
kan worden afgebouwd. Dit kost tijd en in de tussenliggende periode is de huidige huisvesting 
nodig tot en met 2019. De benodigde middelen zijn 120 duizend euro in 2017 en 2018 en 60 
duizend euro in 2019. Hiermee kan de voorziening verantwoord worden afgebouwd. 
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10. Plankosten Spoorse projecten en Oosterhamrikzone/ Gerrit Krolbmg 
Spoorse projecten 
Voor het Hoofdstation is samen met partners in de regio een plan gemaakt. Om de zuidzijde te 
transformeren tot een aantrekkelijke emgeving liggen er nu goede kansen. Komende 
anderhalf jaar moeten hiervoor belangrijke stappen worden gezet. Hiervoor is een plankosten 
budget van 1,5 miljoen euro tot eind 2017 nodig. 
Verder is er voor andere spoorse prejecten een bedrag voor plankosten nodig van 50 duizend 
euro. Dit is voor de extra Spoorlijn Groningen Leeuwarden (ESGL). Dit is een project dat 
door externe partijen wordt getrokken en waarbij de gemeente moet zorgen dat de 
gemeentelijke belangen worden meegewogen. 

Oosterhamrikzone / Gerrit Krolbrug 
Voor de vervolgfase Oosterhamrikzone (de variantenanalyse) en de vervanging van de Gerrit 
Krolbmg worden plankosten gemaakt. De totale plankosten bedragen 500 duizend euro. De 
plankosten kunnen we dekken uit beschikbare ISV middelen. 
Daarnaast maken we kosten voor de bestemmingsplan procedure. Met de provincie hebben 
we afgesproken dat wij de kosten voor de bestemmingsplanprocedure voor onze rekening 
nemen. Deze kosten bedragen 100 duizend euro. Deze kosten zijn meegenomen in dit 
knelpunt. 
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Knelpunten gerelateerd aan bezuinigingen 

11. Outsourcing ICT 
In de begroting houden we rekening met een bezuinigingstaakstelling van 5 miljoen euro door 
outsourcing van de ICT-dienstverlening. Adviesbureau Quint heeft in 2015 onderzocht op 
welke wijze deze taakstelling gerealiseerd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat de 
taakstelling voor een belangrijk deel behaald kan worden. Outsourcing levert volgens de 
businessecase van Quint een netto besparing op van 4,5 miljoen euro stmctureel. De totale 
doorlooptijd van de businessecase is 7 jaar. In onderstaande tabel is het verloop van de 
besparing opgenomen. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Besparing -1.438 -2.313 316 2.436 3.721 4.267 4.517 11.506 

Bezuiniging (1ST - SOLL) -478 1.163 2.883 4.003 4.968 5.137 5.236 22.912 

Harmonisatie 

- • 
-300 -300 -300 -300 -300 -300 -1.800 

Risicobudget (hidden services) - -250 -350 -350 -350 -350 -350 -2.000 

Frictiekosten - -1.527 -767 .«17 -596 -219 -69 -3.796 

Prejjectkosten -960 •1.400 -1.150 -300 - - - -3.810 

In onderstaande tabel is de besparing tegenover de taakstelling gezet. Dit geeft inzicht in de 
aanvullende dekkingsopgaven voor de komende jaren. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Besparing -1.438 -2.313 316 2.436 3.721 4.267 4.517 11.506 
Te realiseren bezuiniging ICT 
Dekking taal<stellingen (obv notititie werkconferentie 

0 
1438 

-5000 
1062 

-5000 
1000 

-5000 -5000 -5000 -5000 

Totale taakstelling 1438 -3938 -4000 -5000 -5000 -sooo -5000 •2S500 

Dekkingsopgave voor beslultnota 0 -6251 -3684 -2564 -1279 -733 -483 -14994 

De aanvullende dekkingsopgave wordt enerzijds veroorzaakt door project- en frictiekosten en 
anderzijds door het niet volgens planning realiseren van de structurele 
bezuinigingstaakstelling. In de voorjaarsbrief staat een uitgebreide toelichting op dit knelpunt. 

De aanvullende dekkingsopgave is een momentopname. Deze wordt periodiek geactualiseerd. 
De exacte omvang van de besparing is onder andere afhankelijk van de concrete 
aanbestedingen (m.n. frictiekosten personeel), fasering van de outsourcing na besluitvorming 
en nader onderzoek naar de projectkosten. De komende periode zal de businesscase worden 
geactualiseerd. 

12. Terugloop omzet detachering SW 
De totale geraamde opbrengst uit SW detacheringen in de begroting 2016 bedraagt 6,8 
miljoen euro. Op basis van facturatie over de eerste twee maanden van 2016 bedraagt de 
verwachte omzet over 2016 6,2 miljoen euro. Daarnaast ramen we de vergoeding van 
begeleidingskosten voor het plaatsen van mensen op afspraakbanen op 0,3 miljoen euro. De 
totale verwachte opbrengst over 2016 komt daarmee op 6,5 miljoen euro. 
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Ten opzichte van de begroting levert dit een knelpunt op van 0,3 miljoen euro. De daling 
heeft te maken met de uitstreem van SW medewerkers maar ook door de stijging van de 
gemiddelde leeftijd. Dit leidt tot een hoger ziekteverzuim, lagere productiecapaciteit 
enzovoort. Een deel van de medewerkers is niet meer detacheerbaar en zal bij beschut werken 
worden geplaatst of via de zogenaamde ondergrens uitstromen. 

Bij de berekening van de verwachte omzetdaling is als uitgangspunt genomen dat het aantal 
SW medewerkers met 5% per jaar gaat dalen. Daartegenover verwachten we een stijging van 
de inkomsten voor begeleiding van mensen op een afspraakbaan. Per gerealiseerde 
afspraakbaan entvangen we 4 duizend euro. Het gemiddelde aantal afspraakbanen loopt de 
komen de jaren op van 75 in 2016 naar 275 in 2020. 

De verwacht ontwikkeling van de omzet voor de komende jaren ziet er als velgt uit. 

Begroting 
2016 

Prognose 
2016 

2017 2018 2019 2020 

Omzet 
detachering 

6.400 6.200 5.900 5.600 5.300 5.000 

vergoeding 
afspraakbanen 

400 300 500 700 900 1.100 

Totaal omzet 6.800 6.500 6.400 6.300 6.200 6.100 

Afwijking t.o.v. 
begroting 2016 

-300 -400 -500 -600 -700 

We laten de organisatie en uitvoering van de SW in Groningen enderzeeken. Dit onderzoek 
kan aanbevelingen opleveren om de omzet en kosten te beinvloeden. Mogelijk kan op basis 
daarvan het nu geschetste beeld nog worden bijgesteld. 

13. Bijdrage in uitvoerlngstekort oud iederz 
Afgesproken is om vanuit werk en maatschappelijke participatie een bijdrage van 0,5 miljoen 
euro te leveren voor het epiessen van het uitvoerlngstekort van bij de sociale werkvoorziening 
(een kwart van het uitvoerlngstekort van 2 miljoen euro). Door de temgloop van de SW 
detacheringen verwachten we hiervan 100 duizend euro te kunnen realiseren. Dit leidt tot een 
stmctureel knelpunt van 0,4 miljoen euro vanaf 2017. 

14. Noordelijk Belastingkantoor (NBK) 
In de begroting is voor de vorming van een noordelijk belastingkantoor (NBK) vanaf 2017 
een structurele bezuiniging van 750 duizend euro opgenomen. Op basis van het bedrijfsplan 
zal de oprichting van het NBK een besparing van 1,7 miljeen euro opleveren. Het aandeel 
voor de gemeente Groningen hierin is 935 duizend euro. Een deel van de besparing leidt tot 
lagere tarieven voor burgers en bedrijven (afvalstoffenheffing en rioolheffing). In de 
begroting is hier rekening mee geheuden, zodat de stmcturele besparing van 750 duizend euro 
kan worden gerealiseerd. 
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Er entstaat een knelpunt omdat we de besparing in 2017 nog niet kunnen realiseren en door 
eenmalige project- en frictiekosten. 
Door vertragingen in de onderzoeksfase en het besluitvormingstraject is de beoogde 
startdatum van het Noordelijk Belastingkantoor niet 1 januari maar 1 juli 2017. Omdat 
gemeente en waterschap hun aanslagen dan al verzonden hebben, betekent dit, dat de 
bezuiniging van 750 duizend euro in 2017 niet gerealiseerd kan worden. In de coUegebrief 
over de veertgang Noordelijk Belastingkantoor is aangegeven dat we deze ontwikkeling 
betrekken bij de voorbereiding van de gemeentebegreting 2017. 
Daarnaast brengt de oprichting van het NBK incidentele project- en frictiekosten met zich 
mee, waarmee nog geen rekening is rekening geheuden. In totaal komen deze kosten op 6,35 
miljoen euro, het aandeel van de gemeente Groningen hierin is 3,4 miljoen euro. 

15. Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT 
Weglekeffect bezuiniging op de organisatie 

Outsourcing 
Outsourcing levert volgens de businesscase van Quint een netto besparing op van 4.5 miljoen 
euro structureel. De totale doorlooptijd van de businesscase is 7 jaar. Voor een deel leiden 
deze besparingen tot lagere tarieven. De besparingen die weglekken naar lagere tarieven 
kunnen niet worden ingezet voor de bezuinigingen. 
Het weglekpercentage van de betreffende directie bedraagt 30%. Het weglekeffect voor de 
komende jaren is als volgt: 
Jaar Besparing Weglekpercentage Weglek 
2017 -2.313 30% 
2018 -1-316 30% -95 
2019 -1-2.436 30% -731 
2020 -1-3.721 30% -1.116 

In 2017 moeten extra kosten worden gemaakt. Deze kosten kunnen deels worden 
toegerekend aan de tarieven. Dit zou echter leiden tot een stijging van de woonlasten boven 
de loon- en prijs cempensatie. 

Bezuinigingen op de organisatie 
In febmari hebben we een besluit genomen over de hoofdlijnen van het invullen van de 
bezuinigingsopgave op de organisatie. Daarbij zijn de bezuinigingen nadmkkelijk gekoppeld 
aan de doorontwikkeling naar een kleinere en wendbare organisatie. 
De bezuinigingen leiden tot weglekeffecten. De hoogte is afhankelijk van de specifieke 
maatregelen. Er is een inschatting gemaakt op basis van het standaard weglekpercentage voor 
de gehele gemeente. Dit leidt voor 2017 tot een knelpunt van 1,2 miljoen euro, oplopend tot 
stmctureel 1,8 miljoen euro vanaf 2019. 
Vanuit veergaande begrotingen is nog een structureel budget beschikbaar voor het epvangen 
van weglekeffecten van circa 400 duizend euro. Deze post is in mindering gebracht op het 
knelpunt. Daarmee komt het knelpunt voor 2017 op 0,8 miljoen euro, oplopend tot structureel 
1,4 miljoen euro vanaf 2019. 



 

Collegebrief - Voorjaarsnota 2016

144

16. Niet realiseren verlaging ep gemeentelijke uitgaven door uitveering MKBA op alle 
subsidies en everige uitgaven niet zijnde organisatiekosten 

In de begroting 2016 is een taakstelling opgenomen om op basis van het inzicht in de 
maatschappelijke kosten en baten de gemeentelijke uitgaven met stmctureel 2 miljoen euro te 
verlagen vanaf 2017. 
De MKBA wordt op dit moment uitgevoerd. De MKBA levert niet direct het inzicht op dat 
bepaalde subsidies verminderd of beeindigd kunnen. Uit de MKBA komen wel 
megelijkheden naar voren om de effectiviteit van subsidies te vergroten. Uiteindelijk is de 
uitkemst van de MKBA input veer politieke keuzes t.a.v. subsidies en eventuele 
bezuinigingen hierop. Hiervoor zullen nog wel verdiepingsslagen n.a.v. deze MKBA plaats 
moeten vinden. Voor 2017 zal dit naar verwachting nog niet leiden tot de begrote besparing 
van 2 miljoen euro m.i.v. 2017. 

8 
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1. Inleiding 
 
In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiële 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 financiële ruimte. De financiële ruimte wordt beïnvloed 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 2016 aan uw raad hebben voorgelegd.  
 
De laatst bekende informatie vanuit het gemeentefonds (decembercirculaire 2015) is verwerkt in het 
meerjarenbeeld. Eind mei of begin juni 2016 verschijnt naar verwachting een nieuwe gemeentefonds 
circulaire. De effecten die hieruit voortvloeien verwerken we in de gemeentebegroting 2017. 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 2016 ziet er als volgt uit: 

             (bedragen x € 1.000) 
 2017 2018 2019 2020 

Saldo mjb bij begroting 2016 0 0 0 1.173 

Actueel meerjarenbeeld 5.170 3.302 1.995 1.502 

     

Verschil 5.170 3.302 1.995 329 

 
In 2017 verbetert het financiële beeld ten opzichte van het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 
2016 met 5,2 miljoen euro. De afwijkingen zijn: 
 

1 Invoering Vennootschapsbelasting 175 

2 Implementatie omgevingswet -450 

3 Nominale ontwikkelingen 900 

4 OZB opbrengst 27 

5 Logiesbelasting 60 

6 Rente effecten 1.423 

7 Vrijval kapitaallasten 995 

8 Resultaat uitruil incidenteel/structureel 287 

9 Jaarlijkse inkomsten Enexis 1.187 

10 Gebouwenbeveiliging -120 

11 Overgangsregeling grenscorrectie Meerstad -70 

12 BTW op riolering 340 

13 Veiligheidsregio 948 

14 Inkomstenderving leges publiekszaken/ burgerzaken -540 

15 Overige ontwikkelingen 8 

 
Totaal afwijkingen 5.170 

 

De verbetering van het meerjarenbeeld in 2017 met 5,2 miljoen euro wordt grotendeels veroorzaakt 
door rente effecten en het incidenteel opnemen van de verwachte dividend opbrengst vanuit Enexis. 
 
In hoofdstuk 3 worden de verschillen met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2016 
toegelicht.   
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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 financiële 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 beïnvloedbaar; 
 de (negatieve) financiële 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 2017 gaat 
het met name om het terugramen van een aantal incidentele posten die zijn opgenomen in de 
gemeentebegrotingen 2015 en 2016 en de middelen in de meerjarenbegroting voor de jaarschijven 
2017-2019. 
 
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 
Op basis van de cao 2016 die loopt tot 1 mei 2017 houden we voor 2017 rekening met een 
loonstijging van 1,2%. In de cao is een loonsverhoging van 0,4% vastgesteld over de eerste vier 
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maanden van 2017. Voor de resterende acht maanden over 2017 gaan we uit van een evenredige 
loonstijging. Dit leidt tot een verwachte loonstijging van 1,2% over 2017. Voor de sociale lasten 
houden we rekening met een stijging van 0,5% op basis van de huidige inzichten.  
 
Prijsontwikkeling 
De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsmutatie materiële overheidsconsumptie. Voor 2017 
houden we conform de informatie van het Centraal Planbureau rekening met een prijsontwikkeling 
van 1,2 procent. 
 
Nominale compensatie 
Voor de toekenning van de nominale compensatie telt de loonontwikkeling mee voor 80 procent en 
de prijsmutatie voor 20 procent.  
 
In de nominale compensatie zit een ‘factor incidenteel’ die bestemd is voor compensatie van 
gestegen lonen van medewerkers voor toegekende periodieken. Door de compensatie van de 
afgelopen jaren hebben de organisatie onderdelen voldoende geld beschikbaar om alle functies c.q. 
medewerkers het maximum salaris van hun functionele schaal te kunnen betalen. De factor 
incidenteel kan daarom vervallen. Dit levert ten opzichte van voorgaande begrotingen een verlaging 
van het percentage nominale compensatie op van 0,32% ((0,57%*0,8)-0,13%). Als gevolg hiervan 
daalt het benodigde budget voor nominale compensatie. De besparing  die hierdoor ontstaat wordt 
ingezet ter invulling van de bezuinigingen op de organisatie. De verlaging van het percentage voor 
nominale compensatie leidt eveneens tot een  lagere stijging van tarieven (zoals de OZB).  
 
Dit leidt voor 2017 tot het volgende percentage voor de nominale compensatie: 
 

Nominale compensatie Perc.  Factor Percentage 

Loon 1,70% 80% 1,36% 

Prijs 1,20% 20% 0,24% 

Totaal   1,60% 

 
Tarieven 
De tarieven (waaronder de OZB) wordt aangepast met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met 
de nacalculaties over de twee voorgaande jaren. Het stijgingspercentage 2017 is zonder nacalculatie 
1,60%. Dit percentage gecorrigeerd met de nacalculaties over 2015 (-0,06%) en 2016 (-0,50%) komt 
uit op 1,04%.  
 

Stijging tarieven  2017 

Tariefstijging 2017  1,60%  

Nacalculatie 2015 (0,71 i.p.v. 0,77) -0,06%  

Nacalculatie 2016 (2,22 i.p.v. 2,72)  -0,50%  

Totaal tariefstijging 2017  1,04% 

 
Rente 
Voor 2017 worden de volgende rentepercentages gebruikt: 

Gehanteerde rentepercentages 2017 

Rente langlopende leningen 1,50% 
Rente reserves en voorzieningen 0,80% 
ROP 2,30% 
Exploitatie credit 0,00% 
Exploitatie debet 0,90% 
Rekening courant faciliteit derden 0,00% 
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De percentages van 2017 worden ook toegepast op de volgende jaren, met uitzondering van de 
rente langlopende leningen. Deze stijgt jaarlijks met 0,20% 
Het ROP wordt (conform de bestaande werkwijze) vastgesteld met een verwacht resultaat van circa 
nul over vier jaar.  
 
Algemene uitkering 
De actualisatie van de algemene uitkering is gebaseerd op de laatst ontvangen gemeentefonds 
circulaire. De laatst ontvangen circulaire betreft de decembercirculaire 2015.  
 
Nieuwe informatie over de ontwikkeling van de accressen wordt verwacht in de meicirculaire 2016 
over het gemeentefonds.   
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3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2016 
 
Het laatste meerjarenbeeld is opgesteld bij het opstellen van de gemeentebegroting 2016. Het 
actuele meerjarenbeeld wijkt af van de vorige raming. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
verschillen toegelicht. 
 
Het financiële meerjarenbeeld is in 2017 verbeterd ten opzichte van het meerjarenbeeld zoals dat is 
opgenomen in de begroting 2016. In 2018-2020 is ook sprake van een verbetering, met name 
veroorzaakt door de structurele doorwerking van het positieve effect op de nominale 
ontwikkelingen, de lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio en rente ontwikkelingen. De verschillen 
bedragen op totaalniveau per jaar: 
 

             (bedragen x € 1.000) 
 2017 2018 2019 2020 

Saldo mjb bij begroting 2016 0 0 0 1.173 

Actueel meerjarenbeeld 5.170 3.302 1.995 1.502 

     

Verschil 5.170 3.302 1.995 329 

 
De afwijkingen per jaar bestaan uit de volgende onderdelen. 
 
    2017 2018 2019 2020 

  Effect voorgaand jaar 0 5.170 3.302 1.995 

1 Invoering Vennootschapsbelasting 175 0 0 -450 

2 
Terugloop inkomsten door verlenging geldigheidsduur 
reisdocumenten 

0 -117 -306 -125 

3 Implementatie omgevingswet -450 0 200 0 

4 Overgangsregeling grenscorrectie Meerstad -70 70 0 0 

5 Veiligheidsregio 948 582 0 0 

6 Inkomstenderving leges publiekszaken/ burgerzaken -540 65 55 80 

7 Nominale ontwikkelingen 900 -400 -400 -400 

8 OZB opbrengst 27 65 68 -25 

9 Logiesbelasting 60 0 0 0 

10 Rente effecten 1.423 -811 645 -719 

11 Vrijval kapitaallasten 995 0 -995 0 

12 Resultaat uitruil structureel/ incidenteel 287 0 0 0 

13 Jaarlijkse inkomsten Enexis 1.187 -1.187 0 0 

14 Gebouwenbeveiliging -120 0 0 0 

15 BTW op riolering 340 -130 -130 0 

16 
Structurele doorwerking jaarschijf 2019 voorgaande 
begrotingen 

0 0 -423 0 

17 Overig 8 -5 -21 -27 

  Totaal verschil 5.170 3.302 1.995 329 

 
Onderstaand worden de afwijkingen toegelicht. 
 
1. Invoering Vennootschapsbelasting (voordeel 175 duizend euro) 
Bij de begroting 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor werkzaamheden in het kader van de 
invoering van de Vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2016. Voor 2016 is een budget beschikbaar 
gesteld van 375 duizend euro, voor de jaren 2017 – 2019 is een jaarlijks budget beschikbaar gesteld 
van 450 duizend euro. Uit actualisatie van het benodigde budget blijkt dat structureel 275 duizend 
euro benodigd is voor de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding en budget voor inhuur van externe 
fiscale deskundigheid. Dit betekent dat in de jaren 2017 – 2019 jaarlijks 175 duizend euro kan 
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vrijvallen en vanaf 2020 een structureel budget van 275 duizend euro benodigd is (het jaarlijkse 
voordeel van 175 duizend euro vervalt vanaf 2020). 
 
2. Terugloop inkomsten door verlenging geldigheidsduur reisdocumenten  
In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Als gevolg hiervan 
dalen de inkomsten uit reisdocumenten de eerste jaren. Naar verwachting stijgen de inkomsten 
vanaf 2024 weer incidenteel onder invloed van de tien jaarcyclus. Als gevolg hiervan lopen de 
inkomsten terug met bijna 0,2 miljoen euro in 2018 tot maximaal 0,9 miljoen euro in 2023. Een deel 
van de derving van inkomsten wordt goedgemaakt door de personele capaciteit aan te passen aan de 
productie. Per saldo resteert een tekort van 117 duizend euro in 2018 dat oploopt tot 548 duizend 
euro in 2020.  
 
3) Implementatie omgevingswet (nadeel 450 duizend euro) 
De Omgevingswet zal 31 december 2018 in werking treden. De invoering heeft grote gevolgen voor 
ons beleid maar ook voor onze processen rondom vergunningverlening, toetsing en handhaving. 
Daarnaast wordt van ons verwacht dat we 100% digitaal kunnen werken en dat alles digitaal 
beschikbaar is. De invoeringskosten bedragen naar verwachting in 2017 en 2018 jaarlijks 450 duizend 
euro. Vanaf 2019 is vooralsnog structureel 250 duizend euro per jaar benodigd. Op basis van het 
recent (april 2016) afgesloten hoofdlijnenakkoord over de omgevingswet zal deze post in aanloop 
naar de begroting 2017 worden geactualiseerd. 
 
4. Overgangsregeling grenscorrectie Meerstad (nadeel 70 duizend euro) 
Bij de grenscorrectie Meerstad per 1 januari 2017 is een overgangsregeling afgesproken voor de OZB 
voor bedrijven en voor de hondenbelasting. Deze regeling kost incidenteel in 2017 circa 120 duizend 
euro, waarvan de gemeente Slochteren 50 duizend euro betaalt.  De kosten voor de gemeente 
Groningen bedragen hierdoor 70 duizend euro.  
 
5. Veiligheidsregio (voordeel 948 duizend euro) 
De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio is gebaseerd op de fictieve bijdrage die iedere 
gemeente binnen de Veiligheidsregio ontvangt in het gemeentefonds voor kosten van de brandweer 
en rampenbestrijding. Doordat in 2015 en 2016 groot onderhoud is gepleegd aan het gemeentefonds 
is de fictieve bijdrage die voor dit onderdeel ontvangen wordt in het gemeentefonds gewijzigd. De 
verdeling van de middelen vanuit het gemeentefonds sluit nu weer beter aan met de werkelijke 
uitgaven. De gemeente Groningen krijgt minder middelen in het gemeentefonds voor het cluster 
brandweer en rampenbestrijding. Als gevolg hiervan daalt naar verwachting de bijdrage van 
Groningen aan de Veiligheidsregio in 2017 met 948 duizend euro en vanaf 2018 structureel met 
jaarlijks 1,53 miljoen euro. Definitieve besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage volgt voor de 
zomer. Eventuele wijzigingen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017.  
 
6. Inkomstenderving leges publiekszaken/ burgerzaken (nadeel 540 duizend euro) 
Door het vervallen van de vermissingsleges en het landelijke maximumtarief voor rijbewijzen 
ontstaat inkomstenderving bij publiekszaken. In de begroting 2016 is incidenteel 550 duizend euro 
beschikbaar gesteld voor het oplossen van dit knelpunt in 2016, met daarbij de opdracht te 
onderzoeken in hoeverre het knelpunt vanaf 2017 structureel kan worden opgelost  door middel van 
een efficiëntere werkwijze. Door de reorganisatie bij de afdeling Burgerzaken en de invoering van 
iBurgerzaken wordt een deel van de inkomstenderving gecompenseerd. In 2017 resteert een nadeel 
van 540 duizend euro dat terugloopt naar 340 duizend euro in 2020. Dit resterende nadeel wordt 
opgenomen in het meerjarenbeeld.  
 
7. Nominale ontwikkelingen (voordeel 900 duizend 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 
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verwachte loon- en prijsontwikkeling. Ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld ontstaat in 2017 
een voordeel van 0,9 miljoen euro. Dit voordeel neemt in de jaren daarna jaarlijks met 0,4 miljoen 
euro af als gevolg van het hogere benodigde bedrag voor nominale compensatie en de gestegen 
omvang van de budgetten waarover nominale compensatie wordt verstrekt. De verschillen worden 
hieronder toegelicht.   
 
De actualisatie van de nominale compensatie over 2015 leidt tot een neerwaartse aanpassing van de 
nominale compensatie met 0,06%. Dit levert een structureel voordeel op van 0,2 miljoen euro.   
 
De actualisatie van de nominale ontwikkelingen over 2016 tot 2,22% leidt tot een lagere 
compensatie over 2016 van 0,50%. Dit leidt tot een structureel  voordeel van 1,1 miljoen euro vanaf 
2016. Deze neerwaartse aanpassing wordt grotendeels verklaard doordat de loonkosten voor de 
gemeente zijn gedaald door de afspraken die zijn gemaakt in het loonruimteakkoord 2015 over 
verlaging van de pensioenopbouw.  
 
Voor 2017 wordt de nominale compensatie vastgesteld op 1,60%. Dit ligt 0,10% boven het 
gehanteerde percentage in het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2016. Daarnaast zijn de 
budgetten geactualiseerd waarover nominale compensatie wordt verstrekt. Per saldo ontstaat in 
2017 als gevolg van beide actualisaties een structureel nadeel van 0,4 miljoen euro. 
 
8. OZB opbrengst (voordeel 27 duizend euro) 
Het tariefstijgingspercentage voor de OZB wordt berekend op basis van de nominale compensatie. 
Als gevolg van een hogere nominale compensatie ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld, stijgt 
het tariefstijgingspercentage voor de OZB. Dit levert een hogere OZB opbrengst op van 27 duizend 
euro in 2017 oplopend tot  135 duizend euro in 2020.  
 
9. Logiesbelasting (voordeel 60 duizend euro) 
Als gevolg van een toename van het aantal overnachtingen houden we rekening met een structurele 
meeropbrengst van de logiesbelasting van 60 duizend euro vanaf 2017.  
 
10. Rente effecten (voordeel 1,4 miljoen euro)  
Wijzigingen in de financiering leiden in 2017 tot een voordeel van 1,4 miljoen euro ten opzichte van 
het vorige meerjarenbeeld. Het voordeel ontstaat voor het grootste deel als gevolg van de verlaging 
van het ROP van 2,50% naar 2,30%. Het ROP wordt zoals gebruikelijk vastgesteld met een verwacht 
resultaat van circa nul over vier jaar voor het totaal van de gemeentelijke financiering.  
Over een periode van 4 jaren is dit resultaat bij een ROP van 2,30% afgerond 30 duizend euro 
negatief. Een lager ROP leidt tot een nadelig resultaat en is daarmee ongewenst. Door deze verlaging 
kunnen de benodigde budgetten voor kapitaallasten met structureel 952 duizend euro worden 
verlaagd.  
In principe wordt aan de korte financieringsbehoefte voldaan door kortlopende leningen aan te 
trekken (zoals banktegoed). De langere financieringsbehoefte  wordt met langlopende leningen of 
eigen vermogen in de vorm van reserves  gedekt. Een gedeelte van de kortlopende 
financieringsmiddelen is echter altijd aanwezig, de zogenoemde ijzeren voorraad. Omdat deze ijzeren 
voorraad aan korte middelen altijd beschikbaar is, kan deze ingezet worden voor de lange 
financieringsbehoefte. Kort geld wordt dan voor lange financiering gebruikt. Dit noemen wij korte 
mismatchfinanciering. Dit is voordelig omdat de korte rente lager is dan de lange rente. Als gevolg 
van dalende (lange) rentepercentages daalt het resultaat op deze korte mismatchfinanciering. Dit 
levert in 2017 een nadeel op van 158 duizend euro.  
Tenslotte begroten we jaarlijks voor één 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 2017 verwachten we hierdoor een voordeel van 627 duizend euro. 
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11. Vrijval kapitaallasten (voordeel 995 duizend euro) 
Jaarlijks is sprake van vrijval van kapitaallasten (rente en afschrijvingslasten). Deze vrijval ontstaat 
vooral door het later gereedkomen van investeringen dan gepland. Dit leidt incidenteel tot vrijval van 
beschikbare kapitaallasten. Door de latere oplevering van het Forum valt in de jaren 2017 en 2018 
jaarlijks 995 duizend euro vrij dat is bestemd voor afschrijvingslasten.  
 
12. Resultaat uitruil incidenteel/ structureel (voordeel 287 duizend euro) 
Voor de in 2015 uit te voeren uitruil incidenteel geld voor structureel geld was structureel 2,9 miljoen 
euro beschikbaar. Incidenteel was 45,6 miljoen euro nodig. Voor de berekening van het benodigde 
structurele geld is in voorgaande begrotingen rekening gehouden met rentepercentages die hoger 
zijn dan het in 2015 geldende rente omslag percentage van 3%. Door de lagere rente ontstaat vanaf 
2015 een structureel rente resultaat van 287 duizend euro.  
 
13. Jaarlijkse inkomsten Enexis (voordeel 1,2 miljoen euro) 
In het meerjarenbeeld wordt voor de eerste jaarschijf een raming van het dividend van Enexis 
opgenomen. In 2016 hebben we over het jaar 2015 een dividend ontvangen van 1,3 miljoen euro. 
Voor de raming in 2017 gaan we uit van het strategisch plan van Enexis (2014). In het strategisch plan 
staat dat het uit te keren dividend maximaal 50% van de netto winst is, met een minimumniveau van 
100 miljoen euro per jaar. Dit uitkeringspercentage zal worden verlaagd als de dividenduitkering 
ertoe leidt dat Enexis binnen vijf jaar haar A-rating profiel kan verliezen. 
In het strategisch plan is een verwachte ontwikkeling van het dividend opgenomen. Voor 2016 (uit te 
keren in 2017) wordt een dividenduitkering van 100 miljoen euro verwacht. Het aandeel van de 
gemeente Groningen is 1,1868%. Dit leidt tot een verwacht dividend in 2017 van 1,187 miljoen euro. 
 
14. Gebouwenbeveiliging (nadeel 120 duizend euro) 
Bij het besluit om de samenwerking met Veiligheidszorg Noord (VZN) te beëindigen, hebben wij 
toegezegd dat de gemeente Groningen een aantal mensen, die op vaste basis vanuit VZN voor de 
gemeente Groningen werkzaam is, overneemt in gemeentelijke dienst. Zoals eerder aangegeven in 
de brief met aanvullende informatie over de gebouwenbeveiliging (brief dd. 23 september 2015, 
kenmerk 5266049) ontstaat op dit onderdeel een structureel tekort van 120 duizend euro vanaf 
2015.  
 
15. BTW op riolering (voordeel 340 duizend euro) 
De BTW compensatie op riolering valt naar verwachting voor 2017 340 duizend euro hoger uit dan 
geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een hoger volume aan investeringen dan eerder begroot. Voor 
2018 wordt een hogere compensatie verwacht van 210 duizend euro en in de jaren 2019 en 2020 
wordt een hogere compensatie verwacht van jaarlijks 80 duizend euro.   
 
16. Structurele doorwerking jaarschijf 2019 voorgaande begrotingen 
Vanuit voorgaande begrotingen zijn een drietal ontwikkelingen nog niet eerder structureel 
opgenomen vanaf de jaarschijf 2019.  Het betreft de volgende: 

- Voor uitvoeringskosten van de participatiewet zijn vanuit het gemeentefonds extra middelen 
beschikbaar gekomen. Vanaf de jaarschijf 2019 is hiervoor een extra structureel budget 
beschikbaar gekomen van 151 duizend euro dat conform eerdere besluitvorming over dit 
onderwerp wordt verrekend met de sector.  

- De extra beleidsmiddelen vanuit de begroting 2015 voor gladheidbestrijding van de gele 
stenen in de binnenstad (170 duizend euro) en interne plankosten (200 duizend euro) 
vervallen vanaf 2019.  

- Bij de begroting 2016 is voor de huisvesting van de Veiligheidsregio in de jaarschijf 2018 642 
duizend euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag loopt structureel door vanaf 2019.  
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17. Overig (voordeel 8 duizend euro) 
De post overig bestaat uit diverse kleine voor- en nadelen. Uit een actualisatie van de geraamde 
terugloop op kapitaallasten blijkt dat deze lager uitvalt dan eerder ingeschat. Hiertegenover staat 
een voordeel als gevolg van de afwikkeling van de eerder opgeheven reserve EGG. Per saldo ontstaat 
in 2017 een voordeel van 8 duizend euro.  
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Voortgangsrapportage 2016-1 en Sleutelrapportage 
Onderwerp januari - maart 2016 

Steller P. ScHoltcns 

^ Gemeente 

yjroningen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

iBlefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 9 1 1 6 Bijlage(n) 2 

Datum 2 5 - 0 5 - 2 0 1 6 Uw brief van 

0ns kenmerk 5 7 1 2 3 6 0 

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven 
wij een prognose van het resultaat over 2016. 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 2016). 

Wij bieden u de volgende rapportages aan: 
• Voortgangsrapportages 2016-1 (VGR 2016-1) 
• Sleutelprojectenrapportage januari - maart 2016 

De rapportages zijn opgenomen in de bijlagen bij deze brief. 
De bezuinigingsrapportage is integraal onderdeel van VGR 2016-1. 

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. In deze eerste voortgangsrapportage van 2016 
informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven wij een 
prognose van het resultaat over 2016. De verwachtingen zijn gebaseerd op de 
voortgang over het eerste kwartaal van 2016 en de ontwikkelingen tot medio 
mei. 
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Aard van de rapportages 
Terugkijken en vooruitkijken 
Een voortgangsrapportage geeft zowel een terugblik als een vooruitblik. Vanuit 
de realisatie tot en met maart 2016 wordt een inschatting gegeven van de 
verwachte resultaten van zowel de financien als de beleidsdoelstellingen van de 
gemeente over 2016. Verder gaan we in op de stand van zaken van de 
bedrijfsvoering, zoals de nog niet afgehandelde aanbevelingen van de 
accountant en rekenkamer, de personele inzet en de exteme inhuur. Daamaast 
wordt de stand van zaken ten aanzien van de bezuinigingen weergegeven. 

De sleutelprojectenrappoilage gaat over de realisatie van de projecten in de 
peri ode januari tot en met maart 2016. 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 qfwijkingen 
De sleutelprojectenrapportage geeft de stand van zaken weer. De 
voortgangsrapportage is vooral gericht op de afwijkingen van beleid en 
financien. Het onderdeel bezuinigingen geeft de stand van zaken per peildatum 
weer. 

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, drie belangrijke thema's/dwarsdoorsneden van de begroting als 
paragraaf aan te merken: duurzaamheid, integraal gebiedsgericht werken en 
bedrijfsvoering. Wij hebben deze paragrafen eveneens opgenomen in de 
voortgangsrapportage. 

Belangrijkste bevindingen bij de gemelde afwijkingen 
De prognose laat een nadelige afwijking zien van 2,3 miljoen euro ten 
opzichte van de begroting. De prognose is gebaseerd op de realisatie en 
ontwikkelingen in de eerste maanden van dit jaar. We zijn dus nog maar net 
onderweg. Om de waarde van de huidige prognose voor 2016 van -2,3 
miljoen euro te bepalen, moet de prognose ook in dit perspectief worden 
bezien. Er zitten nog meerdere onzekerheden in dit resultaat. Wei kan worden 
verondersteld dat de prognose met de huidige kennis als een redelijk negatief 
scenario kan worden beschouwd. 
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De belangrijkste afwijkende onderdelen van de prognose zijn: 

VGR 2016-1 
Belastingen -0,5 
Bijzondere bij stand -1,4 
Bouwleges 1,3 
Dividendbelasting 0,5 
Extra beleid 1,0 
Gemeentefonds 0,6 
Individuele studietoelage 0,4 
Invoering 1KB -6,0 
Kapitaallasten 0,9 

Leerlingenvervoer 0,4 
Nominale ontwikkelingen 1,3 
Omzet detachering SW -0,3 
Overig -1,1 
Treasury 0,9 
Verkeer & vervoer 0,7 
Wij teams -0,8 
Zaakgericht werken -0,2 

Eindtotaal -2,3 

Toelichting op de prognose 
De grootste afwijking in de prognose zit in de invoering van het Individueel 
Keuzebudget. 

Individueel Keuzebudget (N 6,0 miljoen euro) 
Vanaf 1 januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (1KB) ingevoerd. 
Dit betreft een stelselwijziging, waardoor er een voorziening moet worden 
getroffen voor de vakantietoeslag over juni t/m december 2016. Voor de 
gemeente leidt dit tot een incidentele last van 6,0 miljoen euro in 2016. Bij dit 
bedrag moet rekening worden gehouden met een bandbreedte van +/- 10%, 
afhankelijk van berekening over definitieve bezetting en doorberekening 
sociale lasten. Daamaast kan een deel van de lasten worden verrekend met 
gemeentelijke producten als de afvalstoffenheffing of rioolrechten. Bij de 
tweede voortgangsrapportage 2016 komen we hier op temg. 

In de voortgangsrapportage worden de overige afwijkingen in de uitvoering 
van beleid en in financien nader toegelicht. 

