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I.

II.
III.

IV.

de subsidie voor ‘NPG-project Scholingsalliantie Noord: Kansen voor Vakmanschap’ van
€ 150.000,-- in 2021 te verrekenen met het programma Werk en Inkomen;
de subsidie voor ‘NPG-project: Kansrijk Opleiden’ van € 934.000,-- in 2021 te verrekenen met het
programma Werk en Inkomen;
het instellen van de reserve arbeidsmarktregio Werk In Zicht ten behoeve van de arbeidsmarktregio en
het resultaat op het project Kansrijk Opleiden over 2021 van € 1.866.000,-- als voorbeslag op de
rekening 2021 toe te voegen aan deze reserve arbeidsmarktregio Werk In Zicht ter dekking van de
lasten in de jaren 2022-2025;
de begrotingen van 2021 op programmaniveau te wijzigen en de wijziging voor 2022 mee te nemen in
het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022 en de wijzigingen van 2023 en verder te verwerken
in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Samenvatting

De gemeente Groningen heeft namens de partijen in de arbeidsmarktregio Werk in Zicht en samen met sociale
partners, onderwijsinstellingen en provincie een aantal voorstellen ontwikkeld om het Leven Lang Ontwikkelen
in de arbeidsmarktregio te stimuleren. Dat voorstel (“Werken aan ontwikkeling”) is door de provincie
ingediend bij het Nationaal Programma Groningen. De subsidies voor de zeven projectaanvragen die daar
onderdeel van uit maken zijn toegekend. Voor twee van die projecten is Werk in Zicht de aanvrager. Dat
betekent dat de toegekende subsidie wordt overgemaakt naar de centrumgemeente Groningen en de middelen
dus moeten worden opgenomen in de begroting van de gemeente. In dit voorstel wordt geregeld dat die
middelen worden opgenomen in de begroting 2021 van het programma Werk en inkomen. Wijzigingen in de
begroting 2022 en verder worden meegenomen in het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022 en
opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026. Ook wordt voorgesteld een reserve arbeidsmarktregio Werk
In Zicht in te stellen en het verwachte overschot in 2021 hieraan toe te voegen ter dekking van de lasten in
latere jaren.

B&W-besluit d.d.: 21-09-2021

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Een groot aantal partijen in de arbeidsmarktregio Werk in Zicht heeft zich verenigd in “Werken aan
Ontwikkeling” en heeft voorstellen ingediend bij de provincie Groningen om een Leven Lang Ontwikkelen voor
verschillende doelgroepen in verschillende levensfasen in de regio te stimuleren. Deze voorstellen zijn
opgenomen in het thematische programma Werken en Leren dat de provincie heeft ingediend bij het Nationaal
Programma Groningen. De voorstellen zijn inmiddels goedgekeurd en kunnen worden uitgevoerd. Voor twee van
die voorstellen is Werk in Zicht de aanvrager:
(1) Kansen voor Vakmanschap: een programma waarin brancheorganisaties, O&O-fondsen en sociale partners
om- en bijscholing voor technische beroepen stimuleren. Dit programma is een onderdeel van een Noordelijk
voorstel van de Techniekcoalitie Noord (“Kansen verzilveren voor Technisch Vakmanschap”) waar ook de
provincies Drenthe en Friesland aan bijdragen.
(2) Kansrijk Opleiden: het vervolgprogramma voor het 1000-banenplan waar scholing wordt ingekocht en
uitgevoerd om laagopgeleide werkzoekenden de kans te geven in te stromen in werk of opleidingen in
kanssectoren. Deze subsidies worden toegekend aan de centrumgemeente Groningen van de arbeidsmarktregio
en moet dus in deze gemeentebegroting worden opgenomen. Dit voorstel dient ervoor de inkomsten en
uitgaven daarvoor op te nemen in de begroting van het programma Werk en Inkomen (vanaf 2022 het
programma Vitaal & Sociaal).
Kader

Bij de middelen gaat het om subsidies die namens de arbeidsmarktregio Werk in Zicht door de (centrum-)
gemeente Groningen zijn aangevraagd bij en toegekend door de provincie Groningen in het kader van het
Nationaal Programma Groningen. Het gaat dus om middelen die op de begroting van onze gemeente als
centrumgemeente van de arbeidsmarktregio staan, maar waarover gezamenlijke partijen in de
arbeidsmarktregio over kunnen beschikken. Daarbij houden we ons aan het begrotingskader van de gemeente
Groningen.

