
DEEL 2: Begrotingswijzigingen ter besluitvorming 

A. Beleidsontwikkelingen 

    

A01. Aanpassing budgetten Leerlingzaken 

Onze gemeente is penvoerder namens de regio voor de gelden van het Regionaal Meld- en 

Coördinatiepunt. De geplande doorbelastingen en verrekeningen tussen scholen en de diverse 

gemeenten zijn abusievelijk 150 duizend euro te hoog in de begroting opgenomen. Met deze 

begrotingswijziging corrigeren we dit. Hierdoor dalen de baten en lasten op deelprogramma 3.2 

'Voorkomen schooluitval' structureel met 150 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

03 Onderwijs 03.2 Voorkomen 

schooluitval 

S -150 -150 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -150 -150 0 0 0 0 

             

             

    

A02. Aardgasvrije wijken project de Wijert 

De gemeente heeft in 2020 van het Rijk subsidie ontvangen in het kader van de proeftuinen 

aardgasvrije wijken voor het project de Wijert. Het nog niet bestede deel van deze subsidie  is eind 

2020 als vooruitontvangen baten op de balans verantwoord. We verwachten dit jaar 300 duizend euro 

aan genoemd project te besteden. Op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ verhogen we 

daarom incidenteel zowel de lasten als de baten met dit bedrag. Wanneer onze verwachtingen 

uitkomen resteert op de balans ultimo 2021 nog 3,1 miljoen euro voor dit project.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.4 Kwaliteit 

woningvoorraad 

I 300 300 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 300 300 0 0 0 0 

             
    

A03. Actualisatie RMC-middelen 

Op 22 juli jongstleden is door het Rijk een actuele beschikking verstrekt voor het budget Regionale 

Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Aan de hand van deze beschikking passen we de begroting 

structureel aan. Het budget is verhoogd van 682 duizend euro naar 707 duizend euro. Hierdoor stijgen 

de baten en de lasten op deelprogramma 3.2 ‘Voorkomen schooluitval’ met 25 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

03 Onderwijs 03.2 Voorkomen 

schooluitval 

S 25 25 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 25 25 0 0 0 0 



 

    

A04. Regeling Reductie Energieverbruik 

De gemeente heeft in 2020 van het Rijk een specifieke uitkering in het kader van de Regeling Reductie 

Energieverbruik (RRE) ontvangen. Met de RRE kunnen gemeenten projecten opzetten om 

huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis en om advies te geven 

aan huiseigenaren over andere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Het 

nog niet bestede deel van deze subsidie is eind 2020 als vooruitontvangen baten op de balans 

verantwoord. We verwachten dit jaar 850 duizend euro hieraan te besteden. Op deelprogramma 8.4 

‘Kwaliteit woningvoorraad’ verhogen we daarom incidenteel zowel de lasten als de baten met 

genoemd bedrag. Wanneer onze verwachtingen uitkomen resteert op de balans ultimo 2021 hiervoor 

nog circa 100 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.4 Kwaliteit 

woningvoorraad 

I 850 850 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 850 850 0 0 0 0 

             
    

A05. Subsidie ‘Perspectief voor jeugd’ 

Van ZonMw (organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) ontvingen wij een subsidie 

van 50 duizend euro voor activiteiten in het kader van ‘Perspectief voor de jeugd met MDT 

(Maatschappelijke Diensttijd)’. In de coronaperiode hebben jongeren noodgedwongen thuis gezeten. 

Om deze jongeren te ondersteunen organiseerde de stichting Stadshelden sport-  en spelactiviteiten. 

Hiervoor verlenen wij hen een subsidie van 50 duizend euro. Op deelprogramma 4.1 ‘Sociaal Klimaat’ 

stijgen daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met 50 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.1 Sociaal klimaat I 50 50 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 50 50 0 0 0 0 

  



    

A06. Subsidie JENN 

Voor het opzetten van een expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland (JENN) ontvingen we van 

het rijk in 2020 in totaal 623 duizend euro en in afwachting van besteding zijn deze middelen als 

vooruitontvangen baten verantwoord. Dit willen we aan subsidies inzetten voor initiatieven in het 

kader van het organiseren van jeugdhulp gericht op kwetsbare (gezinnen met) kinderen en jongeren tot 

23 jaar, die meerdere complexe problemen hebben of problemen die weinig voorkomen en op dit 

moment vastlopen in de zorg. We voegen daarom 623 duizend euro aan de begroting van 2021 toe. 