Besteedbaar resultaat 
Het verschil tussen de prognose en de besteedbaarheid wordt verklaard 
doordat een aantal verwachte resultaten die conform afspraken met uw raad 
met reserves verrekend wordt, dan wel anders gedekt wordt. In de prognose 
van 2,3 miljoen euro nadeel zijn in ieder geval de volgende verwachte 
resultaten verwerkt die van invloed zijn op de besteedbaarheid daarvan: 
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Prognose VGR 2016-1 -2,3 
Bouwleges -1,3 Naar reserve bouwleges 

Prognose besteedbaar -3,6 

Het verwachte vrij besteedbare resultaat bedraagt 3,6 miljoen euro nadelig. 
Bovenvermeld bedrag van 1,3 miljoen euro ten aanzien van bouwleges is niet 
vrij besteedbaar. De bouwleges vallen onder het bijzonder resultaat en gaan 
naar de reserve bouwleges. 

Onzekerheden en ontwikkelingen ten aanzien van de prognose 
De prognose is gebaseerd op de realisatiecijfers in het le kwartaal en de 
ontwikkelingen tot medio mei. Naast de al vermelde financiele afwijkingen is 
er een aantal onzekerheden en ontwikkelingen aan te geven ten aanzien van 
de prognose. 

Wet Maat.schappelijke Ondersteuning 
Het verwachte resultaat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
kent momenteel de nodige onzekerheden. Onder andere de mate waarin en 
het moment waarop het begrote substitutie- en transformatie effect 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd, het feit dat de zorgaanbieders op dit 
moment nog slecht in staat zijn om te factureren en we hierdoor nu werken 
met inschattingen op basis van indicaties. Dit geeft risico's in het te 
verwachten resultaat. Mocht het risico van een financieel nadeel zich 
daadwerkelijk voordoen dan kunnen we dit dekken door inzet van de reserve 
WMO. Deze reserve zai naar verwachting voldoende zijn om in 2016 en 2017 
de risico's op te vangen. 

Vrijval voorzieningen 
Mogelijk kan dit jaar nog een deel van de reserveringen van de bij de verkoop 
van Enexis aan RWE opgerichte vennootschappen vrijvallen ten gunste van 
de aandeelhouders. Het gaat dan om de vennootschappen Verkoop 
Vennootschap B.V. en CBL Vennootschap B.V.. Als dat gebeurt, zaI het 
geheel of een deel van de hiervoor gevormde voorzieningen vrijvallen. Het 
totale bedrag van de gevormde voorzieningen bedraagt 1,6 miljoen euro. Op 
basis de ingediende claims zaI de uitkering voor de gemeente op maximaal 
0,8 miljoen euro uitkomen. 

Noordelijk Belastingkantoor 
In de periode September 2014 tot maart 2015 is in opdracht van de drie 
noordelijke waterschappen Noorderzijivest, Hunze en Aa's en Wetterskip 
Fryslan en de gemeente Groningen een orienterend onderzoek uitgevoerd 
naar de voor- en nadelen van een gezamenlijk belastingkantoor. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van deze business case hebben wij besloten tot 
een vervolgonderzoek. Inmiddels is ook de tweede fase van het onderzoek 
afgerond en is het 'Bedrijfsplan Noordelijk Belastingkantoor' opgeleverd. 
Wij zijn voornemens om nog voor de zomervakantie een definitief'go/no-go' 
besluit te nemen over oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). 
Afhankelijk van de besluitvorming over het NBK zullen er in de tweede helft 
van dit jaar al incidentele projectkosten gemaakt worden. 
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SW subsidie 
In de begroting 2016 is gerekend met een subsidietekort Sociale 
Werkvoorziening van afgerond 7,6 miljoen euro. Binnen het 
Participatiebudget is hiervoor 7,2 miljoen euro beschikbaar. Voor het verschil 
is in de begroting een taakstelling opgenomen. Het verschil van 0,4 miljoen 
euro is een gevolg van het feit dat het Rijk voor de berekening van de 
subsidie vanaf 2015 andere cijfers hanteert dan in het verleden (SiSa cijfers). 
Nu worden de CBS cijfers gehanteerd. In mei wordt de actuele rijkssubsidie 
voor 2016 bekend gemaakt. Dan weten we zeker welk bedrag wij aan 
subsidie voor 2016 ontvangen. Bij de opmaak van deze rapportage is dit nog 
niet bekend. Mogelijk wordt het verschil van 0,4 miljoen dan geheel of 
gedeeltelijk opgelost. Tot die tijd blijft het onzeker of we de taakstelling 
kunnen oplossen. 

Financiele ondersteuning statushouders 
De komende jaren krijgen we niet alleen te maken met vluchtelingen in de 
asielzoekerscentra, die voor wellicht enkele jaren in de stad komen wonen. 
Ook zal het aantal statushouders dat zich voor langere tijd zaI vestigen in 
onze stad toenemen. Deze statushouders zullen een beroep doen op de 
algemene bijstand, de bijzondere bijstand en ondersteuning bij re-
integratie/maatschappelijke participatie. Dit zal leiden tot een toenemend 
aantal mensen in de bijstand en een toenemende druk op de uitvoering. Het is 
nog niet duidelijk hoe het Rijk zal omgaan met financiering en compensatie 
richting gemeenten. 
Doordat de regels op het gebied van sociale kredietverlening zijn 
aangescherpt levert dit voor het verstrekken van leningen aan nieuwe 
statushouders problemen op. Op dit moment wordt voor het verstrekken van 
leningen aan statushouders een oplossing bedacht. Besluitvorming hierover 
moet nog plaats vinden. Een oplossing kan zijn het verstrekken van 
leenbijstand. Als de gemeente borg staat en daarvoor wordt aangesproken dan 
lopen we een financieel risico. 

Knelpunt schuldhulpverlening 
We zien binnen de activiteiten van schuldhulpverlening op meerdere 
onderdelen knelpunten ontstaan als gevolg van extra instroom van klanten. 
Hierbij stijgt het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening, 
inschrijvingen voor schuldregelingen en aantal klanten in budgetbeheer. Dit 
geeft een behoorlijke druk op tijdige dienstverlening aan deze klanten. Ook 
de dienstverlening in de wijken draagt bij aan deze extra druk. Over de 
gevolgen van volume stijging zijn nog geen afspraken gemaakt. 

BUIG 
Omdat het voorlopig budget BUIG 2016 ruim 15 miljoen euro afwijkt van het 
toegekende budget 2015 heeft hebben wij op 9 oktober 2015 een brief doen 
uitgaan naar de Tweede Kamer commissie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. In deze brief spreken wij onze bezorgdheid uit over de 
verdeling van de bijstandsbudgetten over de gemeenten. Gezien de enorme 
impact op de gemeentefinancien pleit het college in deze brief voor een 
beperking van de werking van het verdeelmodel totdat de beoogde 
verbetering tot het gewenste resultaat heeft geleid. 
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Het college heeft bezwaar aangetekend tegen de beschikking voorlopig 
budget BUIG 2016. Dit bezwaar is op 5 april j . l . tijdens een hoorzitting nader 
toegelicht. Wij verwachten dat de staatssecretaris op korte termijn een 
uitspraak zal doen. Als de beslissing op het bezwaar positief uitvalt dan heeft 
dat effect op het resultaat 2016. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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INLEIDING 

In deze eerste voortgangsrapportage van 2016 informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven 
wij een prognose van het resultaat over 2016. De verwachtingen zijn gebaseerd op de voortgang over het 
eerste kwartaal van 2016 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 in basis plaats 
over afwijkingen in de uitvoering van de beleidsdoelen. 

Leeswijzer 
De voortgangsrapportage begint met een samenvatting. In hoofdstuk een worden de verwachte afwijkingen 
per programma weergegeven. In de hoofdstuk twee gaan we in op de stand van zaken rondom de paragrafen 
Integraal Gebiedsgericht Werken, Duurzaamheid 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. En tot slot vindt u in de bijiage de sleutelrapportages. 

De afwijkingen in de uitvoering van beleidsdoelen lichten we toe en geven we aan door kleuren 
(stoplichtenrapportage). Geel betekent dat voor het behalen van de doelstelling bijsturing noodzakelijk is. 
betekent dat het halen van de doelstelling vermoedelijk niet mogelijk is. De gerealiseerde doelstellingen 
worden hier niet gemeld. Daamaast geven wij een toelichting op de verwachte financiele 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 financiele prognose 2016 in deze voortgangsrapportage. 

We gaan daarbij in op de besteedbaarheid van deze prognose. Aan het slot van dit hoofdstuk melden we een 

aantal onzekerheden ten aanzien van de prognose. 

De prognose bedraagt 2,3 miljoen euro nadelig 

De optelling van de prognoses vanuit de afzonderlijke directies laat een nadelige afwijking zien van 2,3 miljoen 

euro ten opzichte van de begroting. De prognose is gebaseerd op de realisatie en ontwikkelingen in de eerste 

maanden van dit jaar. We zijn dus nog maar net onderweg. 

Om de waarde van de huidige prognose voor 2016 van -2,3 miljoen euro te bepalen, moet de prognose ook in 

dit perspectief worden bezien. Er zitten nog meerdere onzekerheden in dit resultaat. Wel kan worden 

verondersteld dat de prognose met de huidige kennis als een redelijk negatief scenario kan worden 

beschouwd. 

De belangrijkste afwijkende onderdelen van de prognose zijn: 

VGR 2016-1 

Belastingen -0,5 

Bijzondere bijstand -1,4 

Bouwleges 13 

Dividendbelasting 0,5 

Extra beleid 1,0 

Gemeentefonds 0,6 

Individuele studietoelage 0,4 

Invoering 1KB -6,0 

Kapitaallasten 0,9 

Leerlingenvervoer 0,4 

Nominale ontwikkelingen 1,3 

Omzet detachering SW -0,3 

Overig -1,1 

Treasury 0,9 

Verkeer & vervoer 0,7 

Wij teams -0,8 

Zaakgericht werken -0,2 

Eindtotaal -2,3 

Toelichting op de prognose 

De grootste afwijking in de prognose zit in de invoering van het Individueel Keuzebudget. 

Individueel Keuzebudget (N 6,0 miljoen euroj 

Vanaf 1 januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (1KB) ingevoerd. Dit betreft een stelselwijziging, 

waardoor er een voorziening moet worden getroffen voor de vakantietoeslag over juni t/m december 2016. 

Voor de gemeente leidt dit tot een incidentele last van 6,0 miljoen euro in 2016. Bij dit bedrag moet rekening 

worden gehouden met een bandbreedte van +/-10%, afhankelijk van berekening over definitieve bezetting en 

doorberekening sociale lasten. Daamaast kan een deel van de lasten worden verrekend met gemeentelijke 

producten als de afvalstoffenheffing of rioolrechten. Bij de tweede voortgangsrapportage 2016 komen we hier 

op terug. 
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In de toelichting per programma worden de overige afwijkingen in de uitvoering van beleid en in financien 

nader toegelicht. 

Besteedbaar resultaat 

Het verschil tussen de prognose en de besteedbaarheid wordt verklaard doordat een aantal verwachte 

resultaten die conform afspraken met uw raad met reserves verrekend wordt, dan wel anders gedekt wordt. In 

de prognose van 2,3 miljoen euro nadeel zijn in ieder geval de volgende verwachte resultaten verwerkt die van 

invloed zijn op de besteedbaarheid daarvan: 

Prognose VGR 2016-1 

Bouwleges 

Prognose besteedbaar 

-2.3 

-1,3 Naar reserve bouwleges 

-3,6 

Het verwachte vrij besteedbare resultaat bedraagt 3,6 miljoen euro nadelig. Bovenvermeld bedrag van 1,3 

miljoen euro ten aanzien van bouwleges is niet vrij besteedbaar. De bouwleges vallen onder het bijzonder 

resultaat en gaan naar de reserve bouwleges. 

Overzicht prognoses per programma 

In onderstaande tabel wordt de prognose per programma gepresenteerd. De significante afwijkingen ten 

opzichte van de begroting worden vervolgens per programma, op deelprogrammaniveau, toegelicht. 

Bedragen x 1.000 euro Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose VGR afwijking VGR 

Programma 2016 2016 16-1 2016 
1. Werk en inkomen -62.855 -65.335 -66.672 -1.337 
2. Economie en werkgelegenheid -18.548 -19.613 -18.813 800 
3. Onderwijs -16.777 -16.785 -16.385 400 
4. Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd en VSD -202.213 -207.160 -207.960 -800 
5. Sport en bewegen -14.460 -15.017 -15.008 9 
6. Cultuur -30.819 -31.173 -31.253 -80 
7. Verkeer -5.509 -6.499 -5.789 710 
8. Wonen -9.303 -9.826 -8.532 1.294 
9. Kwaliteit van de leefomgeving -26.058 -26.698 -26.698 0 
10. Veiligheid -18.678 -19.228 -19.228 0 
11. Stadhuis en stadjer -7.555 -6.839 -6.894 -55 
12. College en Raad -23.050 -7.982 -6.709 1.273 
13. Algemene inkomsten en post onvoorz 510.195 513.476 515.040 1.564 
14. Algemene ondersteuning -74.370 -81.321 -87.371 -6.050 
Totaal Gemeente Groningen 0 0 -2.272 -2.272 

Onzekerheden en ontwikkelingen ten aanzien van de prognose 

De prognose is gebaseerd op de realisatiecijfers in het le kwartaal en de ontwikkelingen tot medio mei. Naast 

de al vermelde financiele afwijkingen is er een aantal onzekerheden en ontwikkelingen aan te geven ten 

aanzien van de prognose. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Het verwachte resultaat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kent momenteel de nodige 

onzekerheden. Onder andere de mate waarin en het moment waarop het begrote substitutie- en transformatie 

effect daadwerkelijk wordt gerealiseerd, het feit dat de zorgaanbieders op dit moment nog slecht in staat zijn 
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om te factureren en we hierdoor nu werken met inschattingen op basis van indicaties. Dit geeft risico's in het 

te verwachten resultaat. Mocht het risico van een financieel nadeel zich daadwerkelijk voordoen dan kunnen 

we dit dekken door inzet van de reserve WMO. Deze reserve zal naar verwachting voldoende zijn om in 2016 

en 2017 de risico's op te vangen. 

Vrijval voorzieningen 

Mogelijk kan dit jaar nog een deel van de reserveringen van de bij de verkoop van Enexis aan RWE opgerichte 

vennootschappen vrijvallen ten gunste van de aandeelhouders. Het gaat dan om de vennootschappen Verkoop 

Vennootschap B.V. en CBL Vennootschap B.V.. Als dat gebeurt, zal het geheel of een deel van de hiervoor 

gevormde voorzieningen vrijvallen. Het totale bedrag van de gevormde voorzieningen bedraagt 1,6 miljoen 

euro. Op basis de ingediende claims zal de uitkering voor de gemeente op maximaal 0,8 miljoen euro 

uitkomen. 

Noordelijk Belastingkantoor 

In de periode September 2014 tot maart 2015 is in opdracht van de drie noordelijke waterschappen 

Noorderzijivest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslan en de gemeente Groningen een orienterend onderzoek 

uitgevoerd naar de voor- en nadelen van een gezamenlijk belastingkantoor. Naar aanleiding van de uitkomsten 

van deze business case hebben wij besloten tot een vervolgonderzoek. Inmiddels is ook de tweede fase van het 

onderzoek afgerond en is het 'Bedrijfsplan Noordelijk Belastingkantoor' opgeleverd. Wij zijn voornemens om 

nog voor de zomervakantie een definitief 'go/no-go' besluit te nemen over oprichting van het Noordelijk 

Belastingkantoor (NBK). Afhankelijk van de besluitvorming over het NBK zullen er in de tweede helft van dit jaar 

al incidentele projectkosten gemaakt worden. 

SW subsidie 

In de begroting 2016 is gerekend met een subsidietekort Sociale Werkvoorziening van afgerond 7,6 miljoen 

euro. Binnen het Participatiebudget is hiervoor 7,2 miljoen euro beschikbaar. Voor het verschil is in de 

begroting een taakstelling opgenomen. Het verschil van 0,4 miljoen euro is een gevolg van het feit dat het Rijk 

voor de berekening van de subsidie vanaf 2015 andere cijfers hanteert dan in het verleden (SiSa cijfers). Nu 

worden de CBS cijfers gehanteerd. In mei wordt de actuele rijkssubsidie voor 2016 bekend gemaakt. Dan weten 

we zeker welk bedrag wij aan subsidie voor 2016 ontvangen. Bij de opmaak van deze rapportage is dit nog niet 

bekend. Mogelijk wordt het verschil van 0,4 miljoen dan geheel of gedeeltelijk opgelost. Tot die tijd blijft het 

onzeker of we de taakstelling kunnen oplossen. 

Financiele ondersteuning statustiouders 

De komende jaren krijgen we niet alleen te maken met vluchtelingen in de asielzoekerscentra, die voor wellicht 

enkele jaren in de stad komen wonen. Ook zal het aantal statushouders dat zich voor langere tijd zal vestigen in 

onze stad toenemen. Deze statushouders zullen een beroep doen op de algemene bijstand, de bijzondere 

bijstand en ondersteuning bij re-integratie/maatschappelijke participatie. Dit zal leiden tot een toenemend 

aantal mensen in de bijstand en een toenemende druk op de uitvoering. Het is nog niet duidelijk hoe het Rijk 

zal omgaan met financiering en compensatie richting gemeenten. 

Doordat de regels op het gebied van sociale kredietverlening zijn aangescherpt levert dit voor het verstrekken 

van leningen aan nieuwe statushouders problemen op. Op dit moment wordt voor het verstrekken van 

leningen aan statushouders een oplossing bedacht. Besluitvorming hierover moet nog plaats vinden. Een 

oplossing kan zijn het verstrekken van leenbijstand. Als de gemeente borg staat en daarvoor wordt 

aangesproken dan lopen we een financieel risico. 

Knelpunt schuldhulpverlening 

We zien binnen de activiteiten van schuldhulpverlening op meerdere onderdelen knelpunten ontstaan als 

gevolg van extra instroom van klanten. Hierbij stijgt het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening, 

inschrijvingen voor schuldregelingen en aantal klanten in budgetbeheer. Dit geeft een behoorlijke druk op 
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tijdige dienstverlening aan deze klanten. Ook de dienstverlening in de wijken draagt bij aan deze extra druk. 

Over de gevolgen van volume stijging zijn nog geen afspraken gemaakt. 

BUIG 

Omdat het voorlopig budget BUIG 2016 ruim 15 miljoen euro afwijkt van het toegekende budget 2015 heeft 

hebben wij op 9 oktober 2015 een brief doen uitgaan naar de Tweede Kamer commissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. In deze brief spreken wij onze bezorgdheid uit over de verdeling van de bijstandsbudgetten 

over de gemeenten. Gezien de enorme impact op de gemeentefinancien pleit het college in deze brief voor een 

beperking van de werking van het verdeelmodel totdat de beoogde verbetering tot het gewenste resultaat 

heeft geleid. 

Het college heeft bezwaar aangetekend tegen de beschikking voorlopig budget BUIG 2016. Dit bezwaar is op 5 

april j . l . tijdens een hoorzitting nader toegelicht. Wij verwachten dat de staatssecretaris op korte termijn een 

uitspraak zal doen. Als de beslissing op het bezwaar positief uitvalt dan heeft dat effect op het resultaat 2016. 
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Hoofdstuk 1. PROGRAMMA'S 

Programma 1: Werk en Inkomen 

Toelichting op afwijkingen In de uitvoering van beleid 

nr. Programma: Werk en Inkomen 

1.1 

1.2 

Werk en activering 

Inkomen en armoedebestrijding 

Effectindicator 

Aantal bijstandsuitkeringen In de begroting hebben we aangegeven te verwachten op 10.100 

bijstandsuitkeringen uit te komen eind 2016. Per 1 april bedraagt 

het aantal bijstandsuitkeringen 10.207. Dit is een stijging van 111 

ten opzichte van 1 januari van dit jaar. Het is echter gebruikelijk 

dat het aantal uitkeringen de eerste helft van het jaar stijgt om 

in de zomer weer te dalen (seizoenspatronen). Landelijk is de 

toename van het aantal uitkeringen groter dan dat er bij het 

opstellen van de begroting verwacht werd. Deze landelijke 

toename, waarvoor het macrobudget wordt aangepast, heeft 

onder meer te maken met het toenemende aantal 

vergunninghouders. 

nr. Programma: Werk en Inkomen 

1.1 Werk en activering 

Beleidsveld: Maatschappelijke participatie 

Aantal mensen dat actief is 

op een Participatiebaan. 

Aantal beschutte 

werkplekken nieuw (P-wet) 

In de begroting hebben we opgenomen dat we beogen dat er 

eind 2016 500 mensen actief zijn op een Participatiebaan. Eind 

maart zaten er 286 mensen op een P-baan. Daamaast zitten er 

nog 29 in het proces. Totaal 315. We zijn bezig om de P-banen 

meer te promoten. Voorbeelden hiervan zijn: 

Oproep in de bijsluiter voor bijstandsgerechtigden van april, 

voorlichtingsavonden bij sportclubs in samenwerking met Huis 

van de sport, contact met Link 050, Re-integratiecoaches nemen 

het instrument mee in de wijken en in gesprekken met klanten, 

Kansen in Kaart neemt het instrument mee in gesprekken met 

wijkbewoners. En we zijn bezig met aanpassing van de website. 

In de begroting hebben we aangegeven dat we verwachten dat 

er eind 2016 50 mensen op een nieuwe beschutte piek werken 

op grond van de Participatiewet. Hiervan zouden er 25 starten in 

2015 en 25 in 2016. Eind 2015 was er echter nog geen plaatsing 

gerealiseerd. Wel zaten er een aantal mensen op een orientatie 

stage en/of waren bijna zover dat ze geplaatst konden worden. 

Eind maart waren hiervan 2 mensen geplaatst/in dienst 

genomen. De instroom is dus behoorlijk vertraagd. Dit past in 

het landelijk beeld. Wij zijn voornemens om medio mei/juni 

2016 een open dag te organiseren op ons Werkbedrijf voor de 
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stage codrdinatoren van alle VSO/PrO (Voortgezet Speciaal 

Onderwijs/Praktijkonderwijs) scholen. Het doel is om onze 

vacatures nadrukkelijk onder hun aandacht te brengen. 

Daarnaast is er ook een aantal UWV kandidaten op een 

orientatie stage gestart. Wij verwachten binnenkort nog meer 

kandidaten vanuit het UWV. 

nr. Programma: Werk en Inkomen 

1.2 Inkomen en armoedebestrijding 

Beleidsveld: Uitkeringen 

% aanvragen dat binnen 8 

weken is afgehandeld. 

Ons streven is om 100% van de aanvragen binnen de termijn van 

8 weken af te handelen. Over de eerste 3 maanden bedroeg het 

percentage aanvragen dat binnen 8 weken is afgehandeld 91%. 

Dit is een lichte stijging ten opzichte van geheel 2015 (89%). 

Beleidsveld: Armoede en minimabeleid 

Aantal toegekende 

aanvragen bijzondere 

bijstand 

Het was de verwachting dat het aantal toegekende aanvragen 

voor de bijzondere bijstand stabiel zou blijven ten opzichte van 

2015. Tot en met eind maart zijn er 1987 aanvragen toegekend. 

In 2015 hadden we over deze periode ongeveer hetzelfde aantal 

toekenningen. Over 2015 hebben we echter een nadeel op de 

bijzondere bijstand van 1 miljoen euro. We verwachten voor 

2016 ook een financieel knelpunt. 

Waarvan in het kader van 

de witgoedregeling 

Het was de verwachting dat het aantal toegekende aanvragen 

voor de witgoedregeling stabiel zou blijven ten opzichte van 

vorig jaar. Tot en met maart zijn er 229 aanvragen voor de 

witgoedregeling toegekend. Vorig jaar waren dat er in dezelfde 

periode 108. Over het hele jaar 2015 641. Als deze lijn zich 

doorzet gaan we meer verstrekken dan verwacht. 

Aantal gehonoreerde VOS Tot en met eind maart zijn er in het schooljaar 2015/2016 1.843 

toekenningen van de VOS (Vergoeding Ouderbijdrage 

Schoolfonds) geweest. Dit is een daling van ongeveer 200 ten 

opzichte van 2015 in deze periode. Het was onze verwachting 

dat dit stabiel zou blijven. 

Aantal deelnemers 

collectieve zorgverzekering 

Het aantal deelnemers aan de collectiviteit is ten opzichte van 

2015 gedaald met ongeveer 500. Dit is een daling van ongeveer 

4%. In 2015 hadden we een daling van 200 klanten ten opzichte 

van 2014. Het was onze verwachting dat die stabiel zou blijven.. 

Beleidsveld: Schuldhulpverlening 

Aantal aanmeldingen 

schuldhulpverlening 

In de begroting hebben we als doelstelling 2.100 aanmeldingen 

opgenomen. De stand van zaken t/m maart is 568 (op jaarbasis 

2.272). Op basis van het aantal aanmeldingen tot april 2016 

verwachten we uit te komen op ongeveer 2.200 aanmeldingen. 

Er is sprake van een kleine afwijking van het geformuleerde 

jaardoel (2.100). Het eerste kwartaal is over het algemeen druk. 

De ervaring leert dat de zomermaanden minder druk zijn. 

Bijsturing is (vooralsnog) niet nodig. Dit is wel het geval bij de 

aanmeldingen schuldhulpverlening eurocoach. In het eerste 

kwartaal van 2016 is er sprake van een toename van het aantal 
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aanvragen met 30%. Momenteel zijn er 110 dossiers van 

jongeren in behandeling en staan er 20 jongeren in de wacht. Bij 

de begeleiding van jongeren met schulden door de eurocoach 

gaat het om erg intensieve trajecten. Preventie-activiteiten 

(zoals "Jouw schuld = jouw schuld" voor ROC's) en "Proefveld 

Onderwijs op maat" hebben een aanzuigende werking op de 

vraag om schuldhulp. Om de toenemende vraag te kunnen 

bedienen heeft de GKB 1 fte eurocoach voor 40 dossiers nodig. 

Aantal inschrijvingen 

schuldregeling 

In de begroting hebben we als doelstelling 400 inschrijvingen 

opgenomen. De stand van zaken t/m maart is 158 (op jaarbasis 

632). 

Op basis van het aantal inschrijvingen schuldregeling tot april 

2016 verwachten we uit te komen op tussen de 500 en 600 

inschrijvingen. Het eerste kwartaal is over het algemeen een 

drukke periode, de zomermaanden zijn over het algemeen 

rustiger. Wel zal een aanmerkelijk deel van de dit jaar in te 

stromen budgetklanten doorstromen naar het de schuldregeling. 

Er is sprake van een relevante afwijking van het geformuleerde 

jaardoel (400). Gelet op de toename van de afgelopen maanden 

en voor de opvang van de verwachte stijging van het aantal 

klanten in de schuldregeling in de komende maanden is een 

uitbreiding van formatie nodig met 0,5 tot 1 fte. 

Aantal klanten in 

budgetbeheer 

Per 1 april is het aantal budgetklanten 2.406. 

Dit lijkt niet of nauwelijks af te wijken van hetgeen is 

geprognosticeerd (2.400). Echter de afgelopen maanden (vanaf 

oktober vorig jaar) is hetgemiddeld aantal klanten dat 

maandelijks instroomt met meer dan 40% gestegen. Hierdoor is 

vertraging opgelopen in het opstarten van de instroom 

budgetbeheer. Dit betekent dat over de afgelopen periode nog 

circa 120 klanten in budgetbeheer moeten worden opgenomen. 

We denken dat de toename in aanvragen voor budgetbeheer 

zich dit jaar voortzet onder andere vanwege de naweeen van de 

recessie en de intensivering van de samenwerking tussen de GKB 

en de WIJ teams. We verwachten eind dit jaar uit te komen op 

meer dan 2.550 klanten in budgetbeheer. Vertraging van de start 

van budgetbeheer kan onnodige maatschappelijke kosten tot 

gevolg hebben, zoals van uithuiszetting en maatschappelijke 

opvang. Voor de opvang van de stijging van het aantal 

budgetklanten de afgelopen maanden en de verwachte toename 

in de komende maanden is een uitbreiding van formatie nodig 

met 1,5 tot 2 fte. 
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Financiele Toelichting 

Programma 1. Werk en inkomen Bedragen x 1.000 euro 

Deelprogramma 

Lasten 

01.1 Werk en activering 

01.2 Inkomen en armoedebestrijding 

Totaal lasten 

Primitieve Actuele Verwachte 

begroting begroting Prognose afwijking VGR 

2016 2016 VGR 16-1 2016 

72.462 

195.053 

267.515 

77.160 

194.335 

271.495 

77.124 

195.546 

272.670 

36 

-1.211 

-1.175 

Baten 

01.1 Werk en activering 

01.2 Inkomen en armoedebestrijding 

Totaal baten 

27.412 

177.238 

204.650 

28.819 

177.331 

206.150 

28.657 

177.331 

205.988 

-162 

0 

-162 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 

Totaal onttrekkingen 

0 

10 

0 

10 

0 

10 

0 

0 

Totaal Programma 1 -62.855 -65.335 -66.672 -1.337 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

1.1 Werk en activering N 0,1 miljoen euro 

SW detachering en beschut werk (N 0,1 miljoen euro saldo baten en lasten) 

De omzet SW (Sociale werkvoorziening) uit detachering loopt nog verder terug dan is aangenomen in de 

begroting. De daling heeft te maken met de uitstroom van SW medewerkers maar ook met het feit dat de 

gemiddelde leeftijd stijgt. Dit gegeven is van invloed op onder andere het ziekteverzuim en de lagere 

productiecapaciteit. Een deel van de medewerkers is niet meer detacheerbaar en zal bij beschut werken 

worden geplaatst of via de zogenaamde ondergrens uitstromen. 

Er loopt een onderzoek (dwarskijker) naar de organisatie en uitvoering van de SW in Groningen met als doel zo 

laag mogelijke kosten van uitvoering en een zo hoog mogelijke omzet. Wij wachten de aanbevelingen uit dit 

onderzoek af voor eventuele bijsturingsmaatregelen. 

De instroom van medewerkers in het Nieuw Beschut Werk is lager dan verwacht. We signaleren hier een risico 

ten aanzien van de te behalen omzet. Door de lagere instroom maken we minder kosten voor onder andere 

begeleiding. Daarnaast zijn wij in onderhandeling met een van onze partners over de samenwerking. Dit risico 

kunnen wij op dit moment nog niet kwantificeren. 

1.2 Inkomen en armoedebestrijding N 1,2 miljoen euro 

Bijzondere bijstand (N 1,4 miljoen euro lasten) 

Evenals in 2015 verwachten we voor 2016 een lastenstijging op de bijzondere bijstand. De lastenstijging doet 

zich vooral voor op het gebied van bewindvoering en de aanvullende bijstand. Als we deze lijn vanuit 2015 

extrapoleren dan verwachten wij ook in 2015 een tekort van minimaal 1 miljoen euro. Kijken we alleen al naar 

de eerste maanden van 2016 kijken en deze extrapoleren dan kan het tekort opiopen naar bijna 1,4 miljoen 

11 
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euro. De stijging komt vooral door de kosten van bewindvoering en door aanvragen voor aanvullende bijstand 

door personen jonger dan 21 jaar. 

Bij de inschatting hebben we rekening gehouden met de afspraak dat de kosten van de laptopregeling voor 

leerlingen in het voortgezet onderwijs gedekt gaan worden door een herprioritering toe te passen binnen de 

middelen voor armoedebeleid. 

BUIG (geen afwijking) 
In de concept gemeentebegroting 2016 werd rekening gehouden met een positief resultaat op de BUIG van 10 

miljoen euro. De avond voordat de concept gemeentebegroting 2016 werd gepresenteerd, werden op het 

gemeenteloket SZW de voorlopige bijstandsbudgetten (BUIG) 2016 gepubliceerd. Vorig jaar zorgde de 

bekendmaking van de bijstandsbudgetten onverwacht voor een meevaller, nu werden we geconfronteerd met 

een daling van het budget met 17 miljoen euro in 2016. Momenteel loopt hierover een bezwaarschrift. De 

prognose van het resultaat in 2016 op grond van het voorlopige budget 2016 komt uit op 5,7 miljoen euro 

negatief. Dit betekent dat het voorlopige budget 2016 tot een herberekend tekort op de begroting 2016 leidt 

van 15,7 miljoen euro. Dit tekort kan worden gedekt uit het rekeningresultaat 2015, waardoor hier geen 

afwijking wordt vermeld. 

Op grond van het actuele aantal bijstandsuitkeringen blijkt dat het aandeel van Groningen in het landelijk 

aantal bijstandsuitkeringen is afgenomen, mede als gevolg van de bij de begroting verwachte besparing door 

de screening van uitkeringen. We zien in de eerste maanden van 2016 in onze gemeente een stijging van het 

aantal uitkeringen dat groter is dan de stijging in dezelfde periode van vorig jaar. Echter, deze stijging wijkt 

vooralsnog niet af van de landelijke trend. 

In het onlangs verschenen centraal economisch plan (CEP) van het centraal planbureau (CPB) wordt voor 2016 

landelijk een stijging van het aantal uitkeringen verwacht met 2,5%, dit ondanks een verwachte daling van het 

aantal werkloosheidsuitkeringen. De stijging wordt verklaard door de instroom van jongeren die voorheen 

onder de Wajong vielen, en door de instroom van asielzoekers. Voor deze instroom volgt financiele 

compensatie, zodat voor Groningen in principe geen afwijking ontstaat. 

Het risico bestaat dat de genoemde ontwikkelingen door het voor Groningen ongunstig uitpakkende 

verdeelmodel toch uitmondt in een verder financieel nadelig effect. 

Individuele Studietoeslag (V 0,4 miljoen euro lasten) 

In de eerste twee maanden van 2016 is er afgerond 5 duizend euro verstrekt aan individuele studietoeslag. Als 

deze lijn doorzet in de rest van het jaar en we rekening houden met een bedrag voor uitvoeringskosten dan 

verwachten we een vrijval van 400 duizend euro. Door scholen aan te schrijven met informatie over de 

regeling, door advertenties in de Gezinsbode en informatie op de website brengen we de regeling onder de 

aandacht bij de mensen die er een beroep op kunnen doen. 

Overige verschillen (N 0,2 miljoen euro lasten) 

12 
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Programma 2: Economie en werkgelegenheid 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Programma: Economie en Werkgelegenheid 

2.2 Deelprogramma: Aantrekkelijke Stad 

Beleidsveld: Bevorderen toerisme 

Brugbediening op afstand In februari 2015 vond in de gemeente Zaandam een dodelijk 

incident plaats met een op afstand bedienbare brug. Naar 

aanleiding van het incident heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid 

in een rapport (28 januari 2016) geconcludeerd dat de gemeente 

"onvoldoende oog heeft gehad" voor met name de "menselijke 

component" van de veiligheid bij de op afstand bedienbare brug. 

Omdat in Nederland steeds meer bruggen op afstand worden 

bediend, benadrukt de Raad in het rapport dat de conclusies uit het 

onderzoek voor brugbeheerders in heel Nederland van belang zijn. 

Ook wij hebben in de gemeente diverse bruggen die op afstand 

worden bediend. 

Wij inventariseren weike consequenties dit rapport heeft voor onze 

brugbediening. 

2 Programma: Economie en Werkgelegenheid 

2.3 Naam deelprogramma: Ruimte voor Bedrijvigheid 

Beleidsveld: Bedrijvigheid breed stimuleren 

Aantal bedrijfsbezoeken > 

700 

We hebben in de begroting 2016 aangegeven dat we meer dan 700 

bedrijfsbezoeken willen realiseren in 2016. Door onderbezetting 

binnen de afdeling EZ is het niet zeker of we dit aantal gaan 

realiseren. In het tweede kwartaal 2016 richten we ons op het op 

orde brengen van de bezetting. 

Beleidsveld: Handelsrelaties met het buitenland bevorderen 

30 Bedrijven uit de regio 

koppelen met buitenlandse 

bedrijven 

Deze prestatie-indicator valt samen met het onderhouden van 

contacten met o.a. China en Duitsland. Aangezien we op het 

internationaliseringsdomein kampen met onderbezetting lopen we 

een risico ten aanzien van het behalen van deze 30 koppelingen. De 

afdeling zet in op focus en prioriteren. Dit betekent dat we de 

Internationale contacten met China op een laag niveau zullen 

insteken de komende tijd. In het tweede kwartaal 2016 richten we 

ons op het op orde brengen van de bezetting. 

13 
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Financiele Toelichting 

Programma 2. Economie en werkgelegenheid Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 VGR 16-1 2016 

Lasten 

02.1 Groningen kennisstad 1.731 1.707 1.707 0 

02.2 Binnenstad en toerisme 3.484 3.536 3.536 0 

02.3 Ruimte voor bedrijvigheid 839 871 871 0 

02.4 Overig econ en werkgelegenheid 22.479 23.574 22.774 800 

Totaal lasten 28.533 29.688 28.888 800 

Baten 

02.1 Groningen kennisstad 6 6 6 0 

02.2 Binnenstad en toerisme 937 989 989 0 

02.3 Ruimte voor bedrijvigheid 0 34 34 0 

02.4 Overig econ en werkgelegenheid 8.206 8.210 8.210 0 

Totaal baten 9.149 9.239 9.239 0 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 1.706 1.706 1.706 0 

Totaal onttrekkingen 2.542 2.542 2.542 0 

Totaal Programma 2 -18.548 -19.613 -18.813 800 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

02.4 Overig economie en werkgelegenheid V 800 duizend euro 

Kapitaallasten Forum (V 800 duizend euro lasten) 

Jaarlijks valt er structureel nieuw beleidsgeld vrij door het later uitvoeren van projecten ten opzichte van het 

beschikbaar stellen van het budget voor kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten). De vrijval van deze 

kapitaallasten wordt verantwoord onder de deelprogramma's 2.4, 7.6 en 8.7 en moet in samenhang worden 

gezien. In dit deelprogramma bedraagt de vrijval kapitaallasten 800 duizend euro voordelig en is het gevolg van 

het feit dat de realisatie van het Forum is vertraagd vanwege een onderzoek naar aardbevingsbestendig 

bouwen. 

