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Aanbiedingsbrief 
Voor u ligt een sluitend begrotingsvoorstel voor het jaar 2023, de eerste begroting van de nieuwe 

coalitieperiode. We hebben in deze begroting de ambities uit het coalitieakkoord “Het begint in Groningen – 

Voor wat echt van waarde is” nader geconcretiseerd in de benoemde programma’s en projecten. We zijn er in 

geslaagd om de betreffende noodzakelijke en gewenste investeringen van een dekking te voorzien, waarbij we 

met name ook externe financieringsmogelijkheden hebben weten te benutten. 

 

Deze investeringen zijn juist nu in de herstelperiode als gevolg van de coronacrisis, de effecten van de oorlog in 

de Oekraïne en mede daarmee verband houdende stijgende (energie)prijzen en de verminderde koopkracht 

hard nodig. De bestaanszekerheid van grote groepen mensen staat steeds meer onder druk. We staan met de 

samenleving, onze inwoners, instellingen, ondernemers en andere partijen voor grote maatschappelijke 

uitdagingen, die een passende, gezamenlijke inzet vragen. Het college voelt de noodzaak om in actie te komen 

en onze inwoners en ondernemers te ondersteunen in deze tijden. Door de plannen en projecten uit te voeren 

die zijn opgenomen in ons coalitieakkoord maken wij ons hard voor inwoners die hierdoor geraakt zijn. 

Verderop in deze brief lichten we deze plannen toe. 

 

De financiële positie van de gemeente Groningen wordt beïnvloed door een aantal landelijke ontwikkelingen 

waar we aandacht voor blijven vragen bij de Rijksoverheid. Het betreft enerzijds de slepende discussies met 

het Rijk over de middelen voor de uitvoering van de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Anderzijds 

komen er nieuwe taken op ons af, zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord en de invoering van de 

Omgevingswet. Zonder adequate rijksfinanciering zal het steeds moeilijker worden om de gemeentelijke 

dienstverlening op orde te houden.  

In de Rijksbegroting 2023 zien we dat er maatregelen getroffen worden op het gebied van koopkracht en het 

verbeteren van bestaanszekerheid. Ook herkennen we in de Rijksbegroting de belangrijkste thema’s uit onze 

eigen economische agenda en lokale speerpunten op het gebied van veiligheid. De juiste onderwerpen worden 

benoemd, maar vragen blijvende aandacht. In VNG-verband en vanuit regionale samenwerking blijven we 

daarom met het Rijk in onderhandeling over deze thema’s. Maar ook over een eerlijke herijking van het 

gemeentefonds, een adequaat accres vanaf 2026 en voldoende gemeentelijke middelen voor lokale uitvoering 

van het Klimaatakkoord.  

 

Grote opgaven 

Om te zorgen dat onze planeet leefbaar blijft, moeten overheden wereldwijd nu maatregelen nemen. Wij 

nemen onze verantwoordelijkheid door publieke regie te voeren, omdat het van cruciaal belang is voor het 

welzijn van onze inwoners. Een groot aantal opgaven vraagt daarbij om continue aandacht. Voorbeelden 

hiervan zijn het herstel van bevingsschade en het bieden van nieuw perspectief, aanpak van armoede en 

schulden, het terugdringen van de voortschrijdende tweedeling en kansenongelijkheid, aanpak van kwetsbare 

wijken, de energietransitie en klimaatadaptatie, het moderniseren en verruimen van de arbeidsmarkt, veilige 

wijken en dorpen, voldoende beschikbare en betaalbare woningen en het verduurzamen van onze economie. 

Om groen en eerlijk te kunnen groeien en Groningen leefbaar te houden voor toekomstige generaties, is 

tevens een actieve en zorgvuldige regie op de ruimtelijke ordening nodig. 

 

Ook in Groningen zien we polarisatie in de samenleving en een toenemend wantrouwen jegens de overheid. 

Dit vraagt om een sterke (gemeentelijke) overheid die oog heeft voor ontwikkelingen in de samenleving, 

ruimte geeft voor goede participatie en initiatief van haar inwoners en goed weet samen te werken met haar 

maatschappelijke partners en ondernemers. Deze ontwikkelingen vereisen dat we onze dienstverlening op 

orde houden en onze uitvoeringscapaciteit versterken.  
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We zien het als onze verantwoordelijkheid om financieel kwetsbare inwoners te ondersteunen in deze tijd 

waarin de energiecrisis en de blijvend hoge inflatie onze samenleving in de greep houden. Daarom kijken we 

zorgvuldig naar de effecten van de maatregelen van de Rijksoverheid. Hoewel primair de verantwoordelijkheid 

bij het Rijk ligt, werken we aan een plan waarmee we waar nodig aanvullende steun kunnen bieden.  

 

De begroting 2023 per spoor uit het coalitieakkoord 

De begroting bestaat uit de vier programma’s: economie en ruimte, leefomgeving en veiligheid, vitaal en 

sociaal en dienstverlening en bestuur. De programma’s zijn uitgewerkt in 14 deelprogramma’s met 

bijbehorende financiële begroting. De aanbiedingsbrief is opgesteld op basis van de te onderscheiden sporen in 

het coalitieakkoord. Per spoor is vervolgens de relatie gelegd met de deelprogramma’s conform de indeling in 

de begroting.  

 

Spoor 1: Bestaanszekerheid bieden 

 

Wonen 

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Ook staat de betaalbaarheid van wonen onder druk. De 

woningprijzen van zowel bestaande als nieuwe woningen zijn hoog. Om de huizen in de gemeente voor meer 

mensen beschikbaar te houden, hebben we op 1 maart de Opkoopbescherming ingevoerd. In 2023 evalueren 

we de opkoopbescherming en kijken we of we deze moeten en kunnen aanscherpen. We zorgen voor 

voldoende locaties voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen. Ter uitvoering van het initiatiefvoorstel 

2500 betaalbare woningen zetten we naast sociale huur ook in op het toevoegen van meer sociale koop. Om te 

zorgen dat de woningen die er al staan en woningen die we nieuw bouwen bij de juiste doelgroepen terecht 

komen doen wij in 2023 een voorstel voor aanpassing van de woonruimteverdeling. In totaal verwachten we in 

2023 1.450 tot 1.650 woningen op te leveren.  

 

Voor voldoende woningbouw op de middellange- en langere termijn werken we gestaag verder aan de 

ontwikkeling van onze grote ontwikkelzones zoals Meerstad, Suikerzijde en Stadshavens. Samen met de 

corporaties blijven we investeren in het verduurzamen van bestaande woningen. Om de energielasten direct 

naar beneden te brengen, ondersteunen we inwoners met verduurzaming door onder andere energiecoaches 

in te zetten en leningen beschikbaar te stellen via het Fonds Energietransitie. 

 

Als gevolg van de toenemende vergrijzing en extramuralisering (waarbij de zorg en ondersteuning steeds meer 

verleend zal gaan worden bij inwoners thuis en op andere locaties dan in de zorginstelling) zien we een 

toename van het aantal inwoners in onze gemeente dat extra aandacht nodig heeft als het gaat om wonen. Als 

antwoord daarop hebben wij vorig jaar de Woonzorgvisie opgesteld. Om de integrale aanpak van 

woonzorgopgaven vanuit het fysieke en sociaal domein te realiseren, stellen we in 2023 het 

uitvoeringsprogramma voor de woonzorgvisie op. Ter uitvoering van de motie ‘Bouwen voor Wonen en 

Welzijn’ geven we, vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma, bij nieuwe gebiedsontwikkelingen al een 

programma voor wonen en zorg mee. Onze gebiedsontwikkelingen draaien echter niet slechts om wonen en 

zorg, maar ook om bijvoorbeeld de samenhang met werken, recreatie en onderwijs. We verliezen daarbij de 

kwaliteit, duurzaamheid, vergroening, veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van de omgeving niet uit het oog.  

 

Veiligheid 

We geven in 2023 opvolging aan de aanbevelingen in het rapport 'Groningse Praktijken' (Tops en van der Torre, 

maart 2022) en versterken zo ons offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Dit doen we onder andere door 

opvolging te geven aan ons Actieprogramma tegen Mensenhandel, verder te bouwen aan de pandbrigade en 

ondermijningscontroles uit te voeren. 
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Opvallend is ook dat (ondermijnende) criminaliteit steeds meer digitaal plaatsvindt. Om cybercrime en 

gedigitaliseerde criminaliteit te voorkomen en te bestrijden zetten we preventief in met het programma 

Hackshield om basisschoolleerlingen weerbaar te maken tegen digitale criminaliteit. Daarnaast zetten we een 

Living Lab op voor het MKB, waar zij van advies worden voorzien over hun cyberveiligheid.  

 

We vinden het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun eigen buurt of dorp. Er wordt daarom extra 

ingezet op toezicht en handhaving, maar ook versterken we onze gebiedsgerichte aanpak voor leefbaarheid en 

veiligheid. Onze focus ligt daarbij op de noordelijke wijken. De in januari 2022 aangestelde gebiedsmanagers 

Veiligheid gaan veiligheidsuitdagingen vroegtijdig aan en zetten de kracht van de wijk in om criminaliteit tegen 

te gaan. 

 

Met de landelijke aanpak ‘Preventie met Gezag’ zetten we in op het versterken van de keten jeugd en 

veiligheid, die wij in Groningen de afgelopen zes jaar samen met onze lokale ketenpartners hebben 

opgebouwd. De aanpak van wapenbezit onder jongeren en overlast door problematische jeugdgroepen blijven 

ook in 2023 een speerpunt. We geven opvolging aan de pilot Preventie en Vroegsignalering risicojeugd die op 

een aantal basisscholen is uitgevoerd. 

 

Werk en Inkomen 

Werk is van groot belang voor een gelukkig leven. In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Het begint in Groningen: 

voor wat echt van waarde is’ is de inzet zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar goed werk en iedereen te 

helpen om zich op hun eigen manier en niveau te kunnen ontwikkelen. De krapte en de mismatch op de 

arbeidsmarkt zijn uitdagingen waar we ons het komende jaar voor inzetten in onze arbeidsmarktregio. Dit doen 

we onder andere via Werk in Zicht samen met andere gemeenten, het UWV en het bedrijfsleven. De 

aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs is daarin belangrijk. Deze aansluiting versterken we door 

opleidingstrajecten richting kansrijke beroepen en praktijkleren. Dit doen we in lijn met de doelen zoals gesteld 

in ons Werk & Ontwikkelprogramma 2022-2025. Met vertrouwen als basis biedt dit programma kansen en 

mogelijkheden voor mensen om hun talenten te ontwikkelen en kansen te benutten.  

 

In 2023 gaan we de wijken in om de begeleiding aan inwoners dichterbij te organiseren, ontwikkelen we meer 

basisbanen en voeren we de pilot loonkostensubsidie uit. Via het Talentperron op het Harm Buiterplein kunnen 

werkzoekenden en werknemers kennismaken met kansrijke beroepen en een stap zetten in hun ontwikkeling. 

 

We zijn ons ervan bewust dat wezenlijke armoedebestrijding niet in een korte periode gerealiseerd kan 

worden. We gaan daarom meer inzetten op vroegsignalering en het versterken van de schuldhulpverlening 

door een pauzeknop in te stellen. Hiermee creëren we rust en ruimte om samen een oplossing te vinden. Ook 

denken we aan een aanpak waarbij we mensen intensiever ondersteunen tijdens levensgebeurtenissen die een 

grote financiële impact hebben. Op het niveau van maatwerk gaan we onder meer intensieve begeleiding 

combineren met de inzet van een perspectieffonds. 

 

Als college willen we ons hard maken voor de groep inwoners die geraakt worden door de gevolgen van de 

energiecrisis en de blijvend hoge inflatie. Door maatregelen uit het coalitieakkoord uit te voeren bieden we 

steun aan deze groep inwoners die lijdt onder inkomens- of energiearmoede. We zetten in op het terugdringen 

van energiearmoede door verduurzaming en investeren hiermee in een inclusieve energietransitie. Dit doen 

we in samenwerking met het Energieloket. Vanuit het Fonds Energietransitie kunnen inwoners (die niet via 

andere financieringsbronnen in aanmerking komen) een lening aanvragen om hun woning te verduurzamen.  

 

Om inwoners met inkomensarmoede te ondersteunen verkorten we de referteperiode van de individuele 

inkomenstoeslag van 5 naar 2 jaar en de kwijtschelding afvalstoffenheffing van 3 naar 2 jaar. Ook gaan we in 

2023 aan de slag met het eenvoudiger, toegankelijker en samenhangender maken van regelingen en 

voorzieningen.  
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Spoor 2: Groningen groeit groen en eerlijk 

 

Economie en Werkgelegenheid 

Groningen groeit de komende jaren hard. We werken samen met ondernemers aan een toekomstbestendige 

economie, we investeren in de toekomstbestendigheid van onze werklocaties en we gaan actief en zorgvuldig 

regie voeren op ruimtelijke ordening. Een omslag in ons economisch denken en doen is nodig, daarom is 

economische groei voor ons geen doel op zich. We kiezen voor groene en eerlijke groei, en zetten in op 

vergroting van de brede welvaart. 

 

Een grote uitdaging is dat er, net als in de rest van Nederland, sprake is van schaarste aan personeel op alle 

beroepsniveaus. Samen met alle stakeholders, onder andere onderwijs en werkgevers, werken we aan een 

arbeidsmarkt met ruimte voor een duurzame ontwikkeling van talent op alle niveaus. Het belang van MBO- en 

praktijkgeschoolden daarin wordt onmiskenbaar duidelijk gemaakt door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. 

 

Op het moment van schrijven bevinden we ons in de laatste fase van uitvoering van de herstelagenda 

'Groningen Vooruit' die als doel heeft om de economische effecten van de coronapandemie op te vangen. Om 

ook in 2023 te blijven investeren in onze brede welvaart, richten we ons samen met onze partners op verdere 

versterking van onze Groningse speerpuntsectoren gezondheidseconomie, energie(transitie) en digitale 

economie. In het Akkoord van Groningen ontwikkelen we ons in metropoolregio Groningen als mainport van 

Nederland en zetten stevig in op verdere versterking van ons kennis- en innovatie-ecosysteem, in 

bovengenoemde sectoren.   

 

We willen gezamenlijk met kennisinstellingen, bedrijven en medeoverheden in de regio koploper worden in de 

eiwit- en voedseltransitie. In Europa lopen we als Noord-Nederland voorop in de waterstofeconomie, een 

belangrijk onderdeel van de energietransitie. In de regio blijven we ons daarom inzetten om onze positie als 

Hydrogen Valley van Europa te verstevigen, door onze kennispositie uit te bouwen en de waterstofeconomie 

aan te jagen. Op deze thema’s liggen grote kansen voor waardevolle werkgelegenheid in de gemeente en in de 

regio, speciaal voor MBO- en praktijkgeschoolden. 

 

Ook streven we naar een volledig circulaire economie, in alle sectoren, omdat het nodig is dat we ons 

herbezinnen op de relatie met natuur en dieren. We stimuleren circulair ondernemerschap door het (mede-

)organiseren van inspiratiebijeenkomsten voor kennisdeling en verkennen daarbij economische systemen 

waarin groei minder dominant is. We zetten een circulariteitshub op, vergroten bewustwording over 

afvalscheiding en zorgen voor voldoende voorzieningen daartoe. Daarnaast stimuleren we ondernemen met 

impact door reguliere ondernemers te helpen impactvoller te ondernemen, bestaande impactondernemers te 

ondersteunen en impactvol in te kopen. 

 

We voeren de uitvoeringsagenda’s uit conform de aanpakken Strategie Werklocaties en Ruimte voor Retail. In 

het voorjaar van 2023 stellen we de nieuwe uitvoeringsagenda van het economische programma (Economische 

Agenda 2023-2026) vast. 

 

Mobiliteit 

We kiezen in Groningen voor een 'doorwaadbare' stad, bij voorkeur met gezonde bewegingsvormen: te voet of 

met de fiets. Bovendien streven we naar een transitie naar minder, ruimte-efficiënt, schoon en gezond vervoer. 

Dit doen we conform ons Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare Stad 2022-2026, een van de concrete 

uitwerkingen van de Mobiliteitsvisie. 

 

Om duurzame mobiliteit te stimuleren gaan we in 2023 door met het (data gestuurd) plaatsen van laadpalen. 

Ons streven hierbij is te komen tot een gemeentedekkend netwerk in 2025. We stimuleren deelmobiliteit door 

te blijven inzetten op deelfietsen en te beginnen aan een pilot met elektrische deelbakfietsen in 2023. Verder 
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werken we toe naar een geheel emissievrije zone voor binnenstadslogistiek conform onze Visie Stadslogistiek. 

Daarnaast voeren we nieuwe vergunningen in voor het aanbieden van deelauto’s.  

 

Om de groei van de gemeente op te vangen is een schaalsprong in het Openbaar Vervoer nodig. We stellen een 

Routekaart OV 2040 op waarin we aangeven hoe het openbaar vervoer in Groningen er op de langere termijn 

uit moet gaan zien om de beoogde reizigersgroei te kunnen opvangen. 

 

We verbeteren ons regionale fietsnetwerk met de voorbereiding en realisatie van nieuwe fietspaden als 

onderdeel van de Doorfietsroutes Leek-Groningen, Assen-Groningen, Zuidlaren-Haren (vanaf de Jachtlaan) en 

het laatste stukje Ten Boer-Groningen. Ook verbeteren we ons lokale fietsnetwerk in 2023 met het 

voorbereiden en realiseren van nieuwe fietsstraten (Kerklaan in Groningen, Helperzoom Noord en Korreweg). 

We werken onverminderd door aan de realisatie van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug.  

 

In 2023 continueren we de werkzaamheden aan de ombouw van de Zuidelijke Ringweg en gaan we verder met 

de planvorming voor het ongelijkvloers maken van de Westelijke Ringweg. Dit doen we om de doorstroming en 

de betrouwbaarheid voor het verkeer te verbeteren, maar ook de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit rondom 

de ringweg zelf. Op nationaal niveau blijven we ons sterk maken voor de uitvoering van het Deltaplan voor het 

Noorden. 

 

Kwaliteit van de leefomgeving 

Groningen wil klimaatbestendig zijn in 2050. We zitten niet stil en zorgen dat we om kunnen gaan met situaties 

van meer hitte, droogte en hevigere regenval. De uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen, het 

Groninger Water- en Rioleringsplan en het Groenplan Vitamine G vormen de basis voor een klimaatbestendige 

gemeente. We versterken de gemeentelijke ecologische structuur en hanteren op meer plekken ecologisch 

beheer. Verder zoeken we naar betere manieren om met dieren om te gaan, geven uitvoering aan de Nota 

Dieren en werken we aan beleid op exoten. 

 

In een groeiende gemeente wordt het van steeds groter belang om zorgvuldig om te springen met de openbare 

ruimte. Deze wordt groener, klimaatbestendiger, prettiger om te verblijven en veiliger, kortom leefbaarder. 

Leefbaarheid is de kern van onze Omgevingsvisie, van ons Groenplan en van de Leidraad Openbare Ruimte. In 

de wijk- en dorpsvernieuwingen voegen we via herinrichtingsprojecten meer groen en meer ruimte toe om 

elkaar te ontmoeten, te spelen en te recreëren. In de geest van de Leidraad Openbare Ruimte worden dit jaar 

tal van projecten gestart of afgerond. Denk aan de aanpak van de Grote Markt, het Kattendiep en omgeving, 

het Schouwburgplein en de herinrichting van straten in Selwerd-Zuid. 

 

Via herinrichtingsprojecten en wijkvernieuwing leggen we extra groen aan door circa 1.000 bomen te planten 

en de openbare ruimte te ontstenen. We werken aan wateroverlastsituaties en brengen de risico’s met 

betrekking tot droogte in beeld. Er is behoefte aan een integrale kijk op een duurzame straat en wijk: daarbij 

zoeken we de samenwerking en de koppelkansen met energietransitie en circulariteit. Inwoners kunnen sinds 

dit jaar voor alle tips, initiatieven en regelingen ten aanzien van duurzaamheid terecht op 

www.duurzaamgroningen.nl. 

 

Gezondheidsverschillen, biodiversiteit en klimaat vragen ook om maatregelen vanuit de voedselstrategie en de 

landbouw. We ontwikkelen een landschapsbiografie om de verschillende opgaven en kansen in het landelijk 

gebied te verkennen, zoals de behoefte aan meer natuur en kortere ketens op het gebied van voedsel. In de 

Voedselagenda hebben we onze koers uitgestippeld. Met het Horizon 2020-project FOOD TRAILS versterken 

we de voedselsystemen door ze duurzamer, gezonder en inclusief te maken en de keuze voor gezond voedsel 

gemakkelijker te maken. Om van plantaardig eten een gewoonte te maken in onze gemeente, verkennen we 

samen met het onderwijs en bedrijfsleven de opzet van een strategie voor de eiwittransitie. 

 

http://www.duurzaamgroningen.nl/
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Duurzaamheid 

Groningen wil CO2-neutraal zijn in 2035. We werken volgens de uitgangspunten van de Routekaart Groningen 

CO2-neutraal 2035 uit 2018. Er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom de energietransitie waardoor de 

routekaart geactualiseerd dient te worden. We verwachten in de eerste helft van 2023 de routekaart 

geactualiseerd te hebben, hiermee geven we verdere invulling aan de benodigde versnelling in deze transitie. 

Op Europees niveau worden passende financieringsregelingen ontwikkeld zoals het Just Transition Mechanism 

en het Just Transition Fund. Op landelijk en provinciaal niveau ondersteunt de overheid met subsidies 

(Nationaal Groeifonds). We hebben voor beide regelingen een aanvraag ingediend. 

 

Met onze wijkgerichte aanpak ontwikkelen we de warmtetransitie door. In 2023 breidt WarmteStad het 

warmtenet verder uit in Selwerd. Met de aanleg van een doorsteek onder het Reitdiep door wordt ook gestart 

met aansluiten van flats in Vinkhuizen. Op verschillende plekken in Noordwest gaan we grondgebonden 

woningen aansluiten op het warmtenet onder de noemer Buurtwarmte en worden in 2023 in Selwerd-Zuid de 

eerste woningen op het warmtenet aangesloten. In Selwerd-West is het participatietraject opgestart en  we 

treffen voorbereidingen in Paddepoel. Zo is de energietransitie een belangrijke motor van de wijk- en 

dorpsvernieuwing. We werken verder aan duurzame energieopwekking bij Roodehaan en Meerstad-Noord. De 

opbrengsten komen ten goede aan omwonenden en het Fonds Energietransitie.  

 

Naast het opwekken van duurzame energie is energie besparen ook van groot belang. Ook in 2023 

ondersteunen we inwoners bij het verduurzamen van de woningen, met extra focus op isolatie. We geven het 

portaal Duurzaam Groningen een duidelijke en zichtbare plek in de wijkaanpak met kwalitatief goede, 

onafhankelijke adviezen. We plegen extra inzet in de wijken waar dit het hardste nodig is. Daarnaast werken 

we intensief samen met de woningcorporaties en adviseren bedrijven via Groningen Werkt Slim. Ook in ons 

eigen vastgoed zetten we in op verduurzaming via de Gresco. 

 

Spoor 3: Gelijke kansen voor alle Groningers 

 

Onderwijs 

In de afgelopen jaren heeft de coronapandemie effect gehad op de ontwikkeling van alle kinderen in onze 

gemeente. Dit heeft geleid tot leer- en ontwikkelingsachterstanden bij een deel van hen. Het Rijk heeft daarom 

het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. Deze aanpak hebben we vastgelegd in “De tijd zal het leren, 

het herstelprogramma onderwijs Gemeente Groningen” en het bijbehorende uitvoeringsplan. 

 

Om gelijke kansen voor kinderen te creëren, worden veel activiteiten doorontwikkeld. Zo blijven we inzetten 

op de voor- en vroegschoolse educatie, zowel op kwaliteit als bereik van de doelgroep. In het oog springend is 

de uitrol van de verlengde schooldag. Het aantal pilots breidt gestaag uit en de inhoud krijgt steeds verder 

vorm. Ook met betrekking tot het Maatschappelijk Akkoord blijven we relevante stappen zetten. Met dit 

Akkoord hebben wij de ambitie om samen met partners in het onderwijs en kinderopvang segregatie tegen te 

gaan en sociale inclusie te bevorderen. 

 

In 2023 blijven we intensief investeren in de functie van de brugfunctionaris, een onmisbare spil tussen 

onderwijs en gezinnen die een extra steun in de rug binnen onze complexe maatschappij nodig hebben. 

Daarom ook investeren we langjarig in goede en duurzame schoolgebouwen die een centrale rol in de wijk 

vervullen. Hiertoe is het traject actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (Gro Up) in gang gezet. 

 

Welzijn, gezondheid zorg en vernieuwing 

Met onze transformatiedoelstellingen werken we in 2023 aan versterking van de toegang tot de jeugdhulp en 

minder inzet van intensieve specialistische jeugdhulp, zodat hulp en ondersteuning dichtbij en rondom het kind 

en gezin beschikbaar is. Deze aanpak noemen wij SAMEN en brengen we onder bij WIJ Groningen. Hiermee 
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beogen we tevens beter grip te krijgen op het aanbod en de financiën. In deze beweging worden wij gesterkt 

door de inhoud van de Hervormingsagenda jeugdhulp van het Rijk.  

 

Voor huishoudens die ondersteuning (nodig) hebben vanuit meerdere domeinen of voorzieningen, versterken 

en borgen we de werkwijze van het Doorbraaknetwerk Groningen, hiermee geven we zorgmedewerkers de 

ruimte en faciliteren hen om op creatieve wijze buiten de gebaande paden te denken en verbindingen te 

leggen tussen zorg, werk, inkomen, onderwijs en veiligheid. Met deze doorbraakmethode gaan we in 2023 

investeren in creatieve vormen van maatwerk. We gaan door met het zoeken naar mogelijkheden voor het 

ontschotting budgetten en activiteiten om onze inwoners nog beter te kunnen ondersteunen. 

 

Binnen onze gemeente zien we grote verschillen in levensverwachting en gezonde jaren. Deze verschillen 

willen we verkleinen. Het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid blijft dus ook in 2023 een belangrijke 

plaats in ons beleid houden. Daarom versterken we in 2023 onder andere ons netwerk rond geboortezorg en 

zetten we in op agendering en wijkspecifieke invulling van Kansrijke start. Groningen wil voorloper blijven op 

het gebied van gelijke rechten, inclusie en acceptatie van LHBTQIA+. Vanuit onze Diversiteitsagenda 2.0 zetten 

we ons ook in 2023 in op een samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen, zonder zich achtergesteld, 

buitengesloten of gediscrimineerd te voelen. 

 

We gaan in 2023 verder met het versterken van onze Sociale Basis. Dit doen we in onze sociale 

wijkvernieuwing, maar ook door te investeren in de uitvoering van mantelzorgondersteuning. Daarnaast is de 

veilige leefomgeving een vanzelfsprekend onderdeel van de sociale basis die we willen bieden. Samen met de 

regio voeren we het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis uit met nadruk op het verbeteren van 

ketensamenwerking bij (complexe) casuïstiek. Ook breiden we onze aanpak kindermishandeling uit, door meer 

ondersteuning te bieden bij het signaleren van mogelijke kindermishandeling. We investeren in 

doorontwikkeling van de huidige vormen van maatschappelijke opvang, zodat opvang en begeleiding op maat 

geboden kan worden.  

 

Er wordt in Nederland een groot beroep gedaan op gemeenten om vluchtelingen en mensen uit de asielketen 

op te vangen. De gemeente Groningen is zich, als onderdeel van de regio waar de grootste problemen zijn, als 

geen ander bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Groningen zal zich maximaal blijven 

inspannen om mee te werken aan de ontlasting van het asielsysteemen aan de opvang van Oekraïners. Omdat 

dit wel een grote druk legt op de organisatie, zijn we voornemens een programma nieuwkomers op te zetten, 

waarmee de organisatie efficiënt en snel kan meebewegen met de vraag en aanbod van nieuwkomers. 

 

Sport en bewegen 

Sport werkt verbindend en is een belangrijk onderdeel van ons gezondheids- en preventiebeleid. Wij willen dat 

sport en bewegen toegankelijk en inclusief is. Iedereen, ongeacht opleiding, inkomen, achtergrond of leeftijd, 

moet kunnen sporten en bewegen. Sport en bewegen dragen bij aan een sterke samenleving én 

maatschappelijke waarden, waardoor iedereen kan meedoen, ontmoeten en plezier kan beleven. Investeren in 

sport betekent investeren in een gezonde toekomst. Via het programma Bslim4 zetten we daarom in op 

bewegingsonderwijs en buursportcoaches en versterken we deze inzet als onderdeel van de verlengde 

schooldag. We continueren het Jeugdfonds Sport & Cultuur en blijven de Sport- en Cultuurhopper inzetten. 

Ook gaan we verder met het Volwassenfonds voor Sport en Cultuur, gestart in 2022, omdat we zien dat de 

behoefte groot is en deze naar verwachting alleen maar toe zal nemen.  

 

De mogelijkheden voor sport en bewegen worden in gebiedsontwikkelingen vanaf het begin meegenomen. Een 

groeiende gemeente vraagt namelijk om meer sportvoorzieningen. In lijn met het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs kijken we naar mogelijkheden voor vervanging en uitbreiding van sportaccommodaties voor 

Bewegingsonderwijs en Binnensport. Tevens maken we een plan voor de uitbreiding van sportcapaciteit in 

Meerstad en omgeving om aan de groeiende vraag aan (voetbal)sport te kunnen voldoen. Vanuit de middelen 
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voor de Bewegende Stad blijven we samen met initiatiefnemers sport- en beweegplekken in de openbare 

ruimte ontwikkelen. In 2023 werken we verder aan de ontwikkeling van onder andere skateparks in het 

Stadspark en in Haren, een samenspeelplek in het Noorderplantsoen en een MTB skillspark in Meerstad. 

Binnen de ontwikkeling van de Vitaliteitscampus Kardinge werken we aan een gebiedsvisie, waarin het nieuwe 

Sportcentrum Kardinge een belangrijke plaats inneemt.  

 

Cultuur 

De culturele sector is zich aan het herpakken sinds de grootste coronagolven voorbij zijn. Mede door onze 

steunpakketten zijn er geen culturele instellingen omgevallen, maar de gevolgen zijn nog overal te merken. Op 

dit moment zijn de bezoekersaantallen langzaam aan het terugveren in de goede richting, maar ze zijn nog lang 

niet op het niveau van 2019. Personeel en vrijwilligers zijn bijna niet te vinden en ook de vooruitzichten van 

Corona blijven voor deze sector ongewis. 

 

Wij willen dat iedereen, van jong tot oud, de kans krijgt om in aanraking te komen met kunst en cultuur; zowel 

het ervaren als ook het zelf maken ervan. Daarom gaan we door met een uitbreiding van het cultuurmenu 

binnen het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Ook continueren we de regelingen Cultuureducatie 

met Kwaliteit en het Volwassenenfonds voor Cultuur en faciliteren en ondersteunen we de Wijk de Wereld, in 

2023 georganiseerd in Lewenborg.   

 

We hebben voor 2023 en 2024 middelen gereserveerd om de Fair Practice Code verder te implementeren. 

Samen met de provincie, andere overheden en de culturele sector werken we instrumenten uit om de aanpak 

in te voeren en volgen hierbij de landelijke streefdatum van 1 januari 2025.  

 

Door de grote druk op de vastgoedmarkt staat ook de huisvesting van kunstenaars, makers, creatievelingen en 

andere maatschappelijke initiatieven onder druk. We werken de Aanpak Broedplaatsen in 2023 uit tot concrete 

voorstellen om het aanbod huisvesting op peil te houden. Ook werken we verder aan de huisvestingsplannen 

voor de Nieuwe Poort, de herontwikkeling van VRIJDAG en de verbouwplannen voor MartiniPlaza. Tot slot 

blijven we in 2023 met de sector, Kunstraad, provincie en Rijk in gesprek over de rijksgelden rondom het 

herstel na corona en de aanloop naar de nieuwe cultuurnota 2025-2028.   

  

Spoor 4: Samen maken we Groningen 

 

Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 

Iedereen verdient gelijke kansen. We willen de ongelijkheid binnen de gemeente, tussen en binnen de wijken 

aanpakken en de kloof met grote verschillen in toekomstsperspectief en gezondheid tussen onze inwoners 

dichten. Om dat mogelijk te maken moet de bestaanszekerheid van achterblijvende groepen worden versterkt 

en ieder in de gelegenheid worden gesteld om mee te doen. We zien in de noordelijke wijken van de stad grote 

verschillen in toekomstperspectief en gezondheid ten opzichte van de andere wijken. Het is daarom van groot 

belang dat we daar de fysieke én sociale wijkvernieuwing als één samenhangend geheel op volle kracht 

voortzetten en een start maken met de uitbreiding naar andere wijken. We hiervoor een sterke 

maatschappelijke coalitie vormen met onze partners in de wijkaanpak. We zetten de wijkvernieuwing in De 

Wijert, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en Selwerd onverminderd voort. Zo starten we in 2023 in 

samenwerking met de Huismeesters met de concrete sloop en daaropvolgende nieuwbouw van ruim 280 

woningen in de Wijert, wordt het Warmtenet in Selwerd verder uitgebreid en gekoppeld aan het groener 

maken van de wijk en starten we met de uitvoering van de wijkaanpak in Lewenborg waar we dit jaar een plan 

voor hebben gemaakt. In de noordelijke wijkvernieuwingswijken willen we daarnaast het onderhoudsniveau 

naar een hoger niveau tillen, in samenhang met de beweging naar ecologisch beheer. 

 

Tegelijkertijd schalen we de aanpak op naar de andere Noordelijke wijken, waarmee de wijkvernieuwing wordt 

verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, Oosterparkwijk en dus ook Lewenborg. Maar elke wijk of dorp is anders, 



11 
 

daarom leveren we maatwerk, met hulp van de gelden uit de Regio Deal Groningen Noord/Nationaal 

Programma Leefbaarheid en Veiligheid en het Nationaal Programma Groningen.  

 

We werken met verschillende vormen van samenwerking en zeggenschap om de wijk- en dorpsdemocratie en 

het vertrouwen in de overheid en elkaar te versterken. We gaan in 2023 door met de drie pilotprojecten in 

Hoogkerk, de Rivierenbuurt en de dorpen Onnen, Noordlaren en Glimmen. Hierbij oefenen we met het 

Gronings Model, een stapsgewijs gespreksmodel om met inwoners in gesprek te gaan over invloed en 

zeggenschap op (thema’s in) hun wijk of dorp, om te ontdekken welke invloeds- en samenwerkingsvorm daar 

het beste bij past. 