Hierdoor stijgen de baten en de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' 

incidenteel met dit bedrag.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.2 Passende 

ondersteuning en zorg 

I 623 623 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 623 623 0 0 0 0 

             
    

A07. TOZO 

De bijdragen die onze gemeente in het kader van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers) aan ondernemers verstrekt, worden door het Rijk volledig gecompenseerd. 

Met deze begrotingswijziging voegen we zowel de ontvangst van het Rijk als de bijdrage aan 

ondernemers toe aan de begroting. De baten en lasten op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en 

armoedeverlichting’ stijgen als gevolg hiervan incidenteel met 10,8 miljoen euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

01 Werk en 

inkomen 

01.2 Inkomen en 

armoedeverlichting 

I 10.820 10.820 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 10.820 10.820 0 0 0 0 

             
    

A08. Voorschot jeugdzorginstelling Elker 

In 2020 ontvingen we van het rijk een bijdrage voor activiteiten ten behoeve van de vastgoedtransitie 

Jeugdhulp Plus. In afwachting van besteding zijn deze middelen als vooruitontvangen baten 

verantwoord. Vooruitlopend op de definitieve subsidietoekenning besloten we op 11 mei jl. (nr. 

211080-2021) hiervan 1,3 miljoen euro als voorschot aan jeugdzorginstelling Elker beschikbaar te 

stellen. We voegen daarom 1,3 miljoen euro aan de begroting van 2021 toe. Hierdoor stijgen de baten 

en de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' incidenteel met dit bedrag.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.2 Passende 

ondersteuning en zorg 

I 1.300 1.300 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 1.300 1.300 0 0 0 0 



B. Bijsturingsmaatregelen 

    

B01. Fietshandhaving 

Als gevolg van verhoogde ICT-kosten, ten behoeve van fietshandhaving in de openbare ruimte, 

verhogen we de lasten op deelprogramma 9.1 ‘Onderhoud en beheer openbare ruimte’ structureel met 9 

duizend euro. We verwachten dit te kunnen dekken uit de ontvangsten uit het fietsendepot en verhogen 

daarom ook de baten op hetzelfde deelprogramma met 9 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.1 Onderh & Beheer 

Openb Ruimte 

S 9 9 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 9 9 0 0 0 0 

             
    

B02. SIF Groen 

De SIF-middelen voor het groenplan voor 2020 en 2021 zijn bij het opstellen van de begroting 2021 in 

de reserve SIF gestort. Ten behoeve van de plannen voor het Caspomor park en Sunny Selwerd stellen 

we uw raad voor nu 250 duizend euro uit deze reserve onttrekken. Deze incidentele wijziging vindt 

plaats op deelprogramma 9.3 'Leefkwaliteit'.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.3 Leefkwaliteit I 250 
 

250 
 

250 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 250 0 250 0 250 0 

             
    

B03. Leges telecommunicatie en graafwerkzaamheden 

In 2021 verwachten we door een toename in verglazing bekabeling hogere uitbestede kosten van 150 

duizend euro. Deze toename resulteert ook in meer legesinkomsten. De hogere kosten kunnen worden 

gedekt uit de verwachte meeropbrengst aan leges. We verhogen daarom zowel de baten als de lasten op 

deelprogramma 9.1 'Onderhoud en beheer van de openbare ruimte' incidenteel met genoemd bedrag. 

  

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.1 Onderh & Beheer 

Openb Ruimte 

I 150 150 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 150 150 0 0 0 0 

  



    

B04. Meeropbrengst bouwleges en extra capaciteit Functioneel Beheer 

De vraag naar omgevingsvergunningen is toegenomen. Met betrekking tot de applicatie die dit 

vergunningverleningsproces ondersteunt, heeft dit extra werkdruk tot gevolg. Om de dienstverlening 

adequaat te kunnen blijven uitvoeren is daarom dit jaar bij functioneel beheer extra capaciteit van 1 fte 

nodig. De extra kosten van 50 duizend euro kunnen uit de verwachte hogere opbrengst bouwleges 

worden gedekt. We verhogen daarom zowel de baten als lasten op deelprogramma 8.7 'Overig wonen' 

incidenteel met dit bedrag.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.7 Overig wonen I 50 50 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 50 50 0 0 0 0 

             
    