Argumenten en afwegingen

Wanneer aan de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe (Werk in Zicht) middelen worden toegekend,
kan dat alleen via de centrumgemeente Groningen. Dat omdat er geen entiteit (zoals bijvoorbeeld een
Gemeenschappelijke Regeling) bestaat waarin deze gemeenten met elkaar samenwerken. Dat betekent dat de
middelen worden opgenomen in de gemeentelijke begroting en de besteding daarvan plaastvindt op basis van
bestuurlijke en ambtelijke afspraken tussen vertegenwoordigers van alle gemeenten in de arbeidsmarktregio
Werk in Zicht. Omdat het gaat om meerjarige projecten wordt voor deze middelen een reserve
arbeidsmarktregio Werk in Zicht ingesteld. Afspraken over samenwerking en aanvullende inzet van alle partijen
(cofinanciering) worden aanvullend daaraan vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten
(Kansrijk Opleiden) of tussen Werk in Zicht en uitvoerende partijen (Kansen voor Vakmanschap).
Maatschappelijk draagvlak en participatie

(1) Kansen voor Vakmanschap: de subsidie is aangevraagd om sociale partners, brancheorganisaties en O&Ofondsen in de techniek in de gelegenheid te stellen extra investeringen te doen in om- en bijscholing van
werknemers en werkzoekenden in technische beroepen. Deze subsidie wordt ingezet als aanvulling op eigen
instrumenten en middelen van deze betrokken partijen (respectievelijk € 500.000,-- subsidie en € 700.000,-aan eigen middelen van betrokken partijen in de arbeidsmarktregio Groningen). Dat gebeurt in samenwerking
met de provincies Friesland en Drenthe, die hiervoor ook middelen beschikbaar hebben gesteld voor personen
uit hun regio. Er is hiertoe (door de provincie Drenthe) een uitvoeringsregeling en een uitvoeringsbesluit
opgesteld dat wordt uitgevoerd door SNN. De ontvangen subsidie wordt ter beschikking gesteld voor deze
regeling en (voor een klein deel) voor de organisatie van het project.
(2) Kansrijk Opleiden: de subsidie is aangevraagd om laagopgeleide werkzoekenden in de arbeidsmarktregio in
de gelegenheid te stellen om scholing te vinden en te volgen die hen voorbereidt op opleidingen en/of werk in
kanssectoren. Hiermee wordt voortgebouwd op de uitvoering van het 1000-banenplan. Deze subsidie wordt
ingezet als aanvulling op eigen instrumenten en middelen van gemeenten in de arbeidsmarktregio;
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Financiële consequenties

De projecten Kansen voor Vakmanschap 2021 – 2022 en Kansrijk Opleiden 2021 - 2025 zijn in 2021 gestart. De
lasten van deze projecten worden gedekt door NPG subsidies en cofinanciering. Zowel de lasten als de baten
lopen via de begroting van de (centrum)gemeente Groningen.
Voor het project kansen voor vakmanschap ontvangen we 500 duizend euro (150 duizend euro in 2021 en 350
duizend euro in 2022) subsidie van de provincie Groningen. Met dit voorstel worden de subsidiemiddelen (en de
bijbehorende lasten) aan de begroting 2021 toegevoegd. De wijzigingen voor 2022 worden meegenomen in een
verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022.
De cofinanciering van het project Kansen voor Vakmanschap bestaat uit de inzet van scholingsmiddelen en instrumenten van brancheorganisaties en O&O-fondsen.
Kansen voor Vakmanschap (x € 1.000)
Baten
subsidie provincie
Lasten
Resultaat

2021
150
-150
0

2022
350
-350
0

2023

2024

2025

0

0

0

totaal
500
-500
0

Voor het project Kansrijk Opleiden ontvangen we 4,35 miljoen euro subsidie van de provincie Groningen in de
periode 2021-2025.
De cofinanciering van het project Kansrijk Opleiden bestaat uit gezamenlijke middelen van Werk in Zicht / de
arbeidsmarktregio (welke al in de begroting zijn opgenomen) en de inzet van personeel van de betrokken
gemeenten (het aandeel van de gemeente Groningen is in de begroting opgenomen). Onderstaande tabel laat
zien wat de jaarlijkse lasten van het project zijn en welke middelen (subsidie en cofinanciering) voor de jaren
2022-2025 beschikbaar zijn.
Kansrijk opleiden (x € 1.000)
Baten
subsidie provincie*1
cofinanciering: middelen / inzet WIZ programma
cofinanciering: middelen / inzet WIZ gemeenten
Lasten
Saldo te verrekenen met reserve
Resultaat

2021
934
2.334
468
-1.870
-1.866
0

2022
1.238
31
501
-2.504
734
0

2023
1.195
32
509
-2.427
691
0

2024
942
32
493
-1.887
420
0

2025
40
11
-72
21
0

totaal
4.349
2.440
1.971
-8.760
0
0

(*1) Middelen uit Versterking lokale werkgelegenheid (1000-banenplan), Perspectief op Werk,
Crisisdienstverlening en overige WIZ programma middelen.