 

Dienstverlening en organisatie 

Onze inwoners en ondernemers zien één gemeente en willen ook één gemeente ervaren, mét moderne 

dienstverlening en technologie die kansen biedt om antwoorden te vinden op de cruciale vragen van deze tijd. 

In 2023 willen we dit streefbeeld verder realiseren door te investeren in de technische integraties tussen 

systemen en door te bouwen aan een toegankelijke en inclusieve inrichting van onze digitale dienstverlening. 

De afgelopen periode zijn we hard aan de slag geweest met MijnGroningen, ons nieuwe 

dienstverleningsportaal dat we in het voorjaar van 2023 openstellen voor inwoners, waarbij het aanbod van 

producten stap voor stap groeit.  

 

Ook binnen de organisatie is samenwerken en investeren van essentieel belang: Groningen maken we samen. 

Een goede kwaliteit van onze organisatie en bedrijfsvoering die op orde is, is daarbij randvoorwaardelijk. De 

openstaande bezuinigingsopgave op de organisatie schrappen we. In plaats daarvan kiezen we ervoor om te 

investeren in verbeteringen op het gebied van digitale veiligheid en noodzakelijke vervanging van apparatuur 

en software. Ook op het gebied van medezeggenschap, het verbeteren van de interne beheersing, innovatie 

van financiën en sociaal en innovatieve inkoop werken we aan een toekomstbestendige en effectieve 

bedrijfsvoering. Vanuit ons netwerk blijven we actief zoeken naar Europese projectkansen- en fondsen, 

hiermee richten we ons op een verdere uitbreiding van ons Europese netwerk. We investeren in onze 

lobbyfunctie, omdat dit expertises zijn die belangrijk zijn om veel van onze beleidsdoelen te bereiken. Vanuit 

die gedachte zullen wij de komende jaren regelmatig in Den Haag en Brussel te vinden zijn om de opgaven die 

we in Groningen hebben, en de kansen die we zien, onder de aandacht te brengen. 

 

Kerngegevens van de gemeente  

Voor kerngegevens over de gemeente verwijzen we u naar de Basismonitor, vindbaar op https://basismonitor-

groningen.nl/ 

 

 

Financieel perspectief 

In deze begroting is het coalitieakkoord financieel vertaald. De komende jaren investeren we fors in 

oplossingen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij we een sluitend financieel perspectief 

presenteren voor de periode 2023-2026. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we in een (financieel) onzekere 

tijd leven. De coronacrisis heeft voor veel huishoudens, instellingen en bedrijven ingrijpende gevolgen gehad 

en de oorlog in Oekraïne brengt opnieuw grote onzekerheid met zich mee. De energieprijzen stijgen, de rente 

loopt op en bouw- en grondstofkosten nemen hard toe.  

 

Dit heeft ook gevolgen voor de gemeente Groningen. De gestegen rente en prijzen hebben we meegenomen 

voor zover we ze nu kunnen inschatten. Het risico op een verdere rentestijging is groot. De gevolgen van de 

hoge energieprijzen zijn door de dagelijks fluctuerende prijzen, op dit moment niet in te schatten. In de tweede 

helft van 2023 leggen we de energieprijzen opnieuw vast. Dit kan leiden tot fors hogere energielasten. We 

maken een actieplan om te komen tot energiebesparing.  

 

https://basismonitor-groningen.nl/
https://basismonitor-groningen.nl/
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Er is ook veel onzekerheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds na 2025. Het Rijk heeft de algemene 

uitkering in 2026 fors verlaagd, zonder dat daar voor gemeenten iets tegenover staat. Deze verlaging werkt 

door in de jaren na 2026. Ook houdt het Rijk nog vast aan de opschalingskorting vanaf 2026. Voor Groningen 

betekent dit een extra korting van 10,8 miljoen euro. Samen met VNG blijven we met het Rijk in gesprek over 

een toereikend budget voor gemeenten voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Het kabinet heeft 

toegezegd in de septembercirculaire 2022 meer duidelijkheid te geven over de ontwikkeling van de algemene 

uitkering en de invoering van een nieuwe financieringssystematiek na 2026. In de septembercirculaire 2022 

wordt voor gemeenten in 2026 eenmalig 1 miljard euro extra beschikbaar gesteld. Voor Groningen gaat het om 

circa 15 miljoen euro. Het Rijk geeft nog geen duidelijkheid over de jaren daarna. De septembercirculaire is niet 

verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. 

 

Tot slot zijn de maatschappelijke opgaven voor de gemeente groot. We willen de publieke regie versterken 

door onder andere de oprichting van een woonbedrijf en een energiebedrijf. Hiermee willen we zorgen voor 

meer betaalbare huur- en koopwoningen en willen we de energietransitie verder op gang brengen. Om in 

aanmerking te komen voor externe middelen zijn cofinancieringsmiddelen nodig om te kunnen profiteren van 

externe middelen. Ook moeten we nieuwe leningen aantrekken voor de financiering van investeringen en 

hebben we een aantal grote opgaven die oplopen na 2026, zoals een nieuw muziekcentrum, 

onderwijshuisvesting, binnensport accommodaties en fietsenstallingen in de binnenstad.  

 

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat de financiële positie op orde is en blijft. Om de 

gemeentefinanciën toekomstbestendig te houden is het belangrijk dat de begroting voldoende flexibel is om in 

te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Dit geeft ons enerzijds ruimte om risico’s en 

onzekerheden op te vangen maar biedt anderzijds ook mogelijkheden voor dekking van toekomstige opgaven.  

 

Daarom hebben we in de ontwerpbegroting 2023 de behoedzaamheidsbuffer, waarmee is gerekend in het 

coalitieakkoord, in stand gehouden. Bij het opstellen van het coalitieakkoord hebben we de algemene uitkering 

(het accres) met 20% verlaagd omdat het risico groot is dat de uitgaven van het Rijk achterblijven bij de 

verwachtingen in het regeerakkoord. Dit zou ook leiden tot een verlaging van de algemene uitkering aan 

gemeenten. Inmiddels heeft het Rijk met gemeenten afgesproken dat de algemene uitkering voor de jaren 

2022-2025 wordt vastgeklikt op de standen van meicirculaire 20221. Daarmee vervalt het risico op een lagere 

algemene uitkering voor deze jaren.  

De behoedzaamheidsbuffer voor de jaarschijven 2023-2025 is: 

 

 
 

Gelet op de toekomstige opgaven, risico’s en onzekerheden willen we ons voorbereiden op een scenario 

waarbij de Rijksinkomsten na 2025 daadwerkelijk achterblijven en de economische omstandigheden de 

komende jaren (verder) verslechteren. We starten met het in kaart brengen van het meerjarige effect van de 

opgaven uit het coalitieakkoord op de ontwikkeling van de financiële positie en het weerstandsvermogen. Dit 

geeft inzicht in de robuustheid van de gemeentefinanciën. Vervolgens onderzoeken we welke mogelijkheden 

er zijn om keuzes te maken, bezien vanuit de maatschappelijke opgave en rol van de gemeente.  

 

Financieel perspectief 2023-2026 

In de ontwerpbegroting presenteren we voor de jaren 2023-2026 een sluitend financieel perspectief. Het 

financiële perspectief voor de komende jaren is verbeterd ten opzichte van de stand uit het coalitieakkoord en 

is als volgt:  

 

 
1 De algemene uitkering wordt in 2023-2025 nog wel geïndexeerd voor een stijging van lonen en prijzen. 

2023 2024 2025

Buffer in meerjarenbeeld door behoedzame raming gemeentefonds 7.100 12.000 15.300



13 
 

 
 

In de jaren 2023-2026 is sprake van een voordelig saldo van 9,3 miljoen. Deze ruimte ontstaat vooral door een 

toename van de algemene uitkering in de jaren 2023-2025 als gevolg van het verwerken van de afspraken uit 

het regeerakkoord. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2022 van 

het Rijk, waarbij we, zoals we hiervoor al hebben toegelicht, rekening houden met een behoedzaamheidsbuffer 

van 20%. De voordelige en nadelige saldi in de jaarschijven 2023-2026 worden verrekend met de algemene 

reserve.  

 

Over de periode 2023-2026 hebben we een overschot, maar in de in de jaarschijf 2026 laten we vooralsnog een 

tekort zien van 15,4 miljoen. Dit tekort loopt door in de jaren na 2026. Dit is het gevolg van de forse structurele 

verlaging van de algemene uitkering vanaf 2026. Met de extra middelen uit de septembercirculaire van circa 15 

miljoen in 2026 vervalt het tekort in 2026. Over de middelen na 2026 moet het Rijk nog duidelijkheid geven. 

We gaan ervan uit dat we ook na 2026 extra middelen zullen krijgen.  

 

Weerstandsvermogen 

In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we de het niveau van het weerstandsvermogen in stand 

willen houden, ook gelet op de grote opgaven in de komende jaren. Uit de actualisatie van het 

weerstandsvermogen in de ontwerpbegroting 2023 blijkt dat het weerstandsvermogen zich positief ontwikkelt. 

Zowel de ratio weerstandsvermogen als het aandeel reserves nemen toe.  

 

 
 

Voor 2023 komt de ratio uit op 128%. In 2025 is sprake van een hoge uitschieter met 152% omdat het 

voordelige saldo in 2025 wordt toegevoegd aan de algemene reserve en daarmee wordt meegerekend in het 

weerstandsvermogen. In 2026 is het nodig om het tekort van 15,4 miljoen weer te onttrekken aan de 

algemene reserve. Per saldo voegen we over de vier jaarschijven 9,3 miljoen toe aan de algemene reserve. Het 

aandeel reserves in het weerstandsvermogen ligt boven de streefwaarde van 50%. 

 

Overzicht financieel perspectief 2023-2026 2023 2024 2025 2026

Intensiveringen

Intensiveringen ontwerpbegroting 2023 -53.183 -57.545 -54.415 -56.946 

sparen voor oplopende intensiveringen na 2026 -1.000 -2.000 

Totaal intensiveringen ontwerpbegroting 2023 -53.183 -57.545 -55.415 -58.946 

Dekkingsbronnen

Ruimte meerjarenbeeld 2023-2026 40.618 58.639 73.593 40.314

Verhogen reclamebelasting 0 350 350 350

Stelselwijziging BTW op investering in rioolheffing 810 770 730 690

Besteedbaar rekeningresultaat 2021 4.363

Verwacht rekeningresultaat 2022 (deels) 5.000

Rijksmiddelen reintegratie (relatie intensivering armoede en 

schuldhulpverlening

1.120 2.240 2.240 2.240

Totaal dekkingsbronnen 51.911 61.999 76.913 43.594

Saldo ontwerpbegroting 2023 -1.272 4.455 21.499 -15.352 

Toevoeging aan de algemene reserve 0 4.455 21.499 0

Onttrekking aan de algemene reserve 1.272 0 0 15.352

Eindsaldo ontwerpbegroting 2023 0 0 0 0

Weerstandsvermogen 2023 2024 2025 2026

Ratio weerstandsvermogen ontwerpbegroting 2023 128% 128% 152% 137%

Ratio weerstandsvermogen gemeenterekening 2021 122% 121% 126% 126%

Verbetering t.o.v. gemeenterekening 2021 6% 7% 26% 11%

Aandeel reserves / benonigd weerstandsvermogen 61% 67% 92% 77%
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Het weerstandsvermogen verbetert ook ten opzichte van de rekening 2021. De verbetering van de ratio 

weerstandsvermogen komt vooral door een verlaging van de risico’s. Het risico bij de zorgkosten is verlaagd als 

gevolg van gerealiseerde taakstellingen in 2022 en duidelijkheid van het Rijk over de meerjarige ontwikkeling 

van het budget voor jeugdhulp. Ook het risico bij het realiseren van de openstaande bezuinigingstaakstellingen 

schatten we lager in dan bij de gemeenterekening 2021. Aan de andere kant neemt het risico bij 

grondexploitaties toe.  

 

In het weerstandsvermogen houden we geen rekening met de behoedzaamheidsbuffer, vooral omdat we geen 

goede inschatting kunnen maken van de onderliggende risico’s en we de risico’s dus ook niet (volledig) kunnen 

opnemen in het weerstandsvermogen. Als we de buffer wel meenemen geeft dit een vertekend beeld van het 

weerstandsvermogen. 
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Kerngegevens 
De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het 

betreffende cijfer nog niet bekend is. 

 

Inwoners 
Begroting 

2021 

Rekening 

2021 

Begroting 

2022 

Beoogd 

2023 

Aantal inwoners 239.183 234.957 239.740 242.027 

% jongeren (0 t/m 19 jaar) 19,3% 18,2% 19,2% 19,1% 

% middengroep (20 t/m 64 jaar) 65,5% 66,5% 65,5% 65,4% 

% ouderen (65 jaar en ouder) 15,0% 15,3% 15,3% 15,5% 

 

Ruimtelijke kerngegevens  
Begroting 

2021 

Rekening 

2021 

Begroting 

2022 

Beoogd 

2023 

Oppervlakte gemeente (in ha) 19.795 19.975 19.795 19.795 

% binnenwater 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 

% Functiemenging - 57,6% - - 

Lengte van de wegen (km) 1.215 1.215 1.215 1.215 

 

Woningvoorraad 
Begroting 

2021 

Rekening 

2021 

Begroting 

2022 

Beoogd 

2023 

Aantal woningen 118.596 119.889 121.396 123.396 

% huurwoningen 58% 62% 58% 59% 

% koopwoningen 42% 38% 42% 41% 

Gemiddelde WOZ-waarde 220.000 253.160 220.000 275.000 

 

Financieel (in euro's) 
2021 

(realisatie) 

2022 

(Begroting) 

2023 

(Beoogd) 

Totaal lasten 1.165.308.000 1.099.854.000 1.190.508.000 

Rekeningresultaat 60.548.000 - - 

Omvang algemene egalisatiereserve (AER) 50.925.000 48.977.000 50.019.000 

Ratio weerstandsvermogen 128% 127% 128% 

Inkomsten gemeentefonds 618.382.000 594.938.000 668.831.000 

Opbrengst belastingen (totaal) 112.493.000 116.059.051 125.085.258 

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) 95.306.000 97.940.928 105.587.418 

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB) 134.000 132.000 137.000 

Opbrengst hondenbelasting 1.217.000 0 0 

Opbrengst logiesbelasting 545.000 2.274.273 2.474.273 

Opbrengst precariobelasting 1.272.000 1.198.843 1.350.000 

Opbrengst parkeerbelasting 14.019.000 14.513.007 15.536.567 
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Programma's 

• Economie en Ruimte 

• Leefomgeving en Veiligheid 

• Vitaal en Sociaal 

• Dienstverlening en Bestuur 
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Programma 1: Economie en Ruimte 
Binnen het overkoepelende programma Economie en Ruimte blijven wij samen met onze partners investeren 

in structuurversterkende maatregelen, waarmee we ondernemers en instellingen, initiatiefnemers en inwoners 

tevens perspectief geven en herstelmogelijkheden bieden tijdens en na de Coronacrisis. Deze 

structuurversterkende maatregelen zijn gerelateerd aan onze lange-termijn-opgaven op het gebied van 

economische ontwikkeling, werkgelegenheid en woningbouw. Als kennisgemeente bij uitstek werken we 

binnen het Akkoord van Groningen met onze kennisinstellingen aan de speerpuntsectoren energietransitie, 

digitalisering en gezondheid.  

 

We proberen de juiste randvoorwaarden te creëren voor economische groei, een voldoende en evenwichtige 

woningvoorraad met kwaliteit binnen de gemeente en in wijk en dorp, alsmede een toekomstbestendige 

gemeente. We spelen daarbij in op bestaande trends en ontwikkelingen en weten de kansen in Europees en 

nationaal verband te benutten. Denk daarbij aan het Just Transition Fund, het Klimaatakkoord, de Woondeal 

en Stedelijke Vernieuwingsbudgetten waaronder het Volkshuisvestingsfonds. Voor de gewenste schaalsprong 

zijn investeringen in de bereikbaarheid op (inter)nationale schaal en de geplande investeringen in het stedelijk-

regionaal verkeer- en vervoersysteem in combinatie met een aangescherpt mobiliteitsbeleid gericht op het 

gebruik van duurzame vervoersalternatieven onontbeerlijk. Dit mobiliteitsbeleid, met een focus op gezonde 

beweging per fiets of te voet draagt tegelijkertijd nadrukkelijk bij aan de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving. 

 

De gemeente staat voor een economie die bijdraagt aan welvaart en welzijn van haar inwoners. Een goed 

functionerende economie biedt inwoners werk en inkomen. Daarmee is er een wenkend perspectief op een 

blijvende brede welvaart en welzijn. Een baan geeft financiële zekerheid, zorgt voor sociale contacten en leidt 

tot positieve eigenwaarde. Het gaat om een beleving van welvaart die niet alleen gewaardeerd wordt op wat 

inwoners nu belangrijk vinden, maar ook zodanig dat volgende generaties van eenzelfde niveau van welvaart 

kunnen genieten als de huidige generatie. Wij willen iedereen die graag in onze gemeente wil (blijven) wonen 

een plek bieden. Daar hoort een voortreffelijk woon- en leefklimaat bij: betaalbaar, duurzaam en van hoge 

kwaliteit. De krapte op de woningmarkt blijft voorlopig bestaan. We blijven daarom de komende jaren in 

recordtempo kwalitatief hoogwaardige woningen bijbouwen en onze wijken en dorpen vernieuwen. We 

werken aan toekomstbestendige wijken met duurzame woningen voor alle inkomens- en leeftijdsgroepen, met 

daaromheen een leefbare, gezonde en groene openbare ruimte.  

 

Om een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn is een goede bereikbaarheid randvoorwaardelijk. 

Daarbij staat de bereikbaarheid van de economische kerngebieden (binnenstad, stationsgebied, Universitair 

Medisch Centrum Groningen, Zernike Science Park, Europapark/Kempkensberg en Martiniziekenhuis en 

omgeving) vanuit stad en regio voorop. Uitgangspunt van ons verkeersbeleid is 'te voet, met de fiets of het 

openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet'. In Groningen gebruiken veel inwoners de fiets, mede 

dankzij de korte afstanden in de compacte stedelijke omgeving en het goede fietsklimaat. Voor het gebruik van 

openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met het gebruik van Park+Ride (P+R), is veel draagvlak. We 

verbeteren de leefkwaliteit van onze wijken door de openbare ruimte anders in te richten en de dominantie 

van de auto terug te dringen. Omdat onze gemeente een centrumfunctie heeft voor werkgelegenheid, 

onderwijs, cultuur en zorg in een regio die verder weinig verstedelijkt is, blijft de bereikbaarheid van Groningen 

met de auto belangrijk. 

 

Deelprogramma's 

Het programma Economie en ruimte bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

• Economie en werkgelegenheid  

• Mobiliteit 
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• Wonen 

 

Begroting in één oogopslag 

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten en baten van de deelprogramma’s opgenomen voor de begroting 

2023. Ter vergelijking is ook de jaarschijf van de begroting 2022 opgenomen. 

Een toelichting op deze cijfers kunt u vinden in het onderdeel financiën opgenomen onder elk deelprogramma.  

 

 

Deelprogramma 1.1: Economie en werkgelegenheid 
Groningen groeit de komende jaren hard. De Groningse economie speelt een hoofdrol in onze regio en de 

keuzes van de 6e gemeente van het land hebben grote betekenis voor de brede welvaart in het Noorden, maar 

ook in Nederland als geheel, Noord-Duitsland en op de lange termijn tot in Scandinavië.  We werken samen 

met ondernemers aan een toekomstbestendige economie en we gaan  actief en zorgvuldig regie voeren op 

ruimtelijke ordening. Een omslag in ons economisch denken en doen is nodig, en daarom is economische groei 

voor ons geen doel op zich.  We kiezen voor groene en eerlijke groei, en zetten in op vergroting van de brede 

welvaart. Dit gaat naast economische ontwikkeling over gezondheid van onze inwoners, de kwaliteit van het 

onderwijs, de staat van het milieu, klimaat en onze leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en 

veiligheid. Om de groei van de werkgelegenheid in Groningen te kunnen faciliteren intensiveert de coalitie haar 

inzet op (ruimtelijke) economie en is gelijke kansen voor alle Groningers het uitgangspunt. Samen met alle 

stakeholders, onder andere onderwijs en werkgevers, werken we aan een arbeidsmarkt met ruimte voor een 

duurzame ontwikkeling van talent op alle niveaus. Het belang van MBO- en praktijkgeschoolden daarin wordt 

onmiskenbaar duidelijk gemaakt door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. 

 

We versterken samen met onze partners in Campus Groningen, Ondernemersfonds, bedrijvenverenigingen en 

het Akkoord van Groningen de economische sectoren die zich sterk ontwikkelen en bijdragen aan die brede 

welvaart, zoals digitalisering & ICT en de gezondheidseconomie, waar we in Groningen al sterk in zijn. We 
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willen gezamenlijk met kennisinstellingen, bedrijven en medeoverheden in de regio koploper worden in de 

eiwit- en voedseltransitie. Ook de energietransitie heeft prioriteit en dat vertaalt zich in het bestrijden van de 

klimaatcrisis door minder energieverbruik en meer duurzame energie op onze werklocaties. Op deze thema’s 

liggen grote kansen voor waardevolle werkgelegenheid in de gemeente en in de regio, speciaal voor MBO- en 

praktijkgeschoolden. In Europa lopen we als Noord-Nederland bijvoorbeeld voorop in de waterstofeconomie, 

die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Ook streven naar een volledig circulaire 

economie, in alle sectoren, omdat het nodig is dat we ons herbezinnen op de relatie met natuur en dieren. We 

willen binnen de grenzen blijven van wat onze planeet aankan én binnen de grenzen van wat maatschappelijk 

verantwoord is. Deze speerpunten zullen hun plek krijgen in de wijze waarop we nieuwe bedrijvigheid 

ruimtelijk faciliteren en hoe we ons landbouwbeleid gaan invullen.  

 

We investeren in goed onderwijs, in duurzame en maatschappelijke relevante werkgelegenheid voor iedereen, 

in een bruisende culturele sector met een nieuw muziekcentrum, in evenementen in de binnenstad, op de 

Drafbaan en in het Stadspark en op MartiniPlaza. We stimuleren sport en bewegen door te investeren in 

Kardinge als Vitaliteitscampus. We continueren op onderdelen het herstelprogramma Groningen Vooruit. Op 

die manier versterken we het economische, maatschappelijke en recreatieve profiel van onze gemeente en 

wijk- en dorpscentra voor onze inwoners, bezoekers en bestaande/toekomstige bedrijvigheid. Bedrijvigheid is 

belangrijk voor het creëren van meer werkgelegenheid en een sterkere economie leidt tot meer banen, meer 

eigen regie, participatie door kwetsbare groepen en ruimte voor talentontwikkeling.  

 

Doelen Deelprogramma 1.1: Economie en werkgelegenheid 

Het deelprogramma Economie en werkgelegenheid heeft de volgende doelen: 

• Het creëren en behouden van werkgelegenheid; 

• Het faciliteren van toekomstbestendige economische groei waaronder het huisvesten van de  

werkgelegenheid; 

• Het structureel versterken van het economische, maatschappelijke en recreatieve profiel van onze 

gemeente voor onze inwoners, bezoekers en bestaande/toekomstige bedrijvigheid; 

• Het behouden en versterken van de economische aantrekkelijkheid van onze gemeente. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Effect indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd 

2023 

Totaal aantal arbeidsplaatsen in 

gemeente Groningen 

156.500 

 

161.690 

 

163.873 165.000 

- waarvan aantal banen op 

kantoorlocaties 

29.117 28.589 28.975 29.361 

- waarvan aantal banen op 

bedrijventerreinen  

26.892 28.020 28.398 28.777 

- waarvan aantal banen in de 

binnenstad 

24.519 25.586 25.931 26.277 

- waarvan aantal banen in 

kennisgebied 

19.886 21.521 21.812 22.102 

- waarvan aantal banen in 

gemengd gebied 

527 543 550 558 

- waarvan aantal banen in 

ontwikkelzones 

5.508 5.750 5.828 5.905 
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- waarvan aantal banen in overige 

gebieden 

50.051 51.681 52.379 53.076 

 

Ontwikkeling aantal banen in de 

energie sector 

1.955  2.049 

 

2.000  2.100 

Ontwikkeling aantal banen in de 

ICT sector (digitale economie) 

8.758 

  

8.813 

 

9.250 9.000 

Ontwikkeling aantal banen in Life 

science & Health 

(gezondheidseconomie) 

29.219 

  

30.756 

 

29.000  31.000 

Ontwikkeling aantal banen in de 

creatieve industrie 

6.356 

  

6.642 

 

6.400  6.700 

Aantal toeristische overnachtingen 613.030 (2019)  403.500 (2020) 550.000  600.000  

Bruto vloeroppervlak 

bedrijfsruimte in m2 

1.606.953  1.605.761 1.630.000  1.606.000 

Bruto vloeroppervlak 

kantoorruimte in m2 

1.162.847  1.158.116 1.150.000  1.150.000 

Leegstaand bruto vloeroppervlak 

bedrijfsruimte in % 

2,5%  1,5% Rond de 5%  1,5% 

Leegstaand bruto vloeroppervlak 

kantoorruimte in % 

4,5%  3,5% Rond de 5%  3,5% 

Winkelvloeroppervlakte 

detailhandel in m2 

456.879 469.108 452.500   471.347 

Winkelvloeroppervlakte horeca in 

m2 

70.019  72.296 71.600   74.595 

Winkelvloeroppervlakte diensten 

in m2 

27.686  28.901 27.700   30.003 

Leegstaand winkelvloeroppervlak 

commerciële verkooppunten in % 

6,5%  3,9% 4 – 10%  3,15% 

 

Toelichting effectindicatoren 

Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen: Het totaal aantal arbeidsplaatsen en de uitsplitsing 

naar bedrijventerreinen en kantoren wordt door OIS sinds 2021 in de rapportage 'bedrijvendynamiek en 

werkgelegenheid' op een andere wijze geregistreerd en gerapporteerd. Deze cijfers worden in deze begroting 

achteraf gecorrigeerd. Waar voorheen alleen de categorieën bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de 

effectindicatoren waren opgenomen, worden nu alle categorieën vermeld zodat het totaal optelt tot het totaal 

aantal banen in de gemeente Groningen. Hierdoor zijn de cijfers in de jaarrekening 2021, begroting 2022 en 

begroting 2023 niet meer onderling vergelijkbaar. 

 

Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie): We hebben de prognose voor 2023 ten 

opzichte van 2022 naar beneden bijgesteld door Corona,  de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de 

oorlog in Oekraïne op de arbeidsmarkt. 

 

Ontwikkeling aantal banen speerpuntsectoren: Deze cijfers worden achteraf met terugwerkende kracht 

gecorrigeerd. Hierdoor kunnen er verschillen zijn met de cijfers in de jaarrekening 2021. 

 

Aantal toeristische overnachtingen: De aanlevering van de data over het aantal toeristische overnachtingen 

heeft altijd een jaar vertraging. Door Corona is het aantal reisbewegingen drastisch afgenomen. We 

verwachten dat we in 2023 weer op het niveau van voor Corona zitten.  

 

Leegstand kantoren en bedrijfsruimten: Het ideale leegstandspercentage ligt rond de 5%. Dit wordt de 

frictieleegstand genoemd. Dat zorgt voor voldoende ruimte voor marktdynamiek. In praktijk zien we dat de 
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leegstand ver onder het frictieniveau ligt. Er is sprake van een zeer krappe markt. We verwachten dat dit in 

2023 ook zo is. 

 

Bruto vloeroppervlakte bedrijfsruimten: Het cijfer voor bedrijfsruimten is in 2021 met circa 1.200 m2 

afgenomen. Aan de voorraad is in het jaar 2021 circa 4.800 m2 onttrokken. Nieuwe vierkante meters 

bedrijfsruimte hebben de afname van de voorraad door onttrekking gecompenseerd. Nieuwe vierkante meters 

zijn met name toegevoegd door nieuwbouw ontwikkelingen op Eemspoort. 

 

Winkelvloeroppervlakte detailhandel: Het cijfer voor de winkelvloeroppervlakte van 2020 is aangepast, in de 

eerdere versie was per abuis een verkeerd cijfer ingevuld. 

 

Beleidsvelden 

Deelprogramma Economie en werkgelegenheid bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

 

Economische ontwikkeling 

Via onze economische agenda en het continueren van het herstelprogramma Groningen Vooruit investeren we 

in advies en ondersteuning aan ondernemers. Op het moment van schrijven van deze begroting geldt de 

Economische Agenda 2020-2022 nog als richtsnoer voor ons economisch beleid. Er wordt gewerkt aan een 

nieuwe Economische Agenda (2023-2026) die in 2023 van kracht wordt. De huidige speerpuntthema's 

Arbeidsmarkt, Energietransitie, Digitale economie en Gezondheidseconomie zullen ook in de nieuwe 

economische agenda belangrijke aandachtspunten zijn die de komende jaren het verschil moeten maken in het 

creëren en behouden van werkgelegenheid in de regio. Datzelfde geldt voor de huidige doorsnijdende thema’s; 

Basis Dienstverlening, Campus Groningen, Startup en Scale-up Klimaat, Ondernemen met impact, 

Talentontwikkeling, Internationalisering, Circulaire Economie, Binnenstad en Dorpskernen &Wijken.  

 

Op deze belangrijke thema’s blijven we gezamenlijk inzetten met onze partners in Noord-Nederland en via het 

Akkoord van Groningen, waarin we samenwerken met Groningse onderwijsinstellingen, ondernemers, het 

UMCG, Martini Ziekenhuis en de provincie en met de bedrijfsverenigingen, ondernemersfonds en VNO NCW 

vertegenwoordigd in de Koepel Economische Agenda.   

 

Ruimtelijk-economische ontwikkeling 

Zoals aangegeven in het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (onderdeel Ruimtelijke 

Economie) werken we in dit programma aan het ruimtelijk faciliteren van de (groei van) werkgelegenheid en 

aan het structureel versterken van ons economisch profiel. In het programma benoemen we de ruimtelijk-

economische opgaven voor de gemeente en geven we de uitwerking daarvan op hoofdlijnen weer. We 

onderscheiden twee hoofdopgaven:  

1. Faciliteren van bestendige economische groei; 

2. Behouden en versterken van de aantrekkelijkheid van onze gemeente 

 

Overige economie  

In dit beleidsveld worden de jaarlijkse bijdragen aan het Ondernemersfonds waaronder inmiddels ook 

Ondernemersvereniging Ten Boer en Haren vallen  verantwoord.  

 

Grondzaken 

In dit beleidsveld worden voor een belangrijk deel de rente en afschrijving verantwoord die zijn gekoppeld aan 

ruimtelijk-economische projecten. De resultaten grondzaken worden voor een groot deel verantwoord in dit 

deelprogramma. Concreet gaat het om de nog in exploitatie te nemen eigendommen, de ontwikkeling van 

bedrijfsterreinen en verhuurde kavels. Voor grondzaken is geen afzonderlijk deelprogramma opgenomen in de 

begroting. In Paragraaf 7: Grondbeleid zijn alle resultaten grondzaken nader toegelicht.  
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Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
Macro-economische ontwikkelingen 

Onzekerheid domineert de huidige macro-economische ramingen. De oorlog in de Oekraïne heeft sterke 

effecten op de energieprijzen en, vooralsnog in mindere mate, op handel, financiële markten, investeringen en 

consumptie. De stijging van de energieprijzen komt bovenop een toch al forse inflatie, mede als gevolg van de 

economische schokken van corona. Die sterk gestegen inflatie zorgt, in combinatie met andere factoren, voor 

een forse daling van de reële inkomens. Als reactie hierop voeren centrale banken  renteverhogingen door. De 

mogelijke afsluiting van het Russische gasnet en lockdowns in China zijn bijkomende risico's. Het risico op een 

recessie (vanaf 2023) is aanwezig. Positieve factoren zijn de opbouw van spaargeld tijdens de pandemie en het 

bewezen herstelpotentieel van de dienstensectoren. 

 

Groningse economie: herstel, groei en dynamiek 

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid 

De Groningse economie volgt in grote lijnen het Nederlandse beeld. Na een forse krimp van de economie 2021 

als gevolg van de coronapandemie is een sterk herstel ingetreden. De omvang van de Groningse economie is 

inmiddels boven het niveau van eind 2019. Het aantal banen is na een lichte daling van 0,6% tussen 2020 en 

2022 in 2021 met 3,3% sterk gestegen naar 161.690. In de speerpuntsectoren groeide het aantal banen zelfs 

met 4,3%. Een relatief groot deel van de Groningse werkgelegenheid blijft traditioneel in de publieke 

dienstverlening (ongeveer 46%). Van alle werkenden in de gemeente Groningen is ongeveer 10% ZZP’er 

(16.000-17.000). Het aantal bedrijven dat faillissement aanvraagt blijft zeer laag, hoewel recent een toename 

van het aantal stoppende bedrijven optreedt. De verwachting is dat beëindiging van de corona-steunpakketten 

en terugbetaling van belasting- en overige steunpakketten de normale bedrijvendynamiek weer in gang zal 

zetten. De kansen voor onze Groningse speerpuntsectoren gezondheidseconomie, energie(transitie) en digitale 

economie blijven onverminderd sterk. Een grote uitdaging daarbij is dat er, net als in de rest van Nederland, 

sprake is van schaarste aan personeel: er zijn volop openstaande vacatures op alle beroepsniveaus. 

Voor de bedrijfsruimtemarkt daalde de leegstand van 10,6% in januari 2016 naar 1,5% per 1 januari 2022. De 

kantorenmarkt zag in dezelfde periode een daling van 13% naar 3,5%.  De krapte op de kantoren- en 

bedrijfsruimtemarkt is zo groot geworden dat beide nu een aantal jaar onder de frictieleegstand van 5% zitten. 

 

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen 

De gronduitgifte is hoger dan verwacht. In 2021 is 7,6 hectare grond verkocht. De prognose is gemiddeld 5 

hectare per jaar. De verwachting is dat de gemeente ruim voor 2030 door haar voorraad heen is. Op basis van 

de marktanalyse uit 2018 verwachten wij een tekort per 2030. Gezien het hoge tempo van uitgifte en de 

verstedelijkingsopgave kan dit moment ook eerder zijn. Dit is onder voorbehoud van de invloed van de actuele 

ontwikkelingen omtrent de stijgende inflatie, de renteverhogingen en het risico op een recessie. Een nieuwe 

marktprognose voor bedrijventerreinen en kantoren wordt eind 2022 opgesteld om de behoefte aan hectares 

bedrijventerrein en m² kantoren in beeld te krijgen. Naast het programmeren van werk in de 

nieuwbouwgebieden Meerstad, Stadshavens, Suikerzijde en Stationsgebied en intensivering van ruimtegebruik 

op bestaande werklocaties, is eerder dan voorzien uitbreiding van de voorraad bedrijventerreinen aan de west- 

(bij Westpoort) en oostkant (bij Meerstad) van de stad nodig. 