B05. Onderwijshuisvesting: beschikkingen, reservemutaties en verkoopopbrengst 

Met deze begrotingswijziging actualiseren wij een drietal onderdelen van de onderwijshuisvesting. Op 

basis van verwachte uitkeringen aan schoolbesturen verhogen wij de lasten in 2021 incidenteel met 221 

duizend euro. Dit dekken we door de storting aan de reserve onderwijshuisvesting met eenzelfde 

bedrag te verlagen. Deze beschikkingen zijn in eerdere jaren begroot, maar niet uitgekeerd. In de 

jaarrekening van het desbetreffende jaar is dit voordeel in de reserve gestort ter dekking in het feitelijke 

jaar van uitkeren. Op 30 mei 2018 heeft uw raad besloten de verkoopopbrengst van een voormalig 

onderwijspand te storten in een beklemde reserve ter dekking van de kapitaallasten MFA de Wijert. De 

incidentele verkoopopbrengst ad 925 duizend euro brengen we aan de batenkant ter begroting. Hiervan 

wordt, op basis van uw besluit uit 2018, 550 duizend euro toegevoegd aan de beklemde reserve ter 

dekking van de kapitaallasten MFA de Wijert. Het restant à 375 duizend euro vloeit terug naar het 

programma onderwijshuisvesting. Tenslotte verlagen we de structurele reservetoevoeging ter dekking 

van de kapitaallasten conform de actuele situatie met 138 duizend euro. De onttrekking aan de reserve 

Onderwijshuisvesting wordt eveneens structureel met 138 duizend euro verlaagd. Alle wijzigingen 

vinden plaats op deelprogramma 3.1 ‘Onderwijskansen’.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen I 375 925 -550 550 
 

0 

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen I 221 
 

221 -221 
 

0 

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen S 
  

0 -138 -138 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 596 925 -329 191 -138 0 

  



    

B06. Panden Vastgoedbedrijf 

Met deze begrotingswijziging passen we de ramingen van de panden van het Vastgoedbedrijf voor 

2021 aan op basis van de actualisatie van de meerjarenbegroting 2022-2025. We sturen derhalve in 

2021 incidenteel bij door een incidentele onttrekking aan de reserve. Vanaf 2022 hebben we de 

structurele doorwerking adequaat in de begroting geregeld. In de totale omvang van de portefeuille zien 

we een toename in de lasten van 798 duizend euro en een afname van de baten van 91 duizend euro. 

Deze stijging van per saldo 889 duizend euro wordt met name veroorzaakt door nog niet begrote 

afschrijvingslasten over tijdelijke huisvesting en het herstel van een foutief toegepaste 

afschrijvingsduur op investeringen (samen 330 duizend euro), hogere energiebudgetten als gevolg van 

areaaluitbreiding (360 duizend euro) en externe deskundigheid voor onderzoek en uitvoering van het 

integraal accommodatiebeleid (250 duizend euro), waarover bij het opstellen van de begroting nog 

geen informatie bekend was. De actualisatie heeft betrekking op diverse deelprogramma’s en verloopt 

per deelprogramma, met uitzondering van deelprogramma 3.1 ‘Onderwijskansen’, saldoneutraal. Het 

saldo van de aanpassingen op deelprogramma 3.1 ‘Onderwijskansen’ ad 889 duizend euro kan gedekt 

worden door de begrote storting in de reserve Onderwijshuisvesting met genoemd bedrag te verlagen. 

Deze reserve blijft toereikend om toekomstige investeringen uit de 1e tranche van het Integraal 

Huisvestingsplan mogelijk te maken.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

02 Economie en 

werkgelegenheid 

02.3 Grondzaken en 

overige economie 

S 2 2 0 
  

0 

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen S 989 100 889 -889 
 

0 

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.1 Sociaal klimaat S 18 18 0 
  

0 

06 Cultuur 06.1 Culturele 

infrastructuur 

S -101 -101 0 
  

0 

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

S -112 -112 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 798 -91 889 -889 0 0 

  



C. Uitvoering eerder genomen besluiten 

    

C01. Hub Haren 

Voor het realiseren van Hub Haren woon-, werk- en zorgvoorzieningen is door uw raad op 26 

september 2018 (nr 7075607) een krediet beschikbaar gesteld. De bijbehorende structurele 

kapitaallasten ad 80 duizend euro worden uit de te ontvangen huurinkomsten gedekt. Met deze 

begrotingswijziging brengen we zowel de kapitaallasten als de huurinkomsten structureel ter begroting. 