14 
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Programma 3: Onderwijs 

Toelichting op afwijkingen In de uitvoering van beleid 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programma 3. Onderwijs Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

03.1 Onderwijskansen 18.946 20.627 20.627 0 

03.2 Voorkomen schooluitval 2.868 2.868 2.468 400 

Totaal lasten 21.814 23.495 23.095 400 

Baten 

03.1 Onderwijskansen 3.773 4.678 4.678 0 

03.2 Voorkomen schooluitval 991 991 991 0 

Totaal baten 4.764 5.669 5.669 0 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 741 741 741 0 

Totaal onttrekkingen 1.014 1.782 1.782 0 

Totaal Programma 3 -16.777 -16.785 -16.385 400 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

3.2 Voorkomen schooluitval V 0,4 miljoen euro 

Leerlingenvervoer (V 0,4 miljoen euro lasten) 

De prognose is gebaseerd op het voordelige resultaat op Leerlingenvervoer in de jaarrekening 2015. Wij zien 

dat de oorzaken van dit voordeel zich ook in 2016 voordoen. De voornaamste oorzaak is dat wij in 2015 een 

nieuw, voordeliger contract hebben afgesloten, daarnaast hebben aanpassingen in de regelgeving geleid tot 

lagere kosten. Op het gebied van het leerlingenvervoer wordt nieuw beleid ontwikkeld als onderdeel van de 

ontwikkeling van Publiek Vervoer. Publiek Vervoer omvat het vervoer voor alle doelgroepen waar de gemeente 

een rol in speelt. Er wordt onderzocht of we dit integraal en regionaal kunnen organiseren. De doorrekening 

van de budgettaire effecten vanaf 2017 van een eventuele gezamenlijke aanbesteding, zullen naar verwachting 

in de loop van 2016 duidelijk worden. 
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Programma 4: Welzijn, gezondheid, zorg en Vernieuwing sociaal 
domein 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programma 4. Welzijn, gezondheid, zorg, Jeugd en VSD Bedragen x 1.000 euro 
Primitieve Actuele Verwachte 
begroting begroting Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma 2016 2016 16-1 2016 
Lasten 
04.1 Soc samenhang en leefbaarheid 116.274 117.104 117.576 -472 
04.2 Preventie en zorg 43.498 43.691 44.600 -909 
04.3 Integratie en emancipate 2.028 2.109 2.109 0 
04.4 Jeugd 29.807 29.874 29.874 0 
04.5 Vernieuwing sociaal domein 55.275 55.205 56.005 -800 
Totaal lasten 246.882 247.983 250.164 -2.181 

Baten 
04.1 Soc samenhang en leefbaarheid 11.604 7.366 7.838 472 
04.2 Preventie en zorg 17.003 17.118 18.027 909 
04.3 Integratie en emancipatie 431 431 431 0 
04.4 Jeugd 17.229 17.229 17.229 0 
04.5 Vernieuwing sociaal domein 0 0 0 0 
Totaal baten 46.267 42.144 43.525 1.381 

Reserve mutaties 
Totaal toevoegingen 2.913 3.013 3.013 0 
Totaal onttrekkingen 1.315 1.692 1.692 0 

Totaal Programma 4 -202.213 -207.160 -207.960 -800 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 
baten en lasten > 250 duizend euro). 

4.1 Sociale samenhang en leefbaarheid geen afwijking 

Vervoers-, woon- en rolstoelvoorzieningen (V 490 duizend euro lasten) 
Op vervoersvoorzieningen verwachten we een nadeel van 170 duizend euro; dit wordt veroorzaakt doordat het 
aantal clienten dat gebruik maakt van individuele vervoersvoorzieningen in het eerste kwartaal 2016 verder is 
gestegen. Deze stijging is in het laatste kwartaal van vorig jaar ingezet. 

Het beeld van dalende uitgaven voor rolstoelen en vooral woonvoorzieningen wordt door de realisatiecijfers 
uit het eerste kwartaal opnieuw bevestigd. De verwachting is dat we op deze voorzieningen 660 duizend euro 
overhouden. 
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Voor 2017 worden rolstoelen en (woon)hulpmiddelen opnieuw aanbesteed; de verwachting is dat daardoor de 

tarieven stijgen. Verder volgt in 2017 nog een forse rijkskorting op deze budgetten van 346 duizend euro. We 

moeten niet uitsluiten dat voor 2017 aanvullende maatregelen nodig zijn om met deze voorzieningen binnen 

de begroting te blijven. Vandaar dat het voordeel voor 2016 als incidenteel is aangemerkt. 

Algemene voorziening huishoudelijke hulp (V 2,3 miljoen euro lasten) 

Met ingang van 2016 is de verstrekking van lichte huishoudelijke hulpverlening omgezet van een 

maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening. Deze komt naast de algemene voorziening voor was- en 

strijkservice, die reeds in 2015 van start is gegaan. In de begroting is voor beide algemene voorzieningen 

samen 4,5 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is in 2016 2,8 miljoen euro incidenteel beschikbaar in de vorm 

van HHT-gelden. Deze incidentele gelden zijn door de staatssecretaris vrijgemaakt om de gevolgen van de 

rijksbezuinigingen op de huishoudelijke hulpverlening tijdelijk te verlichten. Verwacht wordt dat ongeveer 

2.000 mensen van de algemene voorziening gebruik zullen maken, wat neerkomt op 5 miljoen euro aan lasten. 

Per saldo verwachten we derhalve een incidenteel positief resultaat van 2,3 miljoen euro voor de algemene 

voorziening. 

WMO begeleiding (N 1,6 miljoen euro lasten) 

De verwachte uitgaven voor WMO zorg in natura 18+ lijken op dit moment hoger dan begroot. Deze uitkomst 

kent echter de nodige onzekerheden. Onder andere de mate waarin en het moment waarop het begrote 

substitutie- en transformatie effect daadwerkelijk wordt gerealiseerd, het feit dat de zorgaanbieders op dit 

moment nog slecht in staat zijn om te factureren en we hierdoor nu werken met inschattingen op basis van 

indicaties. Maar ook het indicatiebestand is nog niet volledig op orde. 

In de begroting werden uit het zorgbudget extra middelen vrijgemaakt voor algemene voorzieningen via de WIJ 

teams; er werd vanuit gegaan dat door de inzet hiervan de kosten van maatwerkvoorzieningen met eenzelfde 

bedrag zouden afnemen (substitutie). We verwachten echter dat dit alleen in het tweede halfjaar, in beperkte 

mate, gerealiseerd zal worden. 

De kosten van de zorg zelf zijn hoger dan begroot. Dit heeft te maken met hogere gemiddelde zorgkosten per 

client en met een hoger aantal clienten dan eerder aangenomen. Kanttekening hierbij is dat bij gebrek aan 

betrouwbare facturatiegegevens, de hier afgegeven prognose is gebaseerd op indicatiegegevens en op de 

aanname dat 5% van de afgegeven indicaties niet verzilverd wordt. Tot slot is er een overgangsregeling 

getroffen met de aanbieders ter dekking van frictiekosten die ontstaan omdat de aanbieders relatief laat de 

(afgebouwde) indicatiegegevens voor 2016 ontvingen. 

Per saldo leiden bovenstaande ontwikkelingen tot een negatief resultaat van 1,6 miljoen euro. 

Eigen bijdrage WMO oude taken en begeleiding (V 472 duizend euro baten) 

In 2015 bedroegen de baten uit eigen bijdrage voor deze taken 3,7 miljoen euro. Met name vanwege de 

omzetting van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp in een algemene voorziening, werd in de begroting 

2016 rekening gehouden met lagere baten, namelijk 2,5 miljoen euro. Ten opzichte van die begroting 

verwachten we 472 duizend euro meer aan baten. Hierbij hebben we rekening gehouden met het aantal 

clienten dat in 2016 nog maatwerk huishoudelijke hulp krijgt en met het feit dat de kosten van voorzieningen 

waarover mensen in 2016 een eigen bijdrage betalen, hoger zijn dan ten tijde van het overgangsrecht. 

Regeling Chronisch zieken en gehandicapten (N 440 duizend euro lasten) 

Gehandicapte inwoners of chronisch zieken die voor onevenredig hoge meerkosten komen te staan, kunnen 

bij de gemeente een aanvraag doen ter compensatie van deze kosten. 

Het totaal beschikbare bedrag voor de doelgroep in 2016 bedraagt 2,3 miljoen euro. Bij het vaststellen van de 

vergoeding voor 2016 van 385 euro per client is uitgegaan van een lichte stijging van de doelgroep die in 2015 

een uitkering heeft ontvangen. In 2016 is echter gebleken dat een grote groep clienten die tot de doelgroep 

behoren in 2015 niet zijn aangeschreven. Deze groep zal alsnog worden aangeschreven en kan met 

terugwerkende kracht de vastgestelde vergoeding ontvangen wanneer ze aan de gestelde criteria voldoen. In 
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de rekening 2015 is hier al rekening mee gehouden. In de begroting 2016 echter niet. Dit betekent dat 

ongeveer 1.100 mensen meer gebruik gaan maken van de regeling waardoor het beschikbare bedrag wordt 

overschreden met 440 duizend euro. 

Uitvoeringskosten (N 1,8 miljoen euro lasten) 

Voor de uitvoering wordt 1,8 miljoen euro nadeel verwacht. Dit nadeel wordt voor 0,1 miljoen euro 

veroorzaakt doordat de bijdrage aan de SVB, die de uitvoering van de PGB's verzorgt, in 2016 hoger zal 

uitvallen dan voorzien. 

Daarnaast worden we in 2016 geconfronteerd met incidentele aanvullende uitgaven voor: 

• herindicaties Jeugd ZIN en PGB (0,3 miljoen euro) 

• restant herindicaties AWBZ 18+ (0,1 miljoen euro) 

• facturering door zorgaanbieders en databestanden op orde brengen (1,2 miljoen euro) 

• regiosecretaris hervorming langdurige zorg (0,1 miljoen euro). 

Beschermd wonen (V 0,6 miljoen euro lasten) 

De gemeente Groningen voert de centrumregeling beschermd wonen uit voor de regio in de vorm van een 

lichte Gemeenschappelijke Regeling. Het beschikbare budget voor beschermd wonen voor ZIN en PGB 

bedraagt 58,3 miljoen euro. Dit is inclusief het begrote bedrag aan eigen bijdragen van 2,9 miljoen. We 

verwachten in 2016 een bedrag van 1,9 miljoen over te houden op dit budget. 

Dit komt onder andere doordat na de afronding van het inkooptraject 2016 duidelijk is geworden dat wij als 

centrumgemeente Groningen 2,4 miljoen extra budget van het Rijk ontvangen door de uitkomsten van het 

onderzoek naar het verdeelmodel door onderzoeksbureau HHM. 

Vanwege de solidariteitsafspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling gaan wij er vanuit dat ook de 

voordelen worden gedeeld. Daarom verwachten wij een voordeel van 0,6 miljoen euro voor de gemeente 

Groningen. Een kanttekening hierbij is dat meerdere aanbieders hebben aangegeven de huidige tarieven 

onvoldoende te vinden voor een kostendekkende exploitatie. Het gesprek hierover met deze aanbieders zal in 

de komende tijd gevoerd gaan worden. 

4.2 Preventie en zorg geen afwijking 

Bed bad broodregeling (geen afwijking saldo baten en lasten) 

Voor de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen hebben we in 2015 van het Rijk een bedrag van bijna 1,2 

miljoen euro ontvangen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor 2016 is er nog geen 

bestuursakkoord afgesloten tussen de VNG en het Rijk. Daarom zijn er voor dit jaar van het Rijk nog geen 

middelen ontvangen voor de Bed, Bad en Brood regeling. 

Stichting INLIA heeft in december 2015 een subsidieaanvraag gedaan voor de opvang in de periode januari tot 

en met maart 2016. Hiermee was een bedrag van 434 duizend euro gemoeid. Dit bedrag is voorgefinancierd uit 

de reguliere middelen maatschappelijke opvang. 

Voor opvang in de periode april tot en met juni 2016 heeft INLIA een subsidieaanvraag gedaan voor een bedrag 

van 475 duizend euro. 

Vooruitlopend op de te ontvangen vergoeding door het Rijk stellen we voor in totaal 480 duizend euro 

beschikbaar te stellen voor de Bed, Bad en Broodregeling in de maanden april, mei en juni 2016 en dit bedrag 

voor te financieren uit de middelen voor maatschappelijke opvang. Wij zullen uw raad hierover separaat per 

brief informeren. 

Vooralsnog luidt de prognose dat we voor deze kosten een vergoeding van het Rijk verwachten te ontvangen. 

Worden de benodigde gelden in 2016 niet toegezegd, dan kan het tekort opiopen tot 1,3 miljoen euro. We 

zoeken dan naar verdere dekkingsmogelijkheden binnen het reguliere budget voor maatschappelijke opvang. 
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4.5 Vernieuwing Sociaal Domein N 0,8 miljoen euro 

WIJ Teams (N 0,8 miljoen euro lasten) 

In 2016 wordt de uitrol van de WlJ-teams over de stad voltooid. We zien nu dat in aanvulling op de begrote 

uitgaven, extra incidentele uitgaven nodig zijn voor onder andere projectleiders preventie en veiligheid, 

implementatie en inrichting WlJ-teams, medewerkers communicatie, kwaliteit en bedrijfsvoering. In totaliteit 

gaat het om circa 0,7 miljoen euro aan uitvoeringskosten. 

Daarnaast blijkt uit de actieve WlJ-teams dat de WlJ-manager meer ondersteuning nodig heeft in de vorm van 

een secretaris/medewerker casuistiek. Wij verwachten daarop een nadeel van 0,5 miljoen euro. Daarnaast 

verwachten we een overschrijding op het ICT-budget van 0,5 miljoen euro omdat de Wij-Teams uit meer 

mensen bestaan en de daarvoor benodigde ICT-voorzieningen. 

Tot slot ontstaat een voordeel in verband met de inzet in de WlJ-teams van enkele gesubsidieerde instellingen 

van 0,3 miljoen euro en er is rekening gehouden met een dekking van 0,6 miljoen euro uit het 

bestemmingsvoorstel vanuit resultaat 2015. 

Zorg Jeugd (geen afwijking saldo baten en lasten) 

De RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) gaat ervan uit dat het totale budget voor 2016 

bepaald wordt door de in de circulaires beschikbaar gestelde bedragen voor Jeugd, minus 7,5 % die de 

deelnemende gemeenten zelf voor innovatie, uitvoeringskosten e.d. mogen gebruiken. 

De kosten op het gebied van jeugd betreffen maatwerkvoorzieningen (ZIN en PGB) en algemene voorzieningen. 

De maatwerkvoorzieningen zijn in RIGG-verband gezamenlijk ingekocht voor alle gemeenten. Verder voeren de 

gemeenten eigen beleid voor wat betreft de toegang tot zowel maatwerkvoorzieningen als tot algemene 

voorzieningen. Vanwege specifieke kenmerken van de jeugdzorg is voor 2016 en 2017 afgesproken afwijkingen 

tussen beschikbaar budget en uitgaven aan maatwerk- en algemene voorzieningen van de deelnemende 

gemeenten via de RIGG in solidariteit met elkaar te vereffenen. Wij hebben 3,3 miljoen euro bij de WlJ-teams 

ingezet voor algemene voorzieningen. Deze kosten nemen we mee bij de afrekening in het kader van de RIGG. 

Voorwaarde van de RIGG is dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de met die inzet bereikte besparing op 

maatwerkvoorzieningen is geweest. Hoe dit effect van de algemene voorzieningen gemonitord kan worden, is 

dus van groot belang. Voor zover het effect van de algemene voorzieningen op de maatwerkvoorziening niet 

voldoende aantoonbaar is, bestaat het risico dat een deel van de kosten voor de algemene voorzieningen niet 

via de verrekening van het RIGG afgewikkeld kan worden. Voorlopig nemen we aan dat de RIGG in zijn totaliteit 

(ZIN, PGB en Algemene voorzieningen) binnen de begroting blijft. 
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Programma 5: Sport en bewegen 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programma 5. Sport en bewegen Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

05.1 Sportieve infrastructuur 20.075 21.077 21.090 -13 

05.2 Deelname aan sport 1.011 1.013 1.011 2 

Totaal lasten 21.086 22.090 22.101 -11 

Baten 

05.1 Sportieve infrastructuur 6.506 6.945 6.965 20 

05.2 Deelname aan sport 40 40 40 0 

Totaal baten 6.546 6.985 7.005 20 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 121 135 135 0 

Totaal onttrekkingen 201 223 223 0 

Totaal Programma 5 -14.460 -15.017 -15.008 9 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

Wij verwachten geen financiele afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma. 
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Programma 6: Cultuur 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programma 6. Cultuur Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

06.1 Culturele infrastructuur 37.010 38.430 38.426 4 

06.2 Deelname aan cultuur 3.465 3.522 3.487 35 

Totaal lasten 40.475 41.952 41.913 39 

Baten 

06.1 Culturele infrastructuur 9.047 9.771 9.652 -119 

06.2 Deelname aan cultuur 0 0 0 0 

Totaal baten 9.047 9.771 9.652 -119 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 1.456 1.456 1.456 0 

Totaal onttrekkingen 2.065 2.464 2.464 0 

Totaal Programma 6 -30.819 -31.173 -31.253 -80 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

Wij verwachten geen financiele afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma. 
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Programma 7: Verkeer 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

7. Programma: Verkeer 

7.1 Deelprogramma: Fiets 

Beleidsveld: Fietsnetwerk 

Aanleg fietspad Noordelijke 1 Vanwege de gevoeligheden rond de noodzakelijke bomenkap 

Ringweg 1 heeft dit project een halfjaar vertraging opgelopen. 

7. Programma: Verkeer 

7.1 Deelprogramma: Fiets 

Beleidsveld: Fietsnetwerk 

Aanleg fietspad 1 Vanwege de bezwaren van omwonenden heeft dit project een 

Pegasussstraat-Klaas de 1 halfjaar vertraging opgelopen. 

Vriezestraat 

7. Programma: Verkeer 

7.1 Deelprogramma: Fiets 

Beleidsveld: Fietsnetwerk 

Verbeteren en verlengen 1 Vanwege de gevoeligheden rond de bomenkap in Park Selwerd 

Slimme Routes naar Zernike 1 heeft dit project een halfjaar vertraging opgelopen. 

Campus 

7 Programma: Verkeer 

7.2 Deelprogramma: Openbaar Vervoer 

Beleidsveld: Spoor 

Verbeteren spoorverbinding 

Groningen - Assen - Zwolle 

Door een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel voor de 

geplande TreinVrijePeriode (TVP) van augustus 2016 heeft 

ProRail er voor gekozen om de werkzaamheden voor de pendel 

Assen-Groningen te verschuiven naar april 2017. De pendel gaat 

na deze werkzaamheden in april 2017 rijden. 

7 Programma: Verkeer 

7.2 Deelprogramma: Openbaar Vervoer 

Beleidsveld: Bus 

DRIS (Dynamische 

Reizigersinformatie) op 

bushaltes plaatsen 

Het plaatsen van de nog resterende DRIS-panelen is afhankelijk 

van de opievering van projecten. Zo is bijvoorbeeld opievering 

van P+R Meerstad in 2017. Dit betekent dat niet alle resterende 

DRIS-panelen in 2016 geplaatst kunnen worden. 

7 Programma: Verkeer 

7.3 Deelprogramma: Auto 

Beleidsveld: Stedelijke hoofdstructuur en goederenvervoer 

Maatregelen nemen ter 

verbetering van de 

autodoorstroming tijdens 

ombouw Zuidelijke Ringweg 

Noordelijke Ringweg, kruising aansluiting Zonnelaan: De 

oplossing van het kruispunt hangt nauw samen met de 

ontwikkelingen op Zernike. Gezien deze samenhang willen we 

het vraagstuk van deze aansluiting meenemen in het gehele plan 

22 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016

186

voor Zernike. Hiermee krijgt de aanpak van de aansluiting een 

ander tijdspad. Voor het totaalplan voor Zernike, inclusief de 

aansluiting Noordelijke Ringweg-Zonnelaan, komen we in het 

najaar terug bij uw raad met een voorlopig ontwerp, weIke dan 

nog met de buurt gecommuniceerd moet worden. 

Programma: Verkeer 

7.4 Deelprogramma: Parkeren 

Beleidsveld: Parkeerhandhaving 

Handhaving parkeerregels Het aantal uitgeschreven processen verbaal voor betaald 

parkeren blijft achter bij de prognose. Dit wordt onder andere 

veroorzaakt door: 

1. Extreme weersomstandigheden in de eerste week van dit jaar 

waardoor het niet mogelijk was om betaald parkeren te 

handhaven; 

2. De beeindiging van de samenwerking met Veiligheidszorg 

Noord per 1 maart 2016. Daardoor bouwen wij bij Randstad een 

nieuwe flexibele personele schil voor onze parkeerhandhaving 

op (inclusief inwerken). 
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Financiele Toelichting 

Programma 7. Verkeer Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

07.1 Fiets 1.407 1.407 1.407 0 

07.2 Openbaar vervoer 1.159 1.159 1.159 0 

07.3 Auto 650 650 650 0 

07.4 Parkeren 13.233 13.334 13.334 0 

07.5 Verkeersveiligheid 205 205 205 0 

07.6 Overig verkeer 6.110 7.015 6.305 710 

Totaal lasten 22.764 23.770 23.060 710 

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 16.890 16.906 16.906 0 

07.5 Verkeersveiligheid 0 0 0 0 

07.6 Overig verkeer 1.511 1.511 1.511 0 

Totaal baten 18.401 18.417 18.417 0 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 1.146 1.146 1.146 0 

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

Totaal Programma 7 -5.509 -6.499 -5.789 710 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

7.6 Overig verkeer V 710 duizend euro 

Verkeer- en vervoersprojecten (V 710 duizend euro lasten) 

Voor het project Oostelijke Ringweg constateren we dat het project zich binnen het geraamde budget beweegt. 

Het project zal wellicht zelfs lets goedkoper uitvallen dan vooraf verwacht. Onlangs hebben we bij dit project 

echter moeten constateren dat er bij de kredietaanvraag in 2014 abusievelijk een fout is gemaakt. Door kosten 

(onterecht) twee maal ten laste te brengen van de BDU-subsidie is er destijds 700 duizend euro in plaats van 

1,4 miljoen euro extra krediet aangevraagd. Bij de nu naderende afrekening komt deze situatie aan het licht. 

Het gevolg is dat er nu onder aan de streep een tekort zal ontstaan. Wij stellen voor om bij de nacalculatie in 

het najaar 2016, op het moment dat alle kosten inzichtelijk zijn, deze kredietoverschrijding recht te trekken. De 

huidige inschatting is dat er ongeveer 375 duizend euro aan eigen middelen nodig zal zijn om de situatie op te 

lossen. De geschatte 375 duizend euro die vanuit eigen middelen bij de Oostelijke Ringweg nodig is, kan 

(ruimschoots) worden gevonden uit de positieve saldi van de projecten Langman en Stationsvoorplein. 
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De werkzaamheden rondom het Langman-project zijn afgerond. Daar waar in de nacalculatie van 2014 nog een 

aantal openstaande punten waren genoemd, zijn deze niet langer actueel (plankosten worden niet meer 

gemaakt) of zijn kosten binnen ander project meegenomen. Er is op dit moment een positief saldo van 855 

duizend euro, dat mede is ontstaan door rentevoordelen. 

De werkzaamheden rondom het project Stationsvoorplein zijn in 2007/2008 afgerond; het project omvatte de 

aanleg van het fietsbalkon. Binnen dit project zijn er geen werkzaamheden meer uit te voeren. Door rente-op 

rentevoordelen is het beperkte bedrag voor nawerk dat destijds werd gereserveerd (en dus niet nodig is 

gebleken) opgelopen tot ongeveer 230 duizend euro positief. 

Al met al verwachten we, voor vermelde drie projecten, op dit moment een positief saldo van 710 duizend 

euro aan eigen middelen. 
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Programma 8: Wonen 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

8. Programma: Wonen 
8.2 Deelprogramma: Jongerenhuisvesting 
8.2.2 Beleidsveld: Kamerverhuurbeleid 

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. 

8.1 Deelprogramma: Gezinnen 
8.1.1 Beleidsveld: Bouwen in de uitleg 

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. 

8.1.2 Beleidsveld: Bouwen in de bestaande stad 
Risico's grondexploitaties 
en reserve grondzaken 

De omvang van de risico's op 31 december 2015 bedraagt 177,4 

miljoen euro. De meerjarenberekening per 31 december 2015 

laat zien dat de verwachte omvang per 31 december 2016 

ongeveer 185 miljoen euro zal zijn. Na 2016 zal de omvang licht 

stijgen naar circa 188 miljoen euro in 2017 en daarna dalen naar 

circa 186 miljoen euro in 2018. De verwachte omvang van de 

reserve grondzaken per 31 december 2016 is circa 54 miljoen 

euro en is onvoldoende om dit risico op te vangen. Het risico 

wordt opgevangen binnen het gemeentelijk 

weerstandsvermogen. 

Groninger Woonkwaliteit Z Dit instrument wordt niet meer actief ingezet. 

Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap 
(CPO) 

Er zijn initiatieven op het gebied van CPO die we ondersteunen, 

maar dit is geen 10% van de totale verwachte productie. 

Wijkperspectieven Doordat het project NLA 2.0 is afgelopen, zijn de 

wijkperspectieven minder prominent geworden. In de 

prestatieafspraken met de corporaties zijn nieuwe afspraken 

gemaakt over het samenwerken in de wijken. De afstemming 

tussen de gebiedsprogramma's en de leefbaarheidsprogramma's 

van de corporaties moet nog plaatsvinden. 
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Financiele Toelichting 

Programma 8. Wonen Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

08.1 Gezinnen 2.636 2.636 2.636 0 

08.2 Jongerenhuisvesting 484 484 484 0 

08.3 Bestaande wonen en zorg 31 31 31 0 

08.4 Kwaliteit woningvoorraad 3.106 3.106 3.106 0 

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh 530 530 530 0 

08.6 Cultuurhistorie en archeologie 1.223 1.223 1.223 0 

08.7 Overig wonen 10.219 10.795 10.795 0 

Totaal lasten 18.229 18.805 18.805 0 

Baten 

08.1 Gezinnen 460 460 460 0 

08.2 Jongerenhuisvesting 96 96 96 0 

08.3 Bestaande wonen en zorg 31 31 31 0 

08.4 Kwaliteit woningvoorraad 262 262 262 0 

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh 2 2 2 0 

08.6 Cultuurhistorie en archeologie 0 0 0 0 

08.7 Overig wonen 7.778 7.831 9.125 1.294 

Totaal baten 8.629 8.682 9.976 1.294 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 455 455 455 0 

Totaal onttrekkingen 752 752 752 0 

Totaal Programma 8 -9.303 -9.826 -8.S32 1.294 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

8.7 Overig Wonen V 1,3 miljoen euro 

Bouwleges (V 1,3 miljoen euro baten) 

In 2016 is een legesopbrengst van 6,1 miljoen euro begroot. De voorlopige prognose van de leges komt uit op 

een opbrengst van 7,4 miljoen euro. De begroting 2015 en de prognose kan als volgt worden gespecificeerd: 

Begroting 2016 

Prognose bouwplannen leges < 200.000 

Prognose bouwplannen leges > 200.000 

Totaal 

3,3 

6,1 
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Totaal prognose 2016 VGR-I 

Prognose bouwplannen leges < 200.000 4,3 

Prognose bouwplannen leges > 200.000 3J, 

Totaal 7,4 

De prognose is gebaseerd op een 5-jaarsgemiddelde over de totale legesontvangsten tot 200 duizend euro. De 

grote projecten (leges meer dan 200 duizend euro) zijn apart geidentificeerd op basis van de reeds ingediende 

aanvragen in 2016. Tot slot is gekeken naar de huidige werkvoorraad en verwachte aanvragen. 

De afwijking (voordeel van 1,3 miljoen euro) is toe te schrijven aan de inschatting dat er in 2016 meer 

bouwaanvragen worden ingediend. Het is lastig in te schatten wanneer een aanvraag daadwerkelijk wordt 

ingediend. Mutaties in projecten en vertragingen kunnen de daadwerkelijke legesopbrengst sterk beinvloeden. 
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Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Er zijn op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid in dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programma 9. Kwaliteit van de leefomgeving Bedragen x 1.000 euro 

Deelprogramma 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

09.1 Ondh en beh openbare ruimte 53.362 53.776 53.776 0 

09.2 Afvalinzameling en-verwerking 29.166 29.166 29.165 0 

Totaal lasten 82.528 82.942 82.942 0 

Baten 

09.1 Ondh en beh openbare ruimte 22.026 21.800 21.800 0 

09.2 Afvalinzameling en-verwerking 34.753 34.753 34.753 0 

Totaal baten 56.779 56.553 56.553 0 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 470 470 470 0 

Totaal onttrekkingen 161 161 151 0 

Totaal Programma 9 -26.058 -26.698 -26.698 0 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

Wij verwachten geen financiele afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma. 
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Programma 10: Veiligheid 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Voor het Programma Veiligheid kunnen we melden dat er geen afwijkingen in uitvoering zijn. 

Financiele Toelichting 

Programma 10. Veiligheid Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

10.1 Veilige woon- en leefomgeving 5.222 5.270 5.270 0 

10.3 Integriteit en veiligheid 600 600 600 0 

10.4 Fysieke veiligheid 16.693 17.238 17.238 0 

Totaal lasten 22.515 23.108 23.108 0 

Baten 

10.1 Veilige woon- en leefomgeving 1.898 1.941 1.941 0 

10.3 Integriteit en veiligheid 134 134 134 0 

10.4 Fysieke veiligheid 1.805 1.805 1.805 0 

Totaal baten 3.837 3.880 3.880 0 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 0 0 0 0 

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

Totaal Prc^ramma 10 -18.678 -19.228 -19.228 0 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

Wij verwachten geen financiele afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma. 
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Programma 11: Stadhuis en Stadjer 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programma 11. Stadhuis en stadjer Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

11.1 Publieke dienstverlening 16.840 15.859 15.864 -5 

11.2 Communicatie met de burgers 56 56 56 0 

Totaal lasten 16.896 15.915 15.920 -5 

Baten 

11.1 Publieke dienstverlening 9.829 9.454 9.414 -50 

11.2 Communicatie met de burgers 0 0 0 0 

Totaal baten 9.829 9.464 9.414 -50 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 488 488 488 0 

Totaal onttrekkingen 0 100 100 0 

Totaal Programma 11 -7.555 -6.839 -6.894 -55 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

Wij verwachten geen financiele afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma. 
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Programma 12: College en Raad 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programma 12. College en Raad Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

12.1 College en Raad 14.135 -5.711 -6.984 1.273 

Totaal lasten 14.135 -5.711 -6.984 1.273 

Baten 

12.1 College en Raad 8.505 4133 4.133 0 

Totaal baten 8.506 4.133 4.133 0 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 19.421 19.421 19.421 0 

Totaal onttrekkingen 2.000 1.595 1.595 0 

Totaal Programma 12 -23.050 -7.982 -6.709 1.273 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

Nr. 12.1 College en Raad V 1,3 miljoen euro 

Nominale ontwikkelingen (V 1,3 miljoen euro lasten) 

2016 

De nominale ontwikkelingen (loon- en prijsontwikkelingen) over 2015 stellen we naar de huidige inzichten 

neerwaarts bij. De nominale compensatie over 2015 bedraagt 2,2%. In de primitieve begroting 2015 gingen we 

uit van een nominale compensatie van 2,7%. Dit betekent een daling van 0,5%. Dit leidt tot een structureel 

voordeel van 1,2 miljoen euro vanaf 2016. De neerwaartse aanpassing wordt grotendeels verklaard doordat de 

loonkosten voor de gemeente per saldo met 0,55% dalen. Enerzijds gaan we op basis van de vastgestelde Cao 

2016 - 1 mei 2017 uit van een hogere loonsverhoging van 0,26%. Anderzijds is er sprake van een verlaging van 

de sociale lasten. Deze verlaging volgt uit de afspraken gemaakt in het loonruimteakkoord 2015 om de 

pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 te verlagen (en dit voordeel vervolgens om te zetten naar een 

salarisverhoging). Bij de berekening van dit percentage is rekening gehouden met de herstelpremie van 1% die 

het ABP vanaf 1 april 2016 doorvoert. Deze extra premie is nodig om de dekkingsgraad van het ABP te 

verbeteren. De prijsmutatie van de materiele overheidsconsumptie is het percentage waarop we onze 

prijscompensatie baseren. De prijsmutatie is op basis van informatie vanuit het CPB over 2015 ten opzichte van 

de primitieve begroting verlaagd van 1,0% naar 0,7%. 
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2015 

Voor de jaarschijf 2015 is bij de begroting 2016 rekening gehouden met een benodigd percentage voor 

nominale compensatie van 0,77%. Op basis van de meest recente gegevens van het CPB over de prijsmutatie 

stellen we dit percentage neerwaarts bij van 0,6% naar 0,3%. Dit levert een structureel voordeel op van 0,1 

miljoen euro. 

Per saldo leiden bovenstaande ontwikkelingen tot een voordeel van 1,3 miljoen euro in 2016. 

Concernbezuinigingen 2016-2019 (geen afwijking) 

Wij verwachten de vastgestelde bezuinigingen in 2016 volledig te realiseren. 

Een van de incidentele maatregelen 2015 is de bezuiniging op vastgoed van 1,4 miljoen euro. Deze maatregel 

wordt onder voorbehoud van de besluitvorming over de rekening 2015 gerealiseerd. In het rekeningresultaat 

2015 zit een verkoopopbrengst van 597 duizend euro. Bij de rekening wordt aan uw raad een 

bestemmingsvoorstel ingediend om dit resultaat te bestemmen voor deze taakstelling in 2015. 
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Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programme 13. Algemene Inkomsten en post onvoorzien Bedragen x 1.000 euro 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

Deelprogramma begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

13.1 Algem. ink. & post onvoorzien 45.457 45.271 43.439 2.832 

Totaal lasten 46.467 46.271 43.439 2.832 

Baten 

13.1 Algem. ink. & post onvoorzien 556.662 559.747 558.479 -1.268 

Totaal baten 556.662 559.747 558.479 -1.268 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 0 0 0 0 

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

Totaal Programma 13 510.195 513.476 515.040 1.564 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien V 1,6 miljoen euro 

Landelijke ontwikkelingen 2016 (V 175 duizend euro baten) 

Uit de decembercirculaire 2015 blijkt dat de uitkeringsfactor structureel met 1 punt stijgt als gevolg van het 

uitdelen van de verdeelreserve 2015. Dit levert een voordeel op van 175 duizend euro. 

Plaatselijke ontwikkelingen 2016 ( V 398 duizend euro baten) 

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 2015 zijn de standen van een groot aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. Deze 

actualisaties leiden per saldo tot een hogere uitkering van 398 duizend euro. 

Teruggave dividendbelasting 2015/2016 (V 500 duizend euro baten) 

Bij het opstellen van de begroting 2016 werd er nog vanuit gegaan dat met de invoering van de 

Vennootschapsbelasting in 2015 geen dividendbelasting meer zou mogen worden teruggevraagd. Uit een 

memorie van antwoord bij Kamervragen hierover blijkt dat bij Enexis de dividendbelasting in de toekomst ook 

mag worden teruggevraagd. Dit levert in 2016 een voordeel op. 
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Onroerende zaakbelasting (N 600 duizend euro baten) 

Op de opbrengst onroerend zaakbelasting (OZB) verwachten we een nadeel van 500 duizend euro. De 

belangrijkste oorzaak is de afwikkeling van de bezwaarschriften van de twee Groningse ziekenhuizen. 

In december 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de landelijke Taxatiewijzer ziekenhuizen 

onvoldoende rekening houdt met de wettelijke werktuigenvrijstelling. Als gevolg hiervan is de WOZ-waarde 

van de ziekenhuizen fors verlaagd. Normaliter zou deze verlaging van de WOZ-waarde gecorrigeerd zijn met 

een verhoging van de tarieven (gewenste opbrengst = WOZ-waarde x tarieven), maar de OZB-tarieven voor 

2016 waren al door uw raad vastgesteld toen in december 2015 de taxatiewijzer werd aangepast. 

Logiesbelasting (V 190 duizend euro baten) 

In 2016 zijn de aanslagen 2015 opgelegd. In 2015 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot. Hierdoor 

vertoont de logiesbelasting een meeropbrengst van 190 duizend euro. 

Voordeel korte mismatch (V 471 duizend euro saldo baten en lasten) 

In beginsel wordt de lange vermogensbehoefte (= investeringen) gefinancierd met lange financieringsmiddelen, 

zoals langlopende leningen en beschikbare reserves en voorzieningen. In de praktijk financieren we een deel 

van de lange vermogensbehoefte met korte financieringsmiddelen (= banktegoeden). Dit noemen we korte 

mismatch financiering. De verwachte korte mismatch financiering is dit jaar 66 miljoen euro. Dit levert een 

voordeel op van 1,2 miljoen euro. In de begroting 2015 is een verwacht resultaat van 0,7 miljoen opgenomen. 

Daarom resteert er een netto voordeel van afgerond 0,5 miljoen euro. 

Renteresultaat leningenportefeuille (V 481 duizend euro saldo baten en lasten) 

Dit jaar verwachten we voor in totaal 40 miljoen euro aan nieuwe consolidatieleningen af te sluiten. Hiervan 

hebben we reeds een lening van 20 miljoen euro afgesloten tegen een rentetarief van 0,09%. Het rentetarief is 

laag, omdat de lening een looptijd heeft van 24 maanden. Verder verwachten we nog leningen af te sluiten met 

een omvang van gemiddeld 20 miljoen euro tegen een rentetarief van 1,435%. Aangezien het begrote 

rentetarief 2,35% is, verwachten we hierop een voordeel van 281 duizend euro. Op de langlopende 

leningenportefeuille zijn er daarnaast nog overige relatief geringe afwijkingen van per saldo 200 duizend euro 

voordeel. 
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Programma 14: Algemene ondersteuning 

Toelichting op afwijkingen in de uitvoering van beleid 

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen dit programma. 

Financiele Toelichting 

Programma 14. Algemene ondersteuning Bedragen x 1.000 euro 

Deelprogramma 

Verwachte 

Primitieve Actuele Prognose VGR afwijking VGR 

begroting 2016 begroting 2016 16-1 2016 

Lasten 

14.1 Algemene ondersteuning 110.222 111.555 117.494 -5.829 

Totaal lasten 110.222 111.665 117.494 -5.829 

Baten 

14.1 Algemene ondersteuning 35.882 28.889 28.558 -221 

Totaal baten 35.882 28.889 28.668 -221 

Reserve mutaties 

Totaal toevoegingen 455 436 436 0 

Totaal onttrekkingen 435 1.891 1.891 0 

Totaal Programma 14 -74.370 -81.321 -87.371 -6.050 

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2016 en de prognose 2016 (alleen bij verschillen in 

baten en lasten > 250 duizend euro). 

14.1 Algemene Ondersteuning N 6,0 miljoen euro 

Individueel Keuzebudget (N 6,0 miljoen euro lasten) 

Vanaf 1 januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (1KB) ingevoerd. Dit betreft een stelselwijziging, 

waardoor er een voorziening moet worden getroffen voor de vakantietoeslag over juni t/m december 2016. 