 

Tot slot 

Op het moment van schrijven bevinden we ons in de laatste fase van uitvoering van de herstelagenda 

'Groningen Vooruit' die wordt ingezet om de economische effecten van de coronapandemie op te vangen. In 

het nieuwe coalitieakkoord (2022) is aangegeven dat de herstelagenda daar waar nodig en effectief wordt 

vervolgd. De precieze vertaling van dit vervolg moet zich nog uittekenen en zal worden meegenomen in het 

 

2 Peildatum 1 April 
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nieuwe Meerjaren Programma Stadsontwikkeling 2023-2026 en de nieuwe economische agenda Economische 

Zaken 2023-2026.  

In december 2021 is nieuw beleid vastgesteld voor bedrijventerreinen en kantoren ('Strategie werklocaties') en 

detailhandel en horeca ('Ruimte voor Retail'). Voor beide beleidsvelden wordt nu de uitvoeringsagenda 

uitgevoerd. In het voorjaar van 2023 stellen we de nieuwe uitvoeringsagenda van het economische programma 

(Economische Agenda 2023-2026) vast. 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

Wat willen we bereiken 

(resultaten) 

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Economische ontwikkeling 

Het behouden en creëren 

van duurzame en 

innovatieve 

werkgelegenheid. 

• We stellen een nieuwe Economische Agenda (2023-2026) op die moet dienen als 

nieuw economisch beleidskader.  

• We versterken de contacten tussen de Rijksdiensten en de Gemeente Groningen en 

zoeken naar mogelijkheden om hen verder te verbinden/verankeren in het 

ecosysteem van de metropoolregio Groningen. 

• Binnen Noord-Nederlands verband (NG4, RGA en provincies) en met de G6 houden 

we elkaar op de hoogte om kansen en bedreigingen op het gebied van de 

Rijksdiensten vroegtijdig te signaleren.  

• We ondersteunen initiatieven op de arbeidsmarkt om digitale kennis en 

vaardigheden aan te leren in alle beroepen, zodat mensen klaargestoomd worden 

voor een toekomstbestendige baan (denk aan IT-Academy, Digitale Academie 

Noord-Nederland).   

• We koppelen projecten en initiatieven aan de uitdagingen die nu en de komende 

jaren voor ondernemers spelen (arbeidsmarkttekort, woningnood, energieschaarste 

et cetera). 

• We werken aan de opschaling van de regionale start-up- en scale-up communities in 

het Noorden om het Noordelijke start-up- en scale-up klimaat te versterken (nieuwe 

Noordelijke programmavorm). 

• We stellen een nieuw programma op voor Founded in Groningen met als focus het 

opschalen van het programma naar Noord-Nederlands niveau.  

• We ondersteunen de creatieve sector bij netwerkvorming met het (mede-

)organiseren van netwerkevenementen en projecten zoals het project 

'Probleemoplossers', waarbij creatieven met vraagstukken van ondernemers en 

overheid aan de slag gaan. 

• We voeren een pilotproject uit om met matching op basis van skills nieuwe 

doelgroepen aan te spreken voor een selectie van vacatures en deze beter passend 

in te vullen. Deze is nadrukkelijk toegankelijk voor en gericht op praktijkgeschoolden 

en MBO’ers. 

• We gaan in samenwerking met de stichting OTP de instrumenten Meet Your Future 

en Check The New Bizz op een laagdrempelige manier bij scholieren, studenten, 

werkzoekenden,  zij-instromers, waaronder praktijkgeschoolden, introduceren bij 

nieuwe beroepen en branches. 

• We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve voedselingrediënten 

ten behoeve van onder andere de medische sector en circulaire economie om 

Groningen en Noord-Nederland als agro-food regio op de kaart te zetten.  

• We werken samen met clusterorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven aan de 

Human Capital Agenda om voldoende kwantitatief en kwalitatief personeel en 

duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen.  
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• In het consortium PharmaNL bundelen we de krachten om structureel de 

concurrentiekracht en concurrentiepositie van de Groningse en Nederlandse 

farmaceutische waardeketen te versterken. 

• We stimuleren ondernemen met impact door reguliere ondernemers het helpen 

impactvoller te ondernemen, bestaande impactondernemers te ondersteunen en 

impactvol in te kopen. 

Faciliteren van 

toekomstbestendige 

economische groei  

• We helpen ondernemers om de CO2-uitstoot te verlagen door ketenafspraken over 

CO2-verlaging te stimuleren. 

• We starten pilots op bedrijventerreinen om elektriciteitsnetwerkcongestie te 

voorkomen.  

• We stimuleren circulair ondernemerschap door het (mede-)organiseren van 

inspiratiebijeenkomsten voor kennisdeling.  

• We richten ons actief op accountmanagement richting bedrijven gevestigd op 

Campus Groningen, op versterking van het ecosysteem en op aansluiting bij 

regionale-, nationale- en internationale projecten en samenwerkingen. 

• We trekken samen met de G6 en Netwerk Kennissteden Nederland (NKN) op richting 

Rijk om onze agenda voor het voetlicht te krijgen. 

• We stimuleren digitale kennis, vaardigheden en processen in het brede MKB om 

transities in andere sectoren (zoals energie, gezondheid, voeding, sociaal) te 

ondersteunen en versnellen. 

• We versterken de bekendheid van Groningen als stad met een sterke  (digitale) 

economie met inzet van Marketing Groningen. 

• We ondersteunen de creatieve sector in het professionaliseren van de sector (LAB: 

training van ondernemersvaardigheden), onderschrijven het belang van creatieve 

broedplaatsen en bezinnen ons gezien de druk op de vastgoedmarkt op onze rol in 

het faciliteren van broedplaatsen. 

• We verbinden, inspireren en ondersteunen ondernemers en stakeholders in het 

start-up ecosysteem zodat meer start-ups ontstaan en scale-ups sneller doorgroeien. 

Ruimtelijk-economische ontwikkeling 

Voldoende ruimte creëren 

voor (bovenregionale) 

bedrijvigheid. 

 

• Het Akkoord van Groningen positioneert en ontwikkelt metropoolregio Groningen 

als mainport van Nederland. Groningen stimuleert, als hét kennis- en innovatie-

ecosysteem van Nederland op de sectoren energie, gezondheid en digitalisering, de 

transities van onze tijd. Samen met de werkgelegenheidsgroei als gevolg van de 

verstedelijkingsstrategie levert dat een extra ruimtevraag voor bedrijvigheid.  

• Op basis van het beleidskader ‘strategie werklocaties’ faciliteren we de groei van de 

werkgelegenheid volgens het principe van de ladder voor duurzame verstedelijking: 

eerst ruimte benutten in bestaand bebouwd gebied, dan pas op nieuwe 

(uitleg)locaties.  

• We onderzoeken de kansen voor intensivering ruimtegebruik en versterking profiel 

van bestaande werklocaties. 

• We programmeren werk in onze ontwikkelzones Stadshavens, Suikerzijde, 

Eemskanaalzone (Meerstad) en Stationsgebied. 

• We breiden de voorraad bedrijventerreinen uit. We stellen een gebiedsvisie op voor 

Westpoort en starten de planologische procedures uitbreiding Westpoort I, II en III 

en bedrijvenpark Meerstad. 

• Samen met de partners van de Regio Groningen-Assen stellen we een regionale 

bedrijventerreinenstrategie op. Hierin stemmen we zowel het planaanbod af als de 

benodigde kwalitatieve ingrepen ten behoeve van toekomstbestendige werklocaties. 

Investeren in onze 

'dynamo's' voor 

werkgelegenheid 

• We investeren samen met onze partners in het Akkoord van Groningen en het 

Nationaal Programma Groningen in de groei van onze kennisintensieve werklocaties 

(o.a. Campus Groningen). Ook onze lobbyagenda wordt daarop ingezet. 

• We investeren in die gebieden die het meest bijdragen aan de 

werkgelegenheid: Campus Groningen (Zernike en UMCG), Stationsgebied, 

Europapark, Kardinge (vitaliteitscampus) en Corpus den Hoorn. In deze gebieden 
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voegen we economisch programma toe en versterken we de verblijfskwaliteit door 

ingrepen in de openbare ruimte en verbeteringen van de verkeersafwikkeling. 

• We stellen een meerjarige huisvestingsvisie op voor start-ups en broedplaatsen. Met 

Founded in Groningen, Provincie, Campus Groningen en (georganiseerd) 

bedrijfsleven werken we aan faciliteiten om het start up-ecosysteem in Groningen te 

versterken. 

Toekomstbestendige 

werklocaties 

• Gezamenlijk met bedrijvenverenigingen stellen we gebiedsagenda's op en investeren 

we in de toekomstbestendigheid van werklocaties. In de gebiedsagenda schetsen we 

de opgaven met betrekking tot energietransitie, natuur-inclusie, klimaatadaptatie, 

mobiliteit, verblijfskwaliteit, openbare ruimte, vastgoed, profiel en economisch 

programma. We hebben in de begroting (beperkte) middelen voor investeringen in 

een aantal werklocaties: Ulgersmaweg, Driebond, Oosterhogebrug, Scandinavische 

havens.  

• We lobbyen samen met RGA en G6 voor herstructureringsmiddelen werklocaties in 

het kader van het rijksprogramma 'Ruimte voor bedrijven' ten behoeve van de 

herstructurering van bedrijventerreinen en actief verplaatsingsbeleid. 

• Op basis van een vestigingskader toetsen we vestigingsvragen van nieuwe bedrijven. 

Zo selecteren we op bedrijvigheid die de meeste  toegevoegde waarde heeft voor 

onze economie.  

Vergroten van de 

aantrekkelijkheid van onze 

stad, wijken en dorpen voor 

bewoners en bezoekers ter 

versterking van de 

economie.  

• We geven uitvoering aan de visie 'Ruimte voor Retail’ voor de detailhandel en de 

horeca. We werken onder andere aan het weren van dark stores uit de levendige 

centra, we ontwikkelen een horecakader in samenspraak met belanghebbende 

partijen en werken aan beleidsregels voor supermarkten in de binnenstad.  

• We starten een breed participatieproces op om te komen tot beleid voor de 

vrijetijdsbesteding dat zich primair zal richten op onze eigen inwoners. We werken 

daarnaast een toetsingskader uit voor nieuwe hotelinitiatieven. Daarin geven we aan 

op basis van welke criteria we nieuwe hotelinitiatieven zullen beoordelen. We 

verkennen de recreatief-toeristische mogelijkheden van het gebied aan de oostkant 

van Groningen/Haren/Meerstad en versterken onze voorzieningen voor de 

vrijetijdsbesteding: Stadspark (uitvoering visie), vernieuwing Martiniplaza en directe 

omgeving, het nieuwe muziekcentrum (in relatie tot ontwikkeling Stationsgebied) en 

ontwikkeling Oosterhaven (verbeteren langzaam verkeerverbinding Sontplein-

Oosterkade-Binnenstad en zo mogelijk ook aanpak gebied Oosterhaven). 

• We zijn trots op onze mogelijkheden voor waterrecreatie in Groningen. We zien de 

recreatie op het water toenemen en daarom intensiveren we de handhaving op het 

water (aansluitend op de watervisie) in een groter areaal (onder andere met de 

toekomstige ontwikkeling Meerstad, Dudok aan het diep en de Stadshavens). Op 

deze manier neemt de veiligheid op het water toe en kan iedereen op een 

aangename manier recreëren op de verschillende wateren in Groningen.  

Werken aan de vitaliteit en 

toekomstbestendigheid van 

de (winkel)voorzieningen in 

onze wijken en buurten. 

• We blijven ruimte geven aan ondernemers in de wijk- en dorps(winkel)centra vanuit 

het belang dat we hechten aan goede en nabije voorzieningen. We begeleiden en 

ondersteunen initiatieven die zich richten op de ruimtelijke verbetering van deze 

centra of op verbetering van de leefkwaliteit in het gebied.  

• We investeren in vernieuwing en toekomstbestendigheid van de 

voorzieningencentra in Ten Boer en Haren. In afstemming en samenwerking met het 

lokale bedrijfsleven  geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan  

Centrumvisie Haren. Specifiek voor de aanpak en verbetering van de (winkel-/ 

voorzieningen)centra in de Noordelijke wijken sluiten wij aan bij het programma 

Wijkvernieuwing.  

• We versterken onze bovenwijkse locaties voor detailhandel op Sontplein en 

woonboulevard Hoendiep/Peizerweg.  

De aantrekkelijkheid van de 

binnenstad vergroten 

• We continueren de uitvoering van de aanpak 'Binnenstad 050 - Ruimte voor Jou' uit, 

behorend bij de geactualiseerde visie 'Bestemming Binnenstad'. 
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• Als vervolg op de 'Verkenning G6 Binnensteden: Sturen op transformatie' (juli 2022) 

werken we gezamenlijk in G6-verband en met drie ministeries aan een City Deal-in-

wording voor grote binnensteden. Daarbij richten we ons onder andere op het 

(door-)ontwikkelen van het planologisch-juridisch instrumentarium om meer te 

kunnen sturen op gewenste en ongewenste functies in de binnenstad.  

• We continueren de activiteiten die inmiddels zijn opgestart in het kader van de 

herstelagenda ‘Groningen Vooruit'. Veel van deze maatregelen hebben (ook) 

betrekking op de binnenstad, zoals de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit voor 

een retailloods en een projectleider aanpak ondermijnende criminaliteit. 

• We investeren in de randvoorwaarden voor het nieuwe handelsplein (contouren 

Vismarkt/Akerk), zodat deze optimaal zijn voor een goed florerende warenmarkt.  

Grondzaken: Zie Paragraaf 7: Grondbeleid.  

Overige economie 

Het uitvoeren van projecten 

door het Fonds 

Ondernemend Groningen. 

• We dragen jaarlijks bij aan het Fonds Ondernemend Groningen. 

 

Prestatie indicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd 

2023 

Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken 211* 250* 

 

>580 >580 

Aantal adviesgesprekken horeca 200* 1.050** 

 

1.100 1.100 

Aantal projecten ondersteund - 77*** 

 

>100 >100 

Aantal bedrijven geparticipeerd in door ons 

opgezette activiteiten 

- 200 

 

>300 >300 

 

Toelichting prestatie indicatoren 

  

Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken: In verband met de coronapandemie waren fysieke bedrijfsbezoeken 

niet mogelijk. Uiteraard hebben wij digitaal/telefonisch contact gehouden met onze ondernemers. 

 

Aantal adviesgesprekken horeca: In verband met corona hebben we ook in 2021 geen fysieke spreekuren 

gehouden voor de horeca wel is er veelvuldig digitaal contact geweest en deze hebben we nu meegeteld.  

 

Aantal projecten ondersteund: In verband met corona en de gevolgen (met name vertraging) daarvan voor het 

organiseren van  activiteiten valt dit aantal wat lager uit. 

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• Euroborg NV 

• Stichting TNC/SIG 

• Waterbedrijf NV 

• Enexis holding/belang elektriciteitsproductie EPZ 

• Community Network Noord-Nederland (CNNN) BV 
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• WarmteStad holding BV 

• Stichting Ondernemerstrefpunt 

• GR Eems-Dollard Regio (EDR) 

• GR Omgevingsdienst 

• Vereniging van gemeenten aandeelhouders Enexis Noord-Nederland (VEGANN) 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 
 
Economische ontwikkeling  
Economische Agenda 2020-2022 (2019) 

Strategische agenda Akkoord van Groningen 2018-2022 (2018) 

Centrumvisie Haren (2018) 

Nieuwe aanpak arbeidsmarktbeleid (2017) 

Watervisie - Koersen op Water (2017) 

Toekomstvisie Koopmansplein (2017) 

Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad (2016) 

Groningen geeft energie (2015)  

Strategisch evenementenbeleid (oktober 2014) 

 
Ruimtelijk-economische ontwikkeling 
Omgevingsvisie 'Levende Ruimte' (2022)  

Collegebrief Meerjarenprogramma's Stadsontwikkeling 2022-2025 

Meerjarenprogramma's Stadsontwikkeling 2022-2025  

Detailhandels- en horecavisie 'Ruimte voor Retail' (2021)  

Uitvoeringsprogramma 'Ruimte voor Retail' (2021) 

Beleidskader 'Strategie Werklocaties' (2021)  

Uitvoeringsagenda Strategie Werklocaties (2021) 

International Groningen – Internationalization Policy 2021-2024 

Actualisatie 'Bestemming Binnenstad' (2021) 

Uitvoeringsprogramma projecten binnenstad 'Ruimte voor Jou' (2021)  

Herstelagenda 'Groningen Vooruit' (2021) 

Reclamenota (2021) 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

https://gemeente.groningen.nl/file/economische-agenda-gemeente-groningen-2020-2022
https://gemeente.groningen.nl/file/economische-agenda-gemeente-groningen-2020-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Nieuwe-Strategische-Agenda-Akkoord-van-Groningen-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Centrumvisie-Haren-2018.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Nieuwe-aanpak-arbeidsmarktbeleid.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2017/31-mei/16:30/Watervisie-raadsvoorstel-20-april-2017-6338792-Evaluatie-en-verlening-terrasvergunning-Ludina-collegebrief-24-april-2017/Bijlage-1-watervisie-boekje-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/P2-Toekomstvisie-Koopmansplein-Ten-Boer.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2016/24-februari/16:30/Binnenstadsvisie-Bestemming-Binnenstad-raadsvoorstel-20-januari-2016-5488758/Bijlage-1-RV-de-binnenstadsvis-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2015/27-mei/15:00/Programma-Groningen-geeft-energie-2015-2018-raadsvoorstel-26-maart-2015-4946392/Programma-Groningen-geeft-energie-2015-2018-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/29-oktober/16:30/Documenten-strategisch-evenementenbeleid-en-Beleidsregel-vergunningen-evenementen/Strategisch-evenementenbeleid-en-Beleidsregel-Vergunningen-Evenementen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/19-januari/10:30/Bijlage-2-Omgevingsvisie-Levende-Ruimte-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/19-januari/10:30/Meerjarenprogramma-s-Stadsontwikkeling-2022-2025-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/19-januari/10:30/Bijlage-Meerjarenprogramma-s-Stadsontwikkeling-2022-2025-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/08-december/09:30/Bijlage-3-Ruimte-voor-Retail-visie-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/08-december/09:30/Bijlage-2-uitvoeringsprogramma-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-december/10:30/Bijlage-1-Strategie-werklocaties-beleidskader-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-december/10:30/Bijlage-3-Uitvoeringsprogramma-strategie-werklocaties-1.pdf
https://gemeente.groningen.nl/file/international-groningen-internationalization-policy-2021-2024
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-1-Binnenstadsvisie.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-2-Uitvoeringsprogramma.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Herstelagenda-Groningen-Vooruit.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Reclamenota-2021-1.pdf
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Financieel overzicht lasten en baten 
01.1 Economie en werkgelegenheid 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

01.1.1 Economische Ontwikkeling 7.034 7.435 7.041 7.222 7.402 7.581 

01.1.2 Ruimtelijk-economische 
ontwikkeling 

3.021 2.542 4.661 4.657 4.554 4.555 

01.1.3 Grondzaken 8.359 10.279 10.998 12.878 13.340 13.801 

01.1.4 Overige Economie 11.445 13.774 13.791 14.390 14.997 16.152 

 Totaal 29.859 34.029 36.491 39.147 40.293 42.089 

 Baten       

01.1.1 Economische Ontwikkeling 1.748 2.099 961 961 961 961 

01.1.2 Ruimtelijk-economische 
ontwikkeling 

1.096 1.173 1.089 1.066 1.066 1.066 

01.1.3 Grondzaken 4.268 4.544 4.544 4.544 4.544 4.544 

01.1.4 Overige Economie 103 263 243 243 243 243 

 Totaal 7.215 8.079 6.837 6.814 6.814 6.814 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-22.644 -25.951 -29.654 -32.333 -33.480 -35.276 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 800 129 608 608 608 0 

 Totaal onttrekkingen 106 0 0 0 0 0 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -23.338 -26.079 -30.262 -32.941 -34.087 -35.275 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
 

Beleidsveld 1.1.1 Economische 

ontwikkeling 

Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 7.041 961 -6.080 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

600 0 -600 

Bestaand beleid 2023 6.441 961 -5.480 

Verschil ten opzichte van 2022 -994 -1.138 -144 

Toelichting op de lasten van 6,4 miljoen euro (bestaand beleid 2023)  

De begrote lasten bestaan onder meer uit de beschikbare middelen voor de Economische Agenda (0,9 miljoen 

euro). Ook begroten we hier de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Marketing Groningen (1,1 miljoen euro).  

Daarnaast begroten we hier de inzet van middelen voor het Akkoord van Groningen (1,1 miljoen euro).  

Voor internationaliseringsbudgetten, waaronder middelen voor stedenbanden, begroten we 0,2 miljoen euro. 

Verder begroten we hier middelen voor het International Welcome Centre North (0,2 miljoen euro). Deze 

budgetten worden deels uit ontvangen bijdragen gedekt.  



29 
 

Overige begrote lasten bedragen 2,9 miljoen euro. Deze lasten zijn vooral gerelateerd aan personele inzet op 

diverse onderdelen binnen dit beleidsveld (1,9 miljoen euro) en reguliere activiteiten voortkomend uit 

voormalige economische programma's. 

 

Toelichting op de baten van 1 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De baten bestaan voor een groot deel uit de bijdragen van de partners van het Akkoord van Groningen (750 

duizend euro).  

Daarnaast begroten we binnen dit beleidsveld bijdragen voor het International Welcome Centre North (100 

duizend euro).  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 600 duizend euro en zetten we in voor: 

- de nieuwe Economische Agenda 2023-2026 (400 duizend euro structureel) 

- het Akkoord van Groningen (200 duizend euro structureel) 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

In 2022 hebben wij van het Rijk incidenteel 892 duizend euro ontvangen voor de controle op Corona-

toegangsbewijzen (CTB) door horeca en overige partijen. Deze incidentele bijdrage is vervolgens door ons weer 

beschikbaar gesteld aan deze partijen.  

In 2023 nemen wij deze middelen niet meer op in de begroting. Dit leidt tot een daling van zowel de lasten als de  

baten van 892 duizend euro.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Zie de toelichting op het verschil in de lasten. 

 

 

 

Beleidsveld 1.1.2 Ruimtelijke-economische 

ontwikkeling 

Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 4.661 1.089 -3.572 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

1.750 0 -1.750 

Bestaand beleid 2023 2.911 1.089 -1.822 

Verschil ten opzichte van 2022 369 -84 -453 

Toelichting op de lasten van 2,9 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

We hebben hier middelen begroot voor het markt- en havenwezen (1,9 miljoen euro), waaronder de lasten voor 

de brugbediening in onze gemeente (1,1 miljoen euro).  

Daarnaast zijn hier de kapitaallasten begroot voor de realisatie van bestaande projecten binnen het 

meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (0,5 miljoen euro). 

Overige budgetten waaronder personele inzet voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Ruimtelijke 

economie tellen op tot een bedrag van 0,5 miljoen euro. 

 

Toelichting op de baten van 1,1 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

In 2023 verwachten we verwachten uit marktgelden 0,9 miljoen euro en uit havengelden 0,2 miljoen euro te 

ontvangen.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 1,75 miljoen euro en zetten we in voor: 

- de opgaven binnen het programma Ruimtelijke Economie (900 duizend euro structureel) 

- broedplaatsen en ateliers (200 duizend euro structureel) 

- de plan- en investeringskosten Stadspark en evenemententerrein (150 duizend euro structureel en 500 

duizend euro incidenteel) 
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In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

De hogere lasten van 0,4 miljoen euro worden vooral verklaard door de hogere kapitaallasten van bestaande 

projecten binnen het meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie. Hiermee sluiten deze kapitaallasten aan bij 

de meerjarenraming. 

Daarnaast dalen de lasten met 0,1 miljoen euro. In de begroting 2022 hebben we incidenteel middelen 

overgeheveld van het deelprogramma 1.3 Wonen naar het deelprogramma 1.1 Economie en werkgelegenheid 

voor de dekking van plankosten (verkeerssituatie Vierverlaten/ Westpoort). In deze begroting nemen we deze 

middelen niet meer op. Dit leidt tot een lastendaling van 0,1 miljoen euro binnen dit beleidsveld. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

Beleidsveld 1.1.3 Grondzaken Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 10.998 4.544 -6.454 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

500 0 -500 

Bestaand beleid 2023 10.498 4.544 -5.954 

Verschil ten opzichte van 2022 219 0 -219 

Toelichting op de lasten van 10,5 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

In dit beleidsveld worden voor een belangrijk deel de lasten en baten begroot die zijn gekoppeld aan ruimtelijk-

economisch projecten bij grondzaken. De begrote lasten houden verband met:  

• het strategische bezit (6,7 miljoen euro); gemeentelijke panden en percelen, die aan zijn gekocht met 

het doel om op een later tijdstip te worden (her)ontwikkeld;  

• rente en afschrijvingen van bovenwijkse voorzieningen in en rondom Meerstad (2,7 miljoen euro);  

• de exploitatie van erfpachtterreinen (0,5 miljoen euro);  

• overige budgetten (0,6 miljoen euro).  

 

Voor een nadere toelichting op de begrote lasten verwijzen wij naar de paragraaf 7. Grondbeleid  

 

Toelichting op de baten van 4,5 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De begrote baten houden onder meer verband met opbrengsten gerelateerd aan het strategisch bezit (3,8 

miljoen euro) en de exploitatie van erfpachtterreinen (0,7 miljoen euro).  

 

Voor een nadere toelichting op de begrote baten verwijzen wij naar de paragraaf 7. Grondbeleid.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 500 duizend en zetten we in voor de Biotoop in Haren, dit betreft de jaarlijkse 

exploitatie en de investeringen (500 duizend euro structureel). 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 
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Beleidsveld 1.1.4 Overige economie Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 13.791 243 -13.548 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

0 0 0 

Bestaand beleid 2023 13.791 243 -13.548 

Verschil ten opzichte van 2022 17 -20 
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Toelichting op de lasten van 13,8 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De lasten bestaan uit de volgende bestanddelen:  

• kapitaallastenbudget in verband met investeringen in gemeentelijke ruimtelijk-economische 

projecten/activa (8,3 miljoen euro);  

• Stedelijk Investeringsfonds (SIF)-middelen begroot voor de structurele dekking van beheer- en rentelasten 

gebiedsontwikkeling Suikerzijde (2,5 miljoen euro);   

• de bijdrage aan de Regio Groningen-Assen (1,6 miljoen euro);  

• inzet van personeel (1,1 miljoen euro);  

• subsidieprojecten (0,2 miljoen euro);  

• overige budgetten (0,1 miljoen euro).  

 

Toelichting op de baten van 0,2 miljoen euro (bestaand beleid 2023 

De baten bestaan onder meer uit diverse begrote opbrengsten bij subsidieprojecten.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

SIF-middelen Suikerzijde 

De kapitaallasten voor het gebiedsontwikkelingsproject stijgen met 860 duizend euro. Ten eerste hebben we het 

kapitaallastenbudget met 460 duizend euro opgehoogd zodat we aansluiten op de meerjarenraming. Daarnaast 

stijgen de kapitaallasten door inzet van structurele ruilmiddelen langzame verkeersverbindingen Suikerzijde. 

 

Intensiveringsmiddelen meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 

In de begroting 2022 hebben we incidenteel intensiveringsmiddelen Ruimtelijke Economie opgenomen (0,5 

miljoen euro). In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op wat leidt tot lagere lasten van 0,5 

miljoen euro binnen dit beleidsveld. 

 

Kapitaallasten gemeentelijke ruimtelijk-economische projecten 

De kapitaallasten voor ruimtelijk-economische projecten dalen met 0,3 miljoen euro. Enerzijds hebben we voor 

de Suikerzijde structureel ruilmiddelen ingezet. Voor dit budget betekent dit een lastendaling van 0,4 miljoen 

euro. Daarnaast stijgen de kapitaallasten door een stijging van het rente omslagpercentage naar 1,55%.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2023-2026 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2023; 

• In de Dekkingsbronnen 2023-2026 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 
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Deelprogramma 1.2: Mobiliteit 
In het deelprogramma Mobiliteit staat een goed bereikbare gemeente met een aantrekkelijke, veilige en 

gezonde leefomgeving centraal. Uitgangspunt van ons mobiliteitsbeleid is om lopen, fietsen en het openbaar 

vervoer te stimuleren. Waar nu nog vaak de auto leidend is bij het maken van keuzes, is met de vaststelling van 

de Mobiliteitsvisie 'Groningen Goed op Weg' de kwaliteit van de openbare ruimte in onze gemeente leidend 

geworden. Met een stevig groeiende gemeente met meer inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers is het een 

flinke uitdaging om de impact van (auto)verkeer zoveel te beperken. Samen met het terugdringen van de CO2-

uitstoot in het kader van onze klimaatdoelstellingen vraagt dit om een transitie naar minder ruimte innemende 

en emissievrije mobiliteit. Het speelveld rond mobiliteit gaat de komende tijd hierdoor flink veranderen.  

 

Doelen Deelprogramma 1.2: Mobiliteit 

Het deelprogramma Mobiliteit heeft de volgende doelen: 

• Wij willen dat Groningen lopen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleert; 

• Wij willen dat Groningen voor iedereen goed bereikbaar is en blijft op een zo veilige en duurzame manier; 

• Wij willen dat Groningen voorrang geeft aan innovatieve en schone vormen van personen- en 

goederenvervoer waarmee de CO2-uitstoot verminderd wordt. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

  

Effect indicator(en) Behaald 

2019 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

Vervoerswijzekeuze (modal split) binnen Groningen*:  

• Aandeel voetganger 25,3% 33,4% 26% 27% 

• Aandeel fiets 47,2% 42,8% 48% 50% 

• Aandeel openbaar vervoer 2,9% 1,1% 3% 3% 

• Aandeel auto 22,8% 22,7% 22% 20% 

Vervoerswijzekeuze (modal split) van en naar Groningen*:  

• Aandeel voetganger 1,3% - 2% 2% 

• Aandeel fiets 8,2% 8,0% 10% 11% 

• Aandeel openbaar vervoer 19,1% 13,6% 20% 21% 

• Aandeel auto  68,9% 72,2% 68% 66% 

 

Effect indicator(en) Behaald  

2020 

Behaald 

 2021 

Beoogd 

 2022 

Beoogd 

 2023 

Maximum aantal verkeersslachtoffers (doden en 

gewonden) in Groningen 

317 351 300 290 

Aandeel schone voertuigen in het wagenpark: 

• Gemeentelijk wagenpark 16% 20% 25% 25% 

• Stedelijke logistiek binnenstad 5,1% - 8% 12% 

 

Toelichting effectindicatoren 

Vervoerswijzekeuze (modal split) binnen, van en naar Groningen: De cijfers die betrekking hebben op het aandeel 

verplaatsingen binnen de gemeente Groningen en van en naar de gemeente Groningen ontvangen we tweejaarlijks van het 
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CBS. De optelsom van het aandeel verplaatsingen is geen 100%, omdat een beperkt deel van de verplaatsingen onder de 

categorie 'overig' valt.  

 

Beleidsvelden 

Het deelprogramma Mobiliteit bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

 

Vervoerswijzen 

Onze gemeente bestaat uit een compacte stad met daaromheen een aantrekkelijk landelijk gebied met 

compacte dorpen. We zijn een groeiende gemeente die een sterke (boven)regionale rol vervult in de regio. 

Deze kenmerken zien we terug in de opbouw van onze mobiliteit en de ontwikkeling daarvan. Lopen en fietsen 

zijn samen verantwoordelijk voor bijna driekwart van alle verplaatsingen. Daarentegen is de 

autoafhankelijkheid in de regio rond de stad juist groot. En ook het openbaar vervoer (trein en bus) heeft een 

belangrijk aandeel in het aantal verplaatsingen van en naar onze gemeente. Het openbaar vervoer verbreedt 

zich steeds meer naar openbare mobiliteit, ofwel de keten die de reis van deur tot deur vormt in plaats van 

alleen het deel dat daadwerkelijk met bus of trein wordt gereisd. Onze P+R terreinen en hubs worden daarin 

als overstappunt steeds belangrijker. De samenstelling en verandering van mobiliteitspatronen in onze 

gemeente, maar ook daarbuiten, vormen belangrijke bouwstenen voor het deelprogramma Mobiliteit.  

  

Impact op de directe omgeving 

Onze ambities op het gebied van leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid staan onder druk door de 

gevolgen van de (auto)mobiliteit. Daarom hebben we in onze Mobiliteitsvisie gekozen voor het uitgangspunt 

van een 'doorwaadbare' stad waarin de leefkwaliteit centraal staat en we afscheid nemen van de autologica bij 

het vormgeven van de openbare ruimte. De snelheidslimiet op veel wegen binnen de bebouwde kom wordt 

teruggebracht naar 30 km/uur en we kijken kritisch naar autoparkeervraagstukken, want de geparkeerde auto 

hoeft niet altijd het eerste recht op een plek op straat te hebben.  

 

Verkeersveiligheid speelt binnen onze gemeente een belangrijke rol. Het aantal verkeersongevallen (objectieve 

verkeersveiligheid) dient zo laag mogelijk te zijn en inwoners moeten zich in het verkeer veilig kunnen voelen 

(subjectieve verkeersveiligheid). Kinderen, ouderen en mensen met een beperking hebben soms moeite met 

het steeds drukker wordende verkeer. Om verkeersveiligheid succesvol te kunnen blijven bevorderen, is 

afstemming van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving noodzakelijk. 

Verkeerseducatie is een belangrijke pijler voor onze verkeersveiligheid. 

 

Slim en Duurzaam 

De snelle opeenvolging van technologische innovaties, de opkomst van nieuwe spelers op de mobiliteitsmarkt 

en de klimaatverandering leiden tot vernieuwing (op onderdelen) van het deelprogramma Mobiliteit. De 

toepassing van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen die kunnen bijdragen aan een betere leefkwaliteit 

worden in dit beleidsveld beschreven.  

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
Als gevolg van de lockdowns tijdens de coronacrisis is ons verplaatsingsgedrag de afgelopen tijd veranderd. 