Op deelprogramma 8.3 ‘Wonen en zorg’ stijgen daarom zowel de baten als de lasten structureel met dit 

bedrag.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.3 Wonen en zorg S 80 80 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 80 80 0 0 0 0 

             
    

C02. Ondersteuning Rekenkamer Groningen en inrichting griffie 

Op 28 april jl. besloot uw raad (besluitnr 163785) de personele ondersteuning van de Rekenkamer 

Groningen uit te breiden en de inrichting van de griffie aan te passen. De structurele lasten worden per 

2022 gedekt via voorbeslag op de begroting 2022. De lasten voor 2021 worden incidenteel gedekt uit 

een onttrekking aan de Algemene Reserve ad 120 duizend euro. De begroting 2021 moet hiervoor nog 

formeel worden gewijzigd. De onttrekking vindt plaats op deelprogramma 12.1 ‘College, raad en 

gebiedsgericht werken’. De inzet hiervan leidt tot een verhoging van de lasten van 100 duizend euro op 

hetzelfde deelprogramma en 20 duizend euro op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning 

organisatie’.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

12 College, raad en 

gebiedsg.werk 

12.1 College en Raad I 100 
 

100 
 

120 -20 

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

I 20 
 

20 
  

20 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 120 0 120 0 120 0 

  



    

C03. Onttrekking kapitaallasten Van Lenneplaan 

Ten behoeve van de financiering van de jaarlijkse kapitaallasten met betrekking tot het krediet voor 

wijkvernieuwing Van Lenneplaan is reeds een bedrag in de beklemde reserve gestort. De jaarlijkse 

onttrekking ter dekking van deze kapitaallasten is echter nog niet in de begroting opgenomen. Met deze 

begrotingswijziging realiseren we dat alsnog. De onttrekkingen vanaf 2022 worden in de begroting 

2022 opgenomen. Zowel de onttrekking als de toevoeging aan de lasten ad 13 duizend euro vinden 

daarom incidenteel op deelprogramma 12.2 ‘Gebiedsgericht werken’ plaats.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

12 College, raad en 

gebiedsg.werk 

12.2 Gebiedsgericht 

werken 

I 13 
 

13 
 

13 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 13 0 13 0 13 0 

             
    

C04. Subsidies cultuur 

Bij de vaststelling van de cultuurnota 2021-2024 (461249-2020) op 18 november jl. is met betrekking 

tot de subsidies aan Noorderlicht, Synagoge, SoundsOfMusic/Prime, Poëziepaleis en Oorlogs- en 

Verzetscentrum Groningen besloten dat de gemeente mede namens de provincie Groningen als 

penvoerder zal optreden. Voor de subsidie aan Noorderlicht is de gemeente ook penvoerder namens de 

gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân. Het subsidiedeel van de andere overheden zal door onze 

gemeente worden verleend. De opbrengsten en hogere subsidieverlening voortvloeiend uit deze 

afspraak zijn nog niet in de begroting opgenomen, omdat de definitieve subsidiebedragen bij de 

vaststelling van de begroting nog niet bekend waren. Met deze begrotingswijziging doen we dat 

alsnog. De baten en lasten op deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' stijgen hierdoor incidenteel 

met 202 duizend euro en op deelprogramma 6.2 'Cultuur beleven' met 49 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

06 Cultuur 06.1 Culturele 

infrastructuur 

I 202 202 0 
  

0 

06 Cultuur 06.2 Cultuur beleven I 49 49 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 251 251 0 0 0 0 

 

 

 

  



D. Verwerking taakstellingen & hervormingen 

 

    

D01. Realisatie bezuiniging inleenkrachten eerste halfjaar 2021 

De bezuiniging op de organisatie vullen wij deels in door een aanbestedingsvoordeel op 

inleenkrachten. Periodiek leggen wij de besparing op basis van de realisatiecijfers aan uw raad voor. 

De gerealiseerde incidentele bezuiniging over het eerste halfjaar van 2021 hebben we berekend op 185 

duizend euro. De begrote lasten op diverse deelprogramma’s nemen daardoor af ten gunste van 

deelprogramma 12.1 ‘College en raad’.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

01 Werk en inkomen 01.1 Werk en activering I -9 
 

-9 
  

-9 

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en 

armoedeverlichting 

I -5 
 

-5 
  

-5 

03 Onderwijs 03.1 Onderwijskansen I -1 
 

-1 
  

-1 

03 Onderwijs 03.2 Voorkomen 

schooluitval 

I -3 
 

-3 
  

-3 

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.1 Sociaal klimaat I -2 
 

-2 
  

-2 

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.2 Passende 

ondersteuning en zorg 

I -9 
 

-9 
  

-9 

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve 

infrastructuur 

I -61 
 

-61 
  

-61 

08 Wonen 08.7 Overig wonen I -11 
 

-11 
  

-11 

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.1 Onderh & Beheer 

Openb Ruimte 

I -11 
 

-11 
  

-11 

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.2 Afvalinzameling en 

-verwerking 

I -7 
 

-7 
  

-7 

11 Dienstverlening 11.1 Publieke 

dienstverlening 

I -44 
 

-44 
  

-44 

12 College, raad en 

gebiedsg.werk 

12.1 College en Raad I 185 
 

185 
  

185 

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

I -22 
 

-22 
  

-22 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

 