Voor de gemeente leidt dit tot een incidentele last van 6,0 miljoen euro in 2015. Bij dit bedrag moet rekening 

worden gehouden met een bandbreedte van +/-10%, afhankelijk van berekening over definitieve bezetting en 

doorberekening sociale lasten. Daarnaast kan een deel van de lasten worden verrekend met gemeentelijke 

producten als de afvalstoffenheffing of rioolrechten. Bij de tweede voortgangsrapportage 2016 komen we hier 

op terug. 

Vrijval kapitaallasten (V 660 duizend euro lasten) 

In verband met de voorgenomen outsourcing worden ICT investeringen waar mogelijk uitgesteld. Dit leidt tot 

incidentele vrijval op kapitaallasten van 650 duizend euro voordelig. 
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Personele lasten (N 439 duizend euro lasten) 

In verband met de voorgenomen outsourcing van ICT worden vacatures niet meer ingevuld met ambtelijke 

aanstellingen, maar door personeel in te huren. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Dit om de continuiteit 

van de dienstverlening te garanderen. Daarnaast wordt bij service management en automatisering extra 

capaciteit ingehuurd aangezien een deel van de werkprocessen na de vorming van het SSC nog gestroomlijnd 

moet worden. 

Overige verschillen (N 0,2 miljoen euro baten) 
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Hoofdstuk 2. PARAGRAFEN 

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken 

In de jaarschijf 2016 gaan we het integraal gebiedsgerichte werken verder doorontwikkelen. Dit doen we aan 

de hand van het vastgestelde gebiedsprogramma 2015 ter grootte van 5,97 miljoen euro. Dekking heeft met 

name plaats gevonden door herallocatie van beschikbare middelen. Dit gebiedsprogramma 2015 is mede geent 

op zich aandienende initiatieven vanuit de samenleving en een breed scala aan contacten met de wijk. 

Daarnaast hebben de wijkkompassen en de leefbaarheidsmonitor goede indicaties gegeven van de specifieke 

wijkopgave. Verder heeft nauwe afstemming plaatsgevonden met de stedelijke programma's. Dit jaar gaan we 

verder experimenteren met de wijze van invloed en zeggenschap vanuit de wijk bij de implementatie van dit 

programma en de opstelling van het nieuwe gebiedsprogramma voor 2017. Daarbij wordt uw raad nauw 

betrokken. 

Paragraaf 2: Duurzaamheid 

Paragraaf duurzaamheid 

Beleidsveld 

Warmte Sleutelproject is nog steeds geothermie Noord-West. Voorbereidingen 

zijn in een gevorderd stadium om medio 2016 een besluit te kunnen 

nemen over een investering van ca. 50 miljoen euro. Bij een positief 

besluit van de raad kunnen de werkzaamheden nog in 2016 van start. 

Intussen is een Europese subsidie verkregen waarmee bij een eventuele 

no go de plankosten grotendeels worden vergoed. 

Intussen is gestart met de actualisering van de Warmtevisie van 2013. 

Geel: want nog altijd is samenwerking met meer externe partijen niet 

geheel zeker. 

Wind We hebben een "analysedocument windenergie" opgesteld om gebruik 

te kunnen maken van de extra beleidsruimte die de provincie gaat 

bieden op het gebied van wind. Hiermee kunnen verschillende 

(politieke) keuzen worden voorgelegd aan de desbetreffende 

overheidsorganen. In nauwe samenspraak wordt het proces verkend en 

draagvlak gevormd rondom de ontwikkeling van windturbines. De 

uiteindelijk te maken keuzes worden gevat in een communicatie- en 

participatiestrategie. 

Geel: windenergie kan potentieel grote maatschappelijke weerstand 

ontmoeten. 
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Paragraaf 9: Bedrijfsvoering 

Paragraaf: Bedrijfsvoering 

Personeel en organisatieontwikkeling 

Onderwerp: Personeelsontwikkeling 

Verzuim: 

het voortschrijdend 

jaargemiddelde per 1 april 

is 6,7% 

Het streefcijfer voor het verzuimpercentage is 5,6% 

Vanuit de literatuur is bekend dat het verzuimpercentage vaak 

stijgt na afronding van een reorganisatie. Dit effect zien we ook 

binnen onze organisatie. Bij de organisatie onderdelen waarbij 

de reorganisatie is afgerond zien we een hoog ziekteverzuim. 

Daarnaast spelen fysieke problematiek in combinatie met hoge 

leeftijd een rol bij het hoge ziekteverzuim. We zijn in mei gestart 

met een nieuwe aanpak (pilot bij 2 directies): de methodiek 

opiossingsgericht verzuimmanagement. Maatregelen om de 

verzuimaanpak te verbeteren gaan naar verwachting effect laten 

zien in het verzuimcijfer. 

9 Paragraaf: Bedrijfsvoering 

Personeel en organisatieontwikkeling 

Onderwerp: Outsourcen ICT 

De gewenste structurele 

besparing is geen 5 miljoen 

euro maar 4,5 miljoen, en 

het duurt langer (opiopend 

tot 2022) voordat we dit 

bedrag hebben bereikt. 

Het externe onderzoek (greenfield-analyse) is afgerond. De 

uitkomst van het onderzoek laat zien dat maximaal 4.5 miljoen 

euro gerealiseerd kan worden in 2022. Voor het vervolgtraject 

zijn we in afwachting van afronding van de adviesaanvraag 

ondernemingsraad. 

9 Paragraaf: Bedrijfsvoering 

Personeel en organisatieontwikkeling 

Onderwerp: Zaakgericht werken en digitalisering 

Opievering ICT 

infrastructuur 

Door uitloop in de opievering van ICT-onderdelen door de 

gemeente en vereniging Dimpact, worden processen later dan 

gepland zaakgericht uitgevoerd. De doelstelling om in 2016 de 

eerste helft van de dienstverlenende processen zaakgericht te 

ondersteunen, staat daardoor onder druk. 

9 Paragraaf: Bedrijfsvoering 

Wettelijke ontwikkelingen 

Onderwerp: Basis en kernregistraties 

Het programma ligt achter 

op planning om de 

aansluiting op de 

basisregistraties per 1 

januari 2017 te halen. 

Er lopen drie lijnen om de aansluiting op de basisregistratie te 

realiseren, te weten: 

1. Migratieplan voor de technische aansluiting. Dit is bijna klaar 

en kan daarna worden overgedragen aan de ICT afdeling . 

2. Inrichting gegevensmanagement. Hiervoor is een business 

case onderhanden. Deze is nog niet gereed voor besluitvorming. 

3. Inrichting terugmeld functionaliteit. Dit is qua ontwerp gereed 

en wordt onderdeel van het migratieplan. Dit zijn 

randvoorwaarden om met de basisregistraties van start te 

39 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016

203

kunnen gaan. De gevolgen voor het primair proces zullen daarna 

ter hand worden genomen. Door de outsourcing van ICT was 

minder capaciteit beschikbaar voor het programma basis en 

kernregistraties. Dit zorgt voor vertraging. Daarnaast is door 

langdurige uitval van medewerkers in het programma zelf de 

voortgang onder druk komen te staan. 

Paragraaf: Bedrijfsvoering 

Overig 

Onderwerp: Bezwaar en beroep 

Informele afdoening: 

momenteel wordt 41% van 

de bezwaarschriften 

informeel afgehandeld 

Afgesproken resultaat is dat tenminste 50% van alle 

bezwaarschriften informeel wordt afgehandeld. Dit is nu 41%. 

We verwachten dat dit cijfer de komende maanden zal stijgen. 

Maar gezien de ontwikkelingen in het maatschappelijk domein 

lijkt 50% voor 2016 tamelijk ambitieus. 

Waar mogelijk zoeken we contact met de indiener van een 

bezwaarschrift om uitleg te geven of om te verkennen of een 

oplossing van het geschil mogelijk is. 

Onderwerp: Bezwaar en beroep 

Tijdigheid: 

Momenteel wordt 55% van 

de bezwaarschriften binnen 

de wettelijke termijn 

afgehandeld 

Het streefcijfer is dat meer dan 85% van de bezwaarschriften 

binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld 

De overgangsfase naar ambtelijk horen duurt langer dan 

verwacht. De wettelijke termijn in procedures waarin ambtelijk 

wordt gehoord, is korter. De instroom van Participatiewet-

bezwaren was in het vierde kwartaal 2015 hoger dan verwacht. 

Ook in het ruimtelijk domein is het percentage tijdig afgehandeld 

iets lager dan normaal, omdat in het eerste kwartaal een 

(relatief) groot aantal bezwaren tegen een omgevingsvergunning 

niet binnen de wettelijke termijn kon worden afgehandeld. We 

verwachten dat het percentage tijdig afgehandelde bezwaren zal 

stijgen de komende maanden, maar ook hier geldt dat 85% in 

2016 een ambitieus percentage lijkt, gezien de ontwikkelingen in 

het maatschappelijk domein. 

Wel zien we dat de ambtelijke afdoening van bezwaren (zonder 

inzet van de bezwaarcommissie) kortere beslistermijnen 

opievert. Daarmee krijgt de burger sneller duidelijkheid over zijn 

bezwaar. 
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Slot en nacalculaties 

In 2016 worden de volgende slotcalculaties opgesteld: 

Slotcalculaties 

n.v.t. 

In 2016 worden de volgende nacalculaties opgesteld: 

Nacalculaties 

1. April 

2. 3e kwartaal 

3. 4e kwartaal 

4. December 

5. December 

6. December 

7. December 

8. December 

9. December 

Herinrichting Sportpark Corpus den Hoorn 

Investering grote zaal Oosterpoort 

Tramlijn 

Sanering holering 2012 

Fietspad Verbetering Hoogkerk 

Doorstroming Martini ziekenhuis Boerhaave rotonde 

30km zone Dorkwerd e.a. 

Oostelijke Ringweg 

Noordelijke Ringweg 

Geconstateerde onrechtmatigheden en voortgang IC-plan 

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, gebruik van de 

uitgevoerde controles. Het verkrijgen van een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening is 

gebonden aan toleranties. Uw raad wordt conform richtlijnen geinformeerd over geconstateerde 

onrechtmatigheden. Op basis van de in het eerste kwartaal van 2015 uitgevoerde controles verwachten we 

binnen de toleranties voor rechtmatigheid te blijven. 

IC-plan 2016 

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 jaarlijks verbijzonderde interne 

controles uitgevoerd. Deze worden in een IC-plan opgenomen. Het IC-plan 2016 is eind april vastgesteld in 

College van B&W. 

Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid 

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse 

We voeren een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uit op gesubsidieerde activiteiten en overige 

vergelijkbare (niet-gesubsidieerde) activiteiten die we extern hebben belegd. Deze MKBA heeft het karakter 

van een effectiviteitsonderzoek en richt zich op activiteiten die al gedurende een langere periode worden 

uitgevoerd. Halverwege 2016 verwachten wij u te kunnen informeren over de resultaten en de gehanteerde 

aanpak. 
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Sociale teams 

Vanuit de Wmo-werkplaats Noord is onderzoek gedaan naar de werking en werkwijze van sociaal team WIJ-

Korrewegwijk. Het onderzoek, dat een geringe stijging van de zelfredzaamheid van wijkbewoners constateert, 

vormt een belangrijke aanleiding om het gesprek tussen de (betrokken) wijkbewoners, het sociaal team, de 

gemeente en betrokken (zorg)aanbieders te verdiepen. 

Het gemeentelijk Bureau Onderzoek & Statistiek (O&S) heeft onderzoek verricht naar de financiele kosten en 

baten van de aanpak van het sociaal team in de Korrewegwijk met behulp van een MKBA. Uit het onderzoek 

blijkt dat het sociaal team Korrewegwijk in de huidige opzet en ontwikkelingsfase een klein positief saldo kent 

van 1,05. Met inbegrip van immateriele baten ontstaat een kosten-baten verhouding van 1,25. Deze eerste 

analyse laat voor de sociaal team aanpak in de Korrewegwijk dus een voorzichtig financieel rendement zien. 

Bovengenoemde onderzoeken zijn uitgevoerd in een periode van opbouw, inrichting en ontwikkeling van de 

sociale teams (aanpak). De opbrengsten laten dan ook zien dat de ontwikkelingen nog alles behalve afgerond 

zijn. Beide onderzoeksrapporten hebben een aantal aanbevelingen opgeleverd, weIke verder worden uitgerold. 

Bundeling gemeentelijk vastgoed 

We zijn gestart met een inrichtingsdocument voor het Vastgoedbedrijf. Dat heeft geresulteerd in een 

Principebesluit tot reorganisatie. Deze is goedgekeurd door het GMT en is aan de OR toegezonden. Daarna 

worden college en raad geinformeerd over de voortgang. En kunnen we starten met de volgende stap, het 

Uitvoeringsplan tot reorganisatie. 

Oprichting Noordelijk Belastingkantoor 

Samen met de drie noordelijke waterschappen wordt het besparingspotentieel van een gezamenlijk 

belastingkantoor onderzocht. Dit onderzoek komt voort uit een van de deelonderzoeken die in 2014 heeft 

plaatsgevonden naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de gemeentelijke taken. 

Na afronding van een business case is in de tweede fase (planfase) het volgende scenario onderzocht: 

"Gemeente Groningen en de drie Waterschappen die Hefpunt hebben opgericht, richten een Noordelijk 

Belastingkantoor (NBKj op voor lokale belastingen". 

De planfase van het onderzoek is begin april 2016 afgerond. Het onderzoek heeft geresulteerd in een 

bedrijfsplan. Het bedrijfsplan bevat een integraal ontwerp van het NBK. Op basis van dit plan nemen wij en de 

besturen van de waterschappen voor de zomervakantie een 'go/no-go' besluit over de oprichting van het NBK. 

Uw raad wordt hierover schriftelijk geinformeerd. De planning is dat het NBK in geval van een positief besluit 

op 1 juli 2017 van start gaat. 

Update van risico's en ontwikkelingen 

Een actueel overzicht van risico's en ontwikkelingen is opgenomen in de jaarrekening 2015. 
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Hoofdstuk 3. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

Aanbevelingen rekenkamercommissie 

Verbonden partijen 
De Rekenkamercommissie heeft begin 2014 een aantal aanbevelingen gedaan over de omgang met 

samenwerkingsrelaties, waaronderte 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 uw raad hierover geinformeerd wil 

worden. 

De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie en de uitkomsten van de discussie in de 

raadscommissie Financien en Veiligheid (oktober 2014) zijn verwerkt in de door uw raad vastgestelde 

Kadernota verbonden partijen 2015 (maart 2015). In deze Kadernota zijn de afspraken vastgelegd over hoe de 

gemeente Groningen met verbonden partijen om wil gaan. Het gaat hierbij om algemene afspraken over 

periodieke beoordeling 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 is een financiele bijsluiter opgesteld, 

waarin de belangrijkste informatie over de verbonden partij is opgenomen. 

Daarnaast zijn in de Kadernota de afspraken die gelden bij het aangaan van nieuwe verbonden partijen en het 

beheer van bestaande verbonden partijen opgenomen en worden de rollen en bevoegdheden van ambtelijke 

organisatie, college en raad beschreven. In de afgelopen periode zijn we aan de slag gegaan met het 

implementeren/operationaliseren van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Kadernota. Resultaat is dat 

de control op verbonden partijen is verbeterd. In de komende periode wordt er verder gewerkt aan het 

optimaliseren van de interne governance. 

In de raadscommissie F&V op 14 oktober 2015 is besloten om in de komende periode onze governance op 

verbonden partijen nog verder te versterken volgens de afspraken uit de Kadernota. We willen daarbij vooral 

inzetten op die partijen waar we als gemeente de grootste belangen hebben. Onderscheid wordt gemaakt in 

een aantal basis afspraken over governance die gelden voor alle verbonden partijen en aanvullende 

governance afspraken die we hanteren voor de verbonden partijen waarbij de gemeentelijke financiele en/of 

bestuurlijke belangen groter zijn. Deze laatste verbonden partijen vallen in een zwaarder regime waar 

extra/aanvullende governance op van toepassing is. Hiervoor is een top tien lijst opgesteld. 

Met de afspraken in de kadernota 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. 

Energiebeleid 

Op 27 mei 2015 heeft uw raad besloten om de aanbevelingen uit het rapport 'Groningen energieneutraal in 

20351' van de Rekenkamercommissie over te nemen en ons te verzoeken invulling te geven aan deze 

aanbevelingen. 

Deze aanbevelingen zijn: 

1. Stel duurzaamheid en energie centraal in een strategische visie op de toekomst van Groningen. 
2. Realiseer een energie neutrale gemeente door opgaven gestuurd te werken. Stel de inhoudelijke 

opgaven centraal en creeer synergie door de inzet van mensen, taken en middelen zoveel mogelijk te 
koppelen aan meerdere doelen. 
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3. Pas goed portfoliomanagement toe. Zorg er zo voor dat Groningen systematisch toewerkt naar 
strategische doelen en dat voortgang, resultaten en doelmatigheid van projecten consequent 
gemonitord worden. 

4. Bouw duurzame en slagvaardige publiek-private samenwerking op. Maak in de komende periode een 
slag van 'samen netwerken' naar 'samen bouwen' en het realiseren van concrete resultaten. 

Update: 
1. In het afgelopen halfjaar is de Routekaart Groningen energieneutraal 2035 ontwikkeld. Daartoe is een 

regionale scenariostudie uitgevoerd met het zogenoemde Energie Transitie Model. Deze studie is 
mede in het kader van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam uitgevoerd. De uitkomsten 
laten zien hoe de regionale economie kan overschakelen op duurzame bronnen en daarmee 95% COj-
reductie kan bereiken. Deze uitkomsten vormen via het inspiratiedocument "Denkbeelden voor een 
Slimme Energiestad, Groningen naar de Next City" tevens input voor de nieuwe ruimtelijke 
structuurvisie van de stad. De energietransitie is daarmee ook voor het ruimtelijke beleid een 
hoofdthema. 

2. Tegelijk met de Routekaart is de Klimaatmonitor ontwikkeld. Deze is in mei 2016 gereed. Hiermee is 
het mogelijk de voortgang van maatregelen op het gebied van energiebesparing en productie van 
duurzame energie doorlopend in beeld te houden. Geinventariseerd is weIke plannen circa 20 
belangrijke actoren in Groningen voor de komende jaren zelf hebben. De combinatie van Routekaart 
(als perspectief) en de monitor zal de input zijn voor een gestructureerde dialoog met partners. 

3. Zie het vorige punt. De gemeente voert de regie over het proces om met een groeiend aantal 
Groningse actoren gericht aan C02-reducties te werken. De gemeente is daarbij ook een van de 
actoren en zal faciliterend optreden bij activiteiten van andere actoren. 

4. Voorzien wordt dat de routekaart en de monitor in juni 2015 bestuurlijk worden gepresenteerd. Dit zal 
tevens de start vormen voor het samenwerken in een aantal thematische "tafels", waaraan om te 
beginnen de meest relevante partnerorganisaties deelnemen. 

Armoedebeleid 

De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over het armoedebeleid betrekken we bij het verdere proces 

rond het armoedebeleid conform de afspraken met uw raad. 

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. Daarnaast 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, houdt in dat de 

afhandeling van het advies nog niet is gestart. 

Onderstaande aanbevelingen waren in Voortgangsrapportage II 2015 geel gearceerd en zijn intussen opgelost. 

Dit is mede vastgesteld in de Management Letter van EY in oktober 2015. 

Aanbestedingsdossiers; 

Subsidieverstrekking; 

Projectbeheersing en ORF-registratie; 

Belastingheffing DAL-gemeenten; 

Financiele onzekerheden BUIG; 

Zichtbare controle facturatie detachering. 
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De nieuwe en nog openstaande aanbevelingen van de accountant zijn de volgende: 

SSC Niet alle bestellingen lopen via de verplichtingenadministratie 
Advies Wij hebben begrepen dat de ontwikkeling van handhavingsrapportages momenteel 

onderhanden is. Met deze handhavingsrapportages kunt u het gebruik van de 
inkoopmodule monitoren. Wij adviseren u om met behulp van de 
handhavingsrapportages gericht te analyseren waar binnen de organisatie de 
knelpunten zich voordoen en hier gericht actie op te ondernemen. 

Managementreactie Wij onderschrijven de bevinding van de accountant. Recentelijk hebben wij het 
inkoopproces onderzocht. Wij zijn reeds gestart met een aantal acties, die uit ons 
onderzoek voortvloeien, zoals de uitlijning van het inkoopbeleid en -proces. De 
nieuwe handhavingsrapportage is voor 1 januari 2015 klaar. Op basis daarvan 
monitoren wij periodiek het gebruik en treden wij gericht in contact met 
organisatieonderdelen die achterblijven en organiseren indien nodig centrale 
ondersteuning. Eveneens voor 1 januari wordt de algemene ondersteuning van het 
primaire proces in relatie tot bestellen en facturen verbeterd en - waar nodig-
heringericht. Wat betreft een aantal andere aanbevelingen op het gebied van 
procesoptimalisatie, nieuwe inkoopmodules, stamgegevens en 
contractmanagement vindt voor 1 januari 2016 besluitvorming plaats over de 
planning. 

Stand van zaken 
VGR 2015-1 

De signaleringsrapportages worden maandelijks naar de directies verstuurd. De 
gesprekken vinden inmiddels plaats. Conform planning zijn we gestart met de 
uitvoering van procesoptimalisatie (met behulp van Lean methodiek). Het 
inkoopproces wordt vanaf initiatief tot en met factuur in kaart gebracht. Op basis 
daarvan wordt het nieuwe/gewenste inkoopproces ontworpen en acties die daaruit 
voortvloeien gekoppeld aan actiehouders en data gereed. Op deze manier wordt 
concreet invulling gegeven aan eerder geschreven rapporten met betrekking tot 
verbetertrajecten/punten. Eind juni wordt de opievering van het nieuwe 
inkoopproces verwacht. 
Uitkomsten Verbijzonderde Interne Controle op personeelskosten en 
salarisverwerking 

Advies Met ingang van vorig jaar worden de verbijzonderde interne controles op de 
personeelskosten per kwartaal uitgevoerd. Wij adviseren u ook voor de komende 
jaren deze controles per kwartaal uit te voeren, om het effect van de ingezette 
verbetermaatregelen te kunnen blijven monitoren en indien noodzakelijk tijdig bij 
te kunnen sturen. 

Managementreactie Onze audits worden conform het advies van de accountant gepland en uitgevoerd. 
Inmiddels is de controle 3de kwartaal gestart. 

Stand van zaken 
VGR 2015-1 

Wij zijn ook voorstander van om verbijzonderde interne controles op de 
personeelskosten per kwartaal uit te blijven voeren. Regelmatige interne controles 
houden de medewerkers scherp en alert op het juist en volledig verwerken van 
personele mutaties. 
Bovendien kunnen de controles een goed idee geven van eventuele zwakke 
plekken of hiaten in de kennis. 
De in 2015 uitgevoerde kwartaalaudits lieten een positief beeld zien: steeds minder 
onvolkomenheden met steeds lagere bedragen, tot zelfs nul aan toe. Gelet op de 
positieve ontwikkelingen, minder onvolkomenheden, kennisvergroting zetten wij 
de audits in 2016 nog wel voort. 

Inkomsten-
dienstverlening 

UWV inschrijving blijft punt van aandacht. 

Advies Wij adviseren u om passende maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. 
Uit gesprekken met uw organisatie is gebleken dat dit punt onder de aandacht is, 
echter dat de gemeente Groningen wordt gehinderd door externe factoren. 
Gepland overleg tussen de gemeente Groningen en het UWV moet uitwijzen of dit 
probleem op korte termijn opgelost kan worden. In de tussentijd adviseren wij de 
gemeente Groningen na te gaan wat intern gedaan kan worden om dit onderwerp 
zo adequaat mogelijk te beheersen. 
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Aanvullende 
werkzaamheden 

Wij verzoeken u vroegtijdig te beoordelen wat de totale omvang is van de 
bijstandsgerechtigden zonder geldige UWV-inschrijving in 2015, om zodoende de 
omvang van de financiele onrechtmatigheid voor de jaarrekening 2015 nauwkeurig 
te kunnen bepalen. 

Managementreactie Wij hebben de volgende beheersmaatregelen getroffen. Met het UWV is 
afgesproken dat we maandelijks lijstwerk krijgen om herstelacties te 
bewerkstelligen. Maandelijks controleren wij de lijsten van het UWV, aangezien de 
automatische koppeling pas later dit jaar/ volgend jaar eerste kwartaal 
geeffectueerd wordt. Onlangs hebben we weer een overzicht gekregen waaruit 
acties voortvloeien. Deze pakken we op zodat we vroegtijdig kunnen constateren 
weIke bijstandsgerechtigden zonder geldige UWV-inschrijving in ons systeem staan. 
Het UWV wordt centraal gestuurd als het gaat om ICT-aanpassingen. Het tempo 
van releases implementeren hangt af van factoren die door het UWV worden 
bepaald. 

Stand van zaken 
VGR 2015-1 

In de interim-rapportage hebben wij geadviseerd om periodiek een 
geautomatiseerde check (query) te doen op het ingeschreven staan van alle 
clienten. En de voortgang van de herstelacties bij het UWV te monitoren. Deze 
aanbeveling is inmiddels opgevolgd. Tweemaandelijks wordt er een 
geautomatiseerde check gedaan en eventuele omissies hersteld. In de 
controlemaanden oktober en november is in de steekproef het ontbreken van een 
UWV inschrijving een maal vastgesteld. 

Inkomsten-
dienstverlening 

Financiele rechtmatigheidsfouten inkomstenverrekening uitkeringen. 

Advies Wij bevelen u aan om de regelgeving op het gebied van vrijiating en verrekening 
van inkomsten nogmaals extra onder de aandacht te brengen van de medewerkers. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Wij verzoeken u vroegtijdig te beoordelen wat de gevolgen zijn van de 
geconstateerde manco's in de interne beheersing voor de controle op de 
jaarrekening. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van de verbijzonderde 
interne controle over het 2 
gesprek. 

de halfjaar. Wij gaan hierover graag vroegtijdig met u in 

Managementreactie Wij brengen de regelgeving op dit gebied extra onder de aandacht van de 
medewerkers. Inmiddels zijn er al herstelacties geweest. Ook zullen we de 
kwaliteitsconsulenten op dit onderwerp inzetten. 
Op basis van de uitkomsten van de verbijzonderde interne controle over het 2de 
halfjaar kunnen we de definitieve rechtmatigheid 2015 vaststellen. 

Stand van zaken 
VGR 2016-1 

In voorgaande rapportages is gewezen op het feit dat een behoorlijk aantal 
clienten geen regelmatig contact met ons heeft. Hierdoor kunnen er (financiele) 
risico's ontstaan. Wel zijn in voorgaande jaren door de afdeling rechtshandhaving 
themagerichte onderzoeken verricht waardoor de risico's gedeeltelijk werden 
ingeperkt. Uiteraard is er ook voorheen bij alle klanten gehandhaafd op signalen 
van het inlichtingenbureau (o.a. witte inkomsten) en interne signalen van 
inkomstenmedewerkers en externe signalen van burgers en instanties. 
In 2015 is de afdeling handhaving gestart met een screening op de rechtmatigheid 
van de bijstandsuitkeringen. Concreet betekent dit dat door de gemeente extra 
rechtmatigheidsonderzoeken worden verricht ten aanzien van bijstandsontvangers 
met een hoog risico op fraude. Dit risico is beoordeeld voor alle 
bijstandsontvangers. Daarnaast is onderzocht of bijstandsontvangers mogelijk 
recht hebben op voorliggende voorzieningen. Tevens wordt in 2015/2016 contact 
gezocht met alle clienten die geen traject volgen en waarmee de afgelopen twee 
jaar geen noemenswaardig contact is geweest. Doel hiervan is om in kaart te 
brengen weIke mensen van deze groep arbeidspotentieel dan wel 
participatiepotentieel hebben. 

De risico's voor de gemeente worden beperkt doordat er projectmatig wordt 
gehandhaafd op thema's en klantgroepen met een hoger risicoprofiel. 
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Inkomsten-
dienstverlening 

Ontbrekend plan van aanpak ex-WIJ-ers 

Advies Wij adviseren u om zo spoedig mogelijk acties te ondernemen op de groep 
jongeren die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 

Aanvullende 
werkzaamheden 

Om de financiele gevolgen voor de rechtmatigheid te bepalen, dienen voorafgaand 
aan de jaarrekeningcontrole de gevolgen voor het ontbreken van de 
startkwalificatie/Plan van Aanpak inzichtelijk te zijn, dan wel dient dit te zijn 
hersteld. Graag gaan wij vroegtijdig in overleg over de te ondernemen acties en het 
tijdspad hiervoor. 

Managementreactie Wij hebben in 2014 voor de groep jongeren die nog geen startkwalificatie hebben 
behaald een Plan van Aanpak opgesteld. Voor wat betreft de jongeren WIJ wordt 
nu wekelijks de stand van zaken gemonitord. 
De situatie is bij (we komen nooit helemaal op nul vanwege nieuwe instroom). 
Ultimo September 2015 hebben we voor circa 100 jongeren (op een totaal van 
circa 1.130 jongeren in de WWB) nog geen actueel plan van aanpak. 
Ook hebben wij de volgende 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. 

Stand van zaken 
VGR 2015-1 

Situatie begin april 2016 is dat alle jongeren een plan van aanpak hebben of dat 
binnenkort wordt opgesteld (normale werkvoorraad). 

SSC Wachtwoordenbeleid CLEAR 
Advies Wij onderschrijven uw voornemen voor het instellen van een stringenter 

wachtwoordenbeleid , conform uw informatiebeveiligingsbeleid, 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 De upgrade van CLEAR vindt plaats in november; het nieuwe wachtwoordenbeleid 

wordt voor eind 2015 doorgevoerd. 
Stand van zaken 
VGR 2016-1 

Eind januari 2016 zijn onze gebruikers overgestapt naar Clear.net. Een aantal 
medewerkers moet helaas een deel van zijn werkzaamheden nog doen in Clear 
Classic omdat nog niet alle functionaliteit in Clear.net zit. Wij hopen deze groep 
voor de zomer geminimaliseerd te hebben. 
In Clear.net is een aantal regels met betrekking tot wachtwoorden doorgevoerd 
(wachtwoord ongelijk aan gebruikersnaam, wachtwoord mag niet leeg zijn, 
wachtwoord bevat minimaal aantal posities, vervaltermijn wachtwoord instelbaar). 
In versie 9.5 weIke na de zomer wordt opgeleverd zullen strengere regels verwerkt 
zijn. Voor beheerders die sowieso in Classic blijven werken wordt momenteel een 
technische oplossing gezocht om aan de bestaande technische kaders te voldoen. 

SSC Proces aanmaken, wijzigen of ontnemen van autorisaties verdient aandacht. 
Advies Onze aanbeveling van vorig jaar blijft grotendeels staan. 

Wij bevelen u nogmaals aan de bestaande procesbeschrijving rondom 
gebruikersbeheer 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) gebruiksaccountants aan te 
vragen, op weIke wijze dit dient te gebeuren, over weIke applicaties een gebruiker 
dient te beschikken en weIke rechten een gebruiker nodig heeft. Wij willen u erop 
wijzen dat een juiste en tijdige registratie van autorisatiemutaties vanuit HR in de 
"kernregistratie mens en middelen" een goed startpunt kan zijn voor het verder 
communiceren van de mutaties. 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. 
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Managementreactie Wij hebben een door de accountant als goed beoordeeld concernbreed proces voor 
logische toegangsbeveiliging. Hierin staat het proces van wijzigen en ontnemen van 
autorisaties beschreven: wie rechten heeft om (wijzigingen in) 
gebruiksaccountants aan te vragen, op weIke wijze dit dient te gebeuren, over 
weIke applicaties een gebruiker dient te beschikken en weIke rechten een gebruiker 
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 
gebruikers nog terecht toegang hebben tot applicaties en beschikken over de juiste 
rechten. 

Het team Auditing voert in 2015 een verbijzonderde interne controle uit op de 
implementatie (werking) van het proces logische toegangsbeveiliging. Deze 
verbijzonderde controle is onderhanden. 
We hebben een 0-meting uitgevoerd ten aanzien van de eisen rondom logische 
toegangsbeveiliging van de applicaties die als vertrouwelijk en geheim zijn 
geclassificeerd. Hiermee is inzichtelijk geworden hoever het proces nu conform de 
strengere eisen is geimplementeerd. De benodigde verbeteringen worden via het 
speciale traject geimplementeerd, waarmee het hele proces rondom autorisatie-
vertrekking wordt vereenvoudigd. Dit traject is gestart en bestaat uit een aantal 
fasen. Fase 1, de implementatie van ondersteunende tooling, zal begin 2016 
worden afgerond. In fase 2 zullen de benodigde autorisatiematrices worden 
afgerond. Aansluitend worden de activiteiten geborgd in de lijnorganisatie. 

Stand van zaken 
VGR 2016-1 

Het traject rondom de implementatie van de tooling heeft vertraging opgelopen, 
dit omdat de tooling niet aan onze eindgebruikers kon worden gepresenteerd. Het 
onderzoek naar nieuwe tooling loopt nog steeds. Naar verwachting is in het 2e 
kwartaal duidelijkheid over het vervolg. 

SSC Beheerrechten CLEAR en SIMS onvoldoende beperkt. 

Advies Wij bevelen u aan een inventarisatie uit te voeren van het aantal beheeraccounts 
en/of beheerrechten per applicatie en vervolgens te bepalen weIke functionaris 
deze rechten daadwerkelijk nodig heeft uit hoofde van zijn of haar functie. De 
uitkomst van deze inventarisatie kan worden opgenomen in een beleidsdocument 
evenals de autorisatiematrix. 
Wij bevelen u tevens aan periodiek een controle uit te voeren op (1) de juistheid en 
actualiteit van (beheer)accounts en (2) de uitgevoerde handelingen onder deze 
(beheer)accounts alsmede de gei'dentificeerde niet persoonsgebonden accounts. 

Managementreactie Uw aanbevelingen voor genoemde applicaties zullen wij oppakken en op basis van 
de constateringen passende maatregelen treffen. Wij zullen het advies om een 
periodieke controle uit te voeren op (1) de juistheid en actualiteit van 
(beheer)accounts en (2) de uitgevoerde handelingen onder deze (beheer)accounts 
alsmede de gei'dentificeerde niet persoonsgebonden accounts oppakken en 
implementeren. 

Stand van zaken 
VGR 2016-1 

Clear: 
Er is inmiddels een beschrijving gereed van de wijze waarop de periodieke 
controles op de beheeraccounts van Clear worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van 
de controle wordt inzichtelijk gemaakt weIke beheerrechten met weIke accounts 
worden uitgeoefend en hoe wordt gecontroleerd weIke handelingen daarmee zijn 
uitgevoerd, en of de accounts juist en actueel zijn. We geven hiermee invulling 
(voor Clear) aan wat de accountant van ons heeft gevraagd: controle op de 
juistheid en actualiteit van de accounts en de uitgevoerde handelingen. 
Sims: 

Er is een traject opgestart om de functionaliteit van SIMS te vervangen door 
DaFinci. In dit traject zal wederom goed gekeken worden naar de autorisaties 
(concreet: historie raadplegen en toegang/autorisaties in DaFinci). Oktober 2016 
moet de overgang zijn gerealiseerd. 
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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 2016. De prognose voor 2016 is gebaseerd op de realisatie tot en met 31 maart 2016. 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 Prognose 2016 Verschil 

begroting 2016 actuele begroting en 

prognose 2016 

fte € fte € fte € 

Personeel vast en 2.961 200.924 2.754 185.434 207 14.490 

tijdelijk 

Invoering 1KB 6.000 -5.000 

Verschil actuele begroting en prognose 2016. 

In de actuele begroting en in de prognose 2016 zijn alle op dit moment bekende effecten op de salarissen en 

sociale lasten verwerkt. Te denken valt aan aanpassingen in de pensioenpremies en de cao-verhoging van de 

salarissen per 1 januari 2016. Verder is er rekening gehouden met incidentele en structurele vergoedingen die 

in 2015 zullen worden uitbetaald. Het verschil tussen de actuele begroting en de prognose 2015 bestaat uit de 

vacatureruimte waaruit externe inhuur wordt gedekt. 

Het bedrag "Invoering Individueel Keuze Budget (1KB)" is een nadeel dat ontstaat door een door de overheid 

ingevoerde systeemverandering, namelijk de invoering van het Individueel Keuze Budget. Hierdoor kunnen 

medewerkers in 2017 hun vakantiegeld over 2017 in dat jaar opnemen (12 maanden) plus de laatste 7 

maanden over 2015. Dit laatste leidt tot een incidenteel nadeel in 2016 i.v.m. de vorming van een voorziening 

hiervoor. 

Verzuim 

Het voortschrijdend jaargemiddelde per 1 april is 5,7%. Het streefcijfer voor het verzuimpercentage is 5,5%. 

Vanuit de literatuur is bekend dat het verzuimpercentage vaak stijgt na afronding van een reorganisatie. Dit 

effect zien we ook binnen onze organisatie. Juist de onderdelen waarbij de reorganisatie is afgerond zien we 

een hoog ziekteverzuim. Daarnaast spelen fysieke problematiek in combinatie met hoge leeftijd een rol bij het 

hoge ziekteverzuim. We zijn in mei gestart met een nieuwe aanpak als pilot bij 2 directies: de methodiek 

opiossingsgericht verzuimmanagement. Maatregelen om de verzuimaanpak te verbeteren gaan naar 

verwachting effect laten zien in het verzuimcijfer. 

Per 1 april is de meldingsfrequentie 1,2. Hierbij is het streefcijfer 1,1. Naar verwachting zal de nieuwe 

verzuimaanpak ook een gunstig effect hebben op de meldingsfrequentie, zodat deze nog daalt en op het 

streefcijfer uitkomt. 

Programma Mobiliteit/Van Werk naar Werk 

Het programma Mobiliteit /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 49 medewerkers, die voor een deel voortvloeien uit de reorganisaties SSC, 

02G2, GGD, Stadjerpas en Martiniplaza en voor een ander deel vanuit de "oude diensten" komen. Aan het eind 
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van het eerste kwartaal van 2016 zijn 39 medewerkers tijdelijk geplaatst, 2 structureel geplaatst en 6 

medewerkers zijn nog niet geplaatst. Daarnaast zijn, dan wel gaan, er 2 medewerkers uit dienst. In het eerste 

kwartaal van 2016 zijn er in totaal 92 vacatures aangemeld. Hiervan waren er 75 tijdelijk en 17 structureel. 