Doordat we meer thuis zijn gaan werken en vaker online onderwijs zijn gaan volgen, verplaatsen we onszelf 

minder vaak. Dat kwam goed uit tijdens de grootschalige werkzaamheden in het kader van Operatie 

Julianaplein afgelopen voorjaar. Om het verkeer door te kunnen laten stromen, moesten er namelijk iedere dag 

80.000 auto’s minder op het wegennet in en rond Groningen rijden. Dat is goed gelukt, want grote 

opstoppingen zijn uitgebleven en de werkzaamheden zijn met succes uitgevoerd. Veel mensen hebben ervoor 

gekozen om thuis te blijven, op een ander tijdstip te reizen of voor een ander vervoermiddel te kiezen.  
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Inmiddels neemt het aantal verplaatsingen weer toe. We zien dat op onze fietspaden en op ons wegennet, 

maar ook in trein en bus wordt het weer drukker. Toch verwachten we dat we onze oude 

verplaatsingsgewoonten niet weer volledig op zullen pakken. Het ziet ernaar uit dat we ook in de toekomst 

vaker thuiswerken en onderwijs vaker online zullen volgen. Behalve het aantal verplaatsingen, zien we dat 

mensen zich ook op andere manieren verplaatsen en dat het tijdstip van de dag soms verandert. Zo is het 

individueel vervoer tijdens de coronacrisis gegroeid ten koste van met name het openbaar busvervoer. Maar 

ook het aantal dagen dat er echt sprake is van een drukke spits is afgenomen. 

 

Ondanks dat het aantal verplaatsingen is afgenomen en reispatronen zijn veranderd, blijft de druk op het 

verkeer- en vervoerssysteem in en rond Groningen onverminderd hoog. Naar verwachting neemt het aantal 

verplaatsingen de komende tijd zelfs toe, als gevolg van het groeiend aantal inwoners en arbeidsplaatsen. Om 

daar een antwoord op te kunnen hebben, is op 22 december 2021 onze nieuwe Mobiliteitsvisie vastgesteld. 

Daarin hebben we een omslag in ons denken gemaakt. Op veel plekken nemen we afscheid van het 

uitgangspunt dat de auto centraal staat in de manier waarop we onze openbare ruimte inrichten. Daarmee 

ontstaat meer ruimte voor andere functies en maken we de straat weer aantrekkelijk en leefbaar. Bovendien 

zetten we in op een transitie naar minder, ruimte-efficiënt, schoon en gezond vervoer. Op dit moment werken 

we de Mobiliteitsvisie uit in een aantal uitvoeringsprogramma’s, zodat we ook concreet aan de slag kunnen 

met het verbeteren van de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in onze gemeente.  

 

Vanuit onze ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn en in het kader van het in 2019 ondertekende nationale 

Klimaatakkoord nemen wij samen met het Rijk maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. 

Zodoende maken we onze gemeente klaar voor de toekomst: klimaatneutraal, fossiel vrij en circulair. Mobiliteit 

is één van de vijf pijlers om CO2 te besparen. De ambitie van het Klimaatakkoord raakt daarmee ook ons directe 

takenpakket. Hoewel we nu al inzetten op de aanleg van elektrische laadinfrastructuur, de realisatie van zero-

emissiezones en meer deelmobiliteit, zal dit de komende jaren meer druk op onze organisatie leggen.  

In de komende jaren wordt in zes regio's in Nederland het woningtekort versneld aangepakt. De Regio 

Groningen-Assen is daar één van. Tot 2040 moeten in onze gemeente en in de omliggende regio minimaal 

35.000 woningen worden gebouwd. De bereikbaarheidsopgave, die hieruit voortvloeit, is bovendien gekoppeld 

aan de verduurzamingsdoelstellingen voor mobiliteit. Dit betekent dat naast de direct aan woon- en 

werklocaties gerelateerde mobiliteitsopgaven (zoals fietsinfrastructuur) ook sprake is van een systeemopgave 

voor mobiliteit waarin hubs, openbaar vervoer, stations en de aanpak van de Westelijke Ringweg passen. Met 

de Verstedelijkingsstrategie van de Regio Groningen-Assen werken we toe naar een overeenkomst met het Rijk 

over de gezamenlijke opgave die regio en Rijk in de regio Groningen-Assen hebben.  

 

Verder kent ons mobiliteitsbeleid een aantal actuele thema's. Zo zien we dat deelmobiliteit zich breed aan het 

ontwikkelen is. Naast elektrische deelauto's en -scooters zijn er sinds 1 september 2022 in onze gemeente ook 

twee aanbieders van elektrische deelfietsen actief. En ook op andere gebieden gebeurt er veel. Zo bundelen 

we binnen hive.mobility al langere tijd onze krachten met kennis- en onderwijsinstellingen, andere overheden, 

bedrijven en non-profitorganisaties, zodat we samen werken we aan de ontwikkelingen van de mobiliteit van 

de toekomst.  

 

Met het nieuwe coalitieakkoord 'Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is' en de Mobiliteitsvisie 

'Groningen Goed op Weg: naar een leefbare, schone en gezonde gemeente' werken we verder aan het 

verbeteren van de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Hoewel we er alle vertrouwen 

in hebben dat het ons gaat lukken onze ambities ook waar te maken, constateren we daarentegen wel dat 

stijgende prijzen van bouwmaterialen, langere levertijden en toenemende personeelstekorten ertoe kunnen 

leiden dat het tempo waarin we dat doen mogelijk naar beneden gaat.  
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Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken 

(resultaten) 

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Vervoerswijzen 

Toename van ruimte-efficiënte, 

schone en gezonde vervoerswijzen 

door groei van het aandeel 

voetgangers, fiets en openbaar 

vervoer en afname van het aandeel 

auto's zowel binnen gemeente 

Groningen als van en naar 

Groningen met als doel: herwinnen 

openbare ruimte, verminderen CO2  

uitstoot en realiseren van een 

gezondere leefomgeving. 

• In 2023 verbeteren we ons regionale fietsnetwerk met de 

voorbereiding en realisatie van nieuwe fietspaden als onderdeel van de 

Doorfietsroutes Leek-Groningen (aanlanding ter hoogte van de 

Roderwolderdijk), Assen-Groningen (tussen de P+R Haren en de 

Oosterbroeksebrug), Zuidlaren-Haren (vanaf de Jachtlaan) en het 

laatste stukje Ten Boer-Groningen (tussen de Noorddijkerweg en de 

Zuidwending) (conform het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022);  

• In 2023 werken we het plan voor de nieuwe Paddepoelsterbrug uit tot 

een schetsontwerp. Samen met Rijkswaterstaat werken we de 

voorkeursvariant voor de Gerrit Krolbrug uit tot een voorlopig ontwerp 

en starten we de planologische procedures. Voor de busbaanbrug over 

het Van Starkenborghkanaal willen we starten met een verkenning van 

oplossingsrichtingen; 

• In 2023 werken we verder aan de realisatie van de Suikerzijderoute, 

zodat het ontwikkelgebied Suikerzijde ook direct vanaf het begin 

uitstekend te voet en per fiets bereikbaar is. Zo zetten we de 

voetganger en de fiets op 1 (conform de Fietsstrategie 2015-2025 en 

de Mobiliteitsvisie); 

• In 2023 verbeteren we ons lokale fietsnetwerk door het voorbereiden 

en realiseren van nieuwe fietsstraten (Kerklaan in Groningen, 

Helperzoom Noord en Korreweg), ontbrekende schakels (fietsbrug 

Eemskanaal en N865 Wittewierum-Overschild) en het verbeteren van 

bestaande fietsvoorzieningen (Rijksstraatweg Haren-Glimmen en 

Peizerweg) (conform het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022); 

• Door Groningen Fietsstad ook in 2023 duidelijk en structureel te blijven 

promoten, willen we ervoor zorgen dat de fiets nog meer gebruikt 

wordt voor het woon-werkverkeer; 

• In 2023 werken we met onze partners van de City Deal 'Ruimte voor 

Lopen' verder aan het uitwisselen van kennis over en het initiëren van 

opdrachten en onderzoeken ter stimulering van ons loopbeleid; 

• In 2023 stellen we, als uitwerking van onze Mobiliteitsvisie, een 

Routekaart OV 2040 op waarin we aangeven hoe het openbaar vervoer 

in Groningen er op de langere termijn uit moet gaan zien om de 

beoogde reizigersgroei te kunnen opvangen. Zo is in de Routekaart 

onder meer aandacht voor het openbaar vervoer naar Zernike Campus 

en de ontwikkeling van station Suiker;  

• Ook in 2023 werken we verder aan projecten die het gebruik van het 

openbaar vervoer bevorderen. Op plekken waar het openbaar vervoer 

niet meer vanzelfsprekend is, bieden we alternatieven zoals fijnmazig 

wijkvervoer en geven we mogelijk een vervolg aan de pilot Anders 

Mobiel, afhankelijk van het verloop hiervan; 

• We blijven bijdragen aan de nationale opgaven op het gebied van 

economische structuurversterking en woningbouw wat vraagt om een 

samenhangende investering in Lelylijn, verbetering van bestaand spoor 

en de Nedersaksenlijn. In dit kader brengen we ook in beeld welke 
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meerwaarde de Lelylijn voor Groningen kan hebben en welke 

consequenties de Lelylijn heeft voor ons mobiliteitssysteem; 

• In 2023 gaan de werkzaamheden aan de ombouw van het 

Hoofdstation in het kader van Groningen Spoorzone door en gaan we 

verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de insnijding van 

het Emmaviaduct; 

• We blijven investeren in het nog aantrekkelijker maken van onze P+R 

terreinen door het uitbreiden van te kleine fietsenstallingen (P+R 

Reitdiep, Meerstad en Haren), het verbeteren van 

reizigersvoorzieningen, de uitstraling en sociale veiligheid en het 

faciliteren van diverse vormen van deelmobiliteit (deelscooters en 

deelfietsen); 

• Om de (door)ontwikkeling van P+R en wijk- en buurthubs 

gestructureerd aan te kunnen pakken, stellen we in 2023 een 

Routekaart Hubs op waarin in ieder geval is opgenomen op welke 

locaties we willen investeren in nieuwe wijk- en buurthubs en hoe we 

onze P+R’s willen doorontwikkelen; 

• Om forenzen en wijkvreemd verkeer te weren, voeren we in 2023 

betaald parkeren in een aantal wijken in (onder andere Corpus den 

Hoorn en Hoornse Meer). De aanpak van de parkeeroverlast in een 

groter gebied voeren we uit zoals in 2021 is afgesproken. 

Bereikbaar houden van de 

economische kerngebieden van 

Groningen met onder meer de 

(vracht)auto  

• In 2023 gaan de werkzaamheden aan de ombouw van de Zuidelijke 

Ringweg onverminderd door;  

• We gaan in 2023 verder met het opstellen van een plan voor het 

ongelijkvloers maken van de Westelijke Ringweg. Daarmee willen we 

de doorstroming en betrouwbaarheid voor het verkeer op de 

Westelijke Ringweg verbeteren, maar zeker zo belangrijk is de 

aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en ruimtelijke 

kwaliteit rondom de ringweg zelf. Het verminderen van de 

barrièrewerking tussen Paddepoel en Vinkhuizen en het verbeteren 

van de leefbaarheid rond de ringweg zelf is daarmee ook noodzakelijk 

voor de woningbouw in de Westflank. Met Rijk en provincie hopen we 

in 2023 een MIRT-verkenning te starten naar de ombouw van de 

Westelijke Ringweg en de mogelijke oplossingsrichtingen; 

• In 2023 werken we, mede op basis van de in 2022 uitgevoerde quick 

scan, verder aan plannen voor het mobiliteitssysteem in de westflank 

van Groningen om de verwachte mobiliteitsgroei in dit deel van de 

stad op een duurzame manier te kunnen faciliteren. De focus ligt 

daarbij op de hoofdontsluitingsstructuur: Westelijke Ringweg, N355 

(specifiek de aansluitingen Zijlvesterweg en Reitdiepplein), de 

belangrijkste ontsluitingswegen door het gebied en de beoogde 

rondweg Westpoort; 

• In 2023 gaan we verder met de planvorming voor woningbouw, 

openbare ruimte en mobiliteitsverbindingen in de Oosterhamrikzone, 

op basis van de Mobiliteitsvisie; 

• In 2023 onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de 

mobiliteitsgroei rond Stadshavens, Sontplein, Scandinavische Havens, 

Eemskanaalzone en Europapark te kunnen faciliteren;  

• In 2023 starten we met een Oostflank-studie om de verwachte groei in 

woningen en arbeidsplekken aan deze kant van de stad zo goed 

mogelijk te kunnen faciliteren vanuit de mobiliteitsbehoefte. Inzicht in 

het 'multimodaal netwerkkader', waarin het gewenste functioneren 

van ons wegennet staat benoemd, helpt ons bij het identificeren van 

(toekomstige) knelpunten en het onderbouwen van investeringen in 
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infrastructuur, evenals de ruimtelijke keuzes om infrastructuur waar 

mogelijk te transformeren (conform de Mobiliteitsvisie en de Leidraad 

Nieuwe Ruimte).  

In de wijken en dorpen krijgt de 
auto een minder dominante positie  

• In 2023 beginnen we met de transformatie van 50 km/uur-wegen in 30 

km/uur-straten en het uitvoeren van laagdrempelige oplossingen 

conform ons Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare Stad 2022-2026. 

Met de te nemen maatregelen zorgen we voor meer ruimte voor de 

voetganger en de fietser, meer verblijfsruimte op straat (waaronder 

groen) en meer verkeersveiligheid; 

• In 2023 continueren we ons onderzoek naar de consequenties van een 

autoknip in de Eikenlaan in combinatie met autoknips in de Wilgenlaan 

en de Dierenriemstraat zoals opgenomen in de Mobiliteitsvisie.  

Effect op de directe omgeving 

Herwinnen van de openbare ruimte 

en zorgen voor voldoende goede 

fietsparkeervoorzieningen 

 

 

 

• We realiseren goede fietsenstallingen passend bij de stallingsbehoefte 

van de gebruiker. In 2023 gaan we daarom verder met de verkenning 

van mogelijkheden voor nieuwe inpandige/ondergrondse 

fietsenstallingen in het westelijke en zuidelijke gedeelte van de 

binnenstad. Tevens realiseren we herkenbare en aantrekkelijke 

(flexibele) stallingen op straat; 

• In 2023 gaan we verder met het realiseren van extra fietsenstallingen 

op het Hoofdstation. 

Herwinnen van de openbare ruimte 

door terugbrengen dominantie van 

geparkeerde auto’s in het 

straatbeeld  

• Waar de druk op de openbare ruimte groot is, dringen we het parkeren 

op straat terug en stimuleren we het parkeren in garages en parkeren 

op afstand, zoals op P+R terreinen. Als het nodig en wenselijk is, 

nemen we in overleg met bewoners(organisaties) aanvullende 

maatregelen om de parkeerdruk op straat terug te dringen (conform 

de Parkeervisie 2018-2025) en richten we de openbare ruimte opnieuw 

in; 

• In 2023 willen we met promotie en speciale acties mensen verleiden 

vaker gebruik te maken van deelauto's en voeren we nieuwe 

vergunningen in voor het commercieel aanbieden van deelauto's.  

Minder verkeersslachtoffers  • In 2023 stellen we als uitwerking van de Mobiliteitsvisie een 

Uitvoeringsprogramma Actieve Mobiliteit en Verkeersveiligheid op 

waarin we onze ambities voor het stimuleren van actieve mobiliteit 

(voetganger én fietser) en het terugdringen van het aantal 

verkeersslachtoffers vertalen in concrete projecten inclusief 

bijbehorende prioritering; 

• In 2023 pakken we het kruispunt Boterdiep-Bloemsingel aan conform 

onze Aanpak Verkeersveiligheid; 

• In 2023 faciliteren we schoolstraten rond de haal- en brengtijden van 

scholen;  

• In 2023 blijft verkeerseducatie een belangrijk speerpunt binnen ons 

verkeersveiligheidsbeleid. Met campagnes, verkeerslessen en andere 

educatieve activiteiten onder de vlag van Verkeerswijzer Groningen 

richten we ons onder meer op kinderen, jongvolwassenen en ouderen.  

Slim en Duurzaam 

Voorrang geven aan innovatie en 

schone vormen van personen- en 

goederenvervoer  

• In 2023 nemen we de plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur in 

eigen beheer middels een opdrachtenmodel; 

• We blijven openbare laadpalen plaatsen op verzoek van bewoners, 

forenzen en aanbieders van deelauto's en op strategische locaties voor 

bezoekers, maar ook in wijken waar de parkeerdruk hoog is. Ons 

streven hierbij is te komen tot een gemeentedekkend netwerk in 2025, 

zodat er op loopafstand altijd een laadpunt aanwezig is (conform onze 

Visie Openbare Laadinfrastructuur 2025); 
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• In 2023 plaatsen we niet alleen laadpalen op aanvraag, maar ook op 

plekken waar vraag verwacht wordt (datagestuurd); 

• In 2023 stellen we een visie op snelladen vast en maken we met 

netbeheerder Enexis afspraken om plaatsing van laadinfrastructuur 

vlot te laten verlopen; 

• We stimuleren deelmobiliteit door te blijven inzetten op deelfietsen en 

te beginnen aan een pilot met elektrische deelbakfietsen in 2023;  

• Tot en met 30 april 2023 hebben Check en Felyx een vergunning voor 

het aanbieden van 200 deelscooters. In 2023 evaluatie we gezamenlijk 

met de gemeenteraad of en hoe we verder gaan met deelscooters in 

onze gemeente; 

• In 2023 rijden er in totaal 196 zero-emissiebussen in de provincies 

Groningen en Drenthe. Het zo efficiënt mogelijk inzetten ervan leidt tot 

een lagere uitstoot; 

• In 2023 zetten we een volgende stap in het verduurzamen van het 

openbaar busvervoer. Het OV-bureau Groningen Drenthe stelt dan een 

businesscase op die de CO2-uitstoot voor 2030 moet zien terug te 

brengen naar nul.  

Sturen op verkeer (in plaats van 

faciliteren en geleiden)  
• In 2023 stellen we voor de West- en Oostflank van de stad 

deeluitwerkingen op van het Multimodale Netwerkkader. Daarmee 

geven we de belangrijkste voorkeursroutes aan voor de verschillende 

weggebruikers (fiets, openbaar vervoer en auto). Dit is nodig voor een 

optimalisatie van het verkeersmanagement in deze gebieden; 

• In 2023 stellen we een Uitvoeringsprogramma Verkeerslichten op met 

daarin opgenomen een overzicht van de verkeerslichten die we 

vervangen door een intelligent verkeerslicht (iVRI), conform landelijke 

afspraken.   

Het op orde hebben van de 

datastromen  

• In 2023 werken we verder aan de ontwikkeling en het beschikbaar 

maken van alle relevante mobiliteitsdata, zodat het structureel en 

correct kan worden aangeleverd aan de landelijke organisaties 

(conform ons plan van aanpak 'Digitale weg op orde'); 

• In 2023 onderzoeken we of we onze scanauto in kunnen zetten voor 

parkeerdruk metingen; 

• Groningen is verkozen tot één van de honderd steden die deel uit gaan 

maken van de EU mission on Climate-Neutral and Smart Cities (2030). 

In 2023 starten we daarom aan het verfijnen van Europese indicatoren 

voor het verzamelen van stedelijke mobiliteitsgegevens (SUMI).  

Een leefbare en aantrekkelijke 

binnenstad door alleen nog maar 

schone voertuigen toe te staan 

• In 2023 starten we met de digitale handhaving van het 

venstertijdengebied door middel van ANPR-camera's; 

• In 2023 werken we met lokale bedrijven en instellingen aan Europese 

en/of nationale subsidieprojecten om duurzame, logistieke concepten 

te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Zo ontwikkelen we op 

Westpoort een Zero Emission Shared Smart Hub (ZESS Hub) voor 

uitstootvrije stadslogistiek; 

• In 2023 bereiden we de zero-emissiezone voor stadslogistiek (conform 

onze Visie Stadslogistiek) verder voor.  

 

Prestatie indicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  
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Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

Vervoerswijzen 

Tevredenheidscijfer voor fietsen in Groningen - 7,1 7,3 7,4 

Betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in 

Groningen 

70% 56% ≥ 60% 

 

≥ 60% 

 

Effect op de directe omgeving 

Bezetting van de P+R terreinen in Groningen:     

• Autoparkeerplaatsen 30% 50% 60% 60% 

• Fietsparkeervoorzieningen 68% 69% 70% 71% 

Tevredenheidscijfer parkeergarages Groningen - 8,2 7,9 8,0 

Aantal kilometers 50 km/uur-weg gewijzigd in 30 

km/uur 

- - 0 2 

Slim en Duurzaam 

CO2-uitstoot per reizigerskilometer bus in gram per 

reizigerskilometer 

23,7 20,5 15,8 11,2 

Aantal openbare laadpunten voor elektrische/waterstof voertuigen  

• Op straat en P+R 500 720 928 750 

• In gemeentelijke parkeergarages 54 54 72 86 

Aantal spitsmijdingen per dag 733 - 1.250 1.250 

 

Toelichting prestatie indicatoren 

Aantal openbare laadpunten voor elektrische/waterstof voertuigen: Het beoogde aantal openbare laadpunten in 2022 

blijkt niet haalbaar te zijn. Dit heeft onder andere te maken met een gebrek aan netcapaciteit en langere doorlooptijden in 

het plaatsingstraject. Gevolg hiervan is dat ook het beoogde aantal openbare laadpunten in 2023 lager ligt. 

 

CO2-uitstoot per reizigerskilometer bus in gram per reizigerskilometer: De totale CO2-uitstoot verandert de komende jaren 

nauwelijks, omdat er in Groningen geen andere bussen worden ingezet. De te verwachten stijging van het aantal reizigers 

na de coronacrisis zorgt er echter voor dat er meer reizigerskilometers gemaakt worden. Daardoor daalt de CO2-uitstoot 

per reizigerskilometer bus.  

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• GR OV bureau 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg (2021) 

Nieuwe Ruimte - Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte (2021) 

Meerjarenprogramma's Stadsontwikkeling 2022-2025 (2022) 

Ruimte voor zero-emissie stadslogistiek (2021) 

Visie Openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025 (2020) 

Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 (2019) 

Parkeervisie 2018-2025 (2018) 

Actualisatie Bestemming Binnenstad 2021 (2021) 

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-december/10:30/Bijlage-1-Mobilteitsvisie-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/22-december/16:30/Bijlage-Nieuwe-Ruimte-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/12-januari/10:30/Bijlage-Meerjarenprogramma-s-Stadsontwikkeling-2022-2025-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-2-visie-stadslogistiek-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Visie-openbare-laadinfrastructuur-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Uitvoeringsprogramma-Fiets-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2018/30-mei/16:30/Parkeervisie-2018-2025-raadsvoorstel-25-april-2018/bijlage-Parkeervisie-2018-2025-1.pdf
https://ruimtevoorjou.groningen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Actualisatie-binnenstadsvisie.pdf
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Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
01.2 Mobiliteit 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

01.2.1 Vervoerswijzen 3.185 3.727 3.076 5.384 6.375 6.403 

01.2.2 Impact op de directe 
omgeving 

15.942 18.024 20.632 20.724 21.084 21.520 

01.2.3 Slim en duurzaam 10.720 12.494 12.760 13.348 13.932 14.562 

 Totaal 29.847 34.244 36.468 39.456 41.391 42.485 

 Baten       

01.2.1 Vervoerswijzen 194 0 0 0 0 0 

01.2.2 Impact op de directe 
omgeving 

21.744 27.502 27.138 27.280 27.666 28.134 

01.2.3 Slim en duurzaam 666 300 300 300 300 300 

 Totaal 22.604 27.802 27.438 27.580 27.966 28.434 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-7.244 -6.443 -9.030 -11.876 -13.425 -14.052 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 1.124 890 460 110 0 0 

 Totaal onttrekkingen 1.187 320 0 0 0 0 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -7.180 -7.012 -9.490 -11.986 -13.425 -14.051 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
Beleidsveld 1.2.1 Vervoerswijzen Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 3.076 0 -3.076 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

750 0 -750 

Bestaand beleid 2023 2.326 0 -2.326 

Verschil ten opzichte van 2022 -1.401 0 1.401 
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Toelichting op de lasten van 2,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De lasten bestaan vooral uit begrote middelen voor de exploitatie van fietsenstallingen (1,9 miljoen euro). 

Daarnaast hebben we hier SIF-middelen voor intensiveringen binnen het Programma Mobiliteit begroot (0,6 

miljoen euro). Ook is hier de bezuinigingstaakstelling op het SIF opgenomen (-/- 1,2 miljoen euro). 

Verder hebben we hier structurele middelen begroot, onder meer voor de dekking van kapitaallasten van het 

project Groningen Spoorzone (0,6 miljoen euro). 

Overige begrote budgetten bedragen 0,4 miljoen euro, waaronder de bijdrage aan het OV-bureau (165 duizend 

euro.  

 

Toelichting op de baten (bestaand beleid 2023) 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 750 duizend euro en zetten we in voor: 

- de reguliere taken binnen het programma Mobiliteit, de bijdrage aan Groningen Bereikbaar, de dekking van 

maatregelen als gevolg van raads- en/of bewonersvragen en de onvoorziene knelpunten op het gebied van 

verkeersveiligheid (600 duizend euro structureel) 

- de voorbereiding en realisatie van de fietsstallingen Binnenstad Zuid en West (150 duizend euro incidenteel) 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

SIF-taakstelling  

Het verschil in de lasten wordt onder meer  verklaard door een incidentele verhoging van de 

bezuinigingstaakstelling op het SIF met 1 miljoen euro. Dit leidt in deze begroting tot een incidentele lastendaling 

van 1 miljoen euro. 

Met ingang van 2022 is een bezuinigingstaakstelling SIF afgesproken van 200 duizend euro (structureel). Deze 

wordt de komende jaren zoveel mogelijk ingevuld door incidentele vrijval op de SIF-budgetten. Dit geldt ook voor 

de incidentele taakstelling van 1 miljoen euro in 2023.  

 

SIF-plankosten 

In de begroting 2022 hebben we incidenteel middelen overgeheveld van deelprogramma 1.3 Wonen naar het 

deelprogramma 1.2 Mobiliteit voor de dekking van plankosten SIF. Dit betreft het begeleiden van de 

werkzaamheden aan de Zuidelijke Ring (375 duizend euro) en de planvorming voor het Stationsgebied (400 

duizend euro).  

In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op. Dit leidt tot een lastendaling van 775 duizend euro 

binnen dit beleidsveld. 

 

Beheer fietsenstallingen 

De lasten voor het beheer van fietsenstallingen stijgen met 0,2 miljoen euro. Dit wordt met name verklaard door 

een dotatie aan de voorziening onderhoud voor de fietsenstalling onder de Nieuwe Markt.  Hiervan is een 

meerjarenonderhoudsbegroting gereed gekomen. Daarnaast zijn incidenteel externe deskundigheidskosten 

begroot in 2023 en worden er meer loonkosten doorberekend aan het beheer van de fietsenstallingen, omdat er 

meer activiteiten worden opgevoerd. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

 

Beleidsveld 1.2.2 Impact op de directe 

omgeving  

Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 20.632 27.138 6.506 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

0 0 0 
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Bestaand beleid 2023 20.632 27.138 6.506 

Verschil ten opzichte van 2022 2.608 -364 -2.972 

Toelichting op de lasten van 20,6 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Binnen het beleidsveld Impact op de directe leefomgeving zijn de lasten en baten van de gemeentelijke 

parkeertaak begroot. Het fietsparkeren vormt hierop een uitzondering, de lasten hiervan zijn begroot binnen het 

beleidsveld 1.2.1 Vervoerswijzen.  

De belangrijkste onderdelen waarvoor we middelen inzetten zijn:  

• Straatparkeren (2,1 miljoen euro)  

• Exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen (13,4 miljoen euro)  

• Parkeerhandhaving (3,1 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen euro voor handhaving op betaald parkeren 

en 0,4 miljoen euro voor handhaving op foutparkeren) 

• Perceptiekosten; kosten gemoeid met de heffing van parkeerbelastingen (1,4 miljoen euro) 

Overige begrote middelen tellen op tot 0,6 miljoen euro waaronder SIF-middelen begroot voor verkeerseducatie 

en de aanpak van knelpunten verkeersveiligheid (0,3 miljoen euro). 

 

Toelichting op de baten van 27,1 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De baten houden hoofdzakelijk verband met tariefopbrengsten uit straatparkeren (12,7 miljoen euro), de 

exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen (10,3 miljoen euro) en naheffingsaanslagen parkeren; 

parkeerboetes (4,0 miljoen euro).  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022  

In de begroting 2022 hebben we als hervorming een incidentele meeropbrengst bij het parkeerbedrijf 

opgenomen van 1,2 miljoen euro. In de begroting 2023 wordt deze incidentele opbrengst niet meer opgenomen. 

Dit leidt tot hogere lasten van 1,2 miljoen euro.  

Aangezien de reguliere baten van het parkeerbedrijf in 2023 toenemen met 1,7 miljoen euro worden er ook 

meer lasten begroot om aan te sluiten op het begrotingskader. Hiervan kan in vergelijking met 2022 circa 800 

duizend euro incidenteel extra ingezet worden voor het meerjarenbeeld. 

In de begroting 2023 leidt bovenstaande tot hogere lasten van 800 duizend euro. 

Tot slot zijn de meerjarenonderhoudsbegrotingen geactualiseerd en is daarnaast een voorziening getroffen voor 

de parkeergarage Forum. Dit leidt tot hogere lasten van ca. 300 duizend euro. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022  

De daling van de baten wordt vooral verklaard door twee effecten.  

In de begroting 2022 is een incidentele verkoopopbrengst van de parkeergarage Martiniplaza taakstellend 

opgenomen. In de begroting 2023 wordt deze opbrengst niet meer opgenomen. Dit leidt tot lagere baten van 2 

miljoen euro.   

Hiertegenover staan per saldo 1,7 miljoen euro hogere parkeeropbrengsten. Deze bestaan vooral uit hogere 

opbrengsten bij het straatparkeren (1 miljoen euro), onder andere door de indexering van de tarieven voor de 

parkeervergunningen en een toename van het aantal uitgegeven bezoekerspassen. Ook nemen de opbrengsten 

bij de parkeergarages toe (0,5 miljoen euro). 

 

 

 

 

Beleidsveld 1.2.3 Slim en duurzaam Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 12.760 300 -12.460 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

1.200 0 -1.200 

Bestaand beleid 2023 11.560 300 -11.260 
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Verschil ten opzichte van 2022 -934 0 934 

Toelichting op de lasten van 11,6 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Het beleidsveld Slim en duurzaam omvat de lasten voor de overige onderdelen van het deelprogramma 

Mobiliteit. De belangrijkste zijn:  

• Het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke projecten/activa Verkeer (5,3 miljoen euro);  

• SIF-middelen voor intensiveringen binnen het Programma Mobiliteit (1,9 miljoen euro), waaronder de 

jaarlijkse bijdrage aan Groningen Bereikbaar (0,5 miljoen euro).   

• SIF-middelen voor projecten (2,0 miljoen euro): 

o Uitvoeringsprogramma Binnenstad: Ruimte voor jou (1,3 miljoen euro); 

o Spaarregeling ringwegen (454 duizend euro);  

o Oosterhamrikzone (250 duizend euro). 

• Personele inzet (met name voor beleidsontwikkeling en -advies gericht op de opgaven: duurzame en 

slimme mobiliteit en stedelijke logistiek (2 miljoen euro); 

• Rijkssubsidie Sanering geluidsoverlast (0,3 miljoen euro).  

 

Toelichting op de baten van 0,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De baten bestaan uit subsidie-opbrengsten ten behoeve van sanering geluidsoverlast (0,3 miljoen euro).  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 1,2 miljoen euro en zetten we in voor: 

- het uitvoeringsprogramma bij de Mobiliteitsvisie (750 duizend euro structureel) 

- extra capaciteit bij beleidsadvies en verkeersontwerp (200 duizend euro structureel) 

- de meerkosten van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) (150 duizend euro structureel) 

- het alternatief vervoer in de binnenstad (100 duizend euro incidenteel) 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022  

In de begroting 2022 zijn incidenteel middelen beschikbaar voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma bij 

de Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg. In de begroting 2023 nemen we deze middelen niet meer op. Dit 

leidt tot lagere lasten van 550 duizend euro.  

Ook hebben we in de begroting 2022 incidenteel middelen overgeheveld van deelprogramma 1.3 Wonen naar 

het deelprogramma 1.2 Mobiliteit voor de dekking plankosten SIF (planvorming voor de bruggen in de 

Oosterhamrikzone). In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op. Dit leidt tot een lastendaling van 

400 duizend euro. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2023-2026 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2023; 

• In de Dekkingsbronnen 2023-2026 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 1.3: Wonen 
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In het deelprogramma Wonen staat centraal dat we iedereen die in onze gemeente wil (blijven) wonen een 

plek bieden. We zetten in op voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen in een goede en 

toekomstbestendige woonomgeving. Wij bouwen als gemeente zelf geen woningen. Daarom sturen wij met 

wetgeving en beleid op onze doelstellingen en maken wij afspraken met ontwikkelaars en corporaties over hoe 

we onze ambities willen realiseren. 

 

Doelen Deelprogramma 1.3: Wonen 

Het programma Wonen heeft de volgende doelen (bron: Woonvisie): 

• We willen een ongedeelde gemeente zijn, waarbij iedereen een plek kan vinden; 

• We willen dat voldoende en betaalbare woningen worden gerealiseerd en behouden blijven;  

• We hebben extra aandacht voor de woonbehoeften van ouderen, kwetsbare groepen en groepen met 

een alternatieve woonwens; 

• We bouwen woningen met aandacht voor kwaliteit van de woon- en leefomgeving; 

• We willen dat woningen duurzaam worden gerealiseerd in een klimaatbestendige woonomgeving. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

Effect indicator(en) Behaald 

2021 

Beoogd 

2021 

Beoogd  

2022 

Beoogd 

2023 

Opgeleverde aantal nieuwbouwwoningen 2.460 2.800 1.600 1.600 

Ontwikkeling totale woningvoorraad (netto) 2.454 3.300 1.950 2.000 

Netto toevoeging sociale huur 651 200 - 240 200 - 240 200 - 240 

Zoektijden sociale huurwoning 2,9 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar  

Percentage huishoudens tevreden over de prijs-

kwaliteitsverhouding van de woning (incl. g/w/e) 

- 65% 70% - 

Tevredenheidscijfer kwaliteit woning - 7,7 8 - 

Gemiddelde energie-index woningen 1,59 1,54 1,49 1,45 

Percentage woningen met zonnepanelen. 20% 20% 26% 31% 

Totale CO2-uitstoot woningen (kg). 341.000.000 319.852.000 310.012.000 273.000.000 

 

Toelichting effectindicatoren 

Opgeleverde aantal nieuwbouwwoningen, ontwikkeling totale woningvoorraad (netto) en netto toevoeging 

sociale huur: De woningmarkt is dynamische markt en de bouw van woningen is van meerdere factoren 

afhankelijk. Veel van deze factoren liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. We hebben dus geen 

directe invloed op het aantal woningen dat wordt gebouwd. Wij bouwen namelijk zelf geen woningen, maar 

stimuleren en faciliteren ontwikkelaars, corporaties en particulieren zoveel als mogelijk. Dit doen we 

bijvoorbeeld door het opstellen van bestemmingsplannen en met vergunningverlening. Deze inspanningen van 

de gemeente leiden vervolgens tot woningbouwontwikkelingen. Om deze redenen nemen we het aantal 

nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van de woningvoorraad als effectindicatoren op en niet als prestatie 

indicatoren. We laten hiermee het effect van onze inspanningen zien. 