  



E. Technische wijzigingen  

 

    

E01. Actualisatie ICT-onderhoudsbegroting 

Bij het opmaken van de begroting zijn de budgetten voor onderhoud van software en hardware op basis 

van de toen verwachte contractuele verplichtingen opgevoerd. Aan de hand van een actuele 

contractenprognose passen we de onderhoudsbegroting nu structureel aan. Hierdoor stijgen de lasten 

op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’ met 46 duizend euro, op deelprogramma 9.1 

‘Onderhoud en beheer openbare ruimte’ met 8 duizend euro en op deelprogramma 9.2 

‘Afvalinzameling en -verwerking’ met 23 duizend euro. Daarentegen dalen de lasten op 

deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ met 77 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en 

armoedeverlichting  

S 46 
 

46 
  

46 

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.1 Onderh & Beheer 

Openb Ruimte 

S 8 
 

8 
  

8 

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.2 Afvalinzameling en 

-verwerking 

S 23 
 

23 
  

23 

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

S -77 
 

-77 
  

-77 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

             
    

E02. Actualisatie servicekosten Sportcentrum Europapark 

De servicekosten van het Sportcentrum Europapark zijn in overleg met de hoofdhuurder 

(Noorderpoort) aangepast. Doordat er op dit moment nog geen uitbater bereid is gevonden om het 

horeca-gedeelte te exploiteren, hoeft er geen onderhoud aan de keuken te worden gepleegd. De 

hiervoor in de servicekosten opgenomen kosten ad 8 duizend euro kunnen dan ook komen te vervallen. 

De baten en lasten op deelprogramma 5.1 ‘Sportieve infrastructuur’ stellen we daarom structureel met 

dit bedrag neerwaarts bij.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve 

infrastructuur 

S -8 -8 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -8 -8 0 0 0 0 

  



    

E03. Beschermd wonen 

Wij voeren als centrumgemeente de regeling Beschermd Wonen voor de regio uit. Ten tijde van de 

opmaak van de begroting had de financiële afstemming tussen de gemeenten in de regio, met 

betrekking tot deze regeling, nog niet plaatsgevonden. Inmiddels is dit wel het geval en daar passen we 

nu de begroting structureel op aan. Dit leidt tot een daling van de baten op deelprogramma 4.2 

‘Passende ondersteuning en zorg’ met 243 duizend euro en een daling van de lasten met 445 duizend 

euro op het hetzelfde deelprogramma. Als gevolg van de interne kostenverdelingssystematiek wordt 

202 duizend euro aan lasten over diverse andere deelprogramma’s verdeeld.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en 

armoedeverlichting 

S 40 
 

40 
  

40 

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.1 Sociaal klimaat S 73 
 

73 
  

73 

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.2 Passende 

ondersteuning en zorg 

S -445 -243 -202 
  

-202 

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve 

infrastructuur 

S 64 
 

64 
  

64 

06 Cultuur 06.2 Cultuur beleven S 25 
 

25 
  

25 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -243 -243 0 0 0 0 

             
    

E04. Compensatie taakstelling tarieven 

Op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ is een structurele taakstelling op de 

tarieven van 400 duizend euro aan de batenkant opgenomen. Voor in totaal 320 duizend euro is dit in 

de begroting gecompenseerd. Deze compensatie staat echter aan de lastenkant geraamd. Door dit 

bedrag structureel over te hevelen naar de baten resteert hier per saldo nog een taakstelling van 80 

duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

I -320 -320 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -320 -320 0 0 0 0 

  



    

E05. Correctie budgetten Wmo 

Bij het opstellen van de primitieve begroting zijn de budgetten van de WMO niet correct verdeeld. 

Deze budgetten dienden op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ te worden geraamd. 