De herplaatsers die voortvloeien uit de reorganisatie SSC en de daarop volgende reorganisaties die of niet zijn 

geplaatst of om niet werk verrichten, worden incidenteel gefinancierd uit het frictiebudget. Ten behoeve van 

de halfjaarrapportage van 2016 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 een streefpercentage vastgelegd dat de externe inhuur in 2016 maximaal 10% van 

de loonsom 2015 bedraagt. Dat komt overeen met een bedrag van circa 20 miljoen euro. De externe inhuur via 

onze vaste contractpartners Randstad, Yacht, de externe inhuur voor ICT en het Ingenieursbureau bedraagt in 

het eerste kwartaal ruim 6 miljoen euro. De hoge realisatie wordt voor een groot deel veroorzaakt door de 

inhuur in het kader van 'Vernieuwing sociaal domein' (extra taken/reorganisatie in het kader van de WMO en 

participatiewet). Gebaseerd op deze werkelijke inhuur in het eerste kwartaal en op een globaal beeld van de 

inhuur in de rest van het jaar, inclusief bekende in het oog springende ontwikkelingen, verwachten we dat we 

het bedrag van 20 miljoen euro zullen overschrijden en dat we aankoersen op een bedrag van 22,5 miljoen 

euro. Dekking van de overschrijding vindt plaats vanuit projecten en de vacatureruimte die aan de orde is op 

het vaste en tijdelijke ambtelijke personeel. 

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 uw Raad gedaan u 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 is voor 2016 begroot op gemiddeld 149 miljoen euro. We verwachten in deze VGR 

een financieringsbehoefte van gemiddeld 85 miljoen euro. Hiervan financieren we naar verwachting gemiddeld 

20 miljoen euro met nieuwe consolidatieleningen en 66 miljoen euro via korte mismatch benutting. Het 

volgende overzicht geeft inzicht in de omvang van de lange vermogenspositie: 
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BGR 2016 VGR201&-1 

Financieringsbehoefte lang 

Kapitaalverstrekking 1.078 1.050 

Investeringen 42 15 

Te financieren (1) 1.120 1.065 

Financierinesmiddelen lang 

Portefeuille langlopende leningen 754 738 

Reserves en voorzieningen 217 241 

Beschikbare financiering (2) 971 979 

Saldo financiering lang (1-2) 149 86 

Nieuwe langlopende leningen 149 20 

Korte mismatchfinanciering - 66 

De lange vermogensbehoefte is naar verwachting 55 miljoen euro lager dan we hadden begroot. De 

belangrijkste oorzaak voor deze afwijking is de vertraging bij de ontwikkeling van het Forum en de uitkering die 

de NAM al heeft gedaan ten behoeve van de aardbevingsschade. Dit effect was niet in de begroting voorzien en 

zorgde ervoor dat er in het eerste kwartaal nauwelijks is geleend. 

De beschikbare financieringsmiddelen zijn naar verwachting 8 miljoen euro hoger ten opzichte van de 

begroting. Er is ten opzichte van de begroting 63 miljoen euro minder nodig voor de lange financiering. 

Daarnaast financieren we naar verwachting 66 miljoen euro van de lange vermogensbehoefte met kort 

vermogen. Dit verklaart het verschil van 129 miljoen euro tussen de begrote omvang nieuwe leningen en de 

verwachte realisatie. 

Stadstoezicht 

Aan uw raad is toegezegd dat via de reguliere P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van het 

Verbeterplan Stadstoezicht. 

In het eerste jaar van het Verbeterplan Stadstoezicht lag de focus, op het 'leren verbeteren': het management 

en de medewerkers van Stadstoezicht moeten zich de veranderaanpak eigen maken. Het tweede jaar stond in 

het teken van de evaluatie hiervan. Dit jaar, het derde en daarmee het laatste jaar staat in het teken van 

afronding en borging. 

Inmiddels hebben wij de nodige verbeteringen doorgevoerd: 

• Op het gebied van evenementen is onlangs het evenementenvergunningproces in nauwe samenwerking 

met onze ketenpartners beschreven en vastgesteld. 

• Daarnaast dragen de locatieprofielen er aan bij dat wij beter de regie kunnen voeren op de evenementen 

in onze stad. Dit jaar zullen de bestaande locatieprofielen waar nodig worden herijkt en zullen twee 

nieuwe locatieprofielen worden toegevoegd. Daarmee hebben wij een goede basis voor het verder 

professionaliseren van onze evenementen. 

• Wij hebben de marktregelgeving geactualiseerd, waarmee wij de basis voor een kwaliteitsimpuls voor onze 

warenmarkt hebben gelegd. De relatie met de marktondernemers en de Centrale Vereniging voor 
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Ambulante Handel is sterk verbeterd. Voor de langere termijn werken wij aan een Masterplan voor de 

warenmarkt. 

• De bedrijfsvoering is op orde. Het verder uitbouwen van de kwaliteit en professionalisering van onze 

toezicht en handhaving onder andere door kennissessies en protocollen is onderdeel van onze 

bedrijfsvoering. 

In 2016 borgen wij de doorgevoerde personele wijzigingen in het kader van het Verbeterplan Stadstoezicht met 

een reorganisatie. Tot op heden zijn deze wijzigingen tijdelijk ingevuld. Met de reorganisatie worden deze 

definitief. Wij beogen deze reorganisatie 1 januari 2017 af te ronden. 
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Hoofdstuk 4. BEZUINIGINGEN 

Wij informeren uw raad periodiek over de voortgang van de bezuinigingen. In deze rapportage presenteren we 

de stand van zaken van de jaarschijf 2016. Conform afspraak maken we hierbij geen onderscheid tussen de 

verschillende bezuinigingspakketten. 

In de begroting 2016 zijn knelpunten opgenomen van In totaal 25,411 miljoen euro. Daarvan wordt via het 

meerjarenbeeld 9,578 miljoen euro opgelost. In de begroting 2016 zijn daarom aanvullende maatregelen c.q. 

dekkingsbronnen vastgesteld van 15,833 miljoen euro. 

Uit voorgaande jaren resteerde bij de rekening 2015 nog een bezuinigingsopgave van 6,497 miljoen euro. 

Inclusief de bij voorgaande begrotingen vastgestelde bezuinigingen en een op te lossen tekort op het Shared 

Service Center voor de jaarschijf 2016 komt het totaalbedrag van de oude bezuinigingspakketten uit op 12,850 

miljoen euro, te splitsen in 9,403 miljoen euro bezuiniging op de organisatie en 3,447 miljoen euro overige 

maatregelen. 

De totale financiele opgave voor 2015 bedraagt daarmee 28,583 miljoen euro. 

Prognose realisatie 2016 x € 1.000 Opgave 2016 Prognose Restant t.l.v. 

realisatie frictie 

Maatregelen begroting 2016 15.833 15.833 0 

Overig oude bezuinigingspakketten 3.447 3.447 

Tekort SSC inclusief bezuinigingen 9.403 1.612 7.791 

Totaal te bezuinigen 2016 28.683 20.892 7.791 

Voor een bedrag van 20,892 miljoen euro worden de bezuinigingen conform vastgestelde maatregelen 

gerealiseerd. Het restant van 7,791 miljoen euro dekken wij dit jaar volgens plan uit de gereserveerde 

middelen voor frictiekosten. Met deze prognose blijft het in de begroting 2015 geschetste evenwichtig 

financieel perspectief in stand. 

Een specificatie van deze samenvattende tabel treft u bijgaand aan. 

Deze prognose is opgesteld onder voorbehoud van uw besluitvorming over de rekening 2015. Voor 2 

maatregelen wordt een bestemmingsvoorstel ingediend. 

1. Een van de incidentele maatregelen 2015 is de bezuiniging op vastgoed van 1,4 miljoen euro. Bij de 

rekening 2015 wordt aan uw raad een bestemmingsvoorstel ad 697 duizend euro ingediend om de 

verkoopopbrengst te bestemmen voor deze taakstelling in 2015. 

2. Voor de dekking van de begroting 2016 was rekening gehouden met een positief resultaat op de 

bijstandsbudgetten (BUIG) van 10 miljoen euro. De prognose van het resultaat in 2016 op grond van het 

voorlopige budget 2015 komt uit op 5,7 miljoen euro negatief. Dit betekent dat het voorlopige budget 

2016 tot een herberekend tekort op de begroting 2015 leidt van 15,7 miljoen euro. Bij de rekening 2015 is 

een bestemmingsvoorstel ingediend ter dekking van dit tekort. 
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Dekkingsbronnen begroting 2016 Opgave 2016 Realisatie Dekking frictie 

Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet 200 200 -

Actualisatie BUIG 5.000 5.000 -

Vrijval areaaluitbreiding 878 878 -

Inzet vrijval frictiebudget 1.500 1.500 -

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

Korting accres instellingen 1.000 1.000 -

Vastgoed 1.400 1.400 -

Beschermingsbewind 80 80 -

Vensterscholen 100 100 -

Frictie 500 500 -

SNN/onderuitputting EFRO 1.000 1.000 -

vrijval reserves (toevoeging WSV) 2.000 2.000 -

Skybox (uit EZ middelen) 50 50 -

Rechtmatigheid 2.000 2.000 -

Subtotaal 15.833 15.833 -

Bezuiniging op de organisatie 2016 Opgave 2016 Realisatie Dekking frictie 

Generatiepact 413 413 -

Compensatie bijdrage aan PG&Z 42 42 -

Correctie ruimte 7,6 miljoen afboekingsgeld 174 174 -

Opvang bedrijfsrisico's 500 500 -

Concernbezuinigingen 26 26 -

Extra opbrengst bezuiniging afschrijving 196 196 -

Taakstelling organisatie 4218 261 3.957 

Tekort SSC inclusief 330 bezuinigingen 3.834 - 3.834 

Subtotaal 9.403 1.612 7.791 

Overig oude bezuinigingspakketten exclusief SSC Opgave 2016 Realisatie Dekking frictie 

Geen interne compensatie 2.004 2.004 -

Beleidsfunctie maatschappelijk domein 600 600 -

Diverse overige maatregelen 843 843 -

Subtotaal 3.447 3.447 -

Totaal 28.683 20.892 7.791 
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SAMENVATTINGEN 

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 
integrate 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 2016 tot en met 31 maart 2016. 

Omdat het hier de eerste rapportage van dit jaar betreft, zijn onderstaande teksten nieuw. In de 
volgende versie zullen we de wijzigingen ten opzichte van deze sleutelrapportage geel arceren. 

PROGRAMMA VERKHHR HN VERVOHR 

SPOORZONE/STATIONSGEBiED 
Het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation is besproken in uw raadsvergadering. Ook is krediet 
ter beschikking gesteld voor de realisatie van (o.a.) de ondergrondse fietsenstalling die aan de 
zuidzijde van het Hoofdstation zal worden gerealiseerd. Ten behoeve van de verdere 
gebiedsontwikkeling aan de Zuidkant zullen in de komende periode de uitgangspunten worden 
geformuleerd. 

OOSTERHAMRIKZONE 
We hebben ons in de afgelopen periode sterk gericht op (onderzoek naar) de nut en noodzaak van 
een nieuwe autoverbinding. Daarover willen we juni graag in gesprek met uw raad als aanzet voor 
een herstructurering van de Oosterhamrikzone. 

AANPAK RING ZUID 
Recent besliste de Raad van State dat het Tracebesluit voor de Zuidelijke Ringweg binnen 24 weken 
op vijf onderdelen opnieuw bekeken moest worden. Dit is vastgelegd in het wijzigingsbesluit, dat 
door de minister is vastgesteld. Op het Wijzigingsbesluit zijn bij de Raad van State in totaal vijf 
reacties binnengekomen. De Raad van State gaat deze nu bestuderen. Rond de zomer wordt de 
einduitspraak verwacht. 

Rijkswaterstaat is voornemens het project Aanpak Ring Zuid te gunnen aan de combinatie Herepoort 
i.o. Deze gunning is voorlopig: de aannemer kan alvast aan de slag met voorbereidende 
werkzaamheden, maar mag tot het definitieve tracebesluit nog geen onomkeerbare werkzaamheden 
uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden (kabels en leidingen) vorderen ondertussen gestaag. 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016

221

EEMSKANAALZONE 
Vordert gestaag. Er dienen zich een aantal risico's aan. De onderlinge verwevenheid van de diverse 
deelgebieden in dit project zorgt ervoor dat sturen op de afzonderiijke gebieden financiele risico's 
met zich meebrengt. We benaderen het daarom als een gebiedsontwikkeling. De verwachting is dat 
de ontwikkeling van de deelgebieden in de Eemskanaalzone marktconform en elkaar opvolgend zal 
verlopen. 

HOV-MAATREGELEN 
De HOV maatregelen lopen volgens planning. Zo zijn de werkzaamheden aan de Oostersingel 
afgelopen najaar grotendeels uitgevoerd. Wel is besloten dat de realisatie van een bushalte 
Groningen Zuid op het viaduct technisch en verkeerstechnisch niet mogelijk is. We hebben ervoor 
gekozen om de huidige bushaltes op de opritten te verbeteren en doorstromingsmaatregelen te 
nemen. Dit ontwerp wordt de komende tijd uitgewerkt. 

EUROPAPARK 
Wij verwachten in 2017 te kunnen starten met de bouwactiviteiten voor een extra spoor, perron en 
lift op het station Europapark. 

PROGRAMMA WONEN 

MEERSTAD 
De belangstelling trekt als gevolg van het in verkoop gaan van nieuwe kavels en woningen weer aan. 
In de komende maanden gaan we in TerSluis met in totaal 120 woningen en kavels in de verkoop. 
Deze zal gevolgd worden met volgende lanceringen in 2016 en 2017. Ook wordt onverminderd 
gewerkt aan het versneld afronden van de laatste vlekken in Meeroevers. Dat betekent dat we nu 
weer volop aanbod in alle segmenten beschikbaar hebben. We verwachten dat over 2015 tot en met 
2017 het totaal van de geprognosticeerde aantallen daarmee gerealiseerd kunnen worden. 

EEMSKANAALZONE 
Bijna het gehele plan Kop van Oost II is inmiddels verkocht. 

OOSTERHAMRIKZONE 
Er is sprake van zichtbare voortgang in de bouwactiviteiten. Ook nieuwe initiatieven dienen zich aan. 

BODENTERREIN/EBBINGEKWARTIER 
De in het Ebbingekwartier geplande bouwvolumes vorderen gestaag. Wel is een aantal planningen 
nog afhankelijk van de problematiek rond de vergoedingen voor het aardbevingsbestendig bouwen, 
en het standpunt van de NAM daarin. Ook is er sprake van ingrijpende tussentijdse planwijzigingen 
door sterk gewijzigde marktomstandigheden en een aanzienlijke verienging van de looptijd van het 
project. De werkzaamheden op het Boterdiep en in de Korenstraat zijn de eerste maanden van 2016 
vrijwel geheel afgerond. Het Boterdiep is vanaf februari weer volledig in gebruik. Binnenkort worden 
de uitgewerkte plannen voor UMCG (bus-)knooppunt Noord met de inspraakresultaten voorgelegd 
aan college en raad. 

EUROPAPARK 
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. Bij 
de plannen op de Kempkensberg is het Rijk ook betrokken. 
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PROGRAMMA ECONOMIE 

WESTPOORT 

Inmiddels heeft zich het eerste datahotel (KPN) zich gevestigd op Westpoort. Er is ook concrete 
belangstelling van nog een ander datacenter op Westpoort (fase 1). Een vooriopig koopcontract met 
Tennet over grondruil en de aanleg van leidingen naar o.a. de Eemshaven is getekend. Er lopen nog 
verschillende andere gesprekken met bedrijven voor vestiging van hun bedrijf. 

EUROPAPARK 
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. 
Daartoe heffen we de barriere van de supportersmuur op. Alle stakeholders hebben hun wensen, 
verwachtingen en randvoorwaarden ingebracht. Het resultaat daarvan kunt u in de loop van dit jaar 
verwachten. 

GROTE MARKT OOSTZIjDE/ FORUM 
In 2015 is een pauze ingelast bij de bouw van het Groninger Forum. Na een periode van intensief 
overleg is een akkoord bereikt met NAM over een bedrag van € 68 miljoen. De bouw van het 
Groninger Forum wordt op korte termijn hervat. Het Groninger Forum wordt volgens planning eind 
2018 opgeleverd, en gaat in 2019 open. Ook wordt de nieuwe Oostwand in 2019 opgeleverd. De 
ontwikkeling van de Nieuwe Markt loopt goed: het ontwerp voor de Nieuwe Markt is in maart 2016 
vrijgegeven voor inspraak. In november 2015 zijn de uitvoeringswerkzaamheden gestart voor Nieuwe 
Markt zuidzijde. De opievering is gepland in het eerste kwartaal van 2017. 

Voor deze projecten geldt dat het totaalrisico groot blijft. Om deze reden wordt er binnen het project 
Grote Markt oostzijde/Groninger Forum meer dan gemiddeld aandacht besteed aan de 
risicobeheersing. 

ZERNIKE CAMPUS GRONINGEN 
Het Business Plan voor parkmanagement Zernike is in de stuurgroep besproken en goedgekeurd. 
Besloten is dat de Campus BV de opdracht krijgt voor het Campusmanagement van de Zernike 
Campus (Triade). Ook neemt de Campus BV een acquisitieplan voor zijn rekening. 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016

223

SPOORZONE GRONINGEN 

VOORTGANG 

Gebiedsontwikkeling 

Sinds 2010 werken we aan het project Stationsgebied. Op 20 juli 2011 stelde uw raad het 
voorkeursalternatief voor de lange termijnontwikkeling van het Stationsgebied vast. Deze 
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 busonderdoorgang. 
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 busonderdoorgang, aanleg van een fietstunnel (met fietsenstalling 
aan de zuidzijde) en aanleg van een voetgangerstunnel onder het Hoofdstation. Daarnaast 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 een belangrijke stap voor het project Groningen 
Spoorzone. Samen met de al in September 2014 vastgestelde lay-out van de sporen zijn de 
ontwerpuitgangspunten klaar om vastgesteld te worden. Daarmee wordt een nieuwe, meer 
uitvoeringsgerichte fase van het project 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 kunnen worden 
waargemaakt. 

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 ingrepen in 
het regionale HOV-systeem. Met de aanleg van de busonderdoorgang wordt de Stationsweg ontlast 
en wordt 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. We zijn met PostNL in onderhandeling om 
de PostNL locatie aan de Achterweg aan te kopen. Dit geeft het project de mogelijkheid om de 
eerder genoemde busonderdoorgang te optimaliseren en de Rivierenbuurt een ' voorkant' te geven 
aan de zijde van het spoor. 
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Op 20 januari 2016 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation besproken in uw 
raadsvergadering. Daarnaast heeft u op 30 maart 2016 een krediet ter beschikking gesteld voor de 
realisatie van de ondergrondse fietsenstalling die aan de zuidzijde van het Hoofdstation zal worden 
gerealiseerd. Ook voorziet het betreffende besluit in de realisatie van parkeren op het maaiveld op 
de Oostflank van het Hoofdstation, het aansluiten van alle fietsstallingen in het stationsgebied op het 
Fiets Route Informatie Systeem (FRIS) en is besloten tot het verwijderen van de Blauwe Brug. 
Daarnaast zijn de uitgangspunten van het boekje 'Mooi Extra' vastgesteld als opmaat voor de 
verdere uitwerking van de uitgangspunten voor een op te stellen vormgevingsdocument en het 
Aanbestedingsdossier. 

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. Ten behoeve van de 
gebiedsontwikkeling aan de Zuidkant zullen in de komende periode de uitgangspunten worden 
geformuleerd zodat op basis daarvan het Stedenbouwkundig plan kan worden opgesteld. Hierover 
wordt ook de buurt geconsulteerd. Ook zullen we een marktanalyse uitvoeren om grip te krijgen op 
het te realiseren programma in het gebied. 

Spoorse ingrepen (transfer, spoorconfiguratie en opstelterrein) 

Transfer 
in de raadscommissie R&W van 2 oktober 2013 is de 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. ProRail is 
trekker voor dit onderdeel. 

Spoorconfiguratie 
In maart 2014 heeft uw college in navolging van de stuurgroep Spoorzone haar vooriopige 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. 

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 zal plaatsvinden aan de hand van een Provinciaal 
Inpassingsplan. De eerste informatiebijeenkomsten voor de omgeving hebben begin maart 2014 
plaatsgevonden. Daarnaast 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 over de aanleg van een spoorkruisende fietstunnel met aansluitende fietsstalling. 
Daarnaast deden wij u een voorstel voor de financiele dekking van deze twee projecten. Uw raad 
heeft op 18 februari 2015 een principebesluit genomen over de realisatie van een fietstunnel en 
ondergrondse fietsenstalling aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Deze fietsenstalling voorziet in 
5000 stallingsplaatsen. Inmiddels zijn de financien gehard en ligt er een positieve second opinion -
uitgevoerd op kosten en risico's. Uw raad heeft op 30 maart 2016 een krediet ter beschikking gesteld 
voor de realisatie van de fietstunnel, ondergrondse fietsenstalling, het maaiveld parkeren op de 
Oostflank en het aansluiten van alle fietsenstalling op het FRIS. 

Busonderdoorgang 
De mogelijkheden tot aanleg van een spoorkruisende busonderdoorgang 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 busonderdoorgang is als ambitie geformuleerd in de HOV-visie die eind 2013 is 
vastgesteld en biedt kansen voor een directe aansluiting van de HOV-as west. Daarnaast biedt de 
onderdoorgang kansen voor aansluiting van de bussen uit het zuiden. De provincie is trekker voor dit 
onderdeel. De investeringen bedragen naar schatting € 30 miljoen. Het vertrek van Post NL geeft 
kansen om de busonderdoorgang te optimaliseren. 

Met de aanleg van de busonderdoorgang 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. Daarnaast 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 busonderdoorgang geld gereserveerd. U heeft in September 2014 tezamen 
met de spoorconfiguratie ingestemd met de realisatie van de busonderdoorgang. 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. Besluitvorming vindt plaats in de 
gezamenlijke stuurgroep 

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 samenwerkingsovereenkomst zijn de 
uitgangspunten voor de samenwerking en planontwikkeling verwoord. 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de volgende deelprojecten onderscheiden: 

• Uitbreiden en verbeteren van de transfer op station Groningen (extra perrons, een 
perrontunnel die ontworpen en uitgevoerd wordt om tevens te kunnen fungeren als 
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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); 

• Realisatie van verhuurbare ruimten ter vervanging; 
• Zijperron station Groningen Europapark; 
• Verbetering en uitbreiding spoorconfiguratie, incl. opheffen overweg Esperantostraat; 
• Realisatie van een nieuw opstelterrein en vrijmaken bestaand terrein; 
• Aanpak van knelpunten op het stationsplein; 
• Realisatie van een busonderdoorgang onder het stationsemplacement en de aansluitende 

infrastructuur; 
• Realiseren van verhuurbare ruimten "extra"; 
• Fietsparkeren Stationsgebied noordzijde; 
• Fietsparkeren Stationsgebied zuidzijde; 
• Realisatie entree zuidzijde transfer-/interwijktunnel; 
• Gebiedsontwikkeling en -inrichting stationsgebied zuidzijde; 
• Herinrichting Stationsgebied noordzijde; 
• Busstation; 
• Vernieuwing Herewegviaduct; 
• OVCP voorzieningen tijdelijke situatie; 
• OVCP voorzieningen definitieve situatie; 
• Fietstunnel; 

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

Daarnaast 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. 
Uw raad heeft op 24 juni 2015 het bestemmingsplan Station Groningen Europapark vastgesteld. 

Van 1 juni tot 3 juli 2015 is met de omgeving een "inloopmarkt" georganiseerd over de kansen die 
het vertrek van Post NL geeft aan het project - met een geoptimaliseerde busonderdoorgang en 
ruimtelijk inpassing met de Rivierenbuurt. Deze dialoog heeft meer dan 200 belangstellenden (met 
80 reacties) getrokken. Veel belanghebbenden zien een meerwaarde in een optimalisatie van de 
busonderdoorgang. 

Van 25 november 2015 tot 20 december heeft het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation ter 
inzage gelegen. U heeft het reactierapport daarover op 20 januari in uw raadsvergadering besproken. 

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 
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voorplein op te knappen. Willen we in de toekomst deze ambities waarmaken, dan zal dat te zijner 
tijd (forse) investeringen met zich meebrengen. De omvang van die investeringen zal 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 
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 voorjaar 
2016 voor de spoorse onderdelen (4''* spoor met voorzieningen) en start aanbestedingsprocedure 
overige onderdelen medio 2016). 

- Kansen voor gebiedsontwil<keling 
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. 

- Veeilieid 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, ondergrondse 
fietsenstalling, maaiveld fietsparkeren Oostflank en het aansluiten van alle fietsenstallingen op het 
FRIS. U heeft hierover op 30 maart 2016 een 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 (€ 11,3 min.) 
de ondergrondse fietsenstalling (€ 16,5 mln.), Oostflank maaiveldparkeren (1,2 mln) en aansluiten 
van alle fietsenstallingen op het FRIS (0,56 mln) zal de provincie risicodragend opdrachtgever zijn. De 
kosten voor aanleg van de beoogde busonderdoorgang (met aansluitende infrastructuur) worden 
geraamd op €20 miljoen. Beoogde dekking komt uit RSP-middelen De provincie zal 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 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016

228

Raadsbesluit 23 april 2014, nr. 6k € 500.000 

Raadbesluit 24 September 2014 nr. 6d € 500.000 

Raadsbesluit 18 februari 2015 nr. 8cl € 1.000.000 

Totaal €4.341.000 

Stand van de uitgiwen 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2016 €4.060.646,90 
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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, de noordoostelijke stadsdelen en het 
Ebbingekwartier). 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 dooriopen met betrokken partijen en de omgeving. Het vertrekpunt hierbij is 
de Routekaart Oosterhamrikzone, die dynamische ontwikkelroutes biedt voor de toekomst van het 
gebied. 

Routekaart Oosterliamrikzone 
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 en Ebbingekwartier e.o.; 

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. Inmiddels is er ten opzichte van die situatie al 
duidelijk sprake van zichtbare voortgang in de bouwactiviteiten. Ook nieuwe initiatieven dienen zich 
aan. 

Bereikbaarheid UMCG en Ebbingel<wartier e.o, en Planstudie 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, Ebbingekwartier en de binnenstad. Deze oplossing 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. 

In het bestuurlijke overleg tussen het rijk, de provincie en de gemeente is destijds de scope van de 
planstudie Gerrit Krolbrug verbreed tot de verbinding via de Oosterhamrikzone. Inmiddels hebben 
partijen besloten 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 Oosterhamrikzone. Deze 
constructie biedt bij nader inzien betere vooruitzichten op financiering dan een coalitie met het rijk. 
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Planning 
De inloopbijeenkomst (in mei 2015) was druk bezocht. De bewonersorganisaties van de 
aangrenzende woonbuurten hebben een eigen variant ingediend. Deze variant is bezien in het kader 
van de second opinion op het UMCG-bereikbaarheidsonderzoek uit 2013. Daarin wordt de conclusie 
getrokken dat het inzetten op mobiliteitsmanagement (waar de bewonersvariant sterk op steunt) 
noodzakelijk blijft. Echter, alleen mobiliteitsmanagement in combinatie met een nieuwe 
autoverbindingen en extra doorstromingsmaatregelen op de invalsroutes kan effectief zijn om de 
stad bereikbaar te houden. Met de bewonersorganisaties hebben we gekeken naar weIke kansen en 
effecten een nieuwe verbinding biedt voor het leefklimaat. De doorioop van het proces wordt 
daardoor langer dan we aanvankelijk hadden ingeschat. We hebben ons in de afgelopen periode 
sterk gericht op de nut en noodzaak van een nieuwe autoverbinding. De second opinion van bureau 
Arane, met inbegrip van het aanvullende onderzoek dat in dat verband is verricht, maakt duidelijk 
dat maximaal (blijven) inzetten op mobiliteitsmanagement, in combinatie met een pakket aan 
doorstromingsmaatregelen en een nieuwe autoverbinding met de ring Oost, noodzakelijk is voor het 
leefbaar houden van de stad en voor het overeind houden en uitbouwen van de stad als 
regionaal/landsdelig centrum voor voorzieningen en werkgelegenheid in een regio met krimp. Deze 
conclusie willen we in juni delen met uw Raad als aanzet voor een herstructurering van de 
Oosterhamrikzone die verder gaat dan de aanleg van een verkeerverbinding. 

Oosterhamrikkade noordzijde, locatie A en B en particuliere kavels Locatie A 
Direct naast deelgebied A komen een aantal particuliere kavels in ontwikkeling. Het bouwplan van 
Kooi (locatie van de voormalige drukkerij van Denderen / 32 stuks jongerenhuisvesting) is reeds in 
gebruik. Voor het plan van Nijhuis Bouw op de ABN-AMRO locatie (36 zelfstandige wooneenheden 
voor jongeren) is een bouwvergunning aangevraagd. Nijhuis Bouw heeft naar analogic van locatie B 
(zie hierna) een plan in voorbereiding voor uitsluitend grondgebonden woningen op de 
gemeentelijke gronden in deze strook (locatie A). 

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 bouw is inmiddels gestart. 

De koopovereenkomst met Nijhuis Noord over de verkoop van 2 fasen van locatie B is getekend. De 
bouw van de 2̂  fase is inmiddels gestart. 

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

Oosterhamrikkade noordzijde, Noorderbad 
Het Noorderbad heeft na het vertrek van de bibliotheek nog een beperkte functie voor enkele 
bedrijfjes. Andere functies dienen zich niet aan. Vandaar dat de eigenaar van het gebouw op ons 
verzoek het initiatief genomen voor een herontwikkeling tot wooncomplex, ook om zo een betere 
garantie te hebben dat dit gebouw met zijn monumentale waarden (rijksmonument) voor de 
toekomst behouden kan blijven. De doelgroep hier betreft senioren. Het bouwplan is in de fase van 
voorbehandeling. Vanwege de monumentale kwaliteiten is sprake van een diepgaande beoordeling 
door meerdere adviesorganen. 

Oosterhamrikkade zuidzijde, locatie D 
Ook deze locatie 'on-hold' gezet in afwachting van de uitkomsten van de planstudie vervanging Gerrit 
Krolbrug. 
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Plan M (voormalig distributiecentrum UMCG) 
Dit plan van ontwikkelaar Urban Interest is vrijwel afgerond. De laatste fase is nog in aanbouw. De 
bouw van eerste twee fasen is vrijwel afgerond. Vergunningen zijn verieend en de bouw van verdere 
fasen is gestart. Tijdelijk is een bouwpauze ingelast om nader onderzoek te verrichten naar eventuele 
maatregelen tegen aardbevingsschade. De kosten hiervan vallen toe aan de NAM. Samen met de 
woonbootbewoners van het aangrenzende deel van de kade hebben we een bescheiden plan 
gemaakt voor de vergroening van de kade en een daarop gebaseerde regulering van het gebruik van 
de oever. Dit plan wordt binnenkort uitgevoerd. 

Alfa-Laval 
De uitvoering van de sloop van de Alfa Laval-locatie is inmiddels afgerond. De verdere planvorming 
wordt medio 2016 gestart. 

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 de 20 en 28 
gerealiseerd, met 27 parkeerplaatsen. Het ontwerp is energiezuinig, en biedt de mogelijkheid uit de 
breiden naar grotere eenheden. De huidige opzet vraagt een beperkte aanpassing van het 
bestemmingsplan. De mogelijkheden voor projectfinanciering (in het kader van het Bouwoffensief) 
voor de Oude Taxicentrale worden onderzocht. De omgevingsvergunning is verieend en de sloop van 
de huidige bebouwing is gestart. Er loopt nog een beroepsprocedure. 

- '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. Deze appartementen worden 
gerealiseerd op grond die deels in het bezit van de gemeente is, en deels in bezit is van Nijestee. Een 
voorbehandeling van welstand is afgerond. 

-Brezanlocatie 
Voor deze locatie zijn we in gesprek met KUUB voor een bijzondere vorm van CPO (particulier 
odrachtgeversschap). De gedachte is om hier een complex van superlofts te ontwikkelen waarbij er 
voor de bewoners maximale ruimte is om deze lofts met een verdiepingshoogte van 5,5m zelf naar 
eigen wens in te delen. Deze ontwikkeling draagt bij aan de differentiatie in bewonersgroepen in de 
zone. 

Inrichting oever Oosterhamrikkade zuidzijde 
De uitkomst van de planstudie vervanging Gerrit Krolbrug speelt hier een belangrijke rol. We willen 
de herinrichting integraal meenemen in de planvorming van de ontsluitingsvarianten 

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. 
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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, gefinancierd vanuit 
bewonersparticipatie en ondersteund door het gemeentelijk armoedebeleid. Eind 2013 is Toentje 
geopend, daarnaast hebben de bewoners vanuit NLA-middelen een budget gekregen het overige 
deel van het bouwterrein van Nijestee tijdelijk in te richten. Nijestee heeft inmiddels het terrein, 
waar Toentje deel van uitmaakt, verkocht aan een ontwikkelende partij. Deze is voornemens om hier 
een programma met grondgebonden woningen te realiseren. Om die reden moet Toentje worden 
verplaatst. Daarvoor hebben we een groenstrook in het Pioenpark aangeboden. De voorbereiding 
van de werkzaamheden om zich hier te vestigen zijn gestart. Wensen zijn er vanuit de buurt om de 
resterende ruimte te benutten voor buurtvoorzieningen (sport-/speelvoorzieningen). Die vraag 
willen we oppakken nadat de verhuizing zijn beslag heeft gekregen. 

locatie Simmeren 
Op locatie Simmeren (oostzijde Van Starkenborghkanaal) wordt is de loop 2015 begonnen met een 
spoedsanering. Deze spoedsanering, het verwijderen van de oliedrijflaag, is uitgevoerd en afgerond 
in maart 2016. De overige ernstige bodemverontreiniging is nog aanwezig 

Dit terrein is in beeld voor de vestiging van een AZC. 

Initiatief fietssteigerbrug Oosterhamrikbaanbrug VBNO en Gjaltema 
Het initiatief van Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) en steigerbouwer Gjaltema hebben een 
initiatief ingediend voor het aanleggen van een fietssteigerconstructie aan de 
Oosterhamrikbaanbrug. Deze constructie is onderzocht en financieel als zelfstandig project niet 
haalbaar. De mogelijkheid voor een fietsroute wordt nu meegenomen in de studie naar een nieuwe 
auto-ontsluiting van het stadsdeel door de Oosterhamrikzone. 

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 asbest en overige verontreinigingen; 

Een risico is de uitgifte van woningbouw en bedrijfsterreinen. Inmiddels heeft zich een kentering 
in de markt voltrokken zoals hiervoor al is beschreven; de markt trekt weer wat aan; 

Voor de hele zone geldt dat bodemsanering en sloopkosten een hoog risico meebrengen. Voor 
saneringswerkzaamheden geldt over het algemeen dat we - op voorhand - weten dat er 
vervuiling is. Daarom kunnen we vooraf een uitgebreide inventarisatie uitvoeren, 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 op leegstand en verpaupering. Hiervoor is een 
actieplan (=Routekaart) opgesteld dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe ontwikkelingsstrategie. 
Inmiddels lijkt dit risico aardig te zijn verminderd; 

Inmiddels is in het bestuurlijke overieg 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 geworden. Maar zekerheid over financiering hebben 
we niet. Wel hebben we onze deelname aan het zogenaamde "ringssparen" voortgezet. In dit 
fonds van de provincie zijn projecten als de aanpak van ring West, de ontsluiting van het 
stationsgebied en het Oosterhamriktrace opgenomen. Wij willen deze opgaven samen met de 
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provincie verder uitwerken om zo ook zicht te krijgen op de financiele ruimte voor de aanleg van 
een Oosterhamriktrace. 

FINANCIEN 
De totale kosten van de grondexploitatie worden geraamd op € 50.657.000. De grondopbrengsten 
worden geraamd op € 29.711.000. Aan bijdragen is € 22.857.000 op eindwaarde geraamd, waarvan 
per 1 april € 20.304.000 is gerealiseerd en geboekt. Kosten, bijdragen en opbrengsten resulteren in 
een sluitende exploitatiebegroting. 

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 -1- 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 1 april 2016 38.893.000 
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AANPAK RING ZUID 

Rijkswaterstaat is voornemens het project Aanpak Ring Zuid te gunnen aan de combinatie Herepoort 
i.o. Deze gunning is vooriopig: de aannemer kan alvast aan de slag met voorbereidende 
werkzaamheden, maar mag tot het definitieve tracebesluit nog geen onomkeerbare werkzaamheden 
uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden (kabels en leidingen) vorderen ondertussen gestaag. 
Deze voorlopige gunning valt formeel buiten de scope van deze sleutelrapportage. 

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 zal 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), daarnaast 
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. 
• 27 februari 2015: aanmeldingstermijn voor de aanbesteding van het project Aanpak Ring 

Zuid 
• 17 maart 2015: publicatie selectiebesluit aanbesteding van het project Aanpak Ring Zuid 
• 23 September 2015: brief over tussenuitspraak Raad van State over Tracebesluit 
• 17 februari 2016: publicatie Wijzigings-tracebesluit, start beroepsprocedure 
• 11 maart 2016: Drie gegadigden hebben een bieding gedaan voor de opdracht om de 

zuidelijke ringweg om te bouwen. 
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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 
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 onderiiggende wegennet vast, en werd het besluit genomen 
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. Voor de realisatie van het project 
Aanpak Ring Zuid hebben zich drie gegadigden kandidaat gesteld. Alle drie de gegadigden zijn 
toegelaten tot de aanbestedingsprocedure voor het project. Die duurt tot het tweede kwartaal van 
2016. Dan moet bekend zijn wie het project mag uitvoeren. De aanbestedingsprocedure heeft de 
vorm van een zogenaamde 'concurrentiegerichte dialoog'. Daarbij moeten de gegadigden in dialoog 
met de opdrachtgever een aantal plannen opieveren, en uiteindelijk een bieding doen. 

(Inmiddels is bekend dat Rijkswaterstaat voornemens is het project Aanpak Ring Zuid te gunnen aan 
de combinatie Herepoort i.o. Deze gunning is vooriopig: de aannemer kan alvast aan de slag met 
voorbereidende werkzaamheden, maar mag tot het definitieve tracebesluit nog geen onomkeerbare 
werkzaamheden uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden (kabels en leidingen) vorderen 
ondertussen gestaag). 

De voorbereidingen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg vorderen gestaag. Vlakbij de 
zuidelijke ringweg liggen honderden (drinkwater)leidingen, (elektriciteits)kabels en rioolbuizen. Veel 
ervan liggen op de plaats van de toekomstige werkzaamheden. Daarom startten de gemeente 
Groningen en nutsbedrijven, zoals Waterbedrijf Groningen, Enexis en KPN en hun aannemers met 
het verieggen van deze kabels en leidingen. In aanloop naar deze werkzaamheden zijn op een aantal 
plekken rond de zuidelijke ringweg voorbereidende onderzoeken gedaan. Het verieggen begon deze 
zomer, zodat eind 2016/begin 2017 de eerste werkzaamheden aan de ringweg kunnen beginnen. 
Maar dan zijn nog niet alle kabels en leidingen verlegd. In totaal duurt de hele ondergrondse operatie 
drie a vier jaar. Dit is ook afhankelijk van de precieze planning die de toekomstige opdrachtnemer 
van de zuidelijke ringweg maakt. 