 

Tevredenheid kwaliteit woning: De indicator tevredenheid over de kwaliteit van de woning is gebaseerd op de 

enquête leefbaarheid en veiligheid van OIS Groningen, deze indicatoren worden eens in de twee jaar 

onderzocht, voor de jaren waarin dit niet gedaan wordt is daarom geen getal opgenomen.  

 

Percentage woningen met zonnepanelen 

Beoogd aantal zonnepanelen betreft een inschatting, grotendeels afhankelijk van de keuzes die 

woningeigenaren maken. 
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Beleidsvelden 

Het deelprogramma Wonen bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

 

Stimuleren en reguleren Woningmarkt 

Alle prognoses laten zien dat we als gemeente de komende jaren blijven groeien. We hebben een flinke 

bouwopgave voor verschillende woningbouwsegmenten (grondgebonden, appartement) en categorieën (koop, 

huur, sociale huur), zodat we alle doelgroepen kunnen bedienen. We zetten in op minimaal 1.500 

nieuwbouwwoningen per jaar. Het grootste deel van deze woningen moet landen in onze grote ontwikkelzones 

Suikerzijde, Stadshavens, Reitdiepzone en Meerstad, maar er worden ook woningen toegevoegd op andere 

ontwikkellocaties en in de dorpen. We hebben de doelstelling om jaarlijks tussen de 200 - 240 sociale 

huurwoningen toe te voegen en we willen dat de zoektijden van sociale huurwoningen naar beneden gaan. We 

zorgen dat de sociale huurwoningen die we toevoegen eerlijk en evenwichtig worden verdeeld. Hiervoor zijn er 

in 2021 afspraken gemaakt met corporaties over het woonruimteverdeelsysteem. 

 

Doelgroepen 

We hebben oog voor de groeiende groep (zorgbehoevende) ouderen in Groningen. Daarnaast focussen we ons 

op de groeiende groep kwetsbare bewoners en hun woonbehoefte in combinatie met passende zorg en de 

juiste woonomgeving. In de begin 2022 vastgestelde Woonzorgvisie gaan we hier verder op in.  De 

Woonzorgvisie wordt in 2022/2023 samen met de corporaties en zorgpartijen uitgewerkt in een 

uitvoeringsagenda. Ook hebben we aandacht voor groepen die anders (willen) wonen. Te denken valt aan 

stadsnomaden en woonwagenbewoners, maar ook aan hen die de ontwikkeling en/of het beheer van hun 

woning anders willen inrichten (wooncoöperaties, collectief wonen, etc.). Deze alternatieve vormen van 

ontwikkeling kunnen zorgen voor een duurzame toevoeging van betaalbare woningen. Daarnaast blijven 

jongeren en (internationale) studenten een belangrijke doelgroep in de stad. In onze woonprogrammering 

hebben we aandacht voor deze verschillende doelgroepen. Daarnaast houden we aandacht voor het positief 

verbinden van studenten en niet-studenten door WIJS te continueren en uit te breiden. WIJS betreft wijkinzet 

door jongeren en studenten, ondersteund door gemeente en onderwijsinstellingen. 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

In omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ kiest Groningen er voor de groei op te vangen in de bestaande stad en de 

groene ruimte tussen de stad en de omliggende dorpen open te houden.  

Leefkwaliteit is het samenbindende thema voor alles wat we doen. Naast zorgen voor voldoende goede 

woningen, willen we ook zorgen voor een goede leefomgeving. Bouwen in Groningen betekent bouwen voor 

de langere termijn, met aandacht voor diversiteit, kwaliteit en duurzaamheid. We streven naar 

klimaatbestendige woningen in een fijne en groene woonomgeving. Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij. 

De grootste opgave ligt echter in de bestaande woningvoorraad. De opgave is om de gebouwde omgeving te 

verduurzamen en aardgasvrij te maken middels de wijkenergieaanpak. Er ligt hier een directe relatie met de 

programma's Energie en Leefkwaliteit waar deze opgaven nader worden uitgewerkt.  

 

Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden kijken we naar de juiste plekken om te bouwen. Hier bouwen 

we mooie, duurzame, energiezuinige of zelfs energie producerende wijken. In Paragraaf 2: Duurzaamheid gaan 

we nader in op de gestelde doelen rondom verduurzaming. We hebben ook aandacht voor de leefbaarheid in 

de bestaande stad en dorpen. Met de wijkvernieuwing (zie Paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing ) 

geven we invulling aan gemengde wijken met een goed woon- en leefklimaat. 

 

Overig wonen 

Binnen het programma Wonen worden vele reguliere taken en activiteiten uitgevoerd, die niet rechtstreeks 

aan één van de beleidsvelden of deelprogramma’s kunnen worden toebedeeld, maar wel een plek in de 
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begroting moeten krijgen. Daarnaast verantwoorden wij de financiële middelen van het 

duurzaamheidsprogramma, inhoudelijk toegelicht in Paragraaf 2: Duurzaamheid. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
De vraag naar woningen overstijgt het aanbod. De druk blijft hoog en zal voorlopig hoog blijven. De 

betaalbaarheid blijft onder druk staan. Door de fors toegenomen kosten voor gas en elektriciteit en stijgende 

inflatie hebben steeds meer mensen moeite om in hun levensonderhoud te voorzien. Alhoewel er signalen zijn 

dat de woningmarkt aan het afkoelen is, onder andere als gevolg van de stijgende inflatie en stijgende 

hypotheekrente, zijn het vooral de lagere en middeninkomens die niet of nauwelijks een betaalbare 

koopwoning kunnen vinden. De prioriteit voor de komende jaren en voor 2023 ligt daarom vooral op het 

toevoegen van meer betaalbaar woningaanbod zowel in de huur als in de koop. 

Daarnaast zijn er vanwege de oorlog in Oekraïne veel vluchtelingen die tijdelijk onderdak nodig hebben. 

Alhoewel dit niet meteen ten koste gaat van bestaande woningen, legt dit een extra druk op het realiseren van 

tijdelijke woningen in bijvoorbeeld leegstaande panden of door het plaatsen van containers op beschikbare 

gronden.  

Daarnaast hebben we te maken met grote uitdagingen binnen het sociaal domein. Dan gaat het om de afbouw 

van intramurale plaatsen in de ouderenzorg, de toenemende vergrijzing en geestelijke gezondheidszorg, maar 

ook de uitstroom van jongvolwassen uit jeugdhulpvoorzieningen met een verblijfscomponent. Bovendien 

vragen andere doelgroepen om aandacht: van ouderen en andere zorgbehoevenden tot groepen mensen die 

bewust anders willen wonen en zelf de regie willen nemen over de ontwikkeling en/of het beheer van hun 

huis. Deze ontwikkelingen waren voor ons de aanleiding om een Woonzorgvisie op te stellen en als vervolg 

hierop een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt in 2023 afgerond 

Vanuit vele dorpen komt de vraag voor het toevoegen van woningen om daarmee te voorzien in de behoefte 

van bewoners uit de dorpen zelf. We merken dat we hier nog niet altijd goed handen en voeten aan kunnen 

geven. We ontwikkelen daarom in 2022 nog een beleidskader voor woningbouw in de dorpen zodat we in 2023 

adequater de initiatieven vanuit de dorpen kunnen faciliteren. 

Duurzame veiligheid van de huizen en de leefomgeving staat voorop. In de dorpen waar woningen versterkt 

moeten worden, werken we samen met de bewoners aan dorpsvernieuwing. 

Tot slot kampen we met forse klimaatopgaven. Dat gaat om de transitie naar duurzame energie, maar ook om 

het klimaatbestendig en aantrekkelijker maken van onze leefomgeving. Perioden van extreme hitte en droogte 

zullen veel vaker voorkomen. Daarnaast zullen we te maken krijgen met momenten waarop het juist veel 

natter is. Die extremen hebben direct invloed op onze woon- en leefomgeving en dat brengt grote uitdagingen 

met zich mee. 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken 

(resultaten) 

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Stimuleren woningmarkt 

Toevoegen van voldoende 

woningen (gemiddeld 1.500 per 

jaar tot en met 2030). In 2022 

verwachten we circa 1.600 

nieuwbouw woningen op te 

leveren 

We verwachten in 2023 tussen de 1.450 tot 1.650 woningen op te leveren. 

Het precieze aantal nieuwbouwwoningen dat in 2023 wordt opgeleverd is 

echter nog niet duidelijk. Mogelijk verschuiven een aantal plannen. Dit 

komt enerzijds door problemen op de markt (de aanzienlijk gestegen 

bouwkosten en tekorten aan materialen en personeel) en anderzijds zijn er 
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procedurele vertragingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Suikerzijde. Daar 

zorgen procedures rondom natuurwetgeving voor vertraging. 

Overigens fluctueren woningbouwaantallen altijd wat. Zo zijn er in 2021 

juist veel meer woningen opgeleverd dan aanvankelijk verwacht. Voor de 

langere termijn verwachten we zeker aan de gemiddeld 1.500 woningen 

per jaar te voldoen. 

We willen dat er voortgang 

geboekt wordt in de 

versterkingsoperatie, waarbij de 

bewoner centraal staat en waarbij 

de bewoner, dorpen en buurten 

sterker uit de versterking komen. 

• In de Lokale Stuurgroep zien we toe op een voortvarende uitvoering 

van het Lokaal Plan van Aanpak door de Nationaal Coördinator 

Groningen. We bewaken de voortgang en sturen waar nodig bij; 

• De uitvoering van de versterking in de dorpen is begonnen en wordt in 

een aantal dorpen afgerond. Prioriteit ligt bij de integrale aanpak in 

Woltersum en Ten Post, waarvoor alle versterkingsadviezen in 2023 

gereed zijn. Onze focus ligt in 2023 in Ten Post, om te kijken waar wij 

de versnelling kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door de inzet van 

Bedrijfsbureau BI; 

• In Ten Boer komen een aantal projecten tot afronding en andere 

projecten worden opgestart; 

• In de oostelijke stadswijken blijven wij doorgaan met de typologie-

aanpak. Waar we zaken kunnen versnellen, zetten we daar op in. 

Meer grip op de woningmarkt • Op 1 maart 2022 is de Opkoopbescherming ingevoerd. We blijven de 

regel monitoren en behandelen wekelijks de vragen van bewoners 

over de beleidsregel en bijkomende consequenties. Na 1 maart 2023 

zullen we de beleidsregel evalueren. We zullen hierbij kijken naar het 

aantal vergunningen die zijn verleend, of er wordt verhuurd in strijd 

met de vergunning en of de regeling om punten moet worden 

aangepast.  

Toevoegen van netto  gemiddeld 

200 - 240 sociale huurwoningen.  

• We maken prestatieafspraken met de corporaties en 

huurdersorganisaties over aantallen te bouwen, te verkopen en te 

slopen sociale huurwoningen; Deze afspraken staan in de 

presetatieafspraken 2023; 

• We zorgen voor voldoende locaties voor de ontwikkeling van sociale 

huurwoningen; 

• Bij private ontwikkelingen sturen we zo mogelijk en waar wenselijk op 

het toevoegen van sociale- en middenhuur woningen. 

Doelgroepen 

Voldoende woningen voor 

(zorgbehoevende) ouderen en 

kwetsbare groepen. 

Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg dat begin 

2023 gereed moet zijn. Vooruitlopend hierop kijken we bij specifieke 

plannen alvast naar het wonen en zorg programma. Dit conform 

toezeggingen aan de Raad bij behandeling en vaststelling van de 

woonzorgvisie in februari 2022. 

Voldoende huisvesting voor 

(internationale) studenten en 

jongeren. 

 

• Voor de piekopvang, werken we samen met de onderwijsinstelling en 

studentenbonden om te voorzien in circa 200 plekken. Deze plekken 

zijn jaarlijks voor 1 augustus boekbaar via de website At Home in 

Groningen en studenten kunnen hier, afhankelijk van de locatie, circa 

drie maanden verblijven. De boodschap richting studenten is per 

2022 gewijzigd, partijen communiceren nu: ‘Zorg dat je vóór 1 

augustus een kamer hebt gevonden als je in Groningen gaat 

studeren. Besluit je toch om zonder kamer naar Groningen te komen, 

dan ben je hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd aangewezen op 

hotels of hostels, mocht daar nog plaats zijn. Dit zorgt voor hoge 

kosten, ongemak en onrust voor jezelf.'  

• Voor de lange termijn huisvesting werken we aan het Wonen op de 

Zernike Campus. We werken aan de herijking van de gebiedsvisie en 

stellen parallel een realisatieovereenkomst op voor de ontwikkeling 
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van de eerste locatie voor woningbouw, de Kapteynborg. Daarnaast 

werken we aan de realisatie van 400 tijdelijke eenheden op het 

Zernike. Vooruitlopend op de ontwikkeling van Zernike Campus 

(permanente huisvesting) voorzien deze eenheden in extra 

huisvesting voor internationale studenten en fungeren tevens als 

oplossing voor de piekperiode.  

Kwaliteit en duurzaamheid 

We willen duurzame, energie-

neutrale woningen 
• We ondersteunen bij het verduurzamen van de woningen waarbij we het 

energieloket een duidelijke en zichtbare plek geven in de wijkaanpak met 

kwalitatief goede, onafhankelijke adviezen; 

• Samen met de corporaties blijven we investeren in het verduurzamen 

van de woningen (9.000 woningen in de periode 2021 t/m 2025); 

• Om de energielasten direct naar beneden te brengen, worden 

energiecoaches ingezet en hebben we extra aandacht voor inwoners met 

een smalle beurs. 

 

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• NV Groninger Monumentenfonds 

• GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)  

• Suikerzijde BV 

• Stadshavens BV 

• Dilgt Hemmen Essen BV 

• Stichting Commanditair kapitaal Haren Noord 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

Woonvisie Groningen - een thuis voor iedereen (2020) 

Ambitiekader 2021-2025, Samenwerken aan een thuis voor iedereen 

Meerjarenprogramma's Stadsontwikkelingen 2022-2025 (December 2021) 

Routekaart CO2 neutraal (2018) 

Erfgoednota (2017) 

Regionale woningbouwafspraken (2012)Provinciale omgevingsverordening 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

 

Financieel overzicht lasten en baten 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/24-juni/15:00/Woonvisie-raadsvoorstel-20-5-2020/Bijlage-1-Woonvisie-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Meerjarenprogramma-s-Stadsontwikkeling-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Routekaart-Groningen-2035-sept-2018.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2017/20-december/16:30/Vaststelling-Erfgoednota-2017-raadsvoorstel-17-11-2017-6668649/5-3-Vaststelling-Erfgoednota-bijlage-1-Erfgoednota-concept-versie-1-8-printversie-2-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Woningbouwafspraken-regio-Groningen-Assen.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR410825/4
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01.3 Wonen 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

01.3.1 Stimuleren en reguleren 
woningmarkt 

3.812 2.105 3.509 4.509 5.009 5.983 

01.3.2 Doelgroepen 1.612 1.839 1.844 1.844 1.844 1.844 

01.3.3 Kwaliteit en duurzaamheid 7.107 6.821 8.244 8.469 4.766 4.966 

01.3.4 Overig Wonen 13.115 14.436 17.255 16.032 15.808 15.672 

 Totaal 25.647 25.201 30.852 30.854 27.427 28.465 

 Baten       

01.3.1 Stimuleren en reguleren 
woningmarkt 

300 53 53 53 53 53 

01.3.2 Doelgroepen 840 686 668 668 668 668 

01.3.3 Kwaliteit en duurzaamheid 2.144 580 500 500 500 500 

01.3.4 Overig Wonen 16.339 15.046 16.329 16.329 16.329 16.329 

 Totaal 19.623 16.364 17.550 17.550 17.550 17.550 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-6.024 -8.836 -13.302 -13.304 -9.877 -10.915 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 1.250 2.920 1.100 600 600 126 

 Totaal onttrekkingen 2.491 2.416 0 0 0 0 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -4.783 -9.341 -14.402 -13.904 -10.477 -11.041 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
1.3.1 Stimuleren woningmarkt Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 3.509 53 -3.456 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

300 0 -300 

Bestaand beleid 2023 3.209 53 -3.156 

Verschil ten opzichte van 2022 1.104 0 -1.104 
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Toelichting op de lasten van 3,2 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Binnen dit beleidsveld hebben we onder meer SIF-middelen begroot voor het stimuleren en reguleren van de 

woningmarkt 0,5 miljoen euro begroot. Ook hebben we hier SIF-middelen begroot voor het actieplan sociale 

huur (0,5 miljoen euro).  

Daarnaast hebben we hier middelen begroot voor de plankosten voor projecten uit het Stedelijk 

Investeringsfonds (1,5 miljoen euro).  

Voor de structurele dekking van de kapitaallasten gebiedsontwikkeling Stadshavens-Eemskanaalzone hebben 

we 0,4 miljoen euro begroot.  

Overige budgetten tellen op tot 0,3 miljoen euro, waaronder het kapitaallastenbudget voor de tunnel bij het 

station Haren (0,2 miljoen euro).  

 

Toelichting op de baten (bestaand beleid 2023)  

Niet van toepassing 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023  

De intensiveringen bedragen 300 duizend euro en zetten we in voor het realiseren van meer betaalbare 

woningen (300 duizend euro structureel). 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2023  

In 2022 hebben we vanuit het plankostenbudget SIF incidenteel middelen overgeheveld naar de 

deelprogramma’s 1.1 Economie en werkgelegenheid en 1.2 Mobiliteit, respectievelijk met 100 duizend euro 

en 1,175 miljoen euro. Dit op basis van de verwachte besteding van middelen aan de volgende onderdelen: 

- het begeleiden van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg, 400 duizend euro; 

- de planvorming voor het Stationsgebied, 375 duizend euro; 

- planvorming voor de bruggen in de Oosterhamrikzone, 400 duizend euro; 

- verkeerssituatie rondom Vierverlaten/Westpoort, 100 duizend euro. 

In de begroting 2022 leidt dit tot een incidentele lastenverlaging van 1,275 miljoen euro binnen dit 

deelprogramma. In deze begroting vervalt deze incidentele lastenverlaging en stijgen de lasten met 1,275 

miljoen euro.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022  

Niet van toepassing 

 
 

 

1.3.2 Doelgroepen Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 1.844 668 -1.176 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

0 0 0 

Bestaand beleid 2023 1.844 668 -1.176 

Verschil ten opzichte van 2022 5 -18 -23 

Toelichting op de lasten van 1,8 miljoen euro  (bestaand beleid 2023 

Binnen dit beleidsveld hebben we SIF-middelen begroot voor extra aandacht voor doelgroepen (0,5 miljoen 

euro). Dit gaat bijvoorbeeld om (zorgbehoevende) ouderen en internationale studenten. Daarnaast begroten we 

hier middelen voor de uitvoering van het kamerverhuurstelsel en handhaving van illegale verhuur (0,2 miljoen 

euro. 

Voor het beheer en onderhoud van woonwagenparken begroten we 0,5 miljoen euro.  

Overige budgetten tellen op tot 0,6 miljoen euro, waaronder personeelslasten (0,2 miljoen euro) en legeskosten 

(0,2 miljoen euro). 

 

Toelichting op de baten van 0,7 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 
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Tegenover de beheer- en onderhoudslasten van woonwagenparken staan ook huuropbrengsten begroot (0,3 

miljoen euro). De overige begrote baten bestaan vooral uit legesopbrengsten (0,2 miljoen euro). 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

1.3.3 Kwaliteit en duurzaamheid Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 8.244 500 -7.744 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

4.900 0 -4.900 

Bestaand beleid 2023 3.344 500 -2.844 

Verschil ten opzichte van 2022 -3.477 -80 3.397 

Toelichting op de lasten van 3,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Voor het programma Energie hebben we hier structureel 2,0 miljoen euro begroot. Deze SIF-middelen worden 

ingezet voor de uitvoering van activiteiten gekoppeld aan de thema’s warmtetransitie gebouwde omgeving en de 

opwekking van hernieuwbare energie. We zetten deze middelen bijvoorbeeld in voor de bestrijding van 

energiearmoede (230 duizend euro) en de proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Wijert (500 duizend euro). Ook 

dekken we met deze middelen de structurele rentelasten voor WarmteStad BV (250 duizend euro). 

Tot slot begroten we hier personeelslasten in verband met reguliere taken voor duurzaamheidsactiviteiten (1,4 

miljoen euro).  

 

Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro  (bestaand beleid 2023 

De baten bestaan uit de begrote rijksbijdrage voor de proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Wijert (0,5 miljoen 

euro).  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 4,9 miljoen euro en zetten we in voor: 

- de energietransitie (4 miljoen euro incidenteel) 

- de circulaire economie (400 duizend euro incidenteel) 

- cofinanciering voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad (500 duizend euro structureel) 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Vanuit het vorige coalitieakkoord was voor het programma Energie incidenteel 1,15 miljoen euro beschikbaar in 

2022. In de begroting 2023 worden deze middelen niet meer opgenomen. Dit leidt tot lagere lasten van 1,15 

miljoen euro. 

Voor de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken Paddepoel en Selwerd was in de begroting 2022 incidenteel 2,4 miljoen 

euro beschikbaar. In de begroting 2023 keren deze middelen niet terug.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 
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1.3.4 Overig Wonen Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 17.255 16.329 -926 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

2.303 0 -2.303 

Bestaand beleid 2023 14.952 16.329 1.377 

Verschil ten opzichte van 2022 516 1.283 767 

Toelichting op de lasten van 15,0 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De lasten in verband met het verlenen van een omgevingsvergunning vormen het belangrijkste onderdeel van dit 

beleidsveld. Voor onder meer personele inzet en kosten van ICT-applicaties is 10,1 miljoen euro aan de 

lastenzijde begroot.  

Verder zijn aan de lastenzijde begroot de personele inzet voor toezicht en handhaving wonen (1,8 miljoen euro) 

en reguliere taken in verband met het programma Wonen (2,2 miljoen euro).  

Ook hebben we hier structurele middelen begroot voor de implementatie van de Omgevingswet (0,3 miljoen 

euro) en een deel van het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke vaste activa wonen (0,3 miljoen euro).  

 

Toelichting op de baten van 16,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De legesopbrengsten in verband met het verlenen van een omgevingsvergunning vormen het belangrijkste 

batenonderdeel van dit beleidsveld (15,9 miljoen euro).  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 2,3 miljoen euro en zetten we in voor: 

- de implementatie van de Omgevingswet (842 duizend euro incidenteel) 

- extra toezicht en handhaving; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (511 duizend euro incidenteel)  

- de routekaart verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (650 duizend euro structureel en 200 

duizend euro incidenteel) 

- ICT-licentiekosten van applicaties bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) (100 duizend euro 

structureel) 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Implementatie Omgevingswet 

In de begroting 2022 zijn voor de implementatie van de Omgevingswet incidenteel intensiveringsmiddelen 

beschikbaar gesteld (1,1 miljoen euro). In de begroting 2023 nemen we deze middelen niet meer op.  

 

Bouwleges  

De lasten voor de bouwleges stijgen met name door de verwachte invoering van de Omgevingswet op 1 januari 

2023. Er is nog veel onduidelijkheid  over de gevolgen voor de onderliggende processen. Wel is duidelijk dat er 

veel extra taken bijkomen, zoals op het gebied van gebouwd erfgoed, natuur inclusief bouwen en participatie. 

Ook zal er in de eerste jaren veel tijd nodig zijn voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie en -plan. Hierdoor 

verwachten we voor de jaren 2023-2025 een capaciteitsuitbreiding van 13 fte.  Dit leidt tot hogere lasten van ca. 

1,3 miljoen euro.  

 

Toezicht en handhaving Wonen  

Naast de verwachte invoering van de Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 ook de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen in. Ook aan deze nieuwe wettelijke taak te voldoen dienen we meldingen in behandeling te nemen 

en te accorderen. Een formatie-uitbreiding is hierdoor noodzakelijk. Dit leidt hier tot hogere lasten van ca. 0,4 

miljoen euro.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Bouwleges  
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Naar verwachting wordt de Omgevingswet op 1 januari 2023 ingevoerd. De noodzakelijke formatie-uitbreiding 

en centrale overhead rekenen we toe aan de bouwleges. Dit leidt tot hogere opbrengsten uit de bouwleges van 

ca. 1,6 miljoen euro.  

 

 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2023-2026 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2023; 

• In de Dekkingsbronnen 2023-2026 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Programma 2: Leefomgeving en Veiligheid 
Het programma Leefomgeving en Veiligheid richt zich op aangename, geborgen en veilige buurten en  dorpen. 

Daar waar het goed toeven is doordat buren prettig met elkaar samenleven en geen overlast veroorzaken, 

inwoners gezond zijn en niet in aanraking komen met onveilige en ongewenste situaties. Maar ook waar 

architectuur, inrichting van de openbare ruimte en het onderhoud zorgen voor een buurt en dorp waar het fijn 

wonen, werken en verblijven is. 

 

We zetten in op een buitenruimte met verblijfskwaliteit door goede inrichting en beheer. Inwoners zetten zich 

hier in steeds grotere mate voor in door mee te helpen in het maken van een mooiere buurt en het 

onderhouden ervan. Door dit zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen, worden sociale structuren sterker en 

zal de betrokkenheid bij de buurt worden vergroot. Vooral het vergroenen van wijken en dorpen is een veel 

gehoorde wens van inwoners. Samen geven we invulling aan die wensen, waarbij we niet alleen de focus 

leggen op het vergroenen van de openbare ruimte, maar ook van private terreinen. Met deze bijdrage van 

inwoners en ondernemers zetten we alles op alles om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn waarin 

hittestress en wateroverlast zijn teruggedrongen.  

De inrichting van buurten en dorpen komt het lopen en fietsen ten goede en heeft een positief effect op de 

gezondheid van onze inwoners. Kinderen in een groene schoolomgeving hebben betere leerprestaties, 

bewegen meer en hebben meer onderling contact. De openbare ruimte is bij uitstek de plek om buren, 

vrienden en familie te ontmoeten, maar ook om samen te bewegen en sporten.  

 

Al deze aspecten dragen bij aan de leefkwaliteit zoals deze door inwoners wordt ervaren. Daarbij speelt het 

niveau van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte een belangrijke rol. Het gebruik van de openbare 

ruimte wordt steeds intensiever en de 24 uurseconomie is volop in ontwikkeling. Met het regulier en groot 

onderhoud (inzamelen van afval, onderhoud van wegen, openbare verlichting, bruggen, groen en speelplekken, 

waar nodig vervangen van versleten voorzieningen) waarborgen we een goed en veilig gebruik van 

voorzieningen in de openbare ruimte, zorgen we ervoor dat het vastgestelde beheerniveau (BORG0-

doelstellingen) wordt behaald, zoeken we naar mogelijkheden om de kwaliteitsdoelen binnen de hele 

gemeente op elkaar af te stemmen en dragen we bij aan de belangrijke maatschappelijke opgaven. 

Klimaatverandering zorgt ervoor dat de opgaven op het gebied van water en riolering veranderen. Met 

maatregelen op het gebied van water en rioleringen dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen.  

We continueren de uitvoering van het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP). Hiermee houden we het 

(afval)watersysteem efficiënt en doelmatig in stand.  
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Het programma Leefomgeving en Veiligheid richt zich ook op een verantwoord gebruik van de schaarse 

grondstoffenstromen die in Groningen vrij komen. Wij analyseren stelselmatig de hele 

grondstoffenstromenketen en richten onze inspanningen daar waar ze het meeste rendement opleveren. 

Inwoners, lokale partijen, kennisinstellingen en bedrijven hebben een belangrijke rol bij het realiseren van de 

doelen en we focussen op facilitering, communicatie en dialoog zodat in gezamenlijkheid wordt bijgedragen 

aan het bevorderen van een circulaire economie. Daarnaast zetten we aanbestedingen in om hergebruik te 

stimuleren en denken dat dit kan leiden tot het verder brengen van kansrijke productinnovaties en nieuwe 

vormen van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen baat 

hebben van deze werkgelegenheid om een betekenisvolle rol in de samenleving te spelen.  

 

Een sterke sociale structuur draagt bij aan veilige buurten en dorpen. Het komt het prettig samenleven ten 

goede en vermindert overlast. Daar waar het nodig is vergroten we de leefbaarheid op straat door onder 

andere wet- en regelgeving na te leven. We hebben aandacht voor inwoners die in een moeilijke persoonlijke 

situatie verkeren en niet beschikken over een sociaal netwerk of professionele hulp nodig hebben. Nauwere 

samenwerking op het gebied van preventie, netwerkvorming en vroegtijdige signalering en interventie moet 

problematisch en verward gedrag en bijbehorende overlast voorkomen.  

Naast het bieden van hulp in de offlinewereld doen we dit ook voor de online omgeving, zodat Groningen 

digitaal veiliger wordt. Jongeren zijn vatbaarder voor cybercriminaliteit. Hier willen we ze beter tegen 

beschermen door onder andere een weerbaarheidsprogramma op te stelen. Ook ondersteunen we 

bewustwordingsactiviteiten waarmee we inwoners, ondernemers en instellingen attenderen op digitale 

risico’s. We blijven we ons focussen op ondermijnende criminaliteit door activiteiten succesvol te voorkomen, 

aan te pakken en terug te dringen. Vanwege de coronacrisis verwachten wij dat extra aandacht nodig is voor 

verschillende branches en jongeren en mensen in een kwetsbare positie die gevoelig zijn voor ondermijnende 

criminaliteit. 

 

Deelprogramma's 

Het programma Leefomgeving en Veiligheid bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

• Kwaliteit leefomgeving 

• Veiligheid 

 

Begroting in één oogopslag 

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten en baten van de deelprogramma’s opgenomen voor de begroting 

2023. Ter vergelijking is ook de jaarschijf van de begroting 2022 opgenomen. 

Een toelichting op deze cijfers kunt u vinden in het onderdeel financiën opgenomen onder elk deelprogramma.  
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Deelprogramma 2.1: Kwaliteit leefomgeving 
In dit deelprogramma staat een schone, aantrekkelijke leefomgeving centraal. De leefomgeving is groen en 

klimaatbestendig, waar het aangenaam is om te verblijven en uitnodigt tot ontmoeting en beweging.  Steeds 

meer inwoners doen in gezamenlijkheid actief mee; niet alleen bij het vormgeven en beheren van buurten en 

dorpen maar ook in het behalen van onze doelstelling om een afvalloze samenleving te worden, waarin 

scheiden en hergebruik van afval en grondstoffen centraal staat.  

 

Doelen Deelprogramma 2.1: Kwaliteit leefomgeving 

Het deelprogramma Kwaliteit leefomgeving heeft de volgende doelen: 

• In alles wat we doen in de leefomgeving/openbare ruimte staat leefkwaliteit voorop (conform 

omgevingsvisie Levende Ruimte); 

• Robuuste, goed onderhouden en aantrekkelijke leefomgeving waarin verblijfskwaliteit voorop 

staat; 

• Wij zijn een circulaire gemeente waar zo weinig mogelijk afval ontstaat, waar we zuinig omgaan met 

grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruiken, zodat we in 2030 afvalvrij zijn. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Effect indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 
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• Tevredenheid van inwoners 

over het onderhoud  

6.3 - > 6,5 - 

• % van de gemeente dat 

voldoet aan de vastgestelde 

BORG-kwaliteitsdoelstelling 

94.5% `93% 90% 90% 

Afval 

• % afval gescheiden ten 

behoeve van hergebruik 

62% 62% 64% 65% 

• Kg fijn huishoudelijk restafval 

per inwoner per jaar 

137 146 135 135 

Leefkwaliteit 

• % oppervlakte met matige en 

ernstige hittestress 

- - 21% 21% 

• % oppervlakte met matige en 

ernstige wateroverlast 

- - 9% 9% 

• % Boomkroonbedekking totale 

gemeente (trendanalyse) 

- - - - 

• Tevredenheid bereikbaarheid 

en gebruik grote parken 

- - 7,0 - 

• Tevredenheid verblijfskwaliteit 

openbare ruimte (binnenstad) 

- - 7,0 - 

 

Toelichting effectindicatoren 

Leefkwaliteit: De effectindicatoren onder leefbaarheid zijn nieuwe indicatoren, waardoor hier op dit moment nog geen 

cijfers voor beschikbaar zijn.  

 

Beleidsvelden 

Deelprogramma Kwaliteit Leefomgeving bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

 

Leefkwaliteit van de buitenruimte 

Dit beleidsveld bundelt alle activiteiten waarmee we de leefkwaliteit zo optimaal mogelijk willen houden. De 

buitenruimte, zowel openbaar als privaat, maken we bestendig om alle gevolgen van klimaatverandering op te 

vangen. Een groene openbare ruimte waar voldoende ruimte is voor spelen, lopen en fietsen draagt bij aan 

verbetering van de gezondheid, een hoger welbevinden van inwoners en sociale samenhang doordat de 

inrichting uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en participeren. De verblijfskwaliteit is daarbij van belang. Deze 

wordt onder andere bepaald door de toegankelijkheid, maar ook door het (cultuurhistorisch) verhaal in de 

openbare ruimte een plek te geven. 