Abusievelijk zijn ze op deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’ terecht gekomen. In totaal gaat het om 

904 duizend euro aan lasten. Daarnaast was de geraamde lagere eigen bijdrage niet correct 

weergegeven. Met deze begrotingswijziging herstellen we deze omissie structureel. Op deelprogramma 

4.1 “Sociaal klimaat” stijgen de lasten hierdoor met 904 duizend euro en op deelprogramma 4.2 

‘Passende ondersteuning en zorg’ stijgen de lasten met 840 duizend euro en dalen de baten met 64 

duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.1 Sociaal klimaat S -904 
 

-904 
  

-904 

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.2 Passende 

ondersteuning en zorg 

S 840 -64 904 
  

904 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -64 -64 0 0 0 0 

             
    

E06. Correctie compensatie dienstverlening bijstandsgerechtigden 

Op 3 maart 2021 heeft uw raad de begroting 2021 gewijzigd voor de financiële effecten van de 

decembercirculaire gemeentefonds 2020. In het betreffende voorstel is aangegeven dat in de begroting 

2021 voor een bedrag van 1,3 miljoen rekening is gehouden met compensatie van het rijk om de 

dienstverlening aan bijstandsgerechtigden op peil te houden. In genoemde begrotingswijziging zijn de 

baten van deelprogramma 13.1 ‘Algemene inkomsten en post onvoorzien’ met genoemd bedrag 

verlaagd. Dat had echter een verhoging van de lasten op deelprogramma 12.1 ‘ College en raad’ 

moeten zijn. Met deze begrotingswijziging herstellen we dat.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

12 College, raad en 

gebiedsg.werk 

12.1 College en Raad I 1.300 
 

1.300 
  

1.300 

13 Alg. inkomsten 

en post onvoorz 

13.1 Algemene 

inkomsten en post onv 

I 
 

1.300 -1.300 
  

-1.300 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 1.300 1.300 0 0 0 0 

  



    

E07. Effecten reorganisatie HRM 

Als gevolg van de reorganisatie van HRM in 2021 worden niet alle geraamde verwachte externe 

opbrengsten gerealiseerd, zijnde een bedrag van 119 duizend euro. Daartegenover staat dat ook de 

lasten met hetzelfde bedrag kunnen worden verlaagd door invulling te geven aan het vastgestelde 

reorganisatieplan. Deze incidentele wijziging vindt op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en 

Ondersteuning organisatie’ plaats.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

I -119 -119 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -119 -119 0 0 0 0 

             
    

E08. Eliminatie budgetten Informatiecentrum Grote Markt 

Met deze begrotingswijziging halen we de lasten, die betrekking hadden op het tijdelijke 

Informatiecentrum Grote Markt, structureel uit de begroting. Het gebouw was tijdens de bouw van het 

Forum in gebruik bij derden en is inmiddels gesloopt. Ook de bijdragen van derden die wij hiervoor 

genoten, vallen nu weg. Hierdoor dalen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 12.2 

‘Gebiedsgericht werken’ structureel met 65 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

12 College, raad en 

gebiedsg.werk 

12.2 Gebiedsgericht 

werken 

S -65 -65 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -65 -65 0 0 0 0 

             
    

E09. Overheveling budget veilig mailen 

In de begroting is op deelprogramma 12.1 ‘College en raad’ een structureel budget ad 40 duizend euro 

opgenomen ten behoeve van veilig mailverkeer van raadsleden en lijstopvolgers. De hiermee in 

verband staande jaarlijkse licentiekosten worden echter ten laste van deelprogramma 14.1 ‘Overhead 

en ondersteuning organisatie’ gebracht. Met deze begrotingswijziging hevelen we dit budget daarom 

over.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

12 College, raad en 

gebiedsg.werk 

12.1 College en Raad S -40 
 

-40 
  

-40 

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

S 40 
 

40 
  

40 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

  



    

E10. Overplaatsing team OOV 

In het reorganisatieplan Concernstaf besloot de Concerndirectie tot het overplaatsen van het team 

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vanuit de directie Concernstaf naar de directie Stadstoezicht. Ook 

worden budgetten voor Cybercrime structureel overgeheveld van het team OOV naar de directie SSC 

I&S (voor I-beveiliging). Een bedrag van 43 duizend euro gaat over van deelprogramma 10.3 

‘Integriteit en veiligheid’ naar deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

10 Veiligheid 10.3 Integriteit en 

veiligheid 

S -43 
 

-43 
  

-43 

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

S 43 
 

43 
  

43 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

             
    