Daarnaast werden deze zomer uitspraken van de Raad van State en de rechtbank verwacht over de 
beroepen op het Tracebesluit en de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Helperzoomtunnel. 
In September 2015 heeft de Raad van State een (tussen)uitspraak gedaan. De Raad van State besliste 
dat het Tracebesluit binnen 24 weken op vijf onderdelen opnieuw bekeken moest worden. De 
belangrijkste wijzigingen in het kort 

• Onafhankelijke experts hebben het ontwerp van de zuidelijke ringweg beoordeeld op 
verkeersveiligheid. Deze veiligheidsaudit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het 
wegontwerp; 

• Er komt geen nieuwe fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen. Alle 
mogelijkheden die hiervoor zijn onderzocht, maar stuiten op grote bezwaren; 

• De exacte pIek voor de toekomstige voetgangersbrug tussen de Rivierenbuurt en zwembad 
De Papiermolen is vastgelegd. Ook worden er maatregelen genomen om de privacy van de 
omwonenden te waarborgen; 

• Er komt een geluidsscherm bij een woning aan de Papiermolenlaan. Dat geluidsscherm kwam 
ten onrechte niet voor in het Tracebesluit van September 2014; 
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• Onder meer langs de nieuwe voetgangersbrug kunnen vieermuizen ook in de toekomst de 
zuidelijke ringweg goed passeren in de buurt van De Papiermolen. 

Dit is vastgelegd in het wijzigingsbesluit, dat op 12 februari 2016 door de minister is vastgesteld. Op 
het Wijzigingsbesluit zijn bij de Raad van State in totaal vijf reacties binnengekomen. Het gaat om 
vier zienswijzen en een beroep. De Raad van State gaat deze nu bestuderen. Rond de zomer wordt 
de einduitspraak verwacht. 

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. 

Aardbevingsbestendig bouwen kwalificeren wij hier niet als risico aangezien er sluitende afspraken 
over de verantwoordelijkheid liggen in de realisatieovereenkomst, en correspondentie vanuit het 
Rijk. Indien partijen zich niet committeren aan de afspraken ontstaat er mogelijk een nieuw risico 
voor het project. 

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 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. De gemeente heeft in het najaar 
van 2015 ingestemd met de verwerking van de eisen voor de onderdelen die in eigendom van de 
gemeente komen. Het risico is daarmee beheerst. 

3) Kabels en leidingen voor planfase onderschat 

De zuidelijke Ring Groningen (ZRG) ligt op een knooppunt van kabels- en leidingen. De 
verieggingsopgave 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. 
Op 24 maart 2016 heeft het college een kredietaanvraag voorgelegd aan de raad voor de veriegging 
van de riolering. 

4) Meer overlast voor omwonenden en bedrijven ervaren tijdens de ombouw dan vooraf vastgesteld 
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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, 
dienstveriening klantgericht. 

5j 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 mln. RSP gelden, € 200 mln. 
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 bestuuriijke 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. De stand van de uitgaven per 31 maart 2016 is € 
2.573.000. Het krediet is eind 2015 verhoogd van € 2.600.000 naar € 2.930.000. 
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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, 6g 500.000 

Besluit 25-01-2012 250.000 

Besluit 20-06-2012, 7b 375.000 

Besluit 12-06-2013, 6k - 26 juni 2013 200.000 

Besluit 02-07-2014, 6d 375.000 

Besluit 16-12-2015, 5m 330.000 

Totale toegestane kosten 2.930.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2016 € 2.573.000 
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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 T 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. Momenteel is fase 1 en 2 verkocht. Men is druk bezig om de werkvoorbereiding 
voor de laatste fase op te starten. Bijna gehele plan is inmiddels verkocht. 

Berlagetrace 
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 19 is inmiddels aangekocht door de gemeente, en weer doorverkocht aan Sontweg 17, en 
Sontweg 17 is vrijwel verbouwd. Voor Sontweg 15 is vorig jaar de omgevingsvergunning aangevraagd 
en inmiddels is het nieuwbouwplan voltooid. Ook is men gestart om de panden van Sontweg 15, 17 
en 19 met circa 12 meter in te korten waardoor ook het laatste deel van het Sontwegtrace 
gerealiseerd kan worden. Zomer 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 (klaar); 
3. Eltjo Ruggeweg, aansluiting Sontweg en Bornholmstraat (klaar); 
4. Sontbrug (op 19 augustus opgeleverd, nog te realiseren zijn de restpunten en het groenplan); 
5. St. Petersburgweg, aansluiting Oostelijke Ringweg (klaar). 

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. 
Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, uitvoering van de restpuntenlijst en groenwerkzaamheden 
worden de komende maanden uitgevoerd i.v.m. seizoensgebonden werkzaamheden (groen). De 
financiele balans rondom de Sontbrug kan dit jaar worden opgemaakt. 

Na 18 december 2013 is de integrate grondexploitatie EKZ twee keer herzien, waarvan de laatste 
herziening in de raadsvergadering van 16 december 2015 is vastgesteld. Binnen deze laatste 
herziening is het deelgebied Sontwegtrace op verschillende onderdelen aangepast. Een van de 
belangrijkste aanpassingen is dat er een bedrag is meebegroot voor de aansluiting op de Oostelijke 
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ringweg. Tegenover de verschillende doorgevoerde ophogingen binnen dit deelcomplex 
Sontwegtrace stonden ook verschillende doorgevoerde veriagingen. 

Per saldo zijn de begrote uitgaven binnen Sontwegtrace bijgesteld van € 55,9 miljoen naar €49,5 
miljoen. 

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 (aan wie het 
project Sontbrug gegund is) 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. Zodra de financiele balans is opgemaakt komen we hierop bij 
uw raad terug. 

Verlaging dekking Sontwegtrace 
In de laatst herziene begroting van 16 december 2015 is voor het deelgebied Sontwegtrace behalve 
het investeringsniveau eveneens de dekking verlaagd, door veriaging van de bijdrage van Meerstad. 
Het eerdere aanbestedingsvoordeel van de Sontbrug 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 dit beeld: 

Dekking van de investeringen is als volgt 

• bijdrage Meerstad (in 2016/2017): € 16,14 miljoen; 

• bijdrage RSP-overig: € 18,00 miljoen; 

• bijdrage FES: € 12,00 miljoen; 

• biidraee BDU: € 5.00 miljoen; 

Totaal € 51,14 miljoen 

Haven 

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 
+ € 194.000 uit het verleden). In April 2015 heeft uw raad ingestemd het krediet en budget voor het 
project Revitalisering Woonschepenhaven te verhogen met € 506.000 van € 5.194.000 naar € 
5.700.000 ,-

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 
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veriengd wordt. In overieg met het waterschap is besloten de binnendijk tussen het clubgebouw en 
het Eemskanaal te verbreden en te verhogen. Hierdoor neemt de sterkte (en de 
toekomstbestendigheid) van de dijk toe. De bodem van de haven wordt gebaggerd tot een diepte 
van 1,40 meter ten opzichte van het streef(water-)peil. Ter hoogte van de steigers blijft de huidige 
streefdiepte van 1,20 meter gehandhaafd in verband met de stabiliteit van de steigers. Daarnaast 
worden de nutsleidingen en openbare veriichting vernieuwd en de woonboten aangesloten op het 
aan te brengen riool. Daarnaast worden de wegen en parkeerplaatsen nieuw aangebracht en wordt 
de afsluitdeur tussen Eemskanaal en Woonschepenhaven vernieuwd. 

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 vervolgens de melding gedaan dat enkele onderdelen in- en 
rondom de haven in slechtere staat verkeren dan de vooronderzoeken hebben aangetoond. 
Inmiddels heeft uw Raad in april 2015 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. De werkzaamheden zijn inmiddels in voile gang. 

- Uitvoering 
De voortgang van de uitvoering vordert gestaag, inmiddels zijn 4 van de 7 steigers geheel afgerond, 
1 steiger is vrijwel gereed. Met de laatste 2 steigers wordt komende week gestart. Deze zijn voor de 
zomervakantie afgerond. 

Visie Eemskanaalzone - deelgebied Boulevard 
In het deelgebied Boulevard willen we een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkmilieu realiseren, 
waarbinnen we de interne en externe 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 vooriopig even een pas op de plaats te maken. Dat betekent dat het opstellen van de visie 
langer duurt. 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+R Meerstad maakt onderdeel uit van deze plannen. Op dit moment 
worden drie ontwerpmodellen verder uitgewerkt en voorzien van een kostenplaatje. 

RISICO'S 

- Infrastructuur 
Het risicoprofiel van het Sontwegtrace bestond uit de drie volgende onderdelen: 

1) Reserve onvoorzien - Sontbrug (€ -): 
Toen eind 2013 de aanbestedingsresultaten bekend waren, was het noodzakelijk om een risico op te 
nemen. De risicoreserve binnen het project werd daarbij opgesplitst in twee delen. Het grootste 
gedeelte hiervan had betrekking op de Sontbrug. De omvang van de post onvoorzien c.q. 
risicoreserve met betrekking tot de aanbesteding van de Sontbrug bedroeg destijds € 4,2 miljoen 
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(25% van het gunningsbedrag van de Sontbrug e.o. van circa € 17 miljoen). Deze post onvoorzien 
staat binnen de huidige herziening niet langer meer opgenomen. 

2) Weerstandsvermogen - overig Sontwegtrace (€ 1,2 miljoen): 
Het benodigde weerstandsvermogen binnen het project is opgehoogd van € 0,8 miljoen naar € 1,2 
miljoen. Het benodigde weerstandsvermogen wordt gevormd voor de nog te maken kosten, exclusief 
de Sontbrug. Deze ophoging is met name het gevolg van het begroten van een fors 
investeringsbedrag voor de aantakking van de Sontwegtrace met de oostelijke ringweg (o.a. 
verdubbeling van de huidige rotonde). Dit laatste oostelijk stuk van Sontwegtrace is qua 
verkeersontwerp nog niet goed uitgewerkt. Dit geldt zowel voor het ontwerp als voor de verwachte 
kosten. Met name het moeten realiseren van overkluizing(en) veroorzaakt naar verwachting een 
hoog aandeel in de totale investering. 

Het risico van de overige onderdelen wordt als beperkt ingeschat. Het totale noodzakelijke 
weerstandsvermogen bedraagt € 1,2 miljoen. Naar verwachting zijn mogelijke tegenvallers 
voldoende voorzien. 

3) Mogelijk subsidieverlies RSP (€ 9,0 miljoen): 
Op basis van de gegevens uit het deelcomplex Sontwegtrace is een nieuwe voorlopige raming 
gemaakt van de omvang van de subsidiabele kosten en de te realiseren subsidie. Op basis van deze 
raming is de voorziening voor het mogelijke subsidieverlies binnen deelgebied A - Sontwegtrace 
verhoogd tot € 9,0 miljoen. Een van de subsidievoorwaarden is namelijk dat de subsidie naar rato 
wordt veriaagd als de totale subsidiabele projectkosten lager zijn dan het minimale niveau. De 
stijging wordt veroorzaakt doordat enerzijds het aanbestedingsvoordeel en de overige 
kostenveriagingen 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 zal gaan worden. 
Naarmate het project vordert zal ook meer inzicht worden verkregen in de omvang van de te 
realiseren subsidie. Eventuele extra kosten kunnen ook leiden tot een verlaging van de voorziening 
voor het mogelijke subsidieveriies (= kans). 

Naast deze risico's zien we een aantal andere risico's. 

4) Taakstellende begroting Revitalisering Woonschepenhaven (€ 5.7 miljoen) 
Voor deelgebied E - Revitalisering Woonschepenhaven geldt een totaal taakstellende begroting van 
€ 5,7 miljoen. De gemaakte kosten tot en met 2015 zijn € 4,1 miljoen. Voor de komende periode tot 
en met 2016 wordt tussentijds de vinger goed aan de pols gehouden, om de (project)kosten van de 
hele revitalisering binnen de totale taakstellende begroting te houden. 

5) Sloopkosten 
Voor de sloopkosten van de toekomstige te amoveren opstallen op de twee woningbouwiocaties 
Containerterminal en EKZ Noordzijde, le fase is een zeer grove kostenbenadering uitgevoerd. Mocht 
in verschillende te slopen opstallen bijvoorbeeld veel asbest worden gevonden, dan heeft dit meteen 
een kostenopdrijvend effect tot gevolg. Om deze reden is het risico bij deze post zeer hoog, met 
daarbij een geringe beheersbaarheid. 

6) Bodemsanering 
Binnen het exploitatiegebied van de Eemskanaalzone is bekend dat er sprake is van vervuiling in de 
deelgebieden Containerterminal en EKZ Noordzijde. Om deze redenen zijn in deze deelgebieden 
stelposten opgenomen in de begroting. Toch is het risico bij deze post zeer hoog, met een geringe 
beheersbaarheid. 
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7) Woningbouwiocaties 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. 

8) woonschepenhaven 
Een aantal bewoners blijft weerstand bieden tegen de uitvoering. Dit heeft in het recente verieden 
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. Dat brengt hoge kosten aan 
juridische ondersteuning (Stadsadvocaat) met zich mee en daarnaast claims/ stagnatiekosten van de 
aannemer. Beheersmaatregel: frequent gesprekken voeren tussen gemeente en bewoners incl. 
advocaten met als doel de-escaleren. 

9) Schade aan woonboten en inventaris. 
Als beheersmaatregelen doen we een vooropname van de technische staat van onderhoud van de 
woonboten. 

10) Schade aan schuurtjes en andere opstallen. 
Als beheersmaatregel is dit ondergebracht bij de aannemer. De eis tot inventarisatie is in het 
contract opgenomen. Als beheersmaatregel vinden er individuele gesprekken plaats tussen 
aannemer en bewoners over de opstallen en zijn de opstallen getaxeerd. Hierdoor is de omvang van 
het risico in beeld gebracht. Vooralsnog lijkt het risico slechts bij enkele woonboten aan de orde te 
zijn. 

11) Aantreffen van bodemvreemd materiaal 
Het risico is aanwezig dat er meer bodemvreemd materiaal of vervuiling wordt aangetroffen tijdens 
de baggerwerkzaamheden dan uit de onderzoeken is gebleken. Bodemvreemd materiaal is 
bijvoorbeeld asbest, kwik, of koelkasten - m.a.w. materiaal wat van oorsprong niet in de bodem thuis 
hoort. De waarden lijken zich tot dusver (net) onder de norm te bevinden. Dit komt overeen met 
onze (voor)onderzoeken. Er moet nog een deel gebaggerd worden, maar gezien de huidige 
resultaten achten we het risico klein dat daar een grotere hoeveelheid bodemvreemd materiaal 
wordt aangetroffen. Eventueel toch aangetroffen geringe hoeveelheden worden - qua kosten -
ondergebracht bij de aannemer. Grote afwijkingen tussen uitvoering en vooronderzoeken blijven, 
conform wet- en regelgeving, voor risico van de gemeente Groningen. Omdat de 
baggerwerkzaamheden voor 80% gereed zijn, is dit risico fors afgenomen. 

12) Aanwezigheid Flora & Fauna verhinderen werkzaamheden 
Beheersmaatregelen: 1. Vanaf april-mei (2015)onderzoek uitvoeren 2. broedkasten plaatsen. 3. 
Rapporten ter beschikking stellen aan inschrijvers. 4. vertragingsclausule in contract opnemen. Door 
uitloop van de werkzaamheden is er nog altijd een F&F risico. De komende werkzaamheden zijn 
daarom recent besproken met een ecologisch adviesbureau. Indien noodzakelijk passen we de 
uitvoering hierop aan. 

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 flexibel mogelijk; we kunnen aanpassingen inzetten om tekorten te 
verminderen. Door flexibiliteit en fasering binnen de visie kunnen we maximaal op de 
marktomstandigheden inspringen en dit risico zoveel mogelijk beperken. 
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Al deze ontwikkelingen hebben samen met een andere reeks ontwikkelingen een financiele vertaling 
gekregen binnen de (herziene) integrate exploitatiebegroting Eemskanaalzone. Hierbij gaan we in op 
investeringen en dekking voor de volgende reeks deelgebieden: 

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

De onderiinge verwevenheid van de diverse deelgebieden zorgt ervoor dat het sturen op de 
afzonderlijke 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 zal 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. 
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Besluit Nr. ScK>rt krediet Bedrag 

DB 10 april 2003 Plankostenkrediet Woonschepenhaven, projectplan SDC € 40.000 

Noorddijk 

RB 24 november 2004 5h Pla n kosten krediet Berlagetrace € 838.000 

RB 19 oktober 2005 9 Plankosten- + uitvoeringskrediet Berlagetrace € 23.162.000 

RB 25 Januari 2006 180 Plankostenkrediet tbvcoordinat ie EKZ: visie 'EKZ-verbinding in € 1.455.000 

de stad' 

RB 27 September 2006 6a Plankosten- + uitvoeringskrdiet Houtunie (Kop van Oost, le € 887.000 

fase) 

13 november 2006 Aanvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven, € 40.000 

architectuurnota 

RB 19 december 2007 62 Plankostenkrediet Sontwegtrace € 1.280.000 

RB 25 maart 2009 6b Aanvullend uitvoeringskrediet Houtunie (Kop van Oost, l e € 60.000 

fase) 

26 a pril 2010 Aanvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven, € 80.000 

overbruggingskrediet, ISV III 

RB 15 december 2010 6e Inbrengwaarden gronden Containerterminal en EKZ NZ le € 6.500.000 

fase, aangekocht via Grondbank 

RB 27 april 2011 8b Aanvullend plankostenkrediet Woonschepenhaven € 34.000 

RB 27 april 2011 8f Aanvullend plankostenkrediet Sontwegtrace € 720.000 

RB 21 december 2011 6i Pla nkosten- + 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 30 januari 2013 8b.8 Extra krediet ivm opknippen krediet t /m 2014 (Sontwegtrace > € 2.353.000 

2014) 

RB 18 december 2013 6i Verlaging krediet ivm opknippen krediet t /m 2015 € 3.100.000-

(Sontwegtrace > 2015) 

RB 17 december 2014 6m Verlaging krediet ivm opknippen krediet t /m 2016 € 2.645.000-

(Sontwegtrace > 2016) 

RB 16 december 2015 5h Verlaging krediet ivm opknippen krediet t /m 2017 767.000-

Totaal verstrekt krediet € 99.037.000 

Met het besluit van 16 december 2015 is een totaalkrediet beschikbaar gesteld van € 99.037.000. Dit 
krediet is gebaseerd op de al bestaande uitgaven en de verwachte bestedingen tot en met 2017, 
danwel verplichtingen voor de diverse deelexploitaties. 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2016 68.201.000 

Herziening integrale grondexploitatie 
december 2016 
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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. Daarnaast zijn we bij 
snelheid gebaat om de exploitatiekosten niet verder te laten opiopen, en het openbaar vervoer 
betaalbaarte houden. 

Vanwege het verschil in planproces zijn alle maatregelen uit ambitieniveaus 1 en 2 bus uit de HOV-
visie verdeeld in drie tranches. Hiermee heeft u met de vaststelling van de HOV-visie ingestemd. 

Tranche 1: 
twee richtingen busverkeer op Damsterdiep noordzijde; 
aanleg langshalte Stationsweg noordzijde t.h.v. stadsbalkon; 
aanpassen VRI en stopstrepen kruising Zaagmuldersbrug; 
halte Damsterdiep nabij Oostersluis; 
halte aan HOV-as West ter hoogte van Stadspark incl. voetpad naar Peizerweg; 
halte Buitenhof aan Peizerweg ter hoogte van Hunsingolaan; 
looproute IKEA-Europaweg opwaarderen; 
Europapark aanleg plasvoorziening; 
aanpassing haltes op langere bussen. 

Alle maatregelen die nodig zijn voor het kunnen rijden van de dienstregeling die op 5 januari 2014 in 
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werking is getreden zijn inmiddels gereed. Bij het Damsterdiep is overigens gekozen voor het 
scheiden van de bussen. Zowel aan de noord- als zuidzijde rijden nu bussen. 

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. 

Tranche 2: 
• keerius Ruischerbrug; 
• afsluiting Herebrug voor autoverkeer; 
• VRI Petrus Campersingel-Hanzeplein; 
• Oostersingel doorstroming; 
• samenvoeging twee haltes Beijum; 
• opheffing haltes Meedenpad; 
• opheffing haltes Oosterstraat en Gelkingestraat; 
• opwaarderen haltes en uitbreiding DRIS; 
• toegankelijke haltes 2014; 
• opruimen haltes die vanwege vervallen lijn 4 niet meer noodzakelijk zijn. 

Trance 3: 
• 3 haltes in Lewenborg samenvoegen tot 2 haltes; 
• realisatie bushaltes bij de Gasunie ; 
• Singeldam; 
• overstap knooppunt UMCG Noord; 
• Kolendrift; 
• doorsteek Johan van Zwedenlaan; 
• overstap Oost-West op HOV -as bij Corpus den Hoorn; 
• halte Groningen Zuid (Noord-Zuid) bovenop viaduct. 

De keerius Ruischerburg valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie en is inmiddels gereed 
Bovendien wordt de afsluiting van de Herebrug voor autoverkeer betrokken in het onderzoek naar 
de doorstroming van de Stationsweg en de binnenstadsvisie. 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. 

Het merendeel van de aan te pakken of te verwijderen haltes zijn inmiddels gereed. De VRI aan de 
Petrus Campersingel is ook aangepast. Het merendeel van de DRIS is inmiddels geplaatst. 

Het onderhoud aan de Oostersingel is afgelopen najaar grotendeels uitgevoerd. De trottoirs worden 
dit voorjaar samen met de vervanging van de gasleidingen aangepakt. De busbaan Kolendrift is 
medio 2016 gereed. Voor het knooppunt UMCG Noord is het definitief ontwerp in concept gereed. 
Dit zal de komende periode met de stakeholders worden besproken. 

De doorsteek Van Zwedenlaan heeft een lagere prioriteit gekregen (al vindt nog overleg plaats met 
de Suikerunie), terwiji het geschikt maken van de op- en afritten van de Westelijke ringweg ten 
behoeven van bussen afkomstig van de nieuwe busremise aan de Peizerweg aan het project is 
toegevoegd. Verder is er voor gekozen om de planvorming van de Singeldam op te schorten en te 
betrekken bij de planvorming Oosterhamriktrace (Gerrit Krolbruggen) en voor de doorstroming van 
de bussen eerst in te zetten op tijdelijke maatregelen op de kruising van het Oosterhamriktrace met 
de JC Kapteijnlaan. Deze tijdelijke maatregel wordt komende periode uitgevoerd. Verder is duidelijk 
geworden dat de realisatie van een bushalte Groningen Zuid op het viaduct technisch en 
verkeerstechnisch niet mogelijk is. Om deze reden is er voor gekozen om de huidige bushaltes op de 
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opritten te verbeteren en hier doorstromingsmaatregelen te nemen. Dit ontwerp wordt de komende 
tijd uitgewerkt. 

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 2016 5.195.969,37 
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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. In 
de vorige rapportage zijn wij uitvoerig ingegaan op de verwachte voortgang. Ten opzichte van de 
toen gemelde ontwikkeling valt momenteel het volgende te melden. 

CPO 
De grond is aan de initiatiefnemers verkocht voor de realisatie van 13 grondgebonden woningen van 
de CPO-vereniging en de 10 woningen van Rizoem. Momenteel wordt het inrichtingsplan voor dit 
gebied uitgewerkt. Zodra er overeenstemming is over het inrichtingsplan, kan worden gestart met 
het bouw- en woonrijp maken van de grond. 

Belangrijke aspecten bij de uitwerking zijn de ruimtelijke en architectonische kwaliteit. Daarnaast 
moet een bestemmingsplanprocedure worden dooriopen. Over het beheer van het gebied moeten 
heldere en duidelijke afspraken worden gemaakt. In de periode tot de zomer van 2016 kunnen de 
bouwplannen nader worden uitgewerkt en verschillende onderzoeken en procedures worden 
voorbereid en uitgevoerd. De voorziene start bouw is gepland in het voorjaar van 2017. 

Woonzorgcomplex 
Met de ontwikkelaar van het Woonzorgcomplex hebben we intentioneel inmiddels afspraken 
gemaakt over de kavelprijs en het proces van ontwikkeling. Er worden ca. 200 tot 300 
appartementen gebouwd, waar het mogelijk is zorg op maat te bieden voor de gebruikers van de 
appartementen. 

Met de ontwikkelaar wordt gezocht naar de architectonische inpasbaarheid van het zorgconcept, 
zodat het gebouw past in het Europapark. 

De Linie Zuid 
Het oorspronkelijke plan was om 47 grondgebonden woningen en een commerciele plint van bijna 
800 m2 te bouwen. Het parkeren wordt ondergronds opgelost. Onder de woningen aan de 
Boumaboulevardzijde komt geheel een publieke plint met voorzieningen. 

Na een aanvankelijk vlotte start en goede belangstelling, wordt het plan nu aangepast door de 
ontwikkelaar omdat de belangstelling toch stagneert. 

Solid 2- Hete kooltjes (team 4/M205) 
Het stedenbouwkundig plan is in principe klaar. Initiatiefnemers hebben een investeerder gevonden. 
De investeerder moet de overeenkomst nog ondertekenen. Het gaat om een fors woonprogramma 
verspreid over een aantal torens in het gebied tussen de CPO en de Solid 1 (Hete Kolen). In principe 
is er overeenstemming tussen gemeente en ontwikkelaar over de grondtransactie. Met de CPO 
ontwikkeling moet de ruimtelijke uitwerking worden afgestemd. 

Hete Bliksem 
Naast het sportcomplex en de Mediacentrale heeft Waarborgvastgoed samen met Team 4 
architecten een nieuw initiatief opgestart voor een gebouw waarin wonen en werken wordt 
gecombineerd. Momenteel worden er gesprekken gevoerd over de kwaliteit en de mogelijkheden op 
deze kavel van het Europapark. 
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Sportcomplex 
De ambitie is om najaar 2016 te starten met de bouw, zodat het complex conform de oorspronkelijke 
planning in 2017/begin 2018 opgeleverd kan worden. Ambitie en planning zullen realistisch 
bijgesteld moeten worden, op indicatie van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. De 
projectleiding van het sportcomplex heeft uw goedkeuring ontvangen voor de financiering van de 
bouw van het sportcomplex. 

Kolencafe 
De initiatiefnemer heeft de financiering niet rond gekregen. Wij hebben de initiatiefnemer een 
termijn gesteld waarbinnen het plan meer geconcretiseerd moest zijn. Nu die termijn is verstreken 
zijn we vrij in gesprek te gaan met eventuele andere belangstellenden. 

Engelse kamp 
Met de ontwikkelcombinatie zijn we in gesprek. De afgelopen periode hebben we het 
stedenbouwkundig plan op onderdelen zodanig bijgesteld dat er nu een kansrijk plan op tafel ligt dat 
de komende periode uitgewerkt kan worden. Het plan omvat na aanpassing ca. 100 grondgebonden 
woningen. We streven ernaar om het stedenbouwkundige plan en de contractering binnenkort af te 
ronden. 

Woonrups (Kempkensberg) 
De ontwikkelaar heeft een concreet plan uitgewerkt, dat de komende periode wordt getoetst op 
haalbaarheid. Vanwege de samenwerking met het Rijk(Belastingdienst/DUO) in dit gebied, hebben 
wij het Rijk ook bij de plannen betrokken. 

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 opslag voor de 
aannemers. De aanleg van het groen is daarmee gekoppeld aan de planontwikkeling van de 
aanliggende kavels, en volgt op de realisatie van de bouwwerken. 

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. Bewoners, ondernemers, scholen en 
gemeente hebben inmiddels hun wensen, verwachtingen en randvoorwaarden ingebracht. Het 
resultaat daarvan kunt u in de loop van dit jaar verwachten. Het is de bedoeling dat een gefaseerde 
aanpak wordt gekoppeld met de bijbehorende financiering. 

Station 
Het station wordt uitgebreid met een extra spoor, perron en lift. Het bestemmingsplan hiervoor is 
September 2015 onherroepelijk geworden. Wij verwachten in 2017 te kunnen starten met de 
bouwactiviteiten. 

Financien 
De deelexploitaties hebben gezamenlijk een totaalkrediet van €176.193.000. Dit krediet is als volgt 
opgebouwd: 
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/. Europapark 

Raadsbesluit 5 november 1998 nr. 5, aankoop van het EDON-terrein € 6.909.000 

Raadsbesluit 27 januari 1999 nr. 12, plankosten € 681.000 

Raadsbesluit 22 december 1999 nr. 18, verwerving sloop bodemsanering en plan € 13.296.000 

Raadsbesluit 21 november 2001 nr. 11, infra sloop bodemsanering en plan € 23.716.000 

Raadsbesluit 31 maart 2004 nr. 8, verwerving plan en v&t € 4.922.000 

Raadsbesluit 23 mei 2007 nr. 7, aanvullend uitvoeringskrediet € 43.700.000 

Raadsbesluit 25 januari 2012 nr. 11, ingetrokken uitvoeringskrediet -/- € 1.200.000 

Correctie -/- € 24.000 

Raadsbesluit 18 december 2013 nr. 6i, aanvullend uitvoeringskrediet € 400.000 

Raadsbesluit 17 december 2014 nr. 6, aanvullend uitvoeringskrediet € 2.260.000 

Raadsbesluit 16 december 2015 nr. 5, aanvullend uitvoeringskrediet € 800.000 

Correctie € 94.000 

Totaal door de raad verstrekt krediet Europapark € 95.554.000 

//. Station 

Raadsbesluit 28 mei 2008 nr. 12, plankostenkrediet € 2.200.000 

Raadsbesluit 17 juni 2009 nr. 09, uitvoeringskrediet € 41.900.000 

Raadsbesluit 23 juni 2010 nr. 10, boorfinanciering vierde spoor € 2.000. 000 

Raadsbesluit 18 maart 2011 nr. 11 fietskelder en fietsroute Helperzoom € 3.061.000 

Raadsbesluit 25 januari 2012 nr. 11, aanvullend uitvoeringskrediet € 10.819.000 

Raadsbesluit 18 december 2013 nr. 6, aanvullend uitvoeringskrediet € 10.538.000 

Raadsbesluit 17 december 2014 nr. 6, ingetrokken uitvoeringskrediet -/- € 13.738.000 

Raadsbesluit 16 december 2015 nr. 5, aanvullend uitvoeringskrediet € 3.600.000 

Correctie € 78.000 

Totaal door de raad verstrekt krediet Station € 60.458.000 
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/ / / . Kempkensberg 
Raadsbesluit 20 februari 2008 nr. 6 € 1.390.000 

Raadsbesluit 18 juni 2008 nr. 5 € 528.000 

Raadsbesluit 29 oktober 2008 nr. 6 € 10.815.000 

Raadsbesluit 30 maart 2011 nr. 6 € 1.623.000 

Raadsbesluit 30 januari 2013 nr. 8 € 3.528.000 

Raadsbesluit 18 december 2013 nr. 6 € 686.000 

Correctie -/- € 70.000 

Raadsbesluit 17 december 2014 nr. 6 € 1.802.000 

Raadsbesluit 16 december 2015 nr. 5, ingetrokken uitvoeringskrediet -A € 121.000 

Totaal door de raad verstrekt krediet Kempkensberg € 20.181.000 

Stand van de uitgaven 
Europapark + Station + Kempkensberg per 31-03-2016 (vooHopige cijfers). 

30-06-2015 Kosten 

Europapark € 93.640.347 

Station €46.304.193 

Kempkensberg € 18.379.644 

Totaal € 156.921.145 

Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de kwartaalrapportage van het tweede 
kwartaal 2016. De kwartaalrapportage wordt procedureel afzonderlijk 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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MEERSTAD 

VOORTGANG 

Meeroevers 

Ontwikkelaar Aantal Verkocht per 

31-07-15 

Verkocht per 

31-03-16 

Toelichting 

OCM en VDM 79 
projectmatige 
woningen 

64 (63 
gepasseerd) 

54(63 
gepasseerd) 

Wat nu in verkoop 
staat betreft de 
laatste viek die in de 
verkoop staat. 

Bureau Meerstad 74 vrije kavels 
Meeroevers 

29(27 
gepasseerd) 

45 (34 
gepasseerd) 

Er zijn per eind 
maart 9 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 (0 optie) 0 (0 opties) Dit is nu 
herontwikkeld 
aangezien het 
concept op deze 
locatie niet is 
aangeslagen en zal 
uit het overzicht 
verdwijnen. 

Bureau Meerstad 14 kavels 
IJsbaanlocatie 

1 optie Hernieuwde 
belangstelling voor 
deze unieke locatie. 

Gemeente 
Groningen 

13 
Energieneutrale 
woningen 

4 ( 4 
gepasseerd) 

4 (4 gepasseerd) 

Gemeente 
Groningen 

16 
waterwoningen 

12(10 
gepasseerd) 

14(13 
gepasseerd) 

Naar aanleiding van 
het realiseren van 
de sluis kunnen ze 
direct na verkoop 
ook afgemeerd 
worden en dus 
worden weer 
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woningen verkocht. 

KUUB 19 woningen 
CPO 

7 (2 opties) 8(7 
getransporteerd 
en 3 optie) 

Nu het terrein 
bouwrijp is en de 
eerste huizen zijn 
opgeleverd, neemt 
de belangstelling 
weer toe. 

HRP 10 woningen 10(10 
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 

8 (8 gepasseerd) 8 (8 gepasseerd) Was vrij recent in de 
verkoop en nu 
recent uitverkocht. 

Vastgoud 17 doorgroei-
woningen 

15(16 
gepasseerd) 

17 (17 
gepasseerd) 

Liep eveneens 
voorspoedig, wordt 
gekeken naar 
vervolg. 

BAM - Thuis in 
Meerstad 

38 
projectmatige 
woningen 

38 38 Was in 2015 
uitverkocht. Betreft 
vIek uit voorraad van 
voormalige partner 
in GEM Meerstad en 
is dus al volledig 
gepasseerd. 

Diverse partijen 
vIek 18/19 

44 woningen 37 (32 
getransporteerd 
en 2 opties) 

41 (39 
getransporteerd 
en 0 opties) 

Bij diverse partijen 
zijn vanaf medio 
2014 woningen in de 
verkoop gekomen. 
Volop in bouw en 
opievering. 

Rizoem 28 woningen 
(18 huuren 10 
koop) 

nvt 28 Direct succesvol bij 
in verkoop gaan. 

VDM -
meeroeverslaan 

9 woningen nvt 1 (5 opties) Herontwikkeling, 
recent in verkoop 
gekomen. 

In de periode 1 augustus tot en met 31 december 2015 zijn 12 kavels c.q. woningen verkocht, voor 

2015 kwam het totaal daarmee uit op 40 stuks. De oorspronkelijke planning voor 2015 ging uit van 

circa 75 woningen en kavels. Door de successen van de jaren daarvoor en de tijd die het vraagt om 

nieuwe deelgebieden klaar te maken, na jaren van relatieve lage productiecijfers, konden we niet op 

tijd voldoende nieuwe woningen en kavels in verkoop brengen. Overigens is met het voorbereiden 
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van het nieuwe gebied TerSluis in 2015 wel een belangrijke basis gelegd om de achterstand in 2016 
in te halen. De vertraging kon binnen de GREX opgevangen worden. Voor 2016 staat de teller 
ondertussen op 35 kavels c.q. woningen, de taakstelling is voor heel 2016 125. Hieruit blijkt dat de 
verwachte belangstelling (die als basis diende voor het vaststellen van de verkoopaantallen in de 
vigerende GREX 2015) blijft. De belangstelling trekt als gevolg van het in verkoop gaan van nieuwe 
kavels en woningen weer aan. 

In de komende maanden gaan we in TerSluis met in totaal 120 woningen en kavels in de verkoop. 
Deze zal gevolgd worden met volgende lanceringen in 2016 en 2017, met een totaal potentieel van 
ruim 300 woningen en kavels. Daarnaast wordt onverminderd gewerkt aan het versneld afronden 
van de laatste vlekken in Meeroevers, hetgeen het overgrote deel van de verkopen in 2016 heeft 
geinitieerd. Dat betekent dat we nu weer volop aanbod in alle segmenten beschikbaar hebben. We 
verwachten dat over 2015 tot en met 2017 het totaal van de geprognosticeerde aantallen daarmee 
gerealiseerd kunnen worden. 

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 
opiopend). Het aantal hectares bedrijventerrein ging van 130 naar 75 hectare. Dit is bij de 
grondexploitatie 2014 verder neerwaarts bijgesteld om het risico te beperken. Thans werken we op 
basis van de eind 2015 vastgestelde GREX 2015. Deze GREX is gebaseerd op de vastgestelde GREX 
2014, met slechts beperkte beleidsmatige wijzigingen, te weten: 

• Het verwerken van het nieuwe plandeel terSluis 
• Het aanpassen van de fasering van de woningbouw 2015-2016 

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. 
Gezien de huidige ontwikkelingen in geld- en kapitaalmarkt wordt gewerkt aan het verlagen van de 
rente op de leningenportefeuille en het wederom voor langere tijd vastleggen van het huidige lage 
renteniveau. 

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 verieden onverminderd het belangrijkste risico voor de grondexploitatie. Naast de 
beoogde opbrengsten uit de woningverkopen gaat het daarnaast 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 
vigerende grondexploitatie 2015 (eind 2015) gerapporteerd en dit beeld is sindsdien niet veranderd. 

De boekwaarde van de grondexploitatie Meerstad Bureau bedraagt per 31 maart 2016 circa € 293 
miljoen (per 31 december 2015 was dat circa € 291 miljoen en per 31 juli 2015 circa €272 miljoen). 
Naast het verkopen van woningen/kavels (waarvan de financiele afwikkeling voornamelijk pas later 
plaats zal vinden) is de toename van de boekwaarde grotendeels toe te schrijven aan de rentelasten 
en de investeringen in het ontwikkelen en aanleggen van het nieuwe deelplan TerSluis, de afronding 
van de vaarverbinding/sluis, etc. 
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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. Daarnaast 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. 

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. Daarnaast 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. 

Bestemmingsplanwijziging heikikkercoinpensatiegebied 
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 vlekken in Meeroevers (vlek 3, 13 en De Wierden) dienen nog 
uitwerkingsplannen te worden opgesteld - al naar gelang de ontwikkeling hiervan. 
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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. Daarnaast 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 
onderiiggende MER. In 2015 zijn voorbereidende studies hiervoor gestart. 