 

Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

Een belangrijke indicator van de leefkwaliteit is een schone leefomgeving. We onderhouden onze gemeente 

(verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, tunnels en viaducten) conform de 

vastgestelde BORG-kwaliteitsdoelen en waarborgen met de uitvoering van het lang-cyclisch onderhoud en de 

vervanging van diverse voorzieningen de technische kwaliteit van de openbare ruimte. We zorgen voor een 

goed functionerend water- en rioleringssysteem. We ondersteunen bewonersinitiatieven en bevorderen 

daarmee een grotere betrokkenheid van buurtbewoners wat vervolgens leidt tot minder vervuiling, schade en 

meer tevredenheid. Daarnaast draagt bewonersdeelname ook bij aan de sociale cohesie in de buurt.  

 

Afval en grondstoffen 

We streven naar een afvalloze samenleving waarin zo weinig mogelijk huishoudelijk afval ontstaat en waarin 

het afval dat wel vrijkomt, op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe 

producten. De ambitie is dat Groningen in 2030 afvalvrij is. We blijven focussen op technieken waarmee het 
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scheiden van afval en grondstoffen wordt bevorderd. We gaan door met onze bewustwordings-campagnes om 

bewoners te motiveren en houden daarbij rekening met de verscheidenheid aan bevolkings- en 

leeftijdsgroepen die Groningen rijk is. Wij maken gebruik van aanbestedingen en inkoopbeleid om hergebruik 

te stimuleren en dit kan leiden tot het bevorderen van kansrijke productinnovaties en nieuwe vormen van 

bedrijvigheid en werkgelegenheid. Juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen van deze 

werkgelegenheid profiteren om een betekenisvolle en duurzame rol in de samenleving te spelen.  

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
De verandering van het klimaat is aan de orde van de dag. We merken dat het steeds warmer, droger en natter 

wordt. Naast de verandering van het klimaat leidt de huidige manier van leven ook al decennia lang tot een 

afname van de biodiversiteit. Op alle schaalniveaus, Europa, het Rijk, de provincie en gemeenten zijn ambities 

geformuleerd en werken we aan de opgaven.   

 

Europees en nationaal beleid  

De Green Deal heeft als doel om de Europese Unie klimaatneutraal te maken tegen 2050 en ligt in lijn met het 

klimaatakkoord van Parijs om de klimaat opwarming te houden op een maximale stijging van 2 graden Celsius. 

Om deze doelstelling te bereiken is een daling van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% nodig. 

De Green Deal is uitgewerkt in strategieën voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, bossen, groene steden en 

voedsel.  

In juni 2019 is het nationale Klimaatakkoord ondertekend. Daarin zijn maatregelen afgesproken om de uitstoot 

van broeikasgassen te beperken. De aanpak richt zich op vijf pijlers: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, 

landbouw en elektriciteit. Het overkoepelende doel in de Klimaatwet zal in lijn met het regeerakkoord uit 2022 

worden aangescherpt tot het terugdringen van de CO2-uitstoot met 55% in 2030. (Coalities van) overheden, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben het Klimaatakkoord ondertekend. Het gepresenteerde 

regeerakkoord uit 2022 vraagt nog een nadere uitwerking de verwachting is echter wel dat gemeenten een 

belangrijke rol gaan vervullen in de uitvoering van de Rijksambities tot 2030 op het gebied van onder andere 

klimaat in algemeenheid en de vijf pijlers specifiek. Daarnaast trekt het Rijk via de Nationale Omgevingsvisie de 

regie op de ruimtelijke ordening meer naar zich toe. In een brief geeft de Minister voor Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening aan dit noodzakelijk te vinden vanwege de grote ruimtelijke en urgente maatschappelijke 

opgaven en de schaarse ruimte waarin die moeten landen. Het Rijk herneemt de regie in het ruimtelijk domein 

om te kiezen, om te verdelen en om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit verdeelstuk. In de Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI) is uiteengezet hoe alle belangen worden gewogen, en hoe die allemaal in ons land 

ingepast kunnen worden. Daarbij gelden drie principes die aan de basis staan van de NOVI: voorrang geven aan 

meervoudig ruimtegebruik, het centraal stellen van gebiedskenmerken en het niet meer afschuiven van 

problemen en lasten op generaties na ons of op andere gebieden. De blik op de ruimtelijke inrichting van 

Nederland heeft de draagkracht van het bodem- en watersysteem als leidend principe.  

 

Leefkwaliteit 

Groningen is robuust en veerkrachtig 

Groningen wil klimaatbestendig zijn in 2050. We zitten niet stil en zorgen dat we om kunnen gaan met situaties 

van meer hitte, droogte en hevigere regenval. De uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen, het 

Groninger Water & Riolings Plan (GWRP), het Groenplan Vitamine G en Nieuwe Ruimte (de Leidraad voor de 

openbare ruimte) vormen de basis voor een klimaat- en toekomstbestendige gemeente en pakken we op met 

onze inwoners en ondernemers. De betrokkenheid zien we toenemen. Scholen vergroenen hun omgeving via 

de regeling Groene schoolpleinen. Bewoners ontstenen hun tuinen en maken gebruik van de tegeltaxi. Met 

wooncorporaties en bedrijven voeren we dialogen over klimaatadaptatie en leggen we afspraken vast in de 

prestatieafspraken. De bedrijven op Euvelgunne voegen daad bij woord door klimaatadaptieve maatregelen te 

nemen. Het aantal geveltuinen blijft gestaag groeien en de subsidie Klimaatadaptatie is ook in 2022  zeer in 

trek bij inwoners. Steeds meer bewoners willen in gezamenlijkheid de openbare ruimte in hun buurt 
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vergroenen. We faciliteren de inwoners daar waar nodig, maar verwachten dat ze ook zelf een bijdrage leveren 

bij de transitie van de openbare ruimte en beheer. Dit doen we onder andere door de inzet van 

wijkklimaatambassadeurs. Via participatie, maar ook via herinrichtingsprojecten en wijkvernieuwing leggen we 

extra groen aan door bomen te planten en de openbare ruimte te ontstenen. De komende jaren stellen we via 

het coalitieakkoord extra middelen beschikbaar voor groenparticipatie. We werken aan het aanpakken van 

wateroverlastsituaties.  

Tevens borgen we ook klimaatadaptieve richtlijnen, is een regeling natuurinclusief bouwen vastgesteld en 

werken we aan een nieuwe gemeentelijke ecologische structuur. Deze breiden we niet alleen uit over de 

gebieden van Haren, Ten Boer en Meerstad, maar we zorgen ook voor een stevigere verankering van de 

ecologische structuur. Daarin trekken we samen op met diverse natuur- en milieuorganisaties en daarmee 

geven we uitvoering aan het manifest Groningen Groen. Tevens werken we aan een landschapsbiografie 

waarin we een beschrijving geven van de belangrijke en waardevolle landschapstypologieën en natuur. Via 

verschillende projecten werken we nu al aan een versterking van het landschap; dit doen we onder andere via 

een Landschapsconvenant waaraan verschillende overheden en maatschappelijke organisaties zich hebben 

verbonden. Met de extra structurele middelen is dit een eerste stap die we zetten in het investeren in 

landschap en ecologie. 

Inwoners zijn overigens niet alleen in klimaatadaptatie geïnteresseerd, maar verbinden dit aan andere 

duurzame opgaven, zoals energie, voedsel en circulariteit. Er is behoefte aan een integrale kijk op een 

duurzame straat en wijk: daarbij zoeken we samenwerking met energietransitie duurzame mobiliteit en 

circulariteit. Inwoners kunnen sinds 2022 voor alle tips, initiatieven en regelingen ten aanzien van 

duurzaamheid terecht op www.duurzaamgroningen.nl.  

 

Groningen is gezond, veilig en duurzaam 

Gezondheidsverschillen, biodiversiteit en klimaat vragen om maatregelen vanuit de voedselstrategie. In de 

voedselagenda hebben we de koers uitgestippeld. Tegelijkertijd zien we kansen om het verschil te maken door 

middel van activiteiten rondom voedsel. Dat doen we onder andere via het EU-project Horizon 2020 Food 

Trails. Daarnaast zetten we meer in op sociale voedselinitiatieven voor gezond eten en onderlinge 

verbondenheid in buurten en dorpen. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven verkennen we de opzet van 

een strategie voor de eiwittransitie.  

Milieuthema’s geluid en lucht bepalen in sterke mate de lokale leefomgevingskwaliteit. De luchtkwaliteit in de 

gemeente is relatief goed; we voldoen aan de gezondheidskundige advieswaarden van de World Health 

Organization (WHO) voor fijn stof. De luchtkwaliteit in onze gemeente wordt in grote mate bepaald door de 

luchtverontreiniging die van elders wordt aangevoerd met de wind. Toch blijven we ook aandacht hebben voor 

verbetering van de luchtkwaliteit op lokaal niveau . Wegverkeerslawaai verminderen we via een actieplan. 

Alle bij ons bekende bodemverontreinigingen zijn ten minste in beheer. De nazorg en afronding van een aantal 

grote saneringen loopt de komende jaren door. 

 

In Groningen staat verblijfskwaliteit voorop 

Met de Leidraad openbare ruimte hanteren we inrichtingsprincipes voor de verschillende typen openbare 

ruimte in onze gemeente. Door deze principes toe te passen bij alle (her)inrichtingsvraagstukken herwinnen we 

de openbare ruimte, zetten we de voetganger en fietser centraal en zorgen we tevens voor een aantrekkelijk 

vormgegeven openbare ruimte waarin ontmoeten en bewegen worden bevorderd. In de geest van de Leidraad 

worden dit jaar tal van projecten gestart of afgerond. Denk aan de aanpak van de Grote Markt, het Kattendiep 

en omgeving, het Schouwburgplein, de herinrichting van straten in Selwerd in het kader van wijkvernieuwing. 

Met de extra structurele middelen zullen we de komende jaren meer straten en buurten in de geest van de 

leidraad gaan inrichten.  

We werken aan een nota hoogbouw dat zorgt voor een goede ruimtelijke inpassing van grotere 

wooncomplexen en  onder andere de relatie tussen de openbare ruimte en de gebruiksfuncties in de plint van 

dergelijke complexen versterkt. We zetten al een aantal jaren in op een aantrekkelijke en toegankelijke 

openbare ruimte te houden en deze te herwinnen. We hebben oog voor activiteiten die de toegankelijkheid 
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onder druk zetten zoals uitstallingen, terrassen, wegwerkzaamheden, laad- en losverkeer en ook fietsparkeren.  

De inzet van extra stewards, het handhaven op de maximale parkeerduur en het handhaven op fout gestalde 

fietsen hebben hun effect bewezen. Na het openen van extra stallingscapaciteit bij het Forum en Grote Markt 

zetten we in op het vergroten van extra capaciteit aan de zuid- en westkant van de binnenstad. We 

onderzoeken de mogelijkheden daartoe. Tot die tijd zetten we de huidige aanpak voort en geven de extra 

middelen tot en met 2026 ook de mogelijkheid om extra in te zetten op handhaving van foutgeparkeerde 

fietsen in het kernwinkelgebied. De beoogde resultaten en bijbehorende activiteiten zijn te raadplegen in 

deelprogramma: 1.2 Mobiliteit. 

Erfgoed bestaat uit het drieluik monumenten, cultuurhistorie en archeologie en zorgt voor de identiteit van de 

gemeente. Beleving en (h)erkenning van erfgoed door bewoners is essentieel hierbij. Het thema is in de 

Omgevingswet benoemd als één van de kenmerken van ruimtelijke kwaliteit. Borging van erfgoedwaarden is 

een wettelijke taak. Daarbij is de inventarisatie van het onbeschermde erfgoed het uitgangspunt. Naast de 

input van erfgoed in ontwikkelingen zetten we ook in op het afronden van de uitvoeringsactiviteiten van de 

Erfgoednota. Daarbij maken we gebruik van de extra structurele middelen uit het coalitieakkoord.  

 

Beheer en onderhoud openbare ruimte 

Behoud van een hoge leefkwaliteit is een rode draad die terugkomt bij alle behoeftepeilingen in relatie tot 

wonen en leven in de stad. We krijgen de komende jaren te maken met grote maatschappelijke uitdagingen. 

De zogenaamde ‘global grand challenges’ klimaatverandering, grondstoffen schaarste, demografische 

verschuivingen, langer en anders leven en de gevolgen van nieuwe connectiviteit hebben directe gevolgen voor 

de leefkwaliteit van Groningen. Hierop inspelen zorgt voor nieuwe uitdagingen bij het beheer van het stedelijk 

gebied, zeker in Groningen als compacte en groeiende stad. Daarnaast hebben we grote arealen landelijk 

gebied in onze gemeente. 

In de komende jaren wordt er overal gebouwd. Groningen verdicht en er komt extra openbare ruimte bij met 

hoogwaardig groen, ruimte om te spelen en bewegen en met oog voor ecologie. We werken aan een  

beheerstrategie om onze inzet hierop af te stemmen. 

 

Naast de nieuwbouw wordt ook een aantal noordelijke wijken vernieuwd. Naast andere facetten van de 

leefkwaliteit die in deze wijken worden aangepakt, wordt ook het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte naar een hoger niveau getild. We zetten extra middelen in op de aanpak van verharding (voornamelijk 

trottoirs), groen en schoon. Daarnaast bereiden we maatregelen voor om de biodiversiteit te behouden en te 

versterken, waarbij we ook oog hebben voor het verbeteren van de leefomgeving van diersoorten. Zo gaan we 

beheerplannen voor de stedelijke ecologische structuur opstellen en uitvoeren en pakken we de invasieve 

exoten aan.  

 

Afval en grondstoffenbeleid 

Voor een verantwoord gebruik van schaarse grondstoffen streven we naar een afvalloze samenleving. In de 

komende periode willen we daarom het percentage hergebruik van onze grondstoffen verhogen. De wijze 

waarop die ambitie wordt gerealiseerd, wordt verwoord in het plan 'Minder Afval, Meer Grondstoffen: Op weg 

naar een circulair Groningen', en we gaan circulaire kansen bevorderen in onze rol als grondstoffenmanager. 

 

In 2023 wordt ingezet op een mix van maatregelen om het plan 'Minder Afval Meer Grondstoffen: Op weg naar 

een circulair Groningen' te implementeren. Omdat afvalscheiding een belangrijke voorwaarde is om 

hoogwaardig hergebruik van onze grondstoffen te stimuleren, zullen wij ons richten op communicatie 

campagnes voor het vergroten van de bewustwording en actiebereidheid op het gebied van afvalscheiding en -

preventie (‘Haal alles uit je afval’). We hebben bijzondere aandacht daarbij voor specifieke groepen zoals 

studenten. Daarnaast willen wij afvalscheiding eenvoudiger maken door onderzoek te doen naar en inwoners 

te informeren over duurzame alternatieven voor afvalscheiding. 

 

https://groningen.begroting-2022.nl/p35414/deelprogramma-1-2-mobiliteit
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Per 1 januari 2023 wordt de toegangscontrole op afvalbrengstations verbeterd door middel van een afvalpas 

voor alle huishoudens. Verder worden de soorten afvalstromen vereenvoudigd  zodat het voor inwoners 

duidelijk is wat thuishoort bij een afvalbrengstation en scheiden op de locatie makkelijker wordt. Met deze pas 

kunnen zij vier keer per jaar gratis grof huishoudelijk afval brengen. Daarnaast realiseren we een derde 

afvalbrengstation, een Circulariteitshub, waar hoogwaardig hergebruik van onze grondstoffen plaatsvindt. 

Diverse functionaliteiten worden daar gecombineerd naast de traditionele grondstoffen inzameling. Denk hier 

aan kringloop, repair en een broed- maakplaats waar circulaire producten van de toekomst worden ontwikkeld 

vanuit onze ingezamelde grondstoffen. Met samenwerkingspartners, onder andere de kennisinstellingen en 

ondernemers, werken wij samen om de circulaire economie verder lokaal en regionaal in te bedden. 

Voorbeelden zijn het samenwerken aan praktische en circulaire leerlijnen ten aanzien van een circulaire 

economie en het ontwikkelen van circulaire producten. Daarnaast stimuleren wij kansrijke innovaties om de 

circulaire economie lokaal en regionaal te versterken met inzet van door ons ingezamelde grondstoffen, zoals 

textiel en hout maar ook andere grondstoffen. We onderzoeken tevens de mogelijkheden om onze 

grondstoffen digitaal te kunnen aanbieden en ontsluiten, zodat circulaire producten vanuit ons afval 

vervaardigd kunnen worden. Het delen van bezit en ruimte en het laten repareren is een fenomeen dat in 

record tempo groeit. Jonge consumenten hechten minder aan bezit en kopen maakt (deels) plaats voor huren, 

delen, lenen en repareren. Gezien het feit dat we een stad vol jonge mensen zijn, bezien we hoe we ons aan 

kunnen sluiten bij deze trend om onze circulaire ambities te realiseren.  

 

We gaan door met de gemeentebrede preventieve aanpak van zwerfvuil gericht op het vermijden van zwerfvuil 

in de wijken en bij evenementen, bij winkelcentra en stations en op snoeproutes. De acties vinden plaats onder 

de noemer “Groningen schoon dankzij mij” op basis van een plan samengesteld met partners zoals scholen, 

winkeliers, studentenverenigingen, evenementen organisaties en vrijwilligers. De Milieu- stewards hebben een 

centrale rol daarbij. Ze geven les op basisscholen, ontwikkelen zich tot milieucoach en faciliteren milieustraten, 

de meer dan 3.000 Stille Krachten, studentenacties en ondersteunen andere initiatieven van bewoners. 

Daarnaast gaan we door met onze data gestuurde aanpak om het bijplaatsen en dumpen van afval te 

voorkomen. 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken (resultaten)           Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

We voldoen aan de vastgestelde BORG-

kwaliteitsdoelstellingen  

 

 

• Uitvoeren dagelijks onderhoud en jaarlijkse BORG-

schouw; 

• We verhogen het BORG niveau in de noordelijke 

wijkvernieuwingswijken;  

• Faciliteren participatieprojecten. 

Behouden en versterken van biodiversiteit  • Ontwikkelen en uitvoeren van een planmatige aanpak om 

de uitbreiding van invasieve exoten tegen te gaan;  

• Opstellen en uitvoeren van beheerplannen voor de 

stedelijke ecologische structuur;  

• Versterken van het ecologisch beheer in de voormalige 

gemeenten Haren en Ten Boer  

Veilige, toegankelijke en gebruiksvriendelijke 

voorzieningen (wegen, riolering, spelen, groen) 

door uitvoering noodzakelijk groot onderhoud 

• Vervangen of verwijderen versleten voorzieningen in de 

openbare ruimte; 

• Uitvoeren het vastgestelde Groninger water- en 

rioleringsplan. 

Afval 
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Preventie, het voorkomen van (zwerf)afval, 

stimuleren van hergebruik en bewustwording 

 

 

 

• Niet commerciële repair cafés ondersteunen/promoten;  

• Afvalscheiding bij studenten; plaatsen extra 

voorzieningen, campagne tegen gebruik single use 

plastics, communicatie gericht op afvalscheiding, ook 

voor buitenlandse studenten;  

• Groningen Schoon Dankzij Mij; bewustwording, 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid bevorderen via actieve participatie met 

inwoners, o.a. schoolkinderen;  

• Milieustraten acties in wijken;  

• Ontwikkelen doorlopende leerlijn circulaire economie bij 

MBO, HBO en WO; 

• Invoering ja-ja sticker;  

• In gesprek gaan met relevante partijen over het 

voorkomen van verpakkingen.  

Inzameling, meer afvalstromen zuiver gescheiden 

inzamelen. Minder vervuiling in het huishoudelijk 

afval 

 

 

• Meer ondergrondse papiercontainers bij hoogbouw en 

papier mini’s bij laagbouw. Onder andere onderzoek 

doen naar uitzetten mini’s in Paddepoel en Selwerd;  

• Uitbreiding textiel- en glasbakken bij hoog- en laagbouw;  

• Plaatsen ondergrondse containers in Haren;  

• Acceptatiebeleid afvalbrengstations aanpassen door 

middel van het invoeren van een grofvuilpas en het 

vereenvoudigen van de te brengen afvalstromen;  

• Onderzoeken of aanbieden tweede GFT container gratis 

leidt tot meer scheiding in bij laagbouw. 

Verwerking, meer mogelijkheden voor een 

circulaire economie onderzoeken en realiseren 

 

• Realisatie circulariteitshub;  

• Ontwikkelen digitale grondstoffencatalogus;  

• Circulair aanbesteden;  

• Inzetten op innovatieve trajecten ter bevordering van 

circulaire innovaties met ingezamelde grondstofstromen, 

zo nodig met behulp van Europese gelden.  

Communicatie, inwoners informeren en 

motiveren irt afval scheiden, grondstofhergebruik 

en circulariteit 

 

• Afval app promoten en onderzoek doen naar bereik; 

• Naast de basis communicatie ook 4 publiekscampagnes 

houden zoals ‘Week van het afval’. 

Data en sturing 

 

• Besparing CO2 in beeld brengen als gevolg van scheiding 

en hergebruik; 

• Deelnemen aan de landelijke Benchmark huishoudelijk 

afval. 

Leefkwaliteit 

Onze leefomgeving is voor mens en dier robuust 

en veerkrachtig. 

• We voeren risicodialogen met maatschappelijke partners 

om samen te werken aan een klimaatbestendige gemeente; 

• We continueren de aanpak klimaatkwetsbare wijk 

Vinkhuizen, als een van de prioritaire gebieden conform de 

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen en 

Uitvoeringsplan Groen.  

• We ondersteunen de aanleg van jaarlijks 4 groene 

schoolpleinen; 

• We planten extra bomen en ontstenen samen met 

inwoners en ondernemers, onder andere via Operatie 

Steenbreek; 

• We stellen een landschapsbiografie vast; 

• We stellen een geactualiseerd bomenstructuurplan vast;  

• We stellen de Gemeentelijke Ecologische Structuur vast; 
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• We geven uitvoering aan diverse landschapsprojecten; 

• Samen met bedrijvenvereniging ZuidOost maken we 

plannen voor de aanleg van een CO2-bos; 

• We maken een visie en ruimtelijk kader om de Hunzeloop 

weer terug te brengen in het stedelijk gebied; 

• We gaan de leefkwaliteit in het Hunzeboordpark vergoten 

en geven hier meer ruimte aan de Hunze.  

Onze leefomgeving is gezond, veilig en draagt bij 

aan een duurzaam leven 

•  Met het Horizon 2020-project FOOD TRAILS willen we de 

voedselsystemen versterken, verduurzamen, gezonder en 

inclusief maken en de keuze voor gezond voedsel 

gemakkelijker maken; 

• We beschermen de bodem en dragen zorg voor 

nazorglocaties; 

• We geven uitvoering aan het Actieplan wegverkeerslawaai 

2018-2023, door onder andere stil asfalt bij groot 

wegonderhoud en nieuwe ontwikkelingen toe te passen en 

gevelisolatie-projecten met subsidie van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat uit te voeren; 

• We monitoren geluid bij onder andere evenementen en 

horeca en het adviseren hierover om klachten te 

voorkomen; 

• We stimuleren het ontmoeten, bewegen, spelen en sporten 

in een gezonde en groene openbare ruimte. 

In onze leefomgeving vinden wij verblijfskwaliteit 

belangrijk 

• We maken ontwerpvoorstellen in de geest van Nieuwe 

Ruimte, de leidraad openbare ruimte, voor onder andere 

de Bedumerweg en het tracé van het warmtenet in de 

Goudlaan/Platinalaan in Vinkhuizen.  

• In de binnenstad starten we met de herinrichting van het 

Damsterplein; 

• Binnen de wijkvernieuwing voegen we via 

herinrichtingsprojecten meer verblijfskwaliteit toe aan de 

openbare ruimte; 

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen zetten we onze 

monumenten, karakteristieke gebouwen en 

archeologisch/cultuurhistorisch landschap in als 

identiteitsdragers; 

• We brengen, samen met onze inwoners, de (groene) 

Sleeping Beauties (onderbenutte plekken met potentie) in 

beeld in Gorecht en Ten Boer; 

• We ronden de bouwhistorische verwachtingenkaart van de 

17e eeuwse stad af; 

• We benutten kansen om  het ‘verhaal’ van Stad en Land te 

vertellen en te delen met een breed publiek. Hiervoor 

organiseren we in ieder geval de jaarlijkse open 

monumentendag en brengen jaarboek 'Hervonden Stad en 

Land' uit. 

 

Prestatie indicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald Behaald Beoogd Beoogd  
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2020 2021 2022 2023 

• Aantal gefaciliteerde participatie 

projecten beheer 

322 230 410 410 

• % van het programma groot 

onderhoud en vervanging dat is 

uitgevoerd 

82% 96% 90% 90% 

• Toename oppervlakte (ha) verharding 

waar regen- en afvalwater wordt 

gescheiden. 

3.4 6 6.8 4.6 

Afval 

• Aantal nieuwe containers voor papier, 

glas en textiel  

- - 51 40 

• Aantal uitgevoerde 

communicatiecampagnes 

- - 4 4 

Leefkwaliteit 

% urgente wateroverlast- en 

hittestresslocaties aangepakt  

- - 20% 20% 

Boombalans 

 

- - +1.000 +1.000 

Oppervlakte m2 groene daken 

gesubsidieerd  

- - 8.000 10.800 

Groene regelingen - Aantal aangelegde 

geveltuinen sinds projectstart  

- - 3.300 3.500 

 

Mate biodiversiteit onderzochte gebieden 

(bestaand) 

Gelijk 

gebleven 

- Gelijk 

gebleven 

Gelijk 

gebleven 

 

Toelichting prestatie indicatoren 

* De biodiversiteit is afhankelijk van vele aspecten. Via de juiste beheermaatregelen zetten we in op het 

verhogen van de biodiversiteit.  

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• GR Meerschap 

• GR Afvalbeheer regio centraal Groningen (ARCG) 

• Omrin NV 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

BORG rapportage 2020 

Beheerplan Openbare verlichting Groningen 2016-2025 

Beheerplan openbare verlichting Ten Boer 2016-2025 

Beleidsplan Openbare Verlichting Haren 2016-2025  

Groninger water en rioleringsplan 2020-2024 

Minder afval meer grondstoffen; op weg naar een circulair Groningen (keuzenota) 2021-2025 

Bomenstructuurvisie-Sterke-Stammen.pdf 

https://gemeenteraad.groningen.nl/zoeken/Regionaal%20actieprogramma%20Groningen%20voor%20de%20aanpak%20van%20huiselijk%20geweld%20en%20kindermishandeling%202019-2023/
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Resultaten-BORG-rapportage-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Beheerplan-Openbare-Verlichting-2016-2025.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/P9-Beheerplan-Openbare-Verlichting-Ten-Boer-2016-2025.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/P9-Beleidsplan-Openbare-Verlichting-Haren-2016-2025.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Herijking-afval-en-grondstoffenbeleid-keuzenota-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bomenstructuurvisie-Sterke-Stammen-1.pdf
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Actualisatie nota 'Bladgoud' 2018 

Nota Dieren 2021  

Agenda Toegankelijk Groningen 2022-2025 

Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen 2050 (2020) 

Groenplan Vitamine G en bijbehorend uitvoeringsplan (2020) 

Nieuwe Ruimte - ontwerpleidraad openbare ruimte 

Geluidkaart 2016 gemeente Groningen (juni 2017) 

Geluidkaart 2016 gemeente Ten Boer (augustus 2017) 

Luchtkwaliteitskaart 2016 gemeente Ten Boer (september 2017) 

Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen (januari 2016) 

Nota bodembeheer 2021 

Voedselagenda 2021-2023 

Doelsoortenbeleid 2016 

Actualisatie Stedelijke Ecologische Structuur 2014 

Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ (2014) 

Bomenbeleidsplan, gemeente Haren (2011) 

Natuurvisie Scharlakenbos 2013 

Kadernota Buitengebied Haren 2013 

Nota archeologiebeleid Haren 2012 

Stad verdiept (2012) 

Groenparticipatie 2010 

Groenstructuurplan Haren Noord (2008) 

Landschapsontwikkelingsplan Haren 2004 

Structuurvisie Meerweg 2008 

Erfgoednota (2017) 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
02.1 Kwaliteit leefomgeving 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

02.1.1 Onderhoud en beheer van de 
openbare ruimte 

82.990 76.206 81.473 83.829 86.327 87.949 

https://gemeente.groningen.nl/file/nota-dieren-2021
https://gemeente.groningen.nl/file/nota-dieren-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/19-januari/10:30/Bijlage-Agenda-Toegankelijk-Groningen-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/22-december/16:30/Bijlage-Nieuwe-Ruimte-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Geluidkaarten-2016-gemeente-Groningen.pdf
https://gemeente.groningen.nl/geluidkaarten?qt-alfabet=9#pdf-kaarten-wegverkeerslawaai-ten-boer
https://gemeente.groningen.nl/file/3828
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Verslag-luchtkwaliteit-2016-gemeente-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-Voedselagenda-2021-2023.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Beheer-en-Verkeer/2016/20-januari/20:00/Evaluatie-doelsoortenbeleid-en-monitoring-stadsnatuur-collegebrief-16-december-2015/Evaluatie-doelsoortenbeleid-en-monitoring-stadsnatuur.pdf
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4905034/1#search=%22SES%22
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bomenstructuurvisie-Sterke-Stammen-B-V-februari-2014.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/P9-Bomenbeleidsplan-def-Haren.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Natuurvisie-Scharlakenhofgebied-Hoofdlijnen-natuurvisie-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad-Haren/2013/25-februari/20:00/Kadernota-bestemmingsplan-buitengebied/07-1-Vaststelling-Kadernota-bestemmingsplan-Buitengebied-gemeente-Haren-Kadernota-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Nota-archeologiebeleid-en-archeologische-beleidskaart-Nota-archeologiebeleid-Haren-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Stad-Verdiept-1.pdfVerdiept-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Groenparticipatie-gr10-2437113.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/P9-Groenstructuurplan-Haren-Noord.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-3-Ontwerpbestemmingsplan-Buitengebied-Haren-toelichting-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/P9-Structuurvisie-Meerweg-2008.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2017/20-december/16:30/Vaststelling-Erfgoednota-2017-raadsvoorstel-17-11-2017-6668649/5-3-Vaststelling-Erfgoednota-bijlage-1-Erfgoednota-concept-versie-1-8-printversie-2-1.pdf
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02.1.2 Afval en grondstoffen 31.551 31.558 33.667 33.318 33.297 33.297 

02.1.3 Leefkwaliteit 5.392 4.384 5.177 5.118 5.024 5.024 

 Totaal 119.933 112.148 120.316 122.265 124.648 126.270 

 Baten       

02.1.1 Onderhoud en beheer van de 
openbare ruimte 

36.899 36.898 37.101 37.063 37.023 36.979 

02.1.2 Afval en grondstoffen 37.692 37.727 39.555 39.185 39.185 39.185 

02.1.3 Leefkwaliteit 976 9 8 8 8 8 

 Totaal 75.568 74.634 76.664 76.257 76.217 76.173 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-44.366 -37.515 -43.652 -46.008 -48.432 -50.097 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 1.010 891 30 30 30 30 

 Totaal onttrekkingen 4.167 120 182 171 171 171 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -41.208 -38.285 -43.500 -45.867 -48.290 -49.956 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
 

2.1.1 Onderhoud en beheer openbare 

ruimte 

Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 81.473 37.101 -44.372 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

2.562 810 -1.752 

Bestaand beleid 2023 78.911 36.291 -42.620 

Verschil ten opzichte van 2022 2.705 -607 -3.312 

Toelichting op de lasten van 78,9 miljoen euro en baten van 36,3 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Onderhoud en beheer  

Binnen het beleidsveld Onderhoud en beheer openbare ruimte onderscheiden we diverse onderhoud- en 

beheerbudgetten:  

• Groen- en speelvoorzieningen, beheer en onderhoud van groen en speelvoorzieningen in de openbare 

ruimte (19,3 miljoen euro);  

• Onderhoud van wegen in de openbare ruimte (11,7 miljoen euro);  

• Schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder ook onder meer gladheidsbestrijding, 

dierplaagbeheersing *)  en fietsenbeheer (6,5 miljoen euro);  

• Verkeersvoorzieningen, onderhoud van verlichting en verkeersvoorzieningen zoals bebording en 

markeringen (4,2 miljoen euro);  

• Kunstwerken en water, onderhoud en beheer van civiele kunstwerken in de openbare ruimte, het 

betreft onder meer bruggen, kademuren en torens (3,8 miljoen euro);  

• Beheren en participatie, onder meer programmering van onderhoudsprogramma’s, beheerbeleid, 

beheer van data en stadsdeelbeheer (1,3 miljoen euro);  

• Onderhoud van begraafplaatsen, zoals parkonderhoud Selwerderhof en het onderhoud en beheer van 

inactieve begraafplaatsen (1,6 miljoen euro).  

In zijn totaliteit gaat het hier om een begroot lastentotaal van circa 48,4 miljoen euro. Diverse baten in relatie tot 

deze onderhoudsbudgetten bedragen 1,6 miljoen euro.  
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*) Elk dier, onafhankelijk van menselijke waardering, heeft een eigen ‘intrinsieke waarde’. Een dier als individu is 

geen plaagdier. Het grote aantal van een bepaalde diersoort kan maken dat er sprake is van een dierplaag. En 

dan kan het noodzakelijk zijn iets aan deze plaag te doen in de vorm van beheersing.  Wij kiezen er daarom voor 

niet langer te spreken over plaagdierbeheersing maar in plaats daarvan de term dierplaagbeheersing te 

introduceren. 

 

Rioolheffing  

Voor het beheer van riolering en water bedragen de begrote lasten binnen dit beleidsveld in totaal 18,5 miljoen 

euro, waarvan ruim 0,8 miljoen euro perceptiekosten.  

Tegenover deze lasten staan 19,7 miljoen euro opbrengsten uit opgelegde aanslagen rioolheffing. Het verschil 

tussen baten en lasten laat zich verklaren doordat de bijbehorende overheadkosten centraal binnen het 

beleidsveld 4.4.1 Overhead worden begroot. Doorberekening van deze overheadkosten resulteert in een 100 

procent kostendekkendheid. Zie hiervoor ook de paragraaf 8: Lokale heffingen.  

Voor de rioolheffing bepalen we de BTW op basis van het zgn. kasstelsel. Hierbij is het begrote BTW-bedrag gelijk 

aan de daadwerkelijk betaalde BTW over de jaarlijkse uitgaven en investeringen. Om te zorgen voor een redelijk 

stabiel tarief nemen we voor de investeringen in de op deze manier berekende rioolheffing de gemiddelde BTW 

op van de geraamde investeringen van de komende 4 jaar. In deze begroting hebben we hiervoor bijna 1,9 

miljoen euro opgenomen.  