E11. Actualisatie deelname generatiepact 

Het generatiepact van de gemeente Groningen is een regeling waarbij medewerkers van 60 jaar en 

ouder een stapje terug doen, zodat er ruimte komt om jonge medewerkers aan te trekken. Directies 

worden financieel gekort voor de lagere loonkosten van de deelnemers. Om problemen in de uitvoering 

te voorkomen, is afgesproken dat directies voor nieuwe deelname worden gecompenseerd voor 

herbezetting. In de begroting 2021 is daarvoor extra budget beschikbaar gesteld. Op basis van de 

deelname aan het generatiepact per 1 juli 2021 hebben wij de financiële effecten voor het lopende 

begrotingsjaar geactualiseerd. Aan directies wordt een extra budget toegekend van in totaal 89 duizend 

euro. De lasten op deelprogramma 12.1 ‘College en Raad’ nemen daarmee in 2021 met genoemd 

bedrag af ten gunste van de overige deelprogramma’s in de begroting.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

07 Verkeer 07.4 Parkeren S 5 
 

5 
  

5 

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.1 Onderh & Beheer 

Openb Ruimte 

S 36 
 

36 
  

36 

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.2 Afvalinzameling en 

-verwerking 

S 15 
 

15 
  

15 

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.3 Leefkwaliteit S 2 
 

2 
  

2 

10 Veiligheid 10.1 Veilige woon- en 

leefomgeving 

S 9 
 

9 
  

9 

11 Dienstverlening 11.1 Publieke 

dienstverlening 

S 6 
 

6 
  

6 

12 College, raad en 

gebiedsg.werk 

12.1 College en Raad S -89 
 

-89 
  

-89 

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

S 15 
 

15 
  

15 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

             



    

E12. Bijstelling nominale compensatie 2020 

Directies worden gecompenseerd voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Bij het opstellen van de 

begroting maken we daarvan jaarlijks een inschatting. Als de cijfers later afwijken, stellen we een 

nacalculatie op. De in de begroting 2021 verwerkte prijsontwikkeling over 2020 dient te worden 

aangepast. We hadden een prijsmutatie voorzien van 1,8 procent. Deze is definitief bepaald op 2,0 

procent. Het gewogen percentage (80% loon, 20% prijs) wordt daarmee verhoogd van 3,90 naar 3,94 

procent. De aanvullende compensatie bedraagt 172 duizend euro. De structurele effecten van deze 

bijstelling moeten nog in de begroting 2021 worden verwerkt. Dat leidt tot een toename van de lasten 

op diverse programma’s en op deelprogramma 12.1 'College en raad' tot een verlaging.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

01 Werk en inkomen 01.1 Werk en activering S 8 
 

8 
  

8 

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en 

armoedeverlichting 

S 14 
 

14 
  

14 

02 Economie en 

werkgelegenheid 

02.1 Economische 

ontwikkeling 

S 2 
 

2 
  

2 

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.1 Sociaal klimaat S 8 
 

8 
  

8 

04 Welzijn, 

gezondheid en zorg 

04.2 Passende 

ondersteuning en zorg 

S 55 
 

55 
  

55 

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve 

infrastructuur 

S 12 
 

12 
  

12 

06 Cultuur 06.1 Culturele 

infrastructuur 

S 2 
 

2 
  

2 

06 Cultuur 06.2 Cultuur beleven S 3 
 

3 
  

3 

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.1 Onderh & Beheer 

Openb Ruimte 

S 10 
 

10 
  

10 

10 Veiligheid 10.1 Veilige woon- en 

leefomgeving 

S 1 
 

1 
  

1 

11 Dienstverlening 11.1 Publieke 

dienstverlening 

S 6 
 

6 
  

6 

12 College, raad en 

gebiedsg.werk 

12.1 College en Raad S -170 
 

-170 
  

-170 

14 Overhead en 

onderst. organisat 

14.1 Overhead en 

ondsteun. organisa 

S 49 
 

49 
  

49 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

  



F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen 

    

F01. Klimaatbiënnale 

De gemeente heeft in 2019 van het Rijk in verband met het Nationaal Programma Groningen subsidie 

ontvangen voor het uitvoeren van het project Klimaatbiënnale. Het nog niet bestede deel van deze 

subsidie ad 861 duizend euro is eind 2020 als vooruitontvangen baten op de balans verantwoord. 