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 hoofdlijnen 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 
waardevermeerderin 

n algemene zin heeft iedere vertraging 
zowel volume, tempo en prijs in de 
uitgifte van gronden en de overige 

gdaarmee samenhangende beoogde 
meer- en verkoopopbrengsten, grote 
effecten op de grondexploitatie en vormt 
daarmee dan ook het belangrijkste risico 
van 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. 

In Na het opstellen van de grondexploitatie 2011 is 
Restart met het onderzoeken van 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 wellicht andere) concepten voor 
Moord in de komende maanden en jaren zijn 
essentieel 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 
voorzieningen), heeft grote effecten op 
de grondexploitatie en vormt daarmee 
dan ook blijvend een van de belangrijkste 
risico's van de grondexploitatie. 

In de grondexploitaties van 2011 en 2012 zijn de 
programma's voor wonen fors neerwaarts 
bijgesteld. Het blijft zaak tijdig in te spelen op 
ontwikkelingen in de woningmarkt en flexibel te 
ontwikkelen om zo in vroegtijdig stadium de 
geraamde opbrengsten uit verkopen te kunnen 
realiseren. 

Dit zal zowel voor volume als prijs continu plaats 
moeten vinden aan de hand van 
marktonderzoeken op basis van actuele 
bevolkingsprognoses, etc. en het blijven 
i/ergelijken van gerealiseerde marktprijzen met de 
n de grondexploitatie opgenomen prijzen. 

n 2013 zijn de resultaten van de nieuwste 
lA/oningmarktinzichten en behoeften bekend 
geworden en vertaald naar onder andere de 
iwoningbouwprogrammering van Meerstad. Er 
bleek bij het opmaken van deze grex geen 
aanleiding tot wijziging van het 
woningbouwprogramma en/of fasering. 

In 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 
E 1,5 additioneel is afgeboekt. Herstel van de 
woningmarkt is van groot belang om te 
i/oorkomen dat de geraamde grondopbrengsten 
onder druk blijven staan. Kritisch monitoren en 
net tijdig vertalen van de te verwachten nieuwe 
nzichten zijn essentieel om tijdig maatregelen te 
treffen. 

In de thans vigerende GREX 2015 zijn geen 
additionele afboekingen gedaan, het lijkt dat de 
woningmarkt zich herstelt. Echter het blijft een 
groot risico en dient ook continu gevolgd te 
worden. 
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Risico Beheersmaatregel 

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. 

n de grondexploitaties 2011 en 2012 waren de 
programma's en de fasering van 
bedrijventerreinen fors neerwaarts bijgesteld en 
later 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 
verlaagd, maar blijft aanwezig. 

Dverigens blijft in dit kader de continue 
afstemming op de behoefte en de beoogde 
productie van gronden elders in de stad cruciaal. 

4. Financiering 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 zal moeten 
blijken. 

Dit rentepercentage is overigens met de 
herfinanciering 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 zal 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. 

\/erwacht wordt dat in de loop van dit jaar, ook 
afhankelijk van de renteverwachtingen mogelijk 
een deel de lening portefeuille in de huidige 
marktomstandigheden van zeer lage rentes 
•mgezet kan worden naar een lager rente niveau 
en wederom voor langere tijd vastgezet worden. 

de grex wordt rekening gehouden met 
_ _. € 35 miljoen (nominaal) aan 
subsidiegelden. 

5. Subsidies Constante monitoring van kansen betreffende 
subsidies en daarnaast overleg met provincie. Een 
eerste aanvraag is voor een bedrag van € 2,5 
miljoen beschikt en uitbetaald. (vaarverbinding). 

Het komende jaar zal hier extra aandacht aan 
Desteed gaan worden om te zien of in het licht van 
de diverse subsidieregelingen projecten binnen 
Meerstad hiervan gebruik kunnen maken. 
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Risico Beheersmaatregel 

5. 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; 
Bodemrisico's, archeologie, flora en 
fauna, milieukwaliteit en obstakels in 
ondergrond. 
Omgang met hinderzones, geluid, 
aanwezige infrastructuur 
(hoogspanningsleidingen, etc.). 

Belangrijke beheersingsmiddelen: 

1) Volledigheid en actualiteit van onderzoeken 
2) Flexibiliteit in planvorming 

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. 

n 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 
net openbaar gebied. 

btrikte bewaking van bevoegdheden, 
i/erantwoordelijkheden en aansturing van de 
uitvoering. 

De afgesproken herindeling zal dit risico 
wegnemen. 

8. Voorzieningen 
openbaar gebied 

Met betrekking tot eigendom, 
nvesteringskosten, beheer en exploitatie 
var\ 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. 

Tussen planning en realisatie van 
»/oorzieningen 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 
^/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 
Dp haar grondgebied zal realiseren is bestuurlijke 
afstemming op dit punt van belang. 

De aangekondigde herindeling zal het risico op dit 
punt wegnemen. 
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Risico Beheersmaatregel 

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 
bet verkrijgen van benodigde 
ontgrondingsvergunning(en). 

Adequate aansturing en afhandeling van 
publiekrechtelijke procedures, bezwaar en beroep 

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. 

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 
litgangspunten 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 
i/erwervingsrisico. Daarnaast 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 

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 
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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 2016 € 6.498.922 

Stand van de uitgaven Meeroevers kavels 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2016 € 7.963.885 

Totale stand van de uitgaven t/m 31 maart 2016 € 14.462.807 

Stand van de plankosten GEMM 

2015 Budget Verplicht Besteed Resultaat 

Organisatie/personeel 674 559 115 

Bureau en huisvesting 228 237 -9 

Projecten (inclusief 
Communicatie/marketing) 

2.291 45 1.426 820 

Onvoorzien 160 0 160 

3.353 45 2.229 1.086 

per 31 december 2015 (alles * € 1.000) 

2016 Budget Verplicht Besteed Vrije ruimte 

Organisatie/personeel 620 80 140 400 

Bureau en huisvesting 210 15 83 112 

Projecten (inclusief 
Communicatie/marketing) 

2.459 236 322 1.901 

Onvoorzien 50 0 0 50 

3.339 331 545 2.463 

per 31 maart 2016 (alles * € 1.000) 
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De cijfers voor 2015 zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2015 van GEMM CV. Omdat we met 
jaarplannen werken en deze rapportage over de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 maart 2016 
gaat, is voor beide jaren een overzicht opgenomen. 

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 zal naar verwachting zelfs een voordeel ontstaan. Voor 2015 is het 
rentebudget volgens de GREX € 11,0 miljoen, de verwachting was we op circa € 10,6 miljoen uit 
zouden komen, uiteindelijk is dat € 10,3 miljoen geworden. Voor 2016 hebben we een totaal 
rentebudget volgens de GREX van € 11,7 miljoen en verwachten we op basis van actuele 
liquiditeitenprognoses en de ontwikkeling van voornamelijk de rente op de geldmarkt op circa € 10,7 
miljoen uit te gaan komen. 
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EBBINGEKWARTIER 

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. 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 voltooid. De 
resterende 18 woningen aan de Langestraat (blok 6B) zijn inmiddels allemaal verkocht. De bouw is in 
november 2015 gestart, de opievering is gepland in het 4̂  kwartaal 2016. 

Ontwikkeling blok 6 
De plannen voor blok 6 zijn uitgewerkt tot op DO-niveau. In dit bouwblok zullen naar verwachting 
met name grondgebonden woningen worden gerealiseerd (ca. 70 grondgebonden woningen en nog 
een klein aantal appartementen). De voorverkoop is in maart gestart. Er is discussie met de NAM 
over de vergoeding voor aardbevingsbestendig bouwen. Vertraging dreigt. 

Ontwikkeling blok 7 en 8 
De 3e entree voor de Boterdiepgarage wordt in mei 2016 opgeleverd.. 

De bouw van het studenthotel met ca. 350 kamers is in mei 2015 gestart en nagenoeg afgerond. Het 
project zal naar verwachting nog voor de bouwvak 2016 worden opgeleverd. 

De 45 koopappartementenin blok 8 (de Jacobijn) zijn verkocht. De bouw zou na afronding van de 
ruwbouw van de 3e entree voor de Boterdiepgarage starten. Ook hier dreigt echter de discussie met 
de NAM over de vergoeding voor het aardbevingsbestendig bouwen vertraging op te leveren. 

Met de planvorming voor blok 7 is flink voortgang geboekt. De schetsplannen voor de 
grondgebonden woningen in blok 7 zijn volledig uitgewerkt. Aan de schetsontwerpen voor het deel 
met hoogbouw/appartementen op de hoek Kolendrift-Bloemsingel in blok 7 wordt nog gewerkt. Het 
aardbevingsbestendig bouwen en de daarvoor benodigde vergoeding van de NAM is ook bij blok 7 
een belangrijk thema. Er wordt gestreefd om eind 2016 in de verkoop te gaan. De haalbaarheid van 
deze planning is echter sterk afhankelijk van het verioop van de discussie met de NAM. 

De ontwikkeling van blok 7a (Ebbingehof, ca. 30-35 v.s. huurappartementen) zal na afronding van de 
haalbaarheidsstudie verder worden opgepakt. De resultaten zijn tot dusver hoopgevend. Ook bij blok 
7a zal de discussie met de NAM van grote invloed kunnen zijn. 

Het tijdelijke evenemententerrein Ebbingekwartier is in 2016 teruggebracht naar het plangebied 
voor blok 7. In de loop van 2017 zullen volgens de planning ook op dit deel de eerste 
bouwactiviteiten moeten plaats vinden. De tijdelijke bebouwing aan de zuidzijde van de Kolendrift 
zal uiterlijk medio 2017 verdwijnen. 

Dubbele Loods (silo) 
Het in januari 2014 in de dubbele loods geopende restaurant (Oberland) is recent gesloten. De met 
Oberland gekozen formule bleek helaas niet rendabel. Er wordt gewerkt aan de vestiging van een 
nieuw restaurant. 
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Blok 9 en 10 
De planontwikkeling voor de bouw van een schoolgebouw voor 02G2 (Borgmanschool) is gestart. 
Eind april 2016 wordt de architectenselectie afgerond. De start van de bouw zal volgens de huidige 
planning medio 2017 moeten starten. Het is de bedoeling van AM om gelijktijdig met de bouw van de 
school de uitvoering van de naast de school gelegen appartementen op de hoek Boterdiep/Kolendrift 
ter hand te nemen (ca. 30 appartementen -i- bedrijfsruimte op de begane grond). De gesprekken van 
AM met 02G2 over het samen optrekken verlopen tot dusver positief. 

Oosterhamrikkanaal nz/blok 13 
De bouwactiviteiten Oosterhamrikkade nz (blokl3) zullen starten na afronding van de 
werkzaamheden op het voormalige gasfabriekterrein (Ebbingekwartier blokken 6 t/m 10) Dat is 
volgens de huidige planning vanaf 2019. Momenteel wordt onderzocht wat gezien de 
eigendomsverhoudingen de meest wenselijke aanpak is voor blok 13. Dit zou kunnen leiden tot een 
aanpassing van de GREX. 

Infoversum 
Het Infoversum bleek helaas niet rendabel te exploiteren en is inmiddels gesloten en feitelijk failliet 
verklaard. De zaak is in behandeling bij de curator en m.n de grootste schuldeiser (RABO) zal als 
eerste een intern besluit over een mogelijk vervolg dienen te nemen en een voorzet moeten doen. 
De gemeente is vooralsnog in afwachting van deze voorzet voor een vervolg. 

Bodenterrein-UMCG 
• De nieuwbouw voor volwassen- en kinderpsychiatrie is voorlopig on hold gezet. De bouw 

van de zogenaamde protonenbunker voor partikeltherapie vordert gestaag en ligt op 
planning. 

• De RUG heeft plannen voor de Campus College University/Healthy Ageing, rondom het 
gemeentelijk monument Bloemstraat 1. Dit gebouw wordt gerestaureerd als College 
University. Het is de bedoeling hierbij ongeveer 200 nieuwe studentenwoningen te bouwen. 
Voorts zullen op de Campus universitaire culturele- en sportvoorzieningen een plek krijgen. 
Die voorzieningen zijn nu verspreid door het centrum van de stad. De planvoorbereiding voor 
de noordpunt van het UMCG zit nog in de fase van het opstellen van het programma van 
eisen (PVE). Afstemming en overeenstemming tussen RUG en UMCG is gezien de 
uiteenlopende grondposities noodzakelijk. De gesprekken tussen beide partijen hierover 
lopen nog. 

• Voor de University College is de huisvestingsvraag naar boven bijgesteld met 200 extra 
onzelfstandige eenheden. Hiervoor bestaat geen ruimte op de noordpunt van het UMCG. De 
gesprekken over de realisatie van een woongebouw op de kop van de Vrydemalaan aan het 
Wouter van Doeverenplein zijn onlangs opnieuw opgepakt. 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 
De voorbereiding van de herinrichting van de Kolendrift (busbaan, fiets en voetpad) is afgerond. De 
eerste tijdelijke maatregelen (op de plek van het studenthotel) zijn in 2015 al uitgevoerd. In maart is 
gestart met de definitieve aanleg. Vanaf medio 2016 is de busbaan bedrijfsgereed en kan het OV in 
principe gebruik maken van de nieuwe verbinding. De aanleg van fiets- en voetpaden volgt iets later, 
in de tweede helft van 2016. Inmiddels is duidelijk dat de aangepaste dienstregeling van het OV iets 
later in werking treedt en dat het gebruik van de busbaan in de aanloopfase nog beperkt zal zijn. 

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. Onder de leiding van 
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architect en voormalig spoorbouwmeester Koen van Velsen is een inpassingsvoorstel gemaakt. 
Essentie van het plan is dat de overgang tussen het nieuw te ontwikkelen binnenstedelijke gebied op 
de noordpunt op een passende, kwalitatief verantwoorde wijze wordt gekoppeld aan de bestaande 
binnenstad. Het voorstel is besproken met omwonenden en overige belanghebbenden en is 
inmiddels uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO). Binnenkort worden de uitgewerkte plannen met 
de inspraakresultaten voorgelegd aan college en raad. Realisatie wordt voorzien in 2017. 

Boterdiep / Bloemstraat 
De herinrichting (incl. vervanging riolering) van het Boterdiep is in mei 2015 gestart. Het werk wordt 
in delen uitgevoerd. De werkzaamheden op het Boterdiep en in de Korenstraat zijn de eerste 
maanden van 2016 vrijwel geheel afgerond en het Boterdiep is vanaf februari weer volledig in 
gebruik. De slijtlagen, inclusief de middels gekleurd asfalt gemarkeerde fietsstroken, zijn in verband 
met de weersomstandigheden iets later, n.l. begin mei 2016 aangebracht. Een feestelijke opening 
van het vernieuwe Boterdiep en de inmiddels opgeleverde 3̂  entree van de Boterdiepgarage vindt 
op 28 mei plaats. 

De laatste fase, de uitvoering van de herinrichting van de Bloemstraat is in maart 2016 gestart en 
wordt in de 2̂  helft van 2016 opgeleverd. 

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. 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. 

• De problematiek rond aardbevingen, de bouwtechnische regelgeving en evt. vergoedingen 
voor extra kosten zijn nog steeds niet volledig uitgekristalliseerd. De situatie is in het 
Ebbingekwartier daarbij meer dan gemiddeld complex omdat er gebouwd wordt op een 
reeds eerder gerealiseerde ondergrondse garage. Momenteel moet voor de nieuwe 
projecten worden gerekend met de laatste versie van de NPR (de zogenaamde witte versie). 
De aanbeveling van de NAM om de projecten qua rekenmethodiek integraal te benaderen, 
d.w.z. beoordeling van de bevingsbestendigheid van de bovenbouw in samenhang met de 
garage, is opgevolgd. De ontwikkelaar en de gemeente zijn er op grond van de gemaakte 
afspraken tot dusver van uit gegaan dat de projecten in het Ebbingekwartier onder de 
nieuwbouwregeling vallen en dat de meerkosten als gevolg van het aardbevingsbestendig 
bouwen redelijkerwijs in rekening kunnen worden gebracht bij de NAM. Dat een dergelijke 
regeling enig risico op vertraging en extra kosten met zich mee zou brengen was bekend en is 
eerder gemeld. Recent heeft de NAM echter na beoordeling van de ingediende stukken 
aangegeven dat de eerder voor de regeling aangemelde projecten in blok 6 en blok 8 (de 
Jacobijn) volgens de NAM niet passen binnen de kaders van de nieuwbouwregeling en 
daarmee niet voor enige vergoeding in aanmerking komen. Een naar de mening van de 
gemeente en ontwikkelaar ongehoord standpunt dat elk begrip van redelijkheid ondermijnt. 
Vervolgstappen zullen als eerste op bestuuriijk niveau worden besproken. Het risico op een 
fors bedrag aan extra kosten voor gemeente en ontwikkelende partijen is met de 
stellingname van de NAM sterk gestegen. 

• Economische ontwikkelingen (met als gevolg wijzigende parameters zoals rente en inflatie) 
hebben effect op de resultaten van de grondexploitatie. Daarnaast is de huidige stand van de 
economie dusdanig dat dit een verdere druk kan veroorzaken op de planning en de waarde 
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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 toevoeging van de parkeergarage blijft een risico. De resultaten van de parkeergarage 
staan, alhoewel er inmiddels sprake is van een betere bezetting van de garage, nog onder 
druk. In een eerdere exploitatie is een deel van het risico opgetreden in de vorm van de 
stijging van de onrendabele top van € 8 naar € 9,1 miljoen. Dit werd met extra middelen 
opgelost. 

• Risico op hogere kosten (rente, planontwikkeling en prijsontwikkeling) door stagnatie van het 
proces met de ontwikkelaar. Dit risico lijkt ten opzichte van vorig jaar verder afgenomen. De 
woningmarkt trekt fors aan en de op Ebbingekwartier ontwikkelende partijen zijn 
voortvarend bezig met de planuitwerking en de planvoorbereiding van de volgende fases. In 
dat licht beschouwd is de problematiek rond de vergoedingen voor het 
aardbevingsbestendig bouwen extra wrang. Deze laatste problemen brengen naast extra 
bouwkosten ook nieuwe risico's m.b.t. rente, planontwikkeling en prijsontwikkeling met zich 
mee. 

• Risico op opiopende kosten van bouw- en woonrijp maken, doordat tijdelijke voorzieningen 
in uitvoeringsfase noodzakelijk zijn gebleken. Omdat het gebied fasegewijs wordt ontwikkeld, 
zijn hier extra kosten mee gemoeid. 

• De kosten die gemaakt zijn voor derden (UMCG) worden verhaald. Strikt genomen kan dit 
een risico betekenen, omdat nog niet alles juridisch is afgedekt middels contracten. 

• Door de in de afgelopen jaren sterk gewijzigde marktomstandigheden is er sprake van 
ingrijpende tussentijdse planwijzigingen en een aanzienlijke verienging van de looptijd van 
het project. Er is meer maatwerk nodig, en ook het beheer vraagt extra en langduriger 
aandacht. Dit gegeven heeft geleid tot hogere plankosten dan bij de start van het project was 
voorzien. In de laatste herziening is daarom een aanpassing doorgevoerd. De bedragen die 
minimaal noodzakelijk worden geacht voor de planontwikkeling in de komende jaren zijn in 
de grondexploitatie opgenomen. Of deze middelen toereikend zullen zijn is afhankelijk van 
een groot aantal factoren, die te maken hebben met een deel van de hiervoor genoemde 
risico's (woningmarkt, aardbevingsproblematiek). 

• Nu de woningmarkt weer aantrekt en de ontwikkelingen weer versnellen zal moeten blijken 
of de ingezette koerswijzigingen (programmering, planning en bouw) en de daarbij 
ingeschatte planontwikkelingskosten zich bewegen in de lijn van de nu in de grondexploitatie 
opgenomen waarden. 

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 
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Raadsbesluit 16-12-2015, besluitnr. 5i: 1.888.000 

Totaal beschikbaar krediet 99.159.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2016 88.444.000 

Actualisatie / herziening grondexploitatie: 
december 2016 
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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 
vestigingslocaties is. Deze strategic 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 een gemiddeld jaariijkse uitgiftetempo van 5,5 ha. Dit tempo was bij de daarop volgende 
herziende (vastgestelde) grondexploitaties teruggebracht tot op het huidige uitgifteniveau van 
gemiddeld 2,0 ha per jaar voor de eerstkomende 15 jaar. 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. 

Daarnaast 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), weIke uitbreidingsplannen heeft. Er is ook concrete belangstelling van 
nog een ander datacenter op Westpoort (fase 1 ). Tenslotte zijn we met een partij in gesprek voor 
geheel fase 2. Deze gespreken worden nog steeds gevoerd. 

Ook vinden de afrondende gesprekken plaats met Tennet over een deel grondruil op fase 2 (en een 
deel aankoop) voor de aanleg (nieuw trace) van de 380 KV leidingen naar o.a. de Eemshaven. 
Voorlopig koopcontract is getekend. 
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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 zal onderzocht 
worden of het mogelijk is om hier nog eens 13 ha aan toe te voegen. Hiervoor is inmiddels een 
goedgekeurde SDE subsidie afgegeven. De basislijn is om verkoopbaarheid te garanderen i.c.m. onze 
ambitie voor duurzaamheid te faciliteren. Dit initiatief zal niet op Westpoort komen maar in de 
nabijheid van Roodehaan. 

Op dit moment lopen er nog verschillende andere gespreken met bedrijven voor vestiging van hun 
bedrijf. Deze gesprekken bevinden zich allemaal in de orientatiefase. 

RISICO'S 
Een aantal kans- en risicoscenario's geeft verstrekkende positieve en negatieve financiele 
consequenties weer voor het verwachte eindresultaat van de grondexploitatie Westpoort - fase 1. 
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. 

Wanneer Westpoort - fase 1 wordt bekeken vanuit het totale bedrijventerreinsegment, de 
zogenaamde werklocaties, dan zijn de in ontwikkeling zijnde Groningse bedrijventerreinen grofweg 
te positioneren aan de oost- en westzijde van het centrum van Groningen. Aan de oostzijde ligt het 
bedrijventerrein Eemspoort, wat een samenvoeging is van Eemspoort en Roodehaan. Aan de 
westzijde liggen de bedrijventerreinen Zernike, Westpoort en Driehoek Peizerweg 

Een overall-risico binnen de werklocaties betreft het niet halen van het verwachte uitgiftetempo van 
circa 5 hectare per jaar, ingaande per 2017. In dat geval lopen de rentekosten en 
planontwikkelingskosten op. 

Ten aanzien van de rentekosten geldt het (continue) aandachtspunt dat in de praktijk het 
daadwerkelijk gerealiseerde uitgiftetempo een grote financiele stempel zal gaan drukken op het 
huidige begrote rentesaldo. 

Blijft de vooraf begrote jaariijkse gronduitgifte van 5 hectare in de praktijk sterk achter, dan loopt het 
huidige begrote (negatieve) rentesaldo ook sterker op. 

Andersom (lees: kans) geldt hetzelfde principe: wordt de jaariijks gemiddelde gronduitgifte van 5 
hectare vanaf 2017 in de praktijk juist ruimschoots overtroffen, dan loopt het negatieve rentesaldo 
juist sterker terug; 

Een tweede overall-risico binnen de werklocaties betreft het niet halen van het gemiddeld verwachte 
opbrengstenniveau per m2 uit te geven grond. 

Op het moment dat bijvoorbeeld de grondprijzen onverhoopt dusdanig onder druk staan dat ze naar 
beneden dienen te worden bijgesteld, dan betekent dit voor de grondexploitatie(s) een mogelijke 
verdere aanpassing van de vooraf begrote grondopbrengsten. 
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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, nr8b.6 872.000 

Besluit 18-12-2013, nr. 61 1.127.000 

Besluit 17-12-2014, nr. 6q 1.217.000 

Besluit 16-12-2015, nr.51 1.347.000 

Totale toegestane kosten (- opgeknipt uitvoeringskrediet t/m 2017) 75.315.000 

Stand van de uitgaven 
Totaal verantwoord t/m 31 maart 2016 € 71.995.000 

Actualisatie / herziening grondexploitatie 
december 2016 
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GROTE MARKT OOSTZIJDE/FORUM 
Aardbevingsbestendig maken Groninger Forum 
Op 10 februari 2015 hebben wij op basis van de publicatie van de nieuwe richtlijnen voor 
aardbevingsbestendig bouwen (NPR) en afspraken daarover met het Rijk, NAM en BAM een pauze 
ingelast bij de bouw van het Groninger Forum. Na een periode van intensief overieg is op 3 
September 2015 een akkoord bereikt met NAM over een bedrag van € 68 miljoen, waarin de 
versterkingsopgave, de vertragingskosten en de kosten die samenhangen met een sluitende 
grondexploitatie volledig verdisconteerd zijn. Op 18 december 2015 zijn de contractdocumenten met 
BAM over de voortzetting van de bouw van het Groninger Forum getekend. De afspraken met BAM 
passen binnen het financiele kader (krediet), zoals vastgesteld door uw raad op 28 oktober 2015. 

Het karakteristieke ontwerp van het gebouw blijft intact. Wel zijn aanpassingen noodzakelijk. De 
gebouwde bovengrondse kerndelen en delen van de begane grondvloer moeten worden vernieuwd. 

Groninger Forum ca. 
In december 2015 is gestart met de sloop van de te vernieuwen delen als gevolg van het 
aardbevingsbestendig maken van het gebouw. De bouw van het Groninger Forum wordt op korte 
termijn hervat. Het Groninger Forum wordt volgens planning eind 2018 opgeleverd, waarna inhuizing 
plaatsvindt. Het Groninger Forum gaat in 2019 open. 

Nieuwe Oostwand 
De Grote Markt krijgt de vorm en omvang van voor de Tweede Wereldoorlog. De gevels van de 
nieuwe Oostwand gaan zo'n 17 meter naar voren. Het plein wordt zo intiemer en gezelliger. 
VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt de nieuwe oostwand, met uitzondering van het nieuwe pand van 
studentensocieteit Vindicat atque Polit. Dit pand naar een ontwerp van De Zwarte Hond is in 2014 al 
opgeleverd en ingebruikgenomen. 

Momenteel voert VolkerWessels Vastgoed gesprekken met een potentiele eindgebruiker/ eigenaar 
voor de Oostwand. Hoewel we niet vooruit kunnen lopen op de besprekingen achten we deze lead 
bijzonder serieus en kansrijk. Zoals afgesproken houden wij u op de hoogte van dat proces. De 
nieuwe Oostwand wordt in 2019 opgeleverd. 

Nieuwe Markt 
De Nieuwe Markt moet een plein worden dat complementair is aan de Grote Markt, Vismarkt, 
Waagplein en Martinikerkhof. Een sterk, duurzaam en tijdioos plein. 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 publiek aantrekkende functies in de nieuwe 
bebouwing. De ontwikkeling van het Groninger Forum zal 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 hebben wij de ontwerpuitgangspunten voor de Nieuwe Markt vastgesteld en 
u ter kennisname gestuurd. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met de diverse stakeholders rondom 
het nieuw te realiseren plein, waaronder't Feithhuis, VolkerWessels Vastgoed, Vastgoed Horeca 
Groningen, Kopland, Grand Cafe Time Out, NL Architects, de stichting Forum, Lefier en Vindicat. De 
afgelopen tijd zijn de ontwerpuitgangspunten uitgewerkt naar een ontwerp. Daarbij zijn opnieuw de 
stakeholders rondom het plein geraadpleegd. Het ontwerp voor de Nieuwe Markt is in maart 2016 
vrijgegeven voor inspraak. 



 

Collegebrief - Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016

273

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 Vastgoed Horeca Groningen. 
Met VHG trekken we samen op om de ontwikkeling als geheel gelijktijdig op te kunnen leveren. 

Bij Nieuwe Markt zuidzijde is de procedure dooriopen voor de omgevingsvergunning, waarna BAM 
als aannemer geselecteerd is voor de bouw. Ook is een huurcontract gesloten met de horecaformule 
Vapiano voor vestiging in pand Poelestraat 16/18. In november 2015 zijn de 
uitvoeringswerkzaamheden gestart voor Nieuwe Markt zuidzijde. De uitvoeringswerkzaamheden 
nemen naar verwachting ongeveer een jaar in beslag. De opievering is gepland in het eerste kwartaal 
van 2017. 

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. 

Vanwege deze factoren blijft het totaalrisico in vergelijking met andere projecten van dezelfde 
omvang onverminderd groot. Om deze reden wordt er binnen het project Grote Markt 
oostzijde/Groninger Forum meer dan gemiddeld aandacht besteed aan de risicobeheersing. De 
aansturing van het project, de budgetbewaking en de risicobeheersing zijn er op gericht om het 
totale project binnen de financiele kaders van de bouw- en grondexploitatie te realiseren. De 
ingezette risicobeheersing vormt geen (absolute) garantie dat het project ook binnen de financiele 
kaders kan worden gerealiseerd. Sommige risico's zijn immers onbeheersbaar voor het project. Wel 
kan gesteld worden dat door actief te sturen op risicobeheersing, het risicobewustzijn binnen het 
project groot is en de kans op financiele ontsporingen aanmerkelijk is verkleind. De in de bouw- en 
grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ Groninger Forum 2014 opgenomen risicoanalyse is 
geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen. Ook de risicobeheersmaatregelen zijn 
geactualiseerd. Door het uitvoeren van deze beheersmaatregelen worden zowel de kans dat deze 
risico's zich voordoen, als de gevolgen indien de risico's zich voordoen, beperkt. Het risicoprofiel is 
globaal genomen ongeveer gelijk gebleven. 

FINANCIEN 
De inkomsten en uitgaven lopen conform de uitgangspunten in de bouw- en grondexploitatie Grote 
Markt oostzijde/ Forum. 

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 
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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 

Besluit26-ll-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 

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 

Besluit 28-10-2015, nr. 7e 68.000.000 

Totaal toegestane plankosten en uitvoeringskrediet 253.581.144 

Stand van de uitgaven in euro's 

Totaal verantwoord t/m 31 maart 2016 131.817.447 
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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 
(bedrijven)terreinen 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. 

Op basis van een strategische agenda is besloten om een nieuwe stedenbouwkundige visie op te 
stellen. Deze is inmiddels afgerond. 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 hoofdlijnen - 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 steutel 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. Dit alles eist ruimtelijke sturing. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om ZAP, Geothermie, studentenhuisvesting, verbouwing Nijenborg 4 en 
mogelijk nieuwe vestiging van nieuwe bedrijven (circa 5 nieuwe bedrijven en 1 uitbreiding). 

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. 

Voor de definitieve uitwerkingen van de verschillende onderdelen zijn nu voorlopige ontwerpen 
gemaakt of worden gemaakt. De planning is dat rond de zomer definitieve ontwerpen klaar zijn 
inclusief een kostenraming. 

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; 

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; 
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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, zoals het nog verdere 
professionaliseren van parkmanagement en het opstellen van een acquisitieplan. 

In de laatste stuurgroep Zernike is het Business Plan voor parkmanagement besproken en 
goedgekeurd. Er was groot enthousiasme voor en instemming met dit plan. Dit businessplan is 
opgesteld door Triade op verzoek van de stuurgroep. Besloten is dat de Campus BV de opdracht 
krijgt voor het Campusmanagement van de Zernike Campus (Triade). Ook is besloten dat de Campus 
BV een acquisitieplan gaat opstellen en de prijsvraag rondom het wonen voor zijn rekening gaat 
nemen. 

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 
Sweco. 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 welke verdeelsystematiek 
wordt toegepast). 

De gemeentelijke bijdrage zal 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 
Een overall-risico binnen de werklocaties betreft het niet halen van het verwachte uitgiftetempo van 
circa 5 hectare per jaar, ingaande per 2017. In dat geval lopen de rentekosten en 
planontwikkelingskosten op. 

Ten aanzien van de rentekosten geldt het (continue) aandachtspunt dat in de praktijk het 
daadwerkelijk gerealiseerde uitgiftetempo een grote financiele stempel zal gaan drukken op het 
huidige begrote rentesaldo. 

Blijft de vooraf begrote jaarlijkse gronduitgifte van 5 hectare in de praktijk sterk achter, dan loopt het 
huidige begrote (negatieve) rentesaldo ook sterker op. Andersom (lees: kans) geldt hetzelfde 
principe: wordt de jaariijks gemiddelde gronduitgifte van 5 hectare vanaf 2017 in de praktijk juist 
ruimschoots overtroffen, dan loopt het negatieve rentesaldo juist sterker terug; 
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Een tweede overall-risico binnen de werklocaties betreft het niet halen van het gemiddeld verwachte 
opbrengstenniveau per m2 uit te geven grond. 

Op het moment dat bijvoorbeeld de grondprijzen onverhoopt dusdanig onder druk staan dat ze naar 
beneden dienen te worden bijgesteld, dan betekent dit voor de grondexploitatie(s) een mogelijke 
verdere aanpassing van de vooraf begrote grondopbrengsten. 

FINANCIEN 

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. 8' -/- 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 30 maart 2016 € 19.919.000 

Actualisatie / herziening grondexploitatie 
De eerstvolgende herziening vindt in december 2016 plaats. 
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^ "Gemeente 
Voortgang openstaande moties • " V f O f l f 1 1 0 6 1 1 

Onderwerp in aanloop naar het Voorjaarsdebat 2016 ^^i0 

Steiier CS/Bert Meijberg 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

TelefQon ( 0 5 0 ) 367 76 21 Biilage(n) 1 Onskenmerk 5 7 1 5 0 8 0 

Datum 2 5 - 0 5 - 2 0 1 6 Uwbriefvan Uwkenmerk-

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft in het verieden verschillende 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. Over de moties die 
aangenomen zijn in het debat over de Rekening 2016 ontvangt u een 
aparte brief. 

In de opzet van deze brief hebben wij ten opzichte van vorige jaren met 
het oog op de leesbaarheid en de behandeling een andere benadering 
gekozen: de moties die naar onze mening als afgehandeld kunnen worden 
beschouwd, hebben we in een bijiage samengebracht. Uiteraard is het aan 
de raad om daarover een definitief oordeel te vellen. Deze brief is 
daarmee een overzicht geworden van moties waarover in afwachting van 
definitieve afhandeling voortgangsinformatie wordt gegeven. 

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 16 april 2016). 
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Bladzijde 2 

Onderwerp Voortgang openstaande moties 
in aanloop naar het Voorjaarsdebat 2016 

Gemeente 

yjroningen 

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. 

In de preslatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaalct staat ook 
het gebiedsgericht verduurzamen centraal. Een goed voorbeeld hiervan is de 
grootschalige en bedrijfsmatige gebruik van geothermie (het WarmteStad 
project), een unieic en geheel nieuw project in Nederland. Het behelst de 
levering van warmte uit de diepe ondergrond (120°C) voor 10.000 
huishoudens, via een warmtenet in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinlchuizen 
en Zernilce. We hebben een intentieovereenkomst en ronden in 2015 het 
haalbaarheidsonderzoeic af. Mils haalbaar komt er een bestuurlijke 
overeenkomst in 2016, waarna 
de realisatie in 2017 kan starten. Corporaties houden daar rekening mee bij 
verduurzaming. Idee is om wijkvernieuwing te koppelen aan verduurzaming. 
De verduurzaming van het corporatiebezit kan dan als katalysator dienen 
voor een bredere aanpak in de wijk. 
Om meer wijkgerichte iniliatieven bottum-up te laten ontplooien wordt in mei 
2016 een 'Stadjer Klimaattop' georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst is 
het zicht krijgen op duurzame wijkinitiatieven, het op gang brengen van 
nieuwe indiatieven en op deze wijze de energietransitie te versnellen. 

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. 

We hebben overleg gevoerd met de taxibranche. Daarbij hebben we 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het stimuleren en faciliteren van 
elektrische taxi's. De taxibranche als geheel is erg terughoudend als het gaat 
om het maken van de overstap naar elektrisch vervoer. Groningen kent 
inmiddels wel een elektrische taxi: ZEBRA. Deze aanbieder bieden we op 
korte termijn twee plekken met snellaadfaciliteit aan de voorkant van de 
wachtrij op het station. Ook krijgen elektrische taxi's een voorrangspositie 
bij het nieuw in te richten taxistandplaats nabij de Grote Markt, als 
onderdeel van de uitwerking van de Binnenstadsvisie. Een verdere impuls 
voor elektrische taxi's kan gezocht worden in het aanpassen van de 
legeskosten voor elektrische taxi's. Een voorstel is in voorbereiding.. 



 

Collegebrief - Voortgang openstaande moties in aanloop naar het Voorjaarsdebat . . .

280

f " Gemeente 

Biadide 3 \jrron/ngen 
Onderwerp Voortgang openstaande moties 

in aanloop naar het Voorjaarsdebat 2016 

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 financieei verantwoord 
functionerend parkeerbedrijf) beter kunnen worden bereikt. 

Wij hebben u het concept voor de nieuwe visie op parkeren voorgelegd voor 
een opinierende bespreking. Die heeft zijn beslag gekregen in de vergadering 
van de raadscommissie Beheer en Verkeer op 16 maart 2016. Daar hebben 
we toegezegd uw inbreng te betrekken bij de verdere uitwerking en u een 
voorstel voor te leggen over het vervolg. Aan de procesmatige en inhoudelijke 
uitwerking wordt inmiddels gewerkt. We zullen u, zoals toegezegd, voor de 
zomer een proces voor het vervolg voorleggen. 

VOORJAARSDEBAT 2015 (JULI 2015) 

Motie Werken in Duitsland (motie 12) 
Met deze motie verzoekt u ons te onderzoeken op welke wijze de 
arbeidsmogelijkheden voor werken in Duitsland beter onder de aandacht 
gebracht kunnen worden van Groningse werkzoekenden. 

Uw raad heeft december vorig jaar een brief ontvangen over de resultaten 
van ons onderzoek, waarmee wij uw motie als afgehandeld beschouwen. Uw 
raad heeft aangegeven hier mogelijk nog op terug te willen komen. 

Motie Bundel de krachten rond suicidepreventie (motie 17) 
Met deze motie verzoekt u ons te onderzoeken hoe we verbeteringen kunnen 
aanbrengen in suicidepreventie. 

Er is een advies ontvangen van een groep stakeholders waarmee de komende 
periode nader wordt overlegd. De verwachting is dat rond de zomer er een 
concreet voorstel ligt waarover de raad zal worden geinformeerd. 
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BEGROTINGSDEBAT 2016 (november 2015) 

APVG tegen het licht (motie 1) 
U verzoekt ons de APVG (Algemene Plaatselijke Verordening Groningen) te 
toetsen op actualiteit en dereguleringsmogelijkheden toe te passen en de 
uitkomsten daarvan in 2016 te agenderen. 