 

Leges begrafenisrechten 

Ook zijn binnen dit beleidsveld de lasten en baten bij leges begrafenisrechten opgenomen. Het faciliteren van de 

mogelijkheid om te begraven is een wettelijke verplichting voor de gemeente. De hiermee gepaarde lasten 

bedragen 1,4 miljoen euro, waarvan 0,3 miljoen euro perceptiekosten.  

Tegenover deze lasten staan 1,8 miljoen euro legesopbrengsten begrafenisrechten. Ook hier leidt 

doorberekening van de overheadkosten tot 100 procent kostendekkendheid. Zie ook de paragraaf 8: Lokale 

heffingen.  

 

Leges instemmingsbesluit telecommunicatieverordening graafwerkzaamheden  

Het betreft hier de instemmingsbesluiten voor onder andere de aanleg van (glasvezel-)kabels en leidingen. De 

begrote lasten hierbij bedragen 0,4 miljoen euro. Hiertegenover staan 0,6 miljoen euro begrote 

legesopbrengsten. Ook hier leidt doorberekening van de overheadkosten tot 100 procent kostendekkendheid. 

Zie ook de paragraaf 8: Lokale heffingen.  

 

Zakelijke dienstverlening  

Binnen dit beleidsveld begroten we ook de lasten en baten van producten die vallen onder de zakelijke 

dienstverlening van Stadsbeheer. De wet markt en overheid stelt dat overheden een product of dienst niet onder 

de kostprijs aan mogen bieden. Daarom moeten commerciële producten minimaal 100% kostendekkend zijn. Het 

gaat hier om de inzameling van bedrijfsafval en klein gevaarlijk afval, straatreiniging en de zakelijke werkplaats 

Stadsbeheer. Hieronder worden deze kort toegelicht:  

 

Inzameling bedrijfsafval  

We leveren onder andere aan bedrijven en instellingen diensten op het gebied van inzameling en verwerking van 

bedrijfsmatig vrijkomende afvalstromen. Ook faciliteren we omliggende gemeenten bij de inzameling van 

huishoudelijk afval.  

Binnen dit deelprogramma bedragen de begrote lasten voor dit product 7,5 miljoen euro. De bijbehorende 

overheadkosten worden centraal binnen het beleidsveld 4.4.1 Overhead begroot.  

Tegenover deze lasten staan 9,3 miljoen euro begrote opbrengsten. Voor een volledig overzicht van de 

kostendekkendheid van dit product (totale lasten en baten) verwijzen wij naar paragraaf 8: Lokale heffingen. 

 

Klein Gevaarlijk Afval 

Dit betreft de inzameling van afval waarin chemische stoffen zitten, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en 

de gezondheid van mens en dier. Voor dit product bedragen de begrote lasten voor 1,1 miljoen euro. De 

bijbehorende overheadkosten worden centraal binnen het beleidsveld 4.4.1 Overhead begroot.  

Tegenover deze lasten staan 1,2 miljoen euro begrote opbrengsten. Voor een volledig overzicht van de 

kostendekkendheid van dit product (totale lasten en baten) verwijzen wij naar paragraaf 8: Lokale heffingen. 
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Straatreiniging  

Dit betreft de reiniging van verharding op private terreinen. Binnen dit beleidsveld bedragen de begrote lasten 

voor dit product 0,6 miljoen euro. De bijbehorende overheadkosten worden centraal binnen het beleidsveld 

4.4.1 Overhead begroot. Tegenover deze lasten staan 0,7 miljoen euro begrote opbrengsten uit 

privaatrechtelijke heffingen. Voor een volledig overzicht van de kostendekkendheid van dit product (totale lasten 

en baten) verwijzen wij naar paragraaf 8: Lokale heffingen.  

 

Zakelijke werkplaats Stadsbeheer  

Dit betreft:  

• het onderhoud reparaties derden, we doen het onderhoud en reparaties van voertuigen in bezit van 

derden;  

• de verkoop van brandstoffen, in- en verkoop van diverse soorten brandstoffen aan bedrijven en 

particulieren;  

• het leasen van voertuigen aan derden.  

Binnen dit beleidsveld bedragen de begrote lasten voor dit product 1,1 miljoen euro. De bijbehorende 

overheadkosten worden centraal binnen het beleidsveld 4.4.1 Overhead begroot. Tegenover deze lasten staan 

1,1 miljoen euro begrote opbrengsten uit privaatrechtelijke heffingen. Voor een volledig overzicht van de 

kostendekkendheid van dit product (totale lasten en baten) verwijzen wij naar paragraaf 8: Lokale heffingen.  

 

Overige  

Tot slot hebben we aan de lastenzijde middelen begroot voor het beheer van geo-informatie (1,1 miljoen euro). 

Dit betreft met name personele inzet en lasten van ICT-applicaties. Voor het dierenwelzijn is hier 0,3 miljoen 

euro begroot. 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

Intensiveringen 

De intensiveringen bedragen 2,6 miljoen euro en zetten we in voor: 

- het verhogen van het onderhoudsniveau openbare ruimte (775 duizend euro structureel) 

- het opvangen van de taakstelling organisatie Stadsbeheer (600 duizend euro structureel) 

- de bestrijding van invasieve exoten (350 duizend euro structureel) 

- meerkosten van waterstofprojecten, dit betreft kosten die niet gedekt kunnen worden binnen de bestaande 

budgetten van Stadsbeheer (54 duizend euro structureel en 98 duizend euro incidenteel) 

- de uitvoering van de ambities in de nota Dieren (158 duizend euro structureel) 

- het versterken van de biodiversiteit (120 duizend euro structureel) 

- het versterken van het ecologisch beheer (100 duizend euro structureel) 

- het meerjarig vervangingsplan voorzieningen openbare ruimte, dit betreft de dekking van structurele 

kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen (88 duizend euro structureel) 

- de hogere kosten onderhoud openbare ruimte door de overgang naar een toelage onregelmatige dienst 

(TOD) (75 duizend euro structureel en 70 duizend euro incidenteel) 

- de realisatie van een samenhangende objectenregistratie (74 duizend euro, in totaal 250 duizend euro 

incidenteel verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

 

Dekkingsbronnen 

We houden de rioolheffing zoals wettelijk vastgelegd kostendekkend. Door een stelselwijziging leidt dit tot licht 
hogere tarieven en een kostendekkende opbrengstverhoging van 810 duizend euro in 2023 die daarna met 40 
duizend euro per jaar afloopt.  
 
In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten en baten ten opzichte van de begroting 2022 

Correctie BTW activering riolering, hogere lasten van 1,0 miljoen euro 

In december 2021 is de raad per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de 

waarderingsmethode voor riolering. Uit dit onderzoek is gebleken dat we de bijdrage vanuit de riolering aan de 
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algemene middelen te hoog hebben geraamd. Dit resultaat is ontstaan omdat we vanaf 2008 – ten onrechte – de 

BTW op investeringen riolering als bezit hebben toegevoegd aan onze balans. 

Deze herstelactie werkt ook door in het jaar 2023. We verwachten een totaal effect van ca. 1 miljoen euro 

nadelig. Dit bestaat enerzijds uit vrijval van kapitaallasten en anderzijds uit de te hoog geraamde bijdrage aan de 

algemene middelen. 

 

Rioolheffing, hogere lasten van 1,0 miljoen euro  

De lasten voor de riolering stijgen in totaal met ca. 1,2 miljoen euro waarvan 1 miljoen euro binnen dit 

beleidsveld wordt toegelicht. De resterende lastenstijging van ca. 0,2 miljoen euro doet zich voor binnen het 

beleidsveld 4.4.1 Overhead. 

Dit belangrijkste oorzaken voor deze lastenstijging zijn:  

- hogere kapitaallasten van 0,5 miljoen euro 

In 2023 verwachten we hogere investeringen in verband met klimaatadaptatie, relinen, saneren en 

afkoppelen riolering.  Als gevolg van deze hogere investeringen, stijgen de kapitaallasten. 

- hogere personeelslasten van 0,3 miljoen euro   

Door indexatie en uitbreiding met 1 FTE stijgen de personeelslasten. 

- overige kleinere effecten, hogere lasten van  0,2 miljoen euro  

 

Rioolheffing, hogere baten 1,2 miljoen euro  

Daarnaast stijgen de baten met ca. 1,2 miljoen euro. De baten stijgen enerzijds doordat het tarief van de 

rioolheffing wordt verhoogd. Anderzijds neemt het aantal aansluitingen toe door een verwachte toename in het 

aantal op te leveren nieuwbouwwoningen.  

 

BTW-compensatie rioolheffing, lagere lasten en baten van 1,8 miljoen euro 

Ten opzichte van vorig jaar hebben we deze post begroot aan de lastenzijde i.p.v. aan de batenzijde. Dit leidt tot 

zowel lagere lasten als lagere baten van 1,8 miljoen euro. Per saldo een neutraal effect. 

 

Groen- en speelvoorzieningen, hogere lasten van 2,2 miljoen euro 

De lasten voor Groen- en speelvoorzieningen stijgen met ca. 2,2 miljoen euro. Hieronder worden de belangrijkste 

oorzaken toegelicht: 

- Hogere personeelslasten, door een toename van het aantal FTE (18,5) en de reguliere loonstijging stijgen de 

lasten met ruim 1 miljoen euro. Dit is met name het gevolg van een toename in het aantal afspraakbanen. 

Voorheen werden deze werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van Iederz. Ook is de vergoeding 

voor deze afspraakbanen aanzienlijk hoger  Deze hogere personeelslasten worden deels opgevangen door 

vrijval van budgetten uit 2022 voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (0,3 miljoen euro). Per 

saldo leidt dit tot een stijging van de lasten van 0,7 miljoen euro 

- Areaaluitbreiding, een uitbreiding van het areaal betekent een groter gebied waar onderhoud van groen en  

speelvoorzieningen plaatsvindt en leidt tot hogere lasten (0,4 miljoen euro) 

- Materieel, de effecten van een toename in werkzaamheden – onder andere door de areaaluitbreiding -  

hebben als neveneffect dat er meer materieel wordt ingezet. Dit vertaalt zich enerzijds in hogere 

kapitaallasten door hogere investeringen in materieel, maar ook door meer onderhoudslasten, gebruik van 

brandstof, verzekeringslasten e.d. Dit leidt tot hogere lasten van in totaal 0,9 miljoen euro 

- Overige kleinere effecten, per saldo hogere lasten van 0,2 miljoen euro 

 

 

 

 

2.1.2 Afval en grondstoffen Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 33.667 39.555 5.888 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

658 516 -142 

Bestaand beleid 2023 33.009 39.039 6.030 
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Verschil ten opzichte van 2022 1.451 1.312 -139 

Toelichting op de lasten van 33,0 miljoen euro en baten van 39,0 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Afvalstoffenheffing  

Als gemeente hebben we een wettelijke taak om zorg te dragen voor een adequate inzameling en verwerking 

van het afval dat vrijkomt bij huishoudens. Binnen dit beleidsveld bedragen de hiervoor begrote lasten in totaal 

34,3 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro perceptiekosten.  

Tegenover deze lasten staan 38,3 miljoen euro opbrengsten uit opgelegde aanslagen afvalstoffenheffing. Het 

verschil tussen baten en lasten laat zich verklaren doordat de bijbehorende overheadkosten centraal binnen het 

beleidsveld 4.4.1 Overhead worden begroot. Doorberekening van deze overheadkosten resulteert in een 100 

procent kostendekkendheid. Zie ook de paragraaf 8 Lokale heffingen.  

Voor de afvalstoffenheffing bepalen we jaarlijks de BTW op basis van de geraamde uitvoeringskosten van de 

inzameling van het afval. In de begroting hebben we hiervoor ruim 2,4 miljoen euro compensabele BTW 

opgenomen.  

 

Ondersteuning ARCG  

Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval, GFT, bedrijfsafval en ongescheiden grof huishoudelijk afval niet meer in 

ARCG- verband verwerkt, een verbonden partij van de gemeente Groningen. De individuele ARCG-gemeenten 

zijn toegetreden tot de nieuwe afvalverwerker Omrin.  

Een aantal activiteiten blijft wel onderdeel van het ARCG-domein, zoals het gebruik van het afvalbrengstation 

Woldjerspoor, de chemokar, KGA-depot en de olie, water en slib afscheider.  

De hiermee verband houdende begrote personele lasten bedragen voor met name administratieve en 

ondersteunende werkzaamheden 0,8 miljoen euro. Doorberekening van deze lasten aan de ARCG leidt tot 

begrote baten van 0,8 miljoen euro.  

 

Overige budgetten 

Overige begrote budgetten bedragen (0,4 miljoen euro). 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 658 duizend euro en zetten we onder meer in voor projecten die de circulariteit  

bevorderen (32 duizend euro structureel en 110 duizend euro incidenteel).  

Daarnaast zetten we middelen in voor: 

- de hogere kosten van het onderhoud openbare ruimte door de overgang naar een toelage onregelmatige 

dienst (TOD) (87 duizend euro structureel en 81 duizend euro incidenteel) 

- de meerkosten van waterstofprojecten (66 duizend euro structureel en 207 duizend euro incidenteel) 

- het verhogen van het onderhoudsniveau openbare ruimte (75 duizend euro structureel) 

Deze kosten kunnen we dekken uit de tariefopbrengsten afvalstoffenheffing. In totaal betreft dit een bedrag van 

516 duizend euro. 

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

 

Toelichting op het verschil in de lasten en baten ten opzichte van de begroting 2022 

Afvalstoffenheffing, hogere lasten van 1,4 miljoen euro 

De hogere lasten worden vooral verklaard door: 

- de verwachte toename van het aantal kwijtscheldingen als gevolg van een versoepeling in de voorwaarden 

(0,35 miljoen euro) 

- de bijstelling van het aantal verwachte kwijtscheldingen op basis van de ervaringscijfers over het jaar 2021 

(0,35 miljoen euro) 

- hogere kapitaallasten, met name door meer investeringen gerelateerd aan de afvalinzameling, onder 

andere investeringen in afvalcontainers en afvalinzamelvoertuigen (0,5 miljoen euro) 

- stijging lasten materieel, onder meer energielasten, huur materieel en externe deskundigheid (0,5 miljoen 

euro)  
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Daarnaast dalen de vuilverwerkingskosten (incl. verbrandingsbelasting) per saldo met 0,1 miljoen euro. Enerzijds 

dalen deze lasten door een tariefsverlaging van vuilverwerker Omrin (0,5 miljoen euro). Anderzijds leidt de 

stijging van de tonnages tot een stijging van de vuilverwerkingskosten met 0,4 miljoen euro.  

Tot slot leiden kleinere effecten tot lagere lasten van 0,2 miljoen euro. 

 

Afvalstoffenheffing, hogere baten van 1,3 miljoen euro 

De hogere baten worden vooral verklaard door de hogere opbrengsten uit de afvalstoffenheffing (1,3 miljoen 

euro). Deze hogere opbrengsten ontstaan door een toegepaste verhoging van de tarieven en de verwachte 

toename van het aantal aansluitingen.  

 

 

2.1.3 Leefkwaliteit Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 5.177 8 -5.169 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

1.062 0 -1.062 

Bestaand beleid 2023 4.115 8 -4.107 

Verschil ten opzichte van 2022 -269 -1 268 

Toelichting op de lasten van 4,1 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

We hebben hier diverse SIF-middelen begroot zoals opgenomen in het meerjarenprogramma Leefkwaliteit. Het 

gaat hier onder meer om middelen voor: 

• tijdelijke maatregelen om de overlast van het fietsparkeren terug te dringen (0,7 miljoen euro) 

• het Groenplan Vitamine G (0,5 miljoen euro) 

• compensatie groen en duurzaam Eelde (150 duizend euro) 

• de uitvoering van de watervisie (0,2 miljoen euro) 

• het programma Archeologie (100 duizend euro), 

• het programma Monumenten (200 duizend euro) 

• het Groninger Monumentenfonds (75 duizend euro). 

Ook zijn binnen dit beleidsveld de personeelslasten begroot voor het beschermen, het in stand houden en het 

zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed (0,7 miljoen euro).  

Voor wettelijke taken bodembeheer hebben we 0,4 miljoen euro begroot. Met deze middelen saneren we o.m. 

spoedeisende locaties.  

Voor ecologisch beheer van groen begroten we hier 0,6 miljoen euro. Het gaat hier onder andere om personele 

inzet bij het ecologisch beheer van groen, het monitoren van de ecologische kwaliteit in de gebieden van de 

gemeente Groningen, het beheer van de ganzenpopulatie en schapenbegrazing.  

Tot slot bevatten de lasten de personele inzet voor overige taken in relatie tot het meerjarenprogramma 

Leefkwaliteit (0,5 miljoen euro).  

 

Toelichting op de baten (bestaand beleid 2023) 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 1,1 miljoen euro en zetten we in voor: 

- de handhaving van het fietsparkeren (400 duizend euro incidenteel) 

- het herwinnen van groen/leidraad openbare ruimte (250 duizend euro structureel) 

- groenparticipatie; ondersteuning van het groeiende aantal bewoners- en bedrijveninitiatieven (125 duizend 

euro incidenteel) 

- landschap en ecologie; oplossen van knelpunten bij landschapsprojecten (100 duizend euro structureel) 

- landschapsvisie; opstellen van een visie voor de Hunzezone (50 duizend euro incidenteel) 

- het vervolg van de Erfgoednota (125 duizend euro structureel) 

- de realisatie van een samenhangende objectenregistratie (12 duizend euro, in totaal 250 duizend euro 

incidenteel verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 
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Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 2.2: Veiligheid 
Onze missie is een aantrekkelijk Groningen waar inwoners en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. De 

samenleving verandert snel en wordt complexer. Als grootste stad van Noord-Nederland kent Groningen een 

flink aantal uitdagingen die effect hebben op de veiligheid in onze gemeente. Ontwikkelingen zoals 

verstoringen in de openbare ruimte, veiligheidsincidenten met personen met onbegrepen gedrag en 

problematische jeugdgroepen, ondermijnende criminaliteit en wapengeweld kunnen elkaar bovendien 

versterken. Net als de samenleving als geheel, digitaliseert het veiligheidsdomein. Inwoners, bedrijven en 

overheden worden in toenemende mate geconfronteerd met vormen van gedigitaliseerde criminaliteit. Voor 

deze uiteenlopende vraagstukken werken we aan een Groningen dat in staat is om de huidige en opkomende 

veiligheidsproblematiek het hoofd te kunnen bieden. Een gemeente met minder overlast en criminaliteit. 

Samen met partners, inwoners en ondernemers werken we aan het handhaven van het huidige 

veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.  

 

Doelen Deelprogramma 2.2: Veiligheid 

Het deelprogramma Veiligheid heeft de volgende doelen: 

• We weten ondermijnende criminaliteit succesvol te voorkomen, aan te pakken en terug te dringen; 

• Een digitaal veilig(er) Groningen voor inwoners, ondernemers, bezoekers en organisatie; 

• Onze signalering- en interventiepositie is verstevigd om verscherping van polarisatie tegen te gaan en 

spanningen te verminderen. Om te voorkomen dat mensen overgaan tot radicaal gedrag realiseren we 

duurzame interventies samen met maatschappelijke organisaties en de veiligheidsketen;   

• De ernst en omvang van jeugd- en veiligheidsvraagstukken vraagt om een verstevigde aanpak waarin we 

niet alleen als één overheid duidelijke grenzen stellen en ingrijpen waar nodig, maar ook perspectief bieden, 

bijvoorbeeld aan jongeren die uit de ondermijnende criminaliteit willen stappen. Ons doel is om op 

bepalende momenten in de hele keten, van jongerenwerk tot het gevangeniswezen, klaar te staan om 

criminele carrières te doorbreken of in de kiem smoren en jongeren weer perspectief te bieden.  

• Aangezien we een toename zien aan personen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen én een 

(ernstig) veiligheidsrisico vormen, willen we met een langlopende, intensieve persoonsgerichte aanpak en 

stevige procesregie overlast en (escalatie)gevaar verminderen. Door nauwe samenwerking met ketenpartners 

willen we bijdragen aan de verbetering van de veiligheid en leefomstandigheden van personen met 

onbegrepen gedrag.  

• Betere naleving van wet- en regelgeving en grotere leefbaarheid op straat; 

• De brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg zijn goed op orde. 
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We werken met onderstaande uitgangspunten, zoals opgenomen in het Beleidskader Veiligheid 2021-2024, om 

deze doelen te bereiken:   

 

- We versterken onze informatiepositie; 

- We vinden de balans tussen repressie, zorg en ondersteuning; 

- We werken gebiedsgericht; 

- We werken vernieuwend met innovatie, technologie en kennis; 

- Veiligheid maken we samen. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Effect indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

Aantal geregistreerde misdrijven en aangiften in 

Groningen  

- 11 370 

 

minder of 

gelijk 

minder of 

gelijk 

 

Toelichting effectindicatoren 

Het streven is om het aantal misdrijven in Groningen jaarlijks te laten afnemen en bij oplopende cijfers tijdig bij 

te sturen. De gegevens zijn afkomstig van onze ketenpartner de politie. De veiligheidssituatie is van veel 

factoren afhankelijk. Met onze inspanningen willen we bijdragen aan de gewenste effecten. De prestatie-

indicatoren staan op specifieke thema's en projecten in het Uitvoeringsprogramma Veiligheid en Leefbaarheid 

2021-2024.  

 

Beleidsvelden 

Het deelprogramma Veiligheid bestaan uit de volgende beleidsvelden: 

 

Ondermijning 

Georganiseerde misdaad zorgt in Groningen voor schadelijke maatschappelijke effecten en criminelen maken 

gebruik van onze legale structuren waarbij sprake is van intimidatie, criminele vermogens en geweld. We 

trekken samen op met de politie en de strafrechtketen om ondermijning aan te pakken, terug te dringen en te 

voorkomen. In verschillende wijken is ondermijning de afgelopen decennia verknoopt geraakt met 

maatschappelijke problematiek. In de wijkaanpak is het dan ook noodzakelijk om een impuls te geven en 

kansen te bieden aan de wijken die achterblijven én om heldere grenzen te stellen om ondermijning te 

bestrijden. Binnen onze aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt het accent op drugscriminaliteit, 

witwassen, misbruik en fraude in de vastgoedsector en mensenhandel.  

 

Digitale Veiligheid 

Door onze afhankelijkheid van technologie zijn we zeer kwetsbaar geworden. Die kwetsbaarheid kan crimineel 

worden uitgebuit, zoals met digitale aanvallen op de gemeente, haar inwoners en bedrijfsleven of met rampen 

die de vitale infrastructuur lamleggen. We zien een exponentiële toename van digitale criminaliteit in 

Groningen; jongeren zitten weliswaar meer binnen, maar kunnen daar met hun computer nieuwe vormen van 

criminaliteit ontwikkelen. De stijging van digitale criminaliteit is waarschijnlijk voor een deel versterkt door de 

coronapandemie, maar de toename is al langere tijd aan de gang.  Daarom willen we digitale weerbaarheid 

vergroten en de aanpak van digitale criminaliteit versterken.  

 

Maatschappelijke onrust en polarisatie 
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We zien polarisatie en maatschappelijke onrust toenemen, deels aangewakkerd door een sterk anti-

overheidssentiment en onder meer leidend tot ophitsing, demonstraties en soms fysiek verzet. Met de 

toename van het aantal demonstraties en de actiebereidheid willen we goed zicht houden op mogelijke onrust, 

escalatie en openbare ordeverstoringen. 

  

Veiligheid en Zorg 

We zien dat overlastsituaties en veiligheidsincidenten rondom personen met onbegrepen gedrag en rondom 

jongeren met problematisch gedrag in Groningen toenemen. Het belang van een effectieve verbinding tussen 

zorg- en veiligheidsprofessionals is sinds de decentralisaties in het sociaal domein sterk gegroeid. Het lukt in de 

praktijk nog lang niet altijd om verbinding en samenwerking te realiseren. De komende jaren zetten we ons in 

om de samenwerking binnen de keten te versterken om te voorkomen dat onbegrepen gedrag leidt tot 

overlast en gevaarlijke situaties. Binnen het deelprogramma 3.3. Welzijn, gezondheid en zorg werken we aan 

het tegengaan of verminderen van de problematiek rondom psychisch kwetsbare personen. Daarnaast willen 

we voorkomen dat jongeren starten in de (ondermijnende) criminaliteit door ze perspectief te bieden en te 

voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit door grenzen te stellen. 

  

Veilige leefomgeving 

We zetten in op het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van leefbaarheid op 

straat en voorkomen en terugdringen van overlast in de openbare ruimte. Hierbij focussen op veilige wijken en 

buurten. We geven bijzondere aandacht aan de noordelijke stadswijken, omdat de leefbaarheid daar onder 

druk staat. Aangezien woninginbraken, straatroven en overvallen een grote inbreuk maken op de persoonlijke 

levenssfeer zijn deze delicten van directe invloed op het veiligheidsgevoel van inwoners. Daarom blijft een 

integrale aanpak van deze ‘high impact crimes’ (HIC) van belang. Ook het voorkomen van openbare orde 

problematiek, het zorgvuldig voorbereiden van demonstraties en evenementen en het inzetten van 

bestuurlijke instrumenten als cameratoezicht en gebied- en huisverboden horen bij het bewaken van de veilige 

leefomgeving.  

 

Crisisbeheersing en brandveiligheid 

We dragen zorg voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en 

geneeskundige zorg. Het is belangrijk dat de crisisorganisatie snel en effectief op kan treden bij fysieke 

crisissituaties, branden, calamiteiten en andere (natuur) rampen. Door de toenemende digitale dreiging vraagt 

de voorbereiding op crisissen met een cybercomponent de komende jaren bijzondere aandacht.  

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
In maart 2022 is het onderzoek ‘Groningse Praktijken’ opgeleverd: een onderzoek naar 

ondermijningspraktijken in Groningen. We geven opvolging aan de aanbevelingen in dit rapport en versterken 

zo ons offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Dit doen we onder andere door opvolging te geven aan ons 

Actieprogramma tegen Mensenhandel, verder te bouwen aan de pandbrigade en ondermijningscontroles uit te 

voeren. Tijdens integrale controles en controles van de pandbrigade zijn met grote regelmaat misstanden 

geconstateerd. We moeten nu extra inzetten op het tegengaan van criminaliteit om de bruisende gemeente 

die we zijn, te kunnen blijven. Daarom gaan we aan de slag met de aanbevelingen van het rapport 'Groningse 

Praktijken' en het versterken van de Pandenbrigade.  

 

We vinden het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun eigen buurt. Er wordt daarom extra ingezet op 

toezicht en handhaving, maar ook versterken we onze gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid. 

Onze focus ligt daarbij op de noordelijke wijken. De in januari 2022 aangestelde gebiedsmanagers Veiligheid 

pakken vroegtijdig veiligheidsuitdagingen aan en zetten de kracht van de wijk in om criminaliteit tegen te gaan. 

Daarbij investeren we extra in wijkboa’s. Ook de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag heeft onze volle 

aandacht. We pakken onze regierol nog steviger op om escalatie in een vroegtijdig stadium te voorkomen. 
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In Groningen zien we een verharding en verjonging waar het gaat over jeugd en criminaliteit. Jongeren worden 

geronseld om criminele hand- en spandiensten te verrichten op scholen en in kwetsbare wijken. Ook steek- en 

schietpartijen worden door steeds jongere criminelen uitgevoerd. We zien een verontrustende stijging van het 

aantal jonge minderjarigen dat betrokken is bij ernstige criminaliteit. Daarom zetten we onder andere met de 

landelijke aanpak ‘Preventie met Gezag’ in op het versterken van de keten jeugd en veiligheid, die wij in 

Groningen de afgelopen zes jaar samen met onze lokale ketenpartners hebben opgebouwd. De aanpak van 

wapenbezit onder jongeren en overlast door problematische jeugdgroepen blijven ook in 2023 een speerpunt. 

Om de weerbaarheid van jongeren en jongvolwassenen met crimineel gedrag te vergroten, hebben we 

verschillende maatregelen ingezet. Een voorbeeld hiervan is de jongerencampagne YouChoose die we met 

jongeren en rolmodellen hebben ontwikkeld om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen en het 

gedrag van jongeren positief te beïnvloeden.  

 

We zien meer en meer complexe openbare orde verstoringen in de vorm van demonstraties. We zien dat de 

opvang van vluchtelingen veel vraagt van de draagkracht van onze samenleving. De tegenstellingen in onze 

maatschappij vergroten en dit heeft effect op de openbare orde en veiligheid. We zijn alert op signalen van 

maatschappelijke onrust en kijken hoe we in staat zijn om deze signalen nog vroegtijdiger te signaleren. Onze 

gebiedsmanagers Veiligheid spelen hierin een rol vanuit hun netwerk in de wijken.  

 

Tot slot bewaken we de voortgang van het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit landelijke experiment, 

met Groningen als een van de 10 deelnemende gemeenten, moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en 

verkoop van cannabis mogelijk is. De kwaliteit van deze cannabis wordt gecontroleerd. 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we 

bereiken 

(resultaten) 

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Ondermijning steviger aanpakken 

We pakken zowel de 

criminelen als de 

achterliggende structuren 

van ondermijning steviger 

aan.  

• Het rapport 'Groningse Praktijken' (Tops en van der Torre, maart 

2022) geeft een beeld van waar we staan in de aanpak van 

ondermijnende criminaliteit in de gemeente Groningen. We 

verstevigen onze inzet op de in het rapport benoemde 

aanbevelingen. Onze focus ligt daarbij op de thema's vastgoed, 

drugshandel, hennepteelt en mensenhandel; 

• We geven een stevige impuls aan de aanpak van ondermijning. We 

werpen barrieres op om ondermijnende criminaliteit in al haar 

facetten aan te pakken. Dat doen we samen met onze 

ketenpartners; 

• Omdat de (gevolgen) van ondermijnende criminaliteit niet stoppen 

bij de gemeentegrens, intensiveren we de regionale samenwerking 

met gemeenten in de provincie Groningen; 

• We behandelen ondermijningscasuïstiek aan de lokale casustafel 

ondermijning en met het Regionaal Informatie-en Expertise 

Centrum (RIEC); 

• We versterken de pandbrigade. 

We gaan (digitale) 

ondermijnende 
• We geven bewustwordingbijeenkomsten op het gebied van 

ondermijnende criminaliteit; 
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criminaliteit voorkomen, 

danwel beëindigen. 
• We voeren integriteitstoetsen uit op partijen die met de gemeente 

Groningen een relatie aangaan (wet Bibob). 

Integrale programma-

aanpak mensenhandel voor 

de gemeente Groningen 

voor 2022 en verder 

gericht op maatwerk en 

adequate samenwerking 

tussen alle veiligheid-en 

zorgketen-partners. 

• In samenwerking met onze ketenpartners geven we uitvoering aan 

de ambities uit het gemeentelijk Actieprogramma Mensenhandel 

(vastgesteld: Q1, 2022); 

• We gaan awareness en signalerend vermogen vergroten middels 

trainingen aan ambtenaren en andere organisaties; 

• We vergroten zicht op aard en omvang problematiek 

Mensenhandel d.m.v. versterken gemeentelijke informatiepositie; 

• We willen slachtoffer- en daderschap voorkomen middels 

weerbaarheidstraining en voorlichting; 

• We zetten een gemeentelijk barrieremodel op; 

• We organiseren minimaal 4 integrale bestuurlijke controles, met 

specifieke aandacht voor arbeidsuitbuiting; 

• We verrijken signaleren van uitbuiting en organiseren passende, 

samenhangende hulp en ondersteuning aan slachtoffers; 

• We houden toezicht op een veilige en schone seksbranche. 

Digitaal veilig(er) Groningen 

We hebben en houden ons 

eigen huis op orde. 

Dit is onderdeel van de Agenda Digitale Veiligheid. De activiteiten 

worden beschreven onder paragraaf 9: bedrijfsvoering. 

We voorkomen en 

bestrijden cybercrime en 

gedigitaliseerde 

criminaliteit. 

• We zetten een Living Lab op voor het MKB in Groningen, waar zij 

van advies worden voorzien over hun cyberveiligheid; 

• We zetten preventief in met het programma Hackshield om 

basisschoolleerlingen weerbaar te maken tegen digitale 

criminaliteit; 

• We participeren in een wetenschappelijk onderzoek naar de link 

tussen cybercriminaliteit en (criminele) jeugdgroepen. 

Maatschappelijke onrust en polarisatie 

Nauwere samenwerking op 

het gebied van preventie, 

netwerkvorming en 

vroegtijdige signalering en 

interventie om 

problematisch gedrag te 

voorkomen. 

• We verwachten de uitkomsten van het  fenomenenonderzoek in 

Noord-Nederland  naar polarisatie, radicalisering, extremisme en 

terrorisme; 

• We blijven trainingen aanbieden op het gebied van preventie van 

radicalisering;  

• We blijven investeren in ons sleutelfigurennetwerk om vroegtijdig 

signalen over polarisatie en radicalisering te kunnen ontvangen; 

• We richten ons op het versterken van de lokale samenwerking 

tussen professionals uit het sociale domein en het 

veiligheidsdomein en het sleutelfigurennetwerk. Dit doen we door 

van elkaar te leren op basis van casuïstiek, het delen van 

dilemma's, het opdoen van nieuwe kennis en het verbinden van 

interventies. 

Effectieve verbinding tussen veiligheid en zorg  

Minder jeugdoverlast en 

meer perspectief voor 

jongeren met 

problematisch gedrag. 

• We bouwen met de inzet van de ketenregisseur Jeugd en Veiligheid 

de ketenaanpak verder uit;  

• We hebben gerichte aandacht voor veiligheid in de uitvoering van 

het beleidskader Positief Opgroeien; 

• We zetten de pilot Vroegsignalering en Preventie Basisschool voort 

en breiden deze uit; 

• We zorgen dat we onze risicojeugdoverleggen stadsbreed 

vormgeven en uniformeren; 

• Voortzetting van de aanpak problematische jeugdgroepen; 

• We zetten onze inzet met de intensieve jongerencoaches voort en 

breiden deze uit; 
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• We geven aanpak vorm rondom jongeren met geharde criminele 

leefstijl; 

• We voeren de actiepunten uit Landelijk Actieplan Wapens en 

Jongeren uit, o.m. via de voorlichtingscampagne Youchoose en een 

wapeninleveractie; 

• We zetten onze samenwerking met scholen voort via de 

Beleidsgroep Veiligheid Op Scholen;  

• We organiseren kennisontwikkeling en expertise op het herkennen 

en communiceren met jongeren met een Licht Verstandelijke 

Beperking (LVB) die betrokken zijn bij overlast- of 

veiligheidssituaties; 

• We nemen actief deel aan de persoonsgerichte aanpak (PGA) 

onder procesregie van het Zorg en Veiligheidshuis.  