Verder verwachten we in 2021 aan overige bijdragen 46 duizend euro te ontvangen. We brengen nu 

zowel de ontvangen subsidies en bijdragen als de hierop betrekking hebbende uitvoeringskosten op 

deelprogramma 9.3 'Leefkwaliteit' incidenteel ter begroting.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

09 Kwaliteit van de 

leefomgeving 

09.3 Leefkwaliteit I 907 907 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 907 907 0 0 0 0 

             
    

F02. Lumpsum aardbevingsdossier 

De gemeente verwacht in 2021 van de Nationaal Coördinator Groningen met betrekking tot het 

aardbevingsdossier een lumpsum subsidie van 986 duizend euro te ontvangen. We denken dit bedrag 

dit jaar volledig te besteden. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de subsidie als de hierop 

betrekking hebbende uitvoeringskosten op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ ter 

begroting.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.4 Kwaliteit 

woningvoorraad 

I 986 986 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 986 986 0 0 0 0 

             
    

F03. NPG 2020 onderzoek aan de A7 

De gemeente heeft in 2020 van het Rijk in verband met het Nationaal Programma Groningen (NPG) 

subsidie ontvangen. Het nog niet bestede deel van deze subsidie is eind 2020 als vooruitontvangen 

baten op de balans verantwoord. Het gaat onder andere om subsidie voor kostenonderzoek aan de A7. 

We verwachten hier dit jaar 100 duizend euro aan te besteden. Op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit 

woningvoorraad’ verhogen we daarom incidenteel zowel de lasten als de baten met genoemd bedrag.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.4 Kwaliteit 

woningvoorraad 

I 100 100 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 100 100 0 0 0 0 

  



    

F04. Project versterken en vernieuwen 

De gemeente heeft in 2021 van het NPG een specifieke uitkering van 20 duizend euro ontvangen. 

Deze uitkering is ter dekking van projectleiderskosten voor het project versterken en vernieuwen. We 

verwachten dit bedrag dit jaar volledig te besteden. Op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit 

woningvoorraad’ verhogen we daarom incidenteel zowel de lasten als de baten met 20 duizend euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.4 Kwaliteit 

woningvoorraad 

I 20 20 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 20 20 0 0 0 0 

             
    

F05. Versterking gebouwen subsidie batch 1588 

Voor de versterking van gebouwen, waarvoor versterkingsadviezen zijn opgesteld, is subsidie batch 

1588 ten behoeve van onder andere Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan Ten Boer van het Rijk 

ontvangen. Deze subsidie wordt via de Samenwerkingsverband Noord-Nederland op basis van 

individuele aanvragen aan de inwoners verstrekt en bedraagt dit jaar naar verwachting 500 duizend 

euro. Op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ verhogen we daarom incidenteel zowel de 

lasten als de baten met dit bedrag.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.4 Kwaliteit 

woningvoorraad 

I 500 500 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 500 500 0 0 0 0 

             
    

F06. Sloop en nieuwbouw woningen Wierden en Borgen 

De gemeente heeft in 2019 van het Rijk in verband met het Nationaal Programma Groningen 4,03 

miljoen euro subsidie voor de sloop en nieuwbouw van woningen van de woningcorporatie Wierden 

en Borgen ontvangen. In 2019 is hiervan de eerste 50% aan Wierden en Borgen verstrekt. Het nog niet 

bestede deel van deze subsidie ad 2,015 miljoen euro is eind 2020 als vooruitontvangen baten op de 

balans verantwoord. Inmiddels ontvingen we een rekening van 1,625 miljoen euro, zijnde de volgende 

40% van Wierden en Borgen. Op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ verhogen we 

daarom incidenteel zowel de lasten als de baten met 1,625 miljoen euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.4 Kwaliteit 

woningvoorraad 

I 1.625 1.625 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 1.625 1.625 0 0 0 0 

  



    

F07. Funderingsaanpak Woltersum 

In 2021 is bekend gemaakt dat de gemeente van het NCG een bijdrage van 1,69 miljoen euro voor de 

onderzoeksfase van het funderingsonderzoek Woltersum ontvangt en voor de uitvoeringsfase 16,9 

miljoen euro uit het regiobudget. Conform het raadsbesluit Subsidieverordening funderingen 

Woltersum zijn er aan lasten en baten 18,59 miljoen euro in de begroting opgenomen. Aangezien het 

een project is dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd, wordt dit bedrag niet geheel in 2021 

uitgegeven. Inmiddels is een pilotfase gestart. We verwachten in 2021 in totaal 700 duizend euro in te 

zetten. Op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ verlagen we incidenteel zowel de lasten als 

de baten met 17,89 miljoen euro.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

08 Wonen 08.4 Kwaliteit 

woningvoorraad 

I -17.890 -17.890 0 
  

0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING -17.890 -17.890 0 0 0 0 

 