Uw motie sluit aan op ons streven naar deregulering in algemene zin en op 
een al ingezet proces specifiek ter actualisatie en deregulering van onze 
APVG. Wij werken daarbij stapsgewijs: 

1. recent heeft uw raad een nieuw Hoofdstuk 3 Prostitutie vastgesteld. 
2. binnenkort ontvangt u een voorstel voor deregulering van een aantal 

artikelen met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte. 
3. Daarna starten we met deregulering van de overige delen van de 

APVG, waarbij ook de herzieningen van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten worden meegenomen. 

Hoewel de eerste twee stappen vertraging ten opzichte van de planning 
hebben opgelopen blijft het onze ambitie om in het vierde kwartaal van 2016 
de uitkomsten van de derde stap ter besluitvorming aan u voor te leggen. De 
voorbereiding daarvan is inmiddels ter hand genomen. 

Verminder uitstoot binnenstad (motie 2) 
Met uw motie roept u ons op een ambitie en concrete doelstelling te 
formuleren voor het verminderen van de uitstoot van al het gemotoriseerd 
verkeer in de binnenstad. U vraagt ons de lijn door te trekken van onze Green 
Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Verder verzoekt u ons deze motie 
te betrekken bij de Binnenstadsvisie, die in ontwikkeling is. 

Wij werken aan een notitie voor uw raad over de stand van zaken stadslogistiek in 
relatie tot o.a. de venstertijden en de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek 
(ZES). Hierbij wordt ook deze motie betrokken. Wij hebben op 20 januari 2016 met 
het Ministerie van lenM de 'Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad' 
onderlekend. In dit programma werken het ministerie, gemeenten, kennisinstellingen, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan een gezonde leefomgeving. 
Onze bijdrage aan het programma richt zich met name op het fietsbeleid en op een 
schoon, slim en efficient systeem voor stadslogistiek. 
Overigens speelt er in de Tweede Kamer al langere tijd een discussie over de 
eventuele aanpak van snorscooters. Als hierover meer duidelijkheid komt, zullen wij 
bekijken hoe we hierop kunnen inspelen en u hierover informeren. 
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Kwalitatieve prestatie-indicatoren WIJS (motie 3A) 
Het Programma WIJS start komende maand (december 2015). De 
tevredenheid van bewoners en studenten over de effecten daarvan is 
onderwerp van deze motie. U verzoekt ons deze effecten beter in beeld te 
brengen, bij voorkeur met een prestatie-indicator in de programmabegroting. 

WIJS (Wijk inzet door Jongeren en Studenten) komt in de loop van het najaar 
met een WIJS magazine waarin de positieve effecten van WIJS worden 
beschreven. Zo zullen onder andere bewoners, studenten, opdrachtgevers en 
andere belanghebbenden uitgebreid aan het woord komen. Verder zal dit 
magazine beschrijvende resultaten bevatten, worden diverse projecten 
uitgelicht en zal er een toekomstperspectief worden geschetst. Het 
magazine zal als bijiage bij het MJP Wonen 2017 en de monitor 
jongerenhuisvesting eind 2016 aan de raad worden aangeboden. 

Kleding (motie 6) en speelgoed voor kinderen in armoede (motie 7) 
Met deze moties vraagt u ons om, in navolging van de gemeente Amsterdam, 
met kledingketens en speelgoedwinkels afspraken te maken, zodat kinderen 
in armoede gratis nieuwe kleding krijgen, respectievelijk speelgoedbonnen. 
Verder vraagt u ons om het 'Kindpakket' (regelingen en voorzieningen voor 
kinderen in arme gezinnen binnen het armoedebeleid) met deze 
voorzieningen uit te breiden. 

De moties 6 en 7 met betrekking tot het armoedebeleid gaan we in 2016 
uitvoeren door minimagezinnen via de Stadjerspas korting op speelgoed en 
kinderkleding aan te bieden. We hebben hiervoor 50.000 euro gereserveerd 
in het Uitvoeringsplan armoedeprojecten 2016 (februari 2016). We werken 
samen met ondernemers om deze korting mogelijk te maken. Uw raad 
ontvangt eind mei 2016 een informerende brief over de uitvoering van deze 
moties. 

Activeren en stimuleren vrijwilligerswerk vanuit de bijstand (motie 15) 
Met deze motie verzoekt u ons bijstandsgerechtigden meer te bewegen tot het 
doen van vrijwilligerswerk onder meer door hen in contact te brengen met 
vrijwilligersvacaturebanken. In het voorjaar van 2016 ontvangt u daarover 
graag van ons een korte notitie. 

Activeren en stimuleren van bijstandsgerechtigden tot het doen van 
vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie heeft volop onze aandacht. 
Dd krijgt onder meer zijn beslag bij de implementatie van de nota 
Maatschappelijke participatie. Een korte notUie (A4-tje) met de stand van 
zaken ontvangt u, zoals verzocht, komend voorjaar of spoedig daarna. 
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Kansen in beeld (motie 16) 
Met deze motie verzoekt u ons de mogelijkheden die vreemdelingen hebben 
om in Groningen gebruik te maken van vrijwilligerswerk, arbeid, scholing en 
zorg, in kaart te brengen en uw raad daarover te informeren. 

De motie is afgehandeld (brief van 18-02-2016 met kenmerk 5527940). 
Een richtinggevende notitie over de integratie van vluchtelingen is in voorbereiding. 
Daarin brengen wij in kaart wat de toename van het aantal nieuwkomers voor de 
verschillende domeinen, wonen, onderwijs, taal, maatschappelijke begeleiding, werk 
en veiligheid voor de stad betekent. Deze analyse vertalen we in een richtinggevende 
samenwerkingsnotitie. Hierin formuleren we onze opgave en de daaruit 
voortvloeiende actiepunten. 

Energiebank Groningen (motie 17) 
Met deze motie verzoekt u het college te onderzoeken of er een Energiebank 
in Groningen gerealiseerd kan worden analoog aan voorbeelden daarvan 
elders in den lande om mensen met een laag inkomen tijdelijk te helpen met 
het betalen van hun energierekening en te adviseren over energiebesparende 
maatregelen. 

In Groningen kennen we momenteel meerdere initaitieven en plannen om - in 
lijn met uw motie - energiebesparende maatregelen door te voeren, die 
bewoners in de portemonnee schelen. Zo kennen we het project 
www.energie-sparen.nu, een pilot gericht op minima in de wijken Selwerd en 
Lewenborg. Daarnaast koersen we aan op preslatieafspraken met de 
corporaties om de enenergielabels van hun woningbestand flink te verbeteren 
tot gemiddeld label B in 2020. 

Ook onderzoeken we of de GrESCo is uit te breiden, zodat inwoners van Stad 
en provincie financieringshulp kunnen krijgen bij energiebesparende 
maatregelen. Dat doen we samen met de Provincie Groningen en de 
Nationaal Coordinator Groningen. Deze maatregelen sluiten alien aan op de 
doelstelling van uw motie. 

Ook hebben wij ons in verbinding gesteld met de Stichting Energiebank 
Nederland (in augustus 2015 opgericht) om de mogelijkheden tot realisatie 
van een Energiebank in Groningen te bespreken. De stichting, die momenteel 
door meerdere geinteresseerde partijen benaderd wordt, gaat nu na wat (op 
termijn) aan uitbreiding haalbaar is. 
Wij zullen uw raad in de zomer 2016 over de stand van zaken informeren. 
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Blijf creatief met leegstaande panden (motie 34) 
Met deze motie verzoekt u ons te onderzoeken hoe er, ondanks de afnemende 
leegstand, blijvend ruimte geboden kan worden voor startende ondernemers 
die (op een creatieve, innovatieve manier) gebruik willen maken van 
leegstaande panden. 

Uw verzoekzal een plek krijgen binnen het nieuwe vastgoedbedrijf (in 
oprichting), waar ook bestaande faciliteringsprincipes als het Makelpunt en 
het beheer van de website Ruimte in stad zullen worden ondergebracht. De 
doelstellingen van het vastgoedbedrijf zijn 1) efficienter om te gaan met het 
gemeentelijk vastgoed en 2) bundeling van aansturing van al het gemeentelijk 
vastgoed. Het programma Vastgoed is gestart in 2015, dd zal naar 
verwachting in 2016 resulteren in een inrichtingsdocument en een 
organisatievoorstel. Naast de vorming van het vastgoedbedrijf werken we 
vanud verschillende programma's actief aan het koppelende van startende 
ondernemers aan bestaande commerciele iniliatieven, hebben we afspraken 
met CAREX waarbij ook ruimte wordt geboden voor startende ondernemers, 
en voeren we regelmatig gesprekken met eigenaren/beheerders van leegstand 
vastgoed. Ook zal binnenkort het startersfonds ter besluitvorming aan u 
worden aangeboden. 

Stip op de horizon (motie 37) 
U verzoekt ons met deze motie een brede discussie aan te gaan over de 
dilemma's rond diversiteit in de gemeentelijke organisatie en daarbij 
vergrijzing te betrekken. 

Zoals aangegeven in de eerdere beantwoording van de motie " Stip op de 
horizon " stellen wij voor om deze discussie te betrekken in de jaarlijkse HR 
commissie in September. Wij stellen voor het onderwerp naar de LTA te 
verplaatsen. 
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OVERIGE MOTIES (t/m 16 april 2016) 

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 ongewenste effecten van 
deze maatregel, met daarbij specifieke 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. 

Uw motie Bestemming in tijdelijkheid wordt beantwoord in de monitor 
Jongerenhuisvesting die uw raad eind mei van ons ontvangt. 

Motie Onderzoek Martiniplaza (mei 2014) 
U hebt 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. 

De onderzoeken naar de toekomst van MartiniPlaza zijn gereed. Het zijn twee 
onderzoeken geworden te weten: een onderzoek naar de toekomst van 
MartiniPlaza door LAgroup en een onderzoek naar de governance door 
PBLQ. Uw raad heeft de onderzoeken inmiddels ontvangen. Een presentatie 
hierover staat rond deze tijd gepland. 

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 gebruikmakend van ervaringen in het land. 

We zijn op meerdere fronten actief om het gesprek met jongeren vorm te 
geven. Als eerste zijn we in regionaal verband (RIGG) bezit met de oprichting 
van een jongeren clientenplatform jeugdhulp. Informatie over de voortgang 
van dit nieuwe initiatief maakt deel uit van de kwartaalrapportage VSD. De 
smalle s trekking van de motie beschouwen we hiermee als af gedaan, we doen 
echter meer. Zo verwachten we binnenkort een advies van de Ombudsman 
over de mogelijkheden en meerwaarde van een Kinderombudsman. 
Daarnaast zijn er goede contacten opgebouwd met jongeren tijdens de 
activiteiten van Lets Gro en Wijken voor Jeugd en kijken we hoe we deze 
contacten kunnen bestendigen. We informeren u uiteraard over de uitkomsten 
van het advies van de Ombudsman. 
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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 2015 per brief geinformeerd (kenmerk 
4920109) over onze gezamenlijke duurzame ambitie met betrekking tot het 
Hoofdstation. 
U heeft ons gevraagd om ProRail te verzoeken onderzoek te laten uitvoeren 
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 hebben wij ProRail verzocht om het door u gevraagde 
onderzoek uit te voeren. Aandachtspunt hierbij is wel het monumentale 
karakter van de bestaande perronkappen. Zonnepanelen mogen geen 
onacceptabele afbreuk doen aan deze monumentale onderdelen van het 
Hoofdstation. 
In uw raad van 30 maart jongstleden heeft u met de vaststelling van het 
ambdiedocument 'Mooi extra' de uitgangspunten vastgesteld voor de 
verdere uitwerking van de kappen. Daarnaast heeft ProRail een businesscase 
opgesteld waaruit blijkt dat zonnepanelen op de kappen kansrijk is, waarbij 
overigens andere duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn. Er moet nog een 
afweging plaatsvinden welke duurzaamheidsmaatregelen het effectiefst zijn. 
Duurzaamheid zal een van de gunningscriteria worden bij de aanbesteding. 
In juni 2016 ontvangt u, zoals afgesproken, een brief over de 
aanbestedingscriteria waar dit onderdeel van is. 

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 van de 
Participatiewet is dit al in gang gezet. Via verschillende kanalen (website, 
bijsluiter, beschikking en bij de intake) worden mensen geinformeerd over 
hun rechten en plichten. Er ligt al een plan om de communicatie breder te 
trekken. 
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De communicatie over de Participatiewet zal in overleg met de doelgroep, dit 
najaar worden meegenomen in het plan van aanpak dienstverlening en in de 
evaluatie daarvan. Na 1 mei 2016, een jaar na inwerkingtreding van de 
Afstemmingsverordening Participatiewet, zullen wij aan u rapporteren over 
het aantal opgelegde maatregelen en de aard van die maatregelen. Uw vraag 
naar een evaluatie voortijdige beeindiging studietoeslag die op de LTA stond 
voor maart 2016, nemen wij dan ook mee. 

Motie vernieuwing duurzaamheidspromotie (mei 2015) 
Deze motie verzoekt het college te zoeken naar effectievere manieren om inwoners te 
verleiden tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan hun woningen. Hierbij 
tevens de mogelijkheid te onderzoeken om te gaan werken met zogeheten 'lead-
vergoedingen'. 

We zijn in overleg met 'Groningen woont SLIM' en willen de komende jaren 
met dit Energieloket een flinke ambitiesprong realiseren. De plannen 
hiervoor zullen voor de zomer 2016 concreet worden en hierin worden ook de 
mogelijkheden voor financiele constructies, waaronder de 
leadvergoedingen, meegenomen. 

Motie Samen met de Stad (mei 2015) 
Deze motie verzoekt het college (n.a.v. het rekenkamerrapport) om de ambitie 
"Groningen energieneutraal in 2013" nadrukkelijke kenbaar te maken bij 
maatschappelijke instellingen en bedrijven en deze te vragen welke stappen zij willen 
zetten, en daarmee zichtbaar te maken wie wat doet op het gebied van duurzaamheid. 

In het afgelopen halfjaar zijn goede vorderingen gemaakt met de Route kaart 
Groningen Energieneutraal. Daarbij zijn drie sessies gehouden waarbij een 
groot aantal partnerorganisaties heeft meegediscussieerd over scenario's 
voor resp. 50% en 95% C02-neutraal. Dd met gebruikmaking van het z.g. 
energietransitiemode. Parallel daaraan is ditzelfde model toegepast op een 
grote regio, waaronder het aardbevingsgebied, Delfzijl en de Eemshaven. 
Ook daarbij zijn vele externe partijen betrokken. Parallel is de 
klimaatmonitor opgesteld, waarbij aan ca. 20 Groningse instellingen en 
bedrijven is gevraagd hun plannen voor de komende jaren kenbaar te maken. 
In juni 2016 hopen wij de route kaart en de monitor gelijktijdig te presenteren 
en dat moment als start van een doorlopende energiedialoog te markeren. 

Motie Melding omgevingsvergunning (juni 2015) 
Het college wordt verzocht wat de voor- en nadelen zijn van verschillende vormen van 
informatievoorzieningen over omgevingsvergunningen en onttrekkingsvergunningen 
voor omwonenden. Het college wordt verzocht de raad hierover in het najaar te 
rapporteren. 

Als belangrijke stap zien wij het aanbieden van de app "Omgevingsalert" 
waarbij je door middel van notificaties op de hoogte wordt gebracht van o.a. 
aangevraagde omgevingsvergunningen en bekendmakingen. 
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De invoering blijkt technisch gezien meer voeten in de aarde te hebben dan 
aanvankelijk gedacht, maar we verwachten dat de app voor de zomer werkt 
Daarnaast hanteren we nu de werkwijze dat bij bouw iniliatieven die niet in 
het bestemmingsplan passen, en die gevoelig kunnen liggen wij niet 
meewerken zolang er geen draagvlak is in de naaste omgeving. 
We vragen de initiatiefnemer actief contact op te laten nemen met de naaste 
omgeving. Waar nodig ondersteunen we daarbij. 
In de pilot wijkwelstand in de Schildersbuurt is het traject aanvraag 
omgevingsvergunning ook besproken en zijn ideeen naar voren gebracht over 
andere manieren van communiceren. 
De uitkomsten en diverse mogelijkheden bieden we u eind mei aan gelijktijdig 
met de monitor jongerenhuisvesting. 

Motie Intrekken ongewenste bouwvergunningen (juni 2015) 
Het college wordt verzocht zo snel mogelijk een onderzoek te doen naar welke 
omgevingsvergunningen (met de bestemming bouwen) de afgelopen 10 jaar zijn 
uitgegeven waar tot op heden niets mee is gedaan. Tevens wordt verzocht een afweging 
te maken of de uitvoering van de vergunning nog gewenst is in het licht van de 
inspanningen van de gemeente om het volbouwen van stadstuintjes te voorkomen. 
Indien dit niet het geval is de raad te informeren over de intrekkingsprocedure en de 
financiele gevolgen daarvan. 

Binnen ons vergunningsverleningsysteem wordt gesignaleerd wanneer een 
vergunning binnen een bepaalde termijn niet is gebruikt. Het intrekken van 
vergunningen gebeurt ook al. Rondom de vergunningen die niet zijn 
ingetrokken .spelen vaak bijzondere omstandigheden. 
We hebben een scan uitgevoerd naar verleende omgevingsvergunningen die 
nog niet zijn uitgevoerd. 
Het gaat om circa 70 vergunningen die eventueel in aanmerking kunnen 
komen voor intrekking vanwege de nieuwe woonvisie en aangepast 
kamerverhuurbeleid. De nadere afweging om per vergunning te bekijken of 
uitvoering nog wenselijk is moet nog plaatsvinden. Tevens moet de juridische 
haalbaarheid worden bepaald. Wij verwachten u voor de zomer hierover 
nader te informeren. 

Motie Engelstalige website (juni 2015) 
Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een 
meertalige website op te zetten waarop alle informatie (aanbieders, verplichtingen, 
informatie, etc.) zichtbaar is over het wonen en het zoeken van een woning in 
Groningen. 

De beantwoording van deze motie nemen wij mee in de monitor 
Jongerenhuisvesting die uw raad eind mei ontvangt. 
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Motie Preslatieafspraken (juni 2015) 
Het college wordt verzocht met de SSH afspraken te maken over de kwaliteit van de 
woningen en de service die zij aanbieden op de Groningse woningmarkt voor 
Internationale studenten en hier de toepasbaarheid van het huurpuntensysteem op de 
kamers van SSH mee te nemen. 

In mei vindt een bijeenkomst plaats met SSH XL om over de kwaliteit van de 
huisvesting van buitenlandse studenten te praten. Uitgangspunt is om 
gezamenlijk met RUG/HHG, corporaties en buitenlandse studenten tot 
afspraken te komen over de verbetering van de kwaliteit van huisvesting. In 
de monitor Jongerenhuisvesting die uw raad eind mei ontvangt, wordt u over 
de resultaten geinformeerd. 

Motie Brede verduurzaming (januari 2016) 
Het college wordt verzocht in de prestatieafspraken met huurders en corporaties op te 
nemen dat bij verduurzaming van de (sociale) woningvoorraad wordt begonnen met het 
aanpakken van de laagste energielabels door middel van isolatie en andere 'quick wins' 

Over het algemeen hanteren we dit al als leidendprincipe bij verduurzaming: de 
maatregelen inzetten bij complexen / woningen waar de meeste energetische winst te 
behalen valt. Er kunnen desondanks loch redenen zijn om een andere insteek te kiezen: 
Nul op de Meter, Geothermie, als een complex op de nominatie staat om gesloopt te 
worden. Hiervoor moet wat ons betreft ruimte blijven. We nemen uw verzoek mee in het 
proces prestatieafspraken 2017. We verwachten dat de uitwerking per corporatie zal 
verschillen. Enkele corporaties passen alleen verduurzaming toe als de bewoners het 
zelf willen. 

Motie Versterk zeggenschap huurders (januari 2016) 
Het college wordt verzocht een plan te maken om huurdersorganisaties in een eerder 
stadium en op een goede, volwaardige manier bij de totstandkoming van de 
prestatieafspraken te betrekken. En daarbij de mogelijkheden te onderzoeken om binnen 
de middelen die beschikbaar zijn voor de prestatieafspraken een fonds in te stellen 
waaruit huurdersorganisaties kunnen putten om onafhankelijk advies en ondersteuning 
in te huren. Uw raad hierover voor 1 ju l i te informeren. 

De uitvoering is mede afhankelijk van de behoefte van de huurdersorganisaties zelf. 
Enkele huurdersorganisaties hebben aangegeven zich vooral te willen richten op de 
eigen corporatie. Wij hebben inmiddels (25 april) een startbijeenkomst gehad met 
huurdersorganisaties waarin de belangrijkste inhoudelijke thema's zijn besproken en 
afspraken zijn gemaakt over de rol en betrokkenheid bij de prestatieafspraken 2017. De 
corporaties moeten wettelijk financiele middelen vrijmaken ter ondersteuning, dus 
ondersteuning zal in eerste instantie via de corporaties dienen te verlopen. 
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'Gemeente 

Biadide 13 \jron/ngen 
underwerp Voortgang Openstaande moties \ 

in aanloop naar het Voorjaarsdebat 2016 

Motie meer focus op beschikbaarheid (januari 2016) 
Het college wordt verzocht minimaal 85 sociale huurwoningen op te nemen in de 
prestatieafspraken 2017. 

Uw verzoek past binnen het doel van de afspraken. We willen toewerken naar een 
hogere productie van sociale huurwoningen. Omdat de begrotingen van de corporaties 
voor 2016 al vastlagen was 50 het hoogst haalbare. Maar voor 2017 zien wij uw motie 
als een steun in de rug om de productie te verhogen. 

Motie Meer zekerheid bieden aan huurders (januari 2016) 
Het college wordt verzocht in overleg met corporaties te onderzoeken wat 
mogelijkheden zijn om huurders van sociale huurwoningen meer zekerheid te geven 
over lagere energielasten. 

Wij verwachten dat de mogelijkheden per corporatie verschillen gelet op het eigen 
beleid, de samenstelling van de woningvoorraad en projecten als 0-op de Meter en 
Geothermie. 
Daarnaast is het gedrag van de huurder van invloed op de totale energielasten. Het 
onderwerp wordt geagendeerd in de gesprekken over de prestatieafspraken 2017. 

Motie Dashboard (januari 2016) 
Het college en de corporaties gaan in 2016 een dashboard ontwikkelen om meer inzicht 
te krijgen in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het college wordt verzocht de 
indicator 'gebruik van de bestaande voorraad sociale huurwoningen' mee te nemen in de 
opzet van dit dashboard. 

Het gebruik van de bestaande voorraad is een van de aspecten die we in kaart willen 
brengen op stedelijk niveau. Door nieuwe landelijke wetgeving (zgn. 'passend 
toewijzen) zullen woningcorporaties meer woningen moeten toewijzen aan lage 
inkomens. We zijn met de corporaties in overleg over de uitvoering van uw motie. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Bijiage 

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. 

In ons voorstel over het Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016 -2020 hebben wij aangegeven 
hoe wij de financiele opgaven in de sport met inachtneming van uw motie hebben opgelost. Wij 
beschouwen de motie daarmee 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. 

Het Visiedocument Educatie is in uw raadscommissie besproken. De door de portefeuillehouder gedane 
toezeggingen worden meegenomen in een tussenrapportage die uw raad in juni ontvangt. Wij 
beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

BEGROTINGSDEBAT 2015 (november 2014) 

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. 

In het Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016 - 2020 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, 
dat wij op 12 april jl. hebben vastgesteld, geven wij aan hoe we gebruik willen maken van de 
verbindende kracht van sport en bewegen en hoe we de verenigingen daarbij gaan betrekken. Het 
meerjarenprogramma hebben wij aan u ter vaststelling voorgelegd. Wij beschouwen de motie hiermee 
als afgehandeld. 

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. 

De pilot Innovatie schuldhulpverlening (Goede Gieren) is in augustus 2015 van start gegaan. We 
beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

In het vierde kwartaal van 2016 gaan we de resultaten van de pilot middels een evaluatie 
beoordelen en onderzoeken of (onderdelen van) de innovatieve aanpak van schuldproblematiek 
kunnen worden ingebed in het totaalaanbod van de gemeente. Begin 2017 zullen wij u hierover 
nader informeren. 
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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. 

Tijdens de presentatie van de concept energiemonitor en concept routekaart in September 
2015 is afgesproken dat ook de grote organisaties uit de stad Groningen betrokken worden in 
het proces. Dit heeft ertoe geleid dat het traject langer heeft geduurd. Tijdens de presentatie 
van beide documenten voor de raden en Staten van Groningen in januari 2016 is hierover een 
update gegeven. De energiemonitor en de routekaart worden in juni gepresenteerd. 
Vervolgens zal de energiemonitor jaarlijks worden geactualiseerd en worden er jaarlijks 
afspraken gemaakt met de belangrijke partners om de doelstellingen voor de korte termijn 
vast te stellen en de resultaten te bespreken. We beschouwen de motie hiermee als 
afgehandeld. 

Motie Leefstraat (motie 15) 
U hebt ons college verzocht een experiment te starten met 'Leefstraten' zoals ze ook in Gent 
doen. En daarbij actief aan bewoners te laten weten dat zij tijdelijk (bijvoorbeeld 2 maanden) 
ruime zeggenschap krijgen om zelf hun straat in te richten. 

In Gent hebben ze mooie ervaringen opgedaan met het experiment 'Leefstraten'. Een 
dergelijk experiment sluit goed aan bij de intenties zoals verwoord in ons collegeprogramma 
'Voor de verandering' waarin we bewoners ruimte geven, stimuleren en faciliteren. Voor het 
slagen van het experiment is het van belang dat de iniliatieven uit de straat zelf komen. 
Bottom-up en breed gedragen. Als onderdeel van Let's Gro is inmiddels ervaring opgedaan 
met de 'Leefstraat'. Bewonersinitiatieven vonden daartoeplaats in de Gerbrand Bakkerstraat 
en de Grunostraat. Ook lopen er iniliatieven voor een verkeersluwer/kindvriendelijker 
inrichting van de woonstraat, waaronder de Medanstraat (project Gordel van Smaragd). 
We blijven vanuit de gebiedsteams en wijkwethouders bewoners attenderen op het idee voor 
een 'Leefstraat' en deze zo nodig ook faciliteren (vergunningen, bebording, inrichting). We 
houden uw raad actief op de hoogte van nieuwe iniliatieven en eventuele vorderingen rond 
deze nieuwe ontwikkelingen. U bent natuurlijk altijd uitgenodigd om te komen kijken tijdens 
experimenten. Via de wijkkalender houden wij u op de hoogte. Zie voor een aantal 
voorbeelden in Groningen: https://www. facebook.com/LeefstratenGroninsen 
Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Cofinancieringsfonds breedtesport (motie 22) 
Met deze motie verzoekt u ons de mogelijkheden te onderzoeken voor een cofinancieringsfonds voor de 
breedtesport. 

In het Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016 - 2020 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, dat wij 
op 12 april jl. hebben vastgesteld, geven wij dat we een investeringsfonds voor de (co-)financiering van 
sportaccommodaties zullen creeren. Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 
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Motie Drempel lager, betere toegankelijkheid (motie 25) 
Toegankelijkheid en fysieke bereikbaarheid zijn basisvoorwaarden voor maatschappelijke participatie. U vraagt 
ons in gesprek te gaan met ondernemers over de manier waarop winkeliers in de stad gestimuleerd kunnen 
worden om de entreedrempels die toegankelijkheid kunnen belemmeren, waar mogelijk toegankelijker te 
maken. 

Uw raad heeft een brief ontvangen over de afhandeling van de mode 'Drempel lager, betere toegankelijkheid' 
(gedateerd 9 december 2015, kenmerk 5384953). Zoals wij u eerder lieten weten bij de moties 'Slimme 
wandelroutes' (2015 - motie 14) en 'Toegankelijkheid prominent op de agenda' (2015 - motie 31), werken we 
het thema Toegankelijkheid verder uit in het kader van de Binnenstadsvisie. Wij beschouwen de motie 
hiermee als afgehandeld. 

Ouderbijdrage schoolkosten (motie 5) 
Uw raad verzoekt ons college om een inventarisatie te maken van de ouderbijdrage en kosten 
schoolreisje bij alle 02G2 scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 
onderwijs en deze te vergelijken met de hoogte van de vergoeding ouderbijdrage schoolfonds 
(VOS). Op basis van de uitkomsten daarvan verwacht u van ons een eventueel voorstel om 
deze bedragen met elkaar in lijn te brengen. 

Wij hebben u in mei per brief geinformeerd. Wij beschouwen de motie daarmee als 
afgehandeld. 

ContinuVteit van zorg en werk (motie 14) 
Met deze motie geeft u aan geinformeerd te willen worden over de eventuele keuze die ons college 
maakt uit de door het Rijk aangeboden verruimde mogelijkheden rond de huishoudelijke toelage 
(HHT). Daarbij vraagt u ons u inzicht te verschaffen in de consequenties voor werkgelegenheid en 
zorg. Ook vraagt u ons clienten die (nog) geen aanvraag voor HHT hebben ingediend opnieuw te 
benaderen. 

In onze brief van 24 november 2015 (kenmerk 5378707) hebben wij u uitgebreid geinformeerd over 
de afhandeling van deze motie. 
In de brief hebben wij u op de hoogte gesteld van het besluit van ons college om de Regeling 
Tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp 2016 gewijzigd vast te stellen. Deze wijziging houdt in dat de 
tegemoetkoming verhoogd wordt. Verder zijn alle mensen, die nog geen aanvraag hadden ingediend 
voor een tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijke hulp, in december 2015 opnieuw 
benaderd. Wij beschouwen de motie daarmee als afgehandeld. 

Beter presteren op bewegend leren (motie 25) 
Met deze motie verzoekt u ons de lesmethode 'fit en vaardig op school' en de resultaten van het 
onderzoek door UMCG en RUG onder de aandacht te brengen van alle betrokken scholen in onze 
gemeente. 

We hebben de uitkomsten van het onderzoek aan de orde gesteld in het bestuurlijk overleg met de 
schoolbesturen. Hierover hebben wij u ook op 1 maart via een brief geinformeerd. De schoolbesturen 
hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan nadere presentatie van de lesmethode voor 
scholen. Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 
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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' waren nog 
niet afgehandeld, omdat de voorbereiding hiervan nog plaatsvond. 

Wij hebben u op 4 februari 2016 per brief (5215008) geinformeerd over de tijdelijke meetpunten. Wij 
beschouwen deze motie als afgehandeld. 
Over de mogelijkheid om diffractiestroken aan te leggen zullen we u nader informeren, op het 
moment dat de aannemer het ontwerp uitwerkt. Dit zal in de loop van 2016 zijn. Daarmee is de motie 
afgehandeld. 

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 uw raad het college in gesprek te gaan met betrokken 
partijen rondom het aardbevingsdossier (zoals de NAM, de Provincie Groningen, Bouwend Nederiand, 
Woningcorporaties en andere gemeenten) en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk werkzoekende bouwvakkers 
uit de stad en provincie aan het werk gaan. Daarnaast 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 beantwoording van schriftelijke vragen over aanbesteding grote projecten en bevordering 
werkgelegenheid (kenmerk 4908093, maart 2015), ontving u van ons op 16 december 2015 een brief over 
de uitvoering van deze motie (kenmerk 5383867). Daarnaast hebben wij het brede thema van de kansen 
voor de arbeidsmarkt ingebracht in het kader van de voorbereiding van het Meerjarenprogramma 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP). Het maakt daarmee onderdeel uit van het MJP. Wij 
stellen voor de voortgang met u te delen bij de reguliere bespreking van het MJP. Wij beschouwen de 
motie hiermee als afgehandeld. 

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 2x3 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 ruimte. 

Wij hebben uitvoering gegeven aan uw motie en zijn met de opdrachtgever van de tunnel - ProRail - in gesprek 
gegaan. 
Onlangs hebben wij u per brief geinformeerd (kenmerk 5139884) over de vertraging van het Ontwerp 
Tracebesluit (OTB) van de ESGL Vanwege deze vertraging vindt het aanbestedingstraject later plaats. In de 
aanbestedingsleidraad van ProRail is opgenomen: "Inschrijver mag kansen indienen die strijdig zijn met de eisen 
in het betreffende deel van de vraagspecificatie. De wens is om hetfietspad aan weerzijden van de 
Paterswoldseweg te verbreden van 2 x 2,4 meter naar 2 x 3,0 meter." 
Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 
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Motie Oog voor kleine ondernemers (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. 

We lieten u eerder weten dat de uitvoering van de mode past binnen het lopende beleid van het 
Evenementenprogramma Binnenstad en de campagne 'Alle Dagen Welkom in Groningen'. 
Zoals toegezegd ontving uw raad een overzicht van de dagen waarop in 2015 evenementen hebben 
plaatsgevonden. Dit overzicht was opgenomen als bijiage 2 bij de brief 'Evenementenprogramma 
2015-2016 Binnenstad' (gedateerd 18 februari 2016, kenmerk 5513856). Ook was toegezegd dat uw 
raad in het eerste kwartaal van 2016 de evaluatie zou ontvangen van 'De levendige stad, ook op 
zondagen'. Uw raad heeft deze evaluatie behandeld in de raadscommissie van 20 januari 2016 (brief 
gedateerd 8 januari 2016, kenmerk 5416790). Wij beschouwen de mode 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 van hulp. 

Met de brief Uitvoering Wmo en Jeugdwet in 2015 en de afhandeling van de motie Experiment 
huishoudelijke hulp (nr. 5475762) van 8 maart 2016 beschouwen wij de motie als afgehandeld. 

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 van de 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 veriies aan stadgroen 
(waaronder bomen) nadrukkelijk te stimuleren, wanneer groencompensatie niet anderszins mogelijk is. 

In aanvulling op wat wij eerder berichten ter zake: in de visie 'bestemming binnenstad' is 
groen een prominent thema. 
In het bijbehorende uitvoeringsprogramma, dat in juni in de raad wordt behandeld, wordt 
aangegeven hoe dit thema in de binnenstad verder wordt uitgewerkt. We beschouwen de 
motie daarmee als afgehandeld. 

Motie Oog voor talent (december 2015) 
Uw raad heeft de ambitie en verzoekt ons daarmee om van OOG een platform van 
talentontwikkeling te maken, dat de verbinding zoekt met het maatschappelijk veld en met name 
met het onderwijs, op te nemen in het Programma van Eisen. 
U verzoekt daar waar mogelijk de verbinding te leggen tussen OOG en de partners in het Akkoord 
van Groningen en de partners in het College van Onderwijs. 

Met OOG zijn de bestaande contacten met het onderwijs in kaart gebracht. OOG biedt stageplekken 
aan leerlingen van MBO, HBO en universiteit, zowel voor media opieidingen als voor opieiding die 
aansluiten bij de activiteiten van OOG zoals marketing en facilitaire ondersteuning. Voor leerlingen 
van het Voorgezet Onderwijs geven ze de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage te lopen en 
via het programma Check The Bizz werken ze mee aan de beroepenorientatie van leerlingen uit het 
Voortgezet Onderwijs. Aan de beroepenorientatie van leerlingen van het ROC's wordt eveneens 
meegewerkt. 
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Binnen de organisatie zijn veel jongeren actief die daar hun talent op het gebied van DJ oftechnicus 
kunnen ontwikkelen. In de programmering is aandacht voor diverse groepen jongeren die via 
programma's als Glasnost en doelgroep programma's voor buitenlandse studenten en Urban cultuur 
hun talent binnen OOG kunnen ontwikkelen. Recent zijn met twee groepen scholieren teams gestart 
die zich gaan richten op wijkgerichte jongerencultuur. 

In samenwerking met andere instellingen zoals Noorderzon, Urban House en 5 mei festival wordt aan 
jongeren binnen OOG de mogelijkheid geboden om hun talenten aan het publiek buiten OOG te 
tonen. 
Op grond van het bovenstaande kunnen we concluderen dat OOG al het platform voor talentontwikkeling is dat 
de motie beoogt Een bemiddelende rol van het College tussen OOG en de onderwijsinstellingen lijkt, gezien de 
reeds bestaande contacten, niet nodig. In het PvE worden de ambities op het punt van talentontwikkeling 
vastgelegd. We beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 



 

Raadsbesluit - Financieel meerjarenbeeld 2017-2020

297

6 juli 2016
3a.
Financieel meerjarenbeeld 2017-2020.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2016
(5731559);

HEEFT BESLOTEN:

I. het financieel meerjarenbeeld 2017-2020 als uitgangspunt te hanteren voor de 
ontwerpbegroting 2017;

II. de vernieuwingen van het Besluit Begroting en Verantwoording zoals opgenomen in dit 
voorstel te verwerken in de ontwerpbegroting 2017.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2016.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Motie 28 ChristenUnie, PvdA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en . . .
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Motie 28 ChristenUnie, PvdA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en . . .
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Motie 29 Student en Stad, Partij voor de Dieren en GroenLinks, Stadszand (voor . . .
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Motie 30 Student en Stad, Partij voor de Dieren en GroenLinks, Liften naar het . . .
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Motie 32 Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, Student en Stad en . . .
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Motie 35 Partij voor de Dieren, Student en Stad, GroenLinks, D66 en PvdA, . . .
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Motie 39 D66 en GroenLinks, Groene gevels (voor 33, tegen 6)
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Motie 7 SP, ChristenUnie, Stadspartij en CDA, Eerst Selwerd (voor 14, tegen 24)
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Motie 8 SP, Meer nieuwbouw dan verkoop (voor 8, tegen 31)
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Motie 10 SP, Individuele inkomenstoeslag eerder toekennen (voor 12, tegen 27)
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Motie 25 Stadspartij, Zorg voor senioren (voor 11, tegen 28)
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Motie 25 Stadspartij, Zorg voor senioren (voor 11, tegen 28)
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Motie 31 Student en Stad, Kapot maar niet op slot (voor 2, tegen 37)
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Motie 34 Partij voor de Dieren en Stadspartij, Werk aan de kledingwinkel (voor . . .
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Motie 37 100% Groningen, Duurzaam toilet Noorderplantsoen (voor 10, tegen 29)
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Motie 2 D66, GroenLinks en PvdA, Groningen fietsstad – ook voor wielrenners.
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Motie 17 GroenLinks, PvdA en Student en Stad, Gezonde kantine.
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Motie 26 Stadspartij, D66, GroenLinks, Student en Stad, CDA, PvdA, . . .
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Motie 33 Partij voor de Dieren, Weet wat je eet
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Motie 38 100% Groningen, Omhoog met de aangiftebereidheid.
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