In 2021 zijn de beschikbare middelen hoger dan de lasten. Normaal gesproken zou dit leiden tot een voordelig
resultaat bij de rekening 2021. Overeenkomstig het kader resultaatbepaling en bestemming blijven de middelen
beschikbaar voor Werk in Zicht (het betreft een resultaat op samenwerkingsverbanden). Omdat het om
middelen van de arbeidsmarktregio gaat waarover de gemeente Groningen niet zelf kan beschikken stellen we
voor het verwacht overschot in 2021 (1,87 miljoen euro) toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve ter
dekking van de lasten voor Kansrijk Opleiden in de jaarschijven 2022-2025. Hierdoor ontstaat er bij de rekening
2021 geen resultaat meer op dit onderdeel. Vanaf 2022 worden jaarlijks middelen onttrokken aan de reserve ter
dekking van de jaarlijkse kosten.
De effecten voor 2022 worden meegenomen in een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen. De wijzigingen voor
2023 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026.
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Voorstel: We stellen voor om de baten en lasten van de projecten Kansen voor vakmanschap en Kansrijk
opleiden te verrekenen met het deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’ in de begroting van 2021.
Begrotingswijziging 2020
Resultaat ESF 2014 - 2020 + bestemmingsvoorstel naar ESF reserve
Betrokken directie(s)
Naam voorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging

Werk en Participatie
Resultaat NPG: Kansrijk opleiding & Kansrijk vakmanschap
Raad
I
Exploitatie

Financiële begrotingswijziging
Deelprogramma
01.1 Werk en activering
01.1 Werk en activering

Programma
01. Werk en Inkomen
01. Werk en Inkomen

Directie
Dir. Werk en Participatie
Dir. Werk en Participatie

I/S
I
I

Bedragen x 1.000 euro
Saldo voor
Saldo na
Lasten
Baten
res. mut. Toev.res. Onttr. res. res. mut.
150
150
0
0
-931
934
1.865
1.865
0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

-781

1.084

1.865

1.865

0

0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging
Toevoegen projecten Kansrijk Vakmanschap en Kansrijk Opleiden (onderdeel NPG) aan begroting 2021.
De mutatie op de lasten volgt uit de hogere lasten in de huidige begroting en de werkelijke lasten voor het project Kansrijk opleiden.

I.

Voor deze en andere middelen die worden ontvangen als centrumgemeente wordt een reserve
arbeidsmarktregio Werk in Zicht gevormd, waaruit middelen voor meerjarige projecten kunnen worden
ingezet, conform de werkwijze en de afspraken die daarover door de gezamenlijke gemeenten in de
arbeidsmarktregio zijn gemaakt.
Format instellen reserve
Directie
Naam reserve

Doel
Beklemde reserve Ja/Nee
Rentetoevoeging Ja/Nee
Standaardpercentage of afwijkend
percentage?
Maximale omvang
Verwachte einddatum
Aan welke kostenplaats gekoppeld
Instellen bij begroting, VGR, rekening of
in eigen raadsvoorstel?

Werk & Participatie
Reserve arbeidsmarktregio Werk in Zicht
De bestemmingsreserve heeft een bestedingsfunctie
voor meerjarige projecten van de arbeidsmarktregio
Werk In Zicht (WIZ). Doel van de reserve is om WIZ
middelen, zijnde regionale gelden van de
arbeidsmarktregio (als cofinanciering) in te zetten
op meerjarige WIZ-subsidieprojecten.
Nee
Nee
Nvt
€ 5.000.000
doorlopend
634334
In eigen raadsvoorstel

Voorstel: We stellen voor om een Reserve Werk in Zicht te vormen binnen de begroting van de gemeente
Groningen bij de directie Werk & Participatie.

II.

De voorwaarden voor de toekenning van de subsidie is dat gezorgd moet worden voor voldoende
cofinanciering (minimaal 50%). Dat betekent dat de gemeente een financieel risico loopt wanneer de
cofinanciering achterblijft. Met de volgende maatregelen wordt dit risico weggenomen:
(1) voor Kansen voor Vakmanschap worden afspraken met de uitvoerende partijen vastgelegd, waarbij
als voorwaarde wordt opgenomen dat het beschikbaar gestelde bedrag alleen betaalbaar wordt gesteld
wanneer voldoende cofinanciering is geregeld.
(2) voor Kansrijk Opleiden wordt (net als bij het 1000-banenplan) een samenwerkingsovereenkomst
met alle deelnemende gemeenten gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over ieders bijdrage en de
verdeling van het risico.
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Overige consequenties

n.v.t.
Vervolg

De uitvoering van de projecten wordt ter hand genomen. De financiële resultaten worden in 2021 opgenomen in
de jaarrekening van het programma 1. Werk en Inkomen (deelprogramma 1.1. Werk en activering) en vanaf
2022 in de jaarrekening van het programma 3. Vitaal & Sociaal (deelprogramma 3.1 Werk en Inkomen).

Lange Termijn Agenda

Besluitvormende raad oktober 2021.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Klik hier voor het ONTKOPPELEN van de velden. Je kunt dit document dan vrij bewerken. Alle
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