Meer aansluiting tussen 

veiligheid- en 

zorgprofessionals op het 

gebied van personen met 

onbegrepen of verward 

gedrag én een gevaarrisico. 

• We continueren en verstevigen de inzet van de ketenregisseur Zorg 

en Veiligheid die landelijke, regionale en lokale zorg- en 

veiligheidsnetwerken verbindt; 

• We organiseren bijeenkomsten tussen veiligheid-en 

zorgprofessionals; 

• We werken aan mensen beter zicht laten krijgen op hun eigen 

herstel en zelf de regie te houden op momenten dat het mis gaat 

(zie deelprogramma 3.3.). 

Veilige leefomgeving 

Minder overlast en 

criminaliteit. 

• We bevorderen naleving van wet-regelgeving en bestrijden 

overlast door de inzet van toezicht en handhaving; 

• We intensiveren onze inzet in de noordelijke stadswijken en 

werken aan doorbraken om de leefbaarheid en veiligheid 

structureel te verbeteren;  

• We begeleiden demonstraties en grote of risicovolle evenementen 

en we monitoren de komst van evenementen op het hernieuwde 

evenemententerrein in het Stadspark; 

• We geven invulling aan de actielijn veilig en prettig samenleven 

binnen de wijkvernieuwing; 

• We monitoren de overlast in de binnenstad en in het bijzonder te 

noemen de Gele Loper, brengen notoire overlastveroorzakers in 

beeld voor een plan van aanpak voor het verminderen van de 

overlast. De inzet van maatregelen zoals een persoonsgerichte 

aanpak (pga) en gebiedsverboden is onderdeel van de aanpak. We 

gebruiken cameratoezicht daarvoor mede als ondersteunend 

middel. 

Crisisbeheersing en brandveiligheid 

Goed georganiseerde 

brandweerzorg, 

geneeskundige 

hulpverlening, 

rampenbestrijding, cyber-, 

crisisbestrijding en 

gevolgbestrijding. 

 

• We investeren in en werken nauw samen met Veiligheidsregio 

Groningen; 

• We voeren, in samenspraak met Veiligheidsregio Groningen, 

oefeningen uit met de focus op actuele bedreigingen; 

• We bereiden onze crisisorganisatie voor op diverse nieuwe crises 

bijvoorbeeld cybercrisis, klimaatcrisis, pandemische crisis en crises 

in het sociale domein. 

• We ontwikkelen met de Veiligheidsregio cybercrisismanagement 

dat zich richt op het versterken van het vermogen om 

organisatiebrede en maatschappelijke gevolgen van cybercrisis 

zoveel mogelijk te beperken. 

 

Prestatie indicatoren 
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Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

Integrale controles ondermijning 

Aantal integrale controles i.s.m. onze 

veiligheidspartners 

2 4 4 4 

 

Toelichting prestatie indicatoren 

 

Veiligheid is complex en er zijn veel partners bij betrokken. De aanpak van ondermijning heeft prioriteit in de 
gemeente Groningen en bestaat uit een actie- en interventiegerichte aanpak. Integrale handhavingsacties 
spelen een belangrijke rol bij het toezien op wet- en regelgeving. We vergroten met de integrale acties waarbij 
we bedrijven controleren ook ons inzicht in de aard en omvang van ondermijning in onze gemeente. De 
integrale controles worden in samenwerking uitgevoerd door gemeente, politie, belastingdienst en inspectie 
sociale zaken & werkgelegenheid.   

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• GR Veiligheidsregio Groningen 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

Actieprogramma Mensenhandel 2022-2024 

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en Veiligheid 2022-2024 

Beleidskader Veiligheid 2021-2024 

Verordening cameratoezicht gemeente Groningen 2021 

Aanpak problematische jeugdgroepen 2018 

Nota integraal drugsbeleid 2020  

Nota prostitutie en overige seksbedrijven 2016 

Handhavingsprotocol horeca gemeente Groningen 2010 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

 

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/zoeken/Regionaal%20actieprogramma%20Groningen%20voor%20de%20aanpak%20van%20huiselijk%20geweld%20en%20kindermishandeling%202019-2023/
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-1-Actieprogramma-mensenhandel-2022-2024.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-2-Uitvoeringsprogramma-Leefbaarheid-en-Veiligheid-2022-2024.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-2-Uitvoeringsprogramma-Leefbaarheid-en-Veiligheid-2022-2024.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Beleidskader-Veiligheid-2021-2024.pdf
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20%28Gr%29/90571/CVDR90571_7.html
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Eindevaluatie-aanpak-problematische-jeugdgroepen-1.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR643723
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Wijziging-hoofdstuk-3-van-de-APVG-2009-Nota-Prostitutie-en-overige-seksbedrijven-1.pdf
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20%28Gr%29/231159/CVDR231159_4.html
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Financieel overzicht lasten en baten 
02.2 Veiligheid 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

02.2.1 Ondermijning 178 268 1.269 1.269 1.084 1.084 

02.2.3 Maatschappelijke onrust en 
polarisatie 

226 505 382 382 382 382 

02.2.4 Veiligheid en Zorg 1.678 1.840 2.694 2.864 2.864 2.864 

02.2.5 Veilige leefomgeving 5.977 7.665 8.985 9.041 9.573 10.051 

02.2.6 Crisisbeheersing en 
brandvlghd 

20.596 20.882 21.705 21.575 20.805 21.192 

 Totaal 28.655 31.161 35.035 35.130 34.708 35.573 

 Baten       

02.2.3 Maatschappelijke onrust en 
polarisatie 

109 0 0 0 0 0 

02.2.4 Veiligheid en Zorg 564 531 791 791 791 791 

02.2.5 Veilige leefomgeving 3.061 2.774 2.954 2.983 2.983 2.983 

02.2.6 Crisisbeheersing en 
brandvlghd 

0 17 17 17 17 17 

 Totaal 3.733 3.322 3.762 3.791 3.791 3.791 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-24.922 -27.839 -31.273 -31.339 -30.917 -31.782 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen       

 Totaal onttrekkingen       

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -24.922 -27.839 -31.273 -31.339 -30.917 -31.781 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
2.2.1 Ondermijning Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 1.269 0 -1.269 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

850 0 -850 

Bestaand beleid 2023 419 0 -419 

Verschil ten opzichte van 2022 151 0 -151 

Toelichting op de lasten van 0,4 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

We begroten hier middelen voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, prostitutie, 

hennepteelt en drugshandel (0,4 miljoen euro). Waaronder middelen voor het experiment gesloten 

coffeeshopketen (0,2 miljoen euro). 

 

Toelichting op de baten  (bestaand beleid 2023) 

Niet van toepassing.  
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Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 850 duizend euro en zetten we in voor de aanpak van ondermijning (850 duizend 

euro structureel). 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

 

2.2.3 Maatschappelijke onrust en 

polarisatie 

Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 382 0 -382 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

45 0 -45 

Bestaand beleid 2023 337 0 -337 

Verschil ten opzichte van 2022 -168 0 168 

Toelichting op de lasten van 0,3 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De begrote lasten bestaan vooral uit middelen voor het cameratoezicht (0,3 miljoen euro). 

 

Toelichting op de baten  (bestaand beleid 2023) 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 45 duizend euro en zetten we in voor de exploitatie van het huidige cameratoezicht 

(45 duizend euro structureel). 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

2.2.4 Veiligheid en zorg Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 2.694 791 -1.903 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

410 260 -150 

Bestaand beleid 2023 2.284 531 -1.753 

Verschil ten opzichte van 2022 444 0 -444 
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Toelichting op de lasten van 2,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De lasten bestaan vooral uit begrote middelen voor het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (1,4 miljoen euro).  

Daarnaast is 0,8 miljoen euro gereserveerd voor jeugd en veiligheid, onder meer voor de top-X aanpak. Deze 

aanpak is gericht op jongeren met een hardnekkige criminele leefstijl en ernstige problematiek (0,4 

miljoen euro). 

 

Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De baten bestaan uit begrote bijdragen van gemeenten voor het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (0,5 miljoen 

euro).  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 410 duizend euro en zetten we in voor het versterken van de aanpak Jeugd en 

veiligheid en procesregie bij personen met onbegrepen gedrag (410 duizend euro structureel).  

Een deel van deze kosten kunnen we structureel dekken met rijksmiddelen voor preventie met gezag (160 

duizend euro).  

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

De lastenstijging wordt met name veroorzaakt door de extra beschikbare middelen voor de ontwikkeling van de 

top-X aanpak (380 duizend euro).  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

2.2.5 Veilige leefomgeving Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 8.985 2.954 -6.031 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

1.000 0 -1.000 

Bestaand beleid 2023 7.985 2.954 -5.031 

Verschil ten opzichte van 2022 320 180 -140 

Toelichting op de lasten van 8,0 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De lasten bestaan onder meer uit begrote middelen voor Toezicht en Handhaving in de openbare ruimte (2,4 

miljoen euro) waaronder middelen voor de aanpak van misstanden in de verhuursector (0,4 miljoen euro).  Dit 

betreft met name personele inzet.  

Daarnaast zijn hier de middelen voor de personele kosten van Openbare Orde & Veiligheid begroot (1,8 miljoen 

euro).  

Ook bevat dit beleidsveld de middelen voor handhaving van veiligheids- en milieuvoorschriften (1,8 miljoen 

euro). Ook dit betreft met name de inzet van personeel.  

Verder bestaan de lasten uit middelen voor de heffing van precariobelasting (0,8 miljoen euro) en 

reclamedragend straatmeubilair (0,5 miljoen euro).  

Overige budgetten bedragen 0,7 miljoen euro, waaronder middelen voor de bestrijding van woninginbraken (0,4 

miljoen euro).  

 

Toelichting op de baten van 3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De baten bestaan vooral uit begrote opbrengsten uit reclamedragend straatmeubilair (1,2 miljoen euro) en 

geheven precariobelasting (1,4 miljoen euro). Diverse verwachte legesopbrengsten bedragen 0,2 miljoen euro.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 1 miljoen euro en zetten we onder meer in voor de leefbaarheid en veiligheid als 

onderdeel van de aanpak in kwetsbare wijken (900 duizend euro structureel).  
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Een deel van deze kosten verwachten we structureel te kunnen dekken met rijksmiddelen voor preventie met 

gezag (100 duizend euro). Het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft in december bericht over de hoogte van 

de toekenning voor onze aanvraag. Deze dekking is opgenomen binnen het beleidsveld 2.2.4 Veiligheid en zorg. 

Ook zetten we middelen in voor oud- en nieuw activiteiten in de wijken en dorpen (100 duizend euro 

structureel). 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

De hogere lasten worden vooral verklaard door een capaciteitsuitbreiding bij Openbare Orde & Veiligheid (0,2 

miljoen euro).  

Daarnaast is bij de vergunningverlening voor precario capaciteitsuitbreiding nodig om een hoger aantal 

aanvragen voor gebruik van gemeentegrond wegens bouwactiviteiten te kunnen verwerken. Dit leidt tot hogere 

lasten van 0,1 miljoen euro. Hierop is in de begroting ook de raming van de precario-opbrengsten verhoogd.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

2.2.6 Cisisbeheersing en brandveiligheid Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 21.705 17 -21.688 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

0 0 0 

Bestaand beleid 2023 21.705 17 -21.688 

Verschil ten opzichte van 2022 824 0 -824 

Toelichting op de lasten van 21,7 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

In deze begroting nemen we de bijdrage op aan de Veiligheidsregio Groningen (VRG) van in totaal 21,7 miljoen 

euro. Van deze bijdrage is het grootste deel ad 19,6 miljoen euro bestemd voor de brandweerzorg en 

risicobeheersing. Daarnaast zijn er bedragen beschikbaar voor de regionale ondersteuning van de gemeentelijke 

kolom (0,5 miljoen euro), GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) (0,2 miljoen euro) en 

rampenbestrijding en crisisbeheersing (0,3 miljoen euro).  

Daarnaast zit in het genoemde totaalbedrag ook een tijdelijke extra gemeentelijke bijdrage van 1,1 miljoen euro 

begrepen. Deze geldt gedurende de periode 2020 tot en met 2024, voor het aanzuiveren van de negatieve 

algemene reserve van de VRG. Deze is ontstaan doordat de VRG een voorziening heeft getroffen voor het 

opvangen van toekomstige kosten van functioneel leeftijdsontslag.  

 

Toelichting op de baten (bestaand beleid 2023) 

Niet van toepassing  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

De toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen zorgt voor een lastenstijging van in totaal 824 

duizend euro. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de nacalculatie van de loon- en prijsindexatie over de jaren 

2021 en 2022, de gewijzigde OOV-sleutel en de indexering van de (meerjaren)begroting op basis van de loon- en 

prijsontwikkelingen. Tot slot leiden niet-beïnvloedbare ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en 

informatieveiligheid tot een aanvullende bijdrage.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 
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In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Programma 3: Vitaal en Sociaal 
Groningen is een inclusieve, vitale en veilige gemeente waarin iedereen tot zijn recht kan komen en op een 

gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de 

woningmarkt. Met de nadruk op eigen regie en veerkracht en de beweging van (medische) nazorg naar 

voorzorg (preventie) staat het gedachtengoed van “positieve gezondheid” en het belang van een goede 

leefkwaliteit centraal. We zien in Groningen grote gezondheidsachterstanden tussen wijken, dorpen en 

groepen inwoners en een aantal stevige sociale opgaven: toenemende en dubbele vergrijzing, kloof arm en rijk 

binnen de gemeente, tegenstelling noord- en zuid Groningen, onderwijssegregatie en de sociale impact van 

corona.  

 

Met het inzicht dat ongezonde keuzes worden beïnvloed door de leefomgeving en de sociale context, werken 

we langs twee lijnen aan het verbeteren van de leefkwaliteit van onze inwoners: We zorgen voor de 

randvoorwaarden voor een (betaalbare) sociale infrastructuur zodat onze inwoners gedurende hun levensloop 

gebruik kunnen maken van sociale voorzieningen. We versterken de sociale structuur in wijken en dorpen door 

in te zetten op instandhouding van (kleinschalige) voorzieningen zoals scholen, dorpshuizen en 

sportverenigingen. Daarnaast willen we met een langdurige integrale wijkaanpak het verschil maken in het 

dagelijkse leven van inwoners.  

 

We zetten in op kansrijk opgroeien voor alle kinderen in de gemeente en het doorbreken van de armoede-

overdracht van ouder op kind. Onderwijs zien we hierbij als een belangrijk middel om de effecten van 

kansenongelijkheid te verkleinen. Een goed leerklimaat vormt een belangrijke voorwaarde om kinderen en 

jongeren vanuit gelijke kansen optimaal te laten ontwikkelen en opgroeien. Daarom zetten we ons met onze 

partners in onderwijs en opvang in om het onderwijs in Groningen blijvend te vernieuwen en te verbeteren en 

de door Covid-19 opgelopen leer-en ontwikkelingsachterstanden zo goed mogelijk in te lopen. Werk betekent 

zelfontplooiing, structuur en sociale contacten. Voor mensen die niet of nog niet kunnen werken bieden we 

ondersteuning om op een andere manier actief te zijn, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, een participatiebaan 

of een basisbaan. Daarnaast bieden we mensen die het nodig hebben inkomensondersteuning. Problematische 

schulden ontnemen mensen elk perspectief, daarom bieden we schuldhulpverlening en zetten we in op het 

voorkomen van schulden, vroegsignalering en nazorg. De energiecrisis en de inflatie hebben belangrijke 

gevolgen voor onze inwoners. Door het uitbetalen van de energietoeslag leveren we een bijdrage aan het 

dempen van de gevolgen.  

 

Waar nodig bieden we passende ondersteuning. Bijvoorbeeld vanuit de Jeugdwet, waarbij we uitgaan van de 

vraag van de jeugdige en het gezin en de door hen aangegeven oplossingsrichtingen en sluiten zo veel mogelijk 

aan bij de leefwereld van kind en gezin. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bevorderen we met de 

inzet op het sociale netwerk en algemene voorzieningen, de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie 

van onze inwoners en bieden we steun aan kwetsbare inwoners. Voor inwoners die omwille van verminderde 

zelfredzaamheid niet langer in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen, bieden we mogelijkheden tot 

beschermd wonen, variërend van het wonen in een intramurale voorziening tot het zelfstandig (blijven) wonen 



83 
 

met intensieve ondersteuning en toezicht, thuis. Waar zorg en veiligheid elkaar raken, bijvoorbeeld bij 

vraagstukken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, personen met verward gedrag, zetten we in op 

interventies die zijn gericht op preventie, vroegsignalering, herstelgericht werken en het doorbreken van 

intergenerationele overdracht.  

 

Groningen is een belangrijk centrum met top-voorzieningen op het gebied van onder meer onderwijs, sport, 

cultuur en zorg voor de brede regio. We blijven inzetten op een hoogwaardige culturele infrastructuur waarbij 

kunst en cultuur voor alle inwoners en bezoekers bereikbaar is. We investeren in de samenwerking in de 

cultuursector en stimuleren de zichtbaarheid van cultuur in de gemeente en de mogelijkheden om mee te 

doen aan cultuur in dorpen en wijken. Met de ontwikkeling van sportief kapitaal en een leven lang sport en 

bewegen voor iedere Groninger draagt sport bij aan participatie in de samenleving, cohesie, positieve 

gezondheid en positief opgroeien. Hierbij zetten we in op meer samenwerkingskracht in het rijke en 

innovatieve sportnetwerk in Groningen, maar ook door juist lokaal in de wijken en buurten gebiedsgericht 

maatwerk te leveren. 

 

Deelprogramma's 

Het programma Vitaal en Sociaal bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

• Werk en inkomen 

• Onderwijs 

• Welzijn, gezondheid en zorg 

• Sport en bewegen 

• Cultuur 

 

Begroting in één oogopslag 

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten en baten van de deelprogramma’s opgenomen voor de begroting 

2023. Ter vergelijking is ook de jaarschijf van de begroting 2022 opgenomen. 

Een toelichting op deze cijfers kunt u vinden in het onderdeel financiën opgenomen onder elk deelprogramma.  
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Deelprogramma 3.1: Werk en inkomen 
Goed werk en bestaanszekerheid is van belang voor een gelukkig leven. Daarom zetten we ons ervoor in om 

zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. In dit deelprogramma richten wij ons op alle inwoners, zodat 

iedereen gelijke en eerlijke kansen krijgt om op hun eigen manier en niveau mee te doen in de maatschappij. 

Daarmee draagt iemand bij aan de samenleving en de leefbaarheid in Groningen. Meedoen via betaald werk 

heeft de voorkeur en is een belangrijke oplossing tegen armoede. Voor mensen die niet of nog niet kunnen 

werken bieden we ondersteuning om op een andere manier actief te zijn, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, 

een participatiebaan, een basisbaan en/of bieden we inkomensondersteuning.  

 

Doelen Deelprogramma 3.1: Werk en inkomen 

Om iedereen zoveel mogelijk sociaal en vitaal te laten ontwikkelen streven we in het deelprogramma Werk en 

Inkomen naar een brede welvaart voor alle inwoners, waarbij we voldoende bestaanszekerheid bieden en 

iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen. We vinden het van groot belang dat een ieder een goede 

kwaliteit van leven heeft en geluk ervaart, daarom streven we ernaar dat; 

• Eenieder zo veel mogelijk financieel zelfredzaam is, het liefst via goed werk, waarbij niemand onder het 

(economisch) bestaansminimum hoeft te komen; 

• Eenieder zo lang mogelijk - op hun eigen manier en niveau - actief kan (blijven) deelnemen aan het 

economische - en maatschappelijke verkeer, ook als gezondheidsbeperkingen en/of belemmeringen 

anderszins dit bemoeilijken. 

 

Waarbij: 
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• Het hier in dit programma ten aanzien van ‘meedoen’ in eerste instantie gaat over het hebben van 

(fatsoenlijk betaalde) arbeid (in relatie tot de beroepsbevolking), en waar dit (nog) niet mogelijk is, over 

maatschappelijke participatie en/of tenminste sociale activering; 

• Strategische focus ten aanzien van armoede ligt bij het  bieden van bestaanszekerheid via 

inkomensondersteuning en schuldhulp en op het (structureel) doorbreken van (intergenerationele) 

armoede - dat wil zeggen het voorkomen van de overdracht van armoede van ouder op kind; 

• Ingezet wordt op het voorkomen en bestrijden van problematische schulden. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Effect indicator(en) Behaald 

2018 

Behaald 

2020 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2024 

% Personen dat op peilmoment 1 januari gebruik 

maakte van een uitkering levensonderhoud in het 

kader van de Participatiewet op de totale bevolking 

5,4% 4,5% afname - 

• Waarvan jongeren 18 t/m 26-jarigen 2,9% 2,3% afname - 

% Huishoudens behorend tot de minima: 

• 1 jaar of langer 16,8% 16,7% (2019) afname - 

• 4 jaar of langer 10,5% 10,7% (2019) afname - 

% Minderjarige kinderen behorend tot een 

minimahuishouden ** 

13,0% 12,9% (2019) afname - 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft moeite te 

hebben met rondkomen van het eigen 

huishoudinkomen 

9%  9% afname - 

% Minima ** (en niet-minima) (18 jaar e.o.) dat aangeeft: 

• De eigen gezondheid als matig tot slecht te 

beoordelen  

n.n.b. niet-minima 

20% 

>1j minima 

35% 

>4j minima 

47% 

toename - 

• (Zeer) tevreden te zijn over de manier waarop 

men meedoet aan de samenleving 

n.n.b. n.n.b. toename - 

 

Toelichting effectindicatoren 

 

Beleidsvelden 

Deelprogramma Werk en inkomen bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

Werk en activering 

We zetten ons in om met behulp van verschillende instrumenten mensen op zijn of haar niveau te activeren 

naar werk of een andere vorm van participatie. Daarmee dragen we bij aan het vergroten van 

bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie van mensen. Fatsoenlijk (betaald) werk draagt in 

belangrijke mate bij aan persoonlijk geluk en ontwikkeling van talenten maar biedt ook materiële welvaart, 

economische onafhankelijkheid en geeft bestaanszekerheid. Werk geeft toegang tot een sociaal netwerk en is 

van belang in het tegengaan van armoede en schulden. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die dat 

kan actief is, bij voorkeur in een goed betaalde baan of als ondernemer en als dat niet kan bijvoorbeeld als 

vrijwilliger, in een P-baan of een basisbaan.  
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Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening 

Inwoners die korter of langduriger zijn aangewezen op een laag inkomen bieden we bestaanszekerheid via 

inkomensondersteuning. Doel daarbij is dat financiële belemmeringen niet leiden tot uitsluiting op 

levensgebieden zoals gezondheid, ontplooiing en participatie. Dit doen we door het verstrekken van 

uitkeringen op basis van onder meer de Participatiewet, door het bieden van schuldhulpverlening en met 

voorzieningen gericht op armoedebestrijding en -verlichting.  Tevens richten we ons op het dempen van de 

gevolgen van de inflatie en de gestegen energieprijzen. Omdat we intergenerationele armoede willen 

aanpakken richten we ons in het bijzonder op gezinnen en het vergroten van de kansen van kinderen die in 

armoede opgroeien.  

 

Problematische schulden ontnemen mensen elk perspectief, daarom bieden we schuldhulpverlening. We 

zoeken naar oplossingen en pakken tegelijk de oorzaak aan. Ook zetten we in op het voorkomen van schulden, 

vroegsignalering en nazorg in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
Corona, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de oplopende inflatie zijn allemaal onzekere factoren die 

invloed hebben op de arbeidsmarkt en de bestaanszekerheid van onze inwoners. De werkloosheid is historisch 

laag. Er zijn meer vacatures dan mensen die werk zoeken. Medio 2022 zijn de vooruitzichten voor de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gunstig. Volgens prognoses blijft het aantal banen in bepaalde sectoren 

toenemen en is de verwachting dat de krapte op de arbeidsmarkt blijft. Wel is onduidelijk of de banengroei in 

2023 hetzelfde tempo blijft aanhouden en hoe dit gaat doorwerken in de arbeidsmarkt (bron: UWV, 

persbericht regionale arbeidsmarktprognose).  

 

Het aantal mensen met een WW-uitkering is de afgelopen periode verder afgenomen. In mei 2022 ontvingen 

2.281 mensen een WW-uitkering. Dat ligt 1.8% lager dan in april 2022 en 28% lager dan in mei 2021. Het lage 

aantal WW-uitkeringen leidt ook tot een lagere instroom in de bijstand vanuit de WW. Met name door deze 

lage instroom is het aantal bijstandsgerechtigden afgenomen. In september 2022 zaten 9.072 inwoners (bron: 

Cognos) in de bijstand (t.o.v. 9.625 mensen in oktober 2021). Een groot deel van deze groep heeft een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben meer ondersteuning nodig voor het ontwikkelen van hun talenten. 

 

Regionale arbeidsmarkt 

De krapte en de mismatch op de arbeidsmarkt zijn de uitdagingen waar we de komende periode verder aan 

gaan werken in onze arbeidsmarktregio. Dit doen we onder andere via Werk in Zicht samen met andere 

gemeenten, het UWV en het bedrijfsleven. Door de grote krapte en de mismatch van werkgevers hebben 

steeds meer bedrijven moeite om personeel te vinden. Door het organiseren van verschillende scholings- en 

opleidingstrajecten zorgen we ervoor dat mensen de benodigde kennis en vakmanschap ontwikkelen, zodat 

meer mensen aan het werk kunnen. Ook richten we ons op werkenden die zich willen oriënteren, verder 

ontwikkelen of omscholen.  

 

Werk 

Voor mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt nog niet hebben gevonden, gaan we verder met het Werk 

& Ontwikkelprogramma 2022-2025. Met vertrouwen als basis biedt dit programma kansen en mogelijkheden 

voor mensen om hun talenten te ontwikkelen en kansen te benutten. Er zijn allerlei projecten gericht op het 

geven van ondersteuning richting sociale activering of stappen naar werk. Met maatwerk zoeken we naar 

passende begeleiding. We zetten in op ontwikkeling waarbij we uitgaan van eenieders eigen niveau en tempo. 

We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de overgang naar werk te faciliteren, bijvoorbeeld door parttime 

werken aantrekkelijker te maken. 

 

Inkomen 
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Mensen die niet kunnen werken of bezig zijn met het maken van stappen in hun ontwikkeling, bieden we 

inkomensondersteuning via de regelingen van de Participatiewet en het armoede- en minimabeleid. Het 

kappen van het regelingenwoud is onderdeel van de brede armoede-aanpak en richt zich voornamelijk op het 

eenvoudiger, toegankelijker en samenhangender maken van regelingen en voorzieningen om ervoor te zorgen 

dat zij (beter) bijdragen aan een voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid om volwaardig mee te 

doen. 

 

Armoede 

We willen de bestaanszekerheid vergroten en de negatieve spiraal van stress door armoede en schulden 

doorbreken door verlichting te bieden aan huishoudens met de laagste inkomens. Naast de inflatie zijn de 

gestegen energieprijzen een steeds groter probleem waar minima mee te maken hebben. Om de gevolgen van 

energiearmoede te dempen kunnen huishoudens met een laag inkomen in aanmerking komen voor de 

energietoeslag. Deze regeling voeren wij namens het kabinet uit. Huishoudens die hiervoor niet in aanmerking 

komen of voor wie dit onvoldoende is, kunnen geholpen worden via de individueel bijzondere bijstand. Dit 

geldt ook voor midden inkomens. Verder werken we samen met het energieloket waar huishoudens en minima 

worden gewezen op mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Ook richten we ons op gezinnen 

met kinderen om gelijke kansen op meedoen en ontwikkeling in deze maatschappij te bevorderen.  

 

Schulden 

We helpen mensen die problematische schulden hebben. Dit doen we door schulden te voorkomen via vroeg 

signalering. Door meer in de wijk aanwezig te zijn en in te zetten op samenwerking met ketenpartners kunnen 

we eerder signalen opvangen en naar een passende vorm van hulp verwijzen. Stress werkt verlammend en 

draagt niet bij aan een oplossing daarom helpen we mensen om uit de schulden te komen en verdere schulden 

te voorkomen.  

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Werk en activering 

(Regionaal) arbeidsmarktbeleid 

• Er is een betere aansluiting tussen vraag en 

aanbod van onbenut talent op de arbeidsmarkt. 

Inzet is gericht op het ontwikkelen van 

competenties van inwoners waardoor er voor 

(potentieel) kwetsbare doelgroepen en andere 

personen met een zekere afstand tot de 

arbeidsmarkt een beter perspectief naar een goed 

(betaalde) baan ontstaat.  

• Hierbij is ook een goede aansluiting tussen het 

onderwijs en de arbeidsmarkt van belang, 

waardoor de mismatch tussen kwalificaties van 

mensen enerzijds en gevraagde competenties 

anderzijds wordt verkleind, en (jong) volwassenen 

hierdoor makkelijker vanuit de opleiding kunnen 

doorstromen richting een betaalde baan of reeds 

werkenden meer wendbaar kunnen zijn in hun 

(verdere) werkzame leven. 

• WerkInZicht is het samenwerkingsverband van 

gemeenten, UWV, leer-ontwikkelbedrijven en de 

Provincie Groningen waarin wordt gewerkt aan een 

arbeidsmarkt waarin iedereen welkom is en die 

bijdraagt aan het vergroten van de wendbaarheid 

en weerbaarheid van mensen. Door het 

organiseren en aanbieden van opleidings- en 

scholingstrajecten, mede in samenwerking met 

onderwijsinstellingen, brengen we vraag en aanbod 

van werk bij elkaar, zodat mensen zich ontwikkelen 

en goed werk krijgen. Daarbij hebben we ook 

aandacht voor om- en bijscholing van werkenden. 

We stimuleren de ontwikkeling van kennis en 

vakmanschap. Ook richten we ons steeds meer op 

de ontwikkeling van vaardigheden en competenties 

van werkenden en werkzoekenden en raden 

werkgevers aan om (in verband met de krappe 

arbeidsmarkt) op een andere wijze personeel te 

zoeken.  
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• Strategische partnerschappen aangaan in de regio 

met werkgevers met als doel sociale impact 

realiseren; 

• Activiteiten en organiseren van opleidingstrajecten, 

opleiding richting kansrijk beroepen, praktijkleren, 

uitbreiden van kansrijk beroep en kansrijk opleiden 

(voorheen 1000-banenplan), online opleiden 

onlinebanenmarkten, jobhunting, jobcoaching; 

• Events en marketingactiviteiten organiseren voor 

het aanjagen van ontwikkelingskansen bij inwoners 

en werkgevers; 

• Jongeren: blijvende inzet op sluitende aanpak 

jongeren Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet 

Speciaal Onderwijs (Vso) en MBO bijvoorbeeld via 

route arbeid/route entree; 

• Regelen banen via social return en afspraakbanen; 

• Talentperron helpt en ondersteunt iedereen die 

zich wil oriënteren op werk, scholing of 

ontwikkeling; 

• RMT inzet van werkloosheid naar werk en van werk 

naar werk; 

• Optimaal inzetten van de sociale 

ontwikkelinfrastructuur voor inwoners,  

• Inzetten op samenwerking met O&O fondsen en 

brancheorganisaties voor overstap van sector naar 

sector met behulp van Scholingsalliantie Noord; 

• Benutting van NPG, Regio Deal, Dichterbij dan je 

Denkt, JTF voor scholing, onder andere in de 

energietransitie. 

Werk  

• Meer inwoners in een uitkeringssituatie weten 

met behulp van passende ondersteuning hun 

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en 

succesvol uit te stromen naar een (reguliere) 

betaalde baan of als ondernemer, al dan niet via 

een scholingstraject. Hierin gaan we kennis en 

vakmanschap stimuleren. 

• We gaan door met het Werk- en 

Ontwikkelprogramma 2022-2025. We investeren in 

inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben 

om weer aan het werk te komen of aan het werk te 

blijven. We zetten in op intensieve begeleiding en 

coaching door breed inzetbare coaches; 

• We willen dat onze dienstverlening nabij, 

laagdrempelig en toegankelijk is voor inwoners. 

Daarom organiseren we onze dienstverlening  

dichter bij onze inwoners in de wijken. Met het 

aanstellen van gebiedsverbinders zetten we hierin 

de eerste stappen; 

• We zetten in op het voorkomen dat mensen in de 

bijstand komen door mensen met een WW-

uitkering ism het UWV in beeld te krijgen en te 

zorgen voor de juiste begeleiding naar werk; 

• We experimenteren of we loonkostensubsidie 

breder kunnen inzetten voor onze doelgroep via de 

pilot loonkostensubsidie; 

• Inzet op ontwikkeling en uitstroom van inwoners in 

een uitkeringssituatie door middel van bijvoorbeeld, 

scholing, praktijkleren, jobcoaching of jobhunting; 

• We experimenteren met vernieuwende manieren 

om mensen aan het werk te helpen; 
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• We ontwikkelen meer basisbanen voor mensen die 

regulier niet aan het werk komen; 

• We helpen mensen op weg naar zelfstandig 

ondernemerschap en bieden ondersteuning aan 

zelfstandigen via de BBZ als dat nodig is; 

• Vanuit het accountteam worden de behoeften van 

werkgevers en kandidaten meer vanuit de gebieden 

in beeld worden gebracht zodat meer maatwerk kan 

worden geleverd. Jobhunting en intensivering van 

individuele trajecten worden vaker ingezet. 

• Gezien de krapte op de arbeidsmarkt richten we ons 

op nieuwe vormen van werving en selectie. 

Maatschappelijke participatie 

• Meer inwoners in een uitkeringssituatie met 

daarbij een grote afstand tot de reguliere 

arbeidsmarkt worden geactiveerd en doen mee via 

verschillende vormen van maatschappelijke 

participatie; 

• Personen met een SW-indicatie of een NB-indicatie 

zijn actief binnen een Nieuw Beschut omgeving of 

met een LKS subsidie bij een werkgever. 

• Via de gebiedsgerichte aanpak in de wijken en 

dorpen gaan we met de breed inzetbare coaches 

onze inwoners ondersteunen in hun ontwikkeling 

naar werk, participatie of re-integratie; 

• Mensen voor wie regulier werk nog een stap te ver 

is kunnen een activerings-, re-integratie- of 

opleidingstraject volgen, afhankelijk van ieders 

mogelijkheden.  Zoals: sociale activering (GON), 

maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk, een 

Participatiebaan, een Basisbaan, opleidingstraject 

BBL/BOL, enz.; 

• We zetten in op een hoogst haalbaar traject dat 

past bij het niveau en mogelijkheden op basis van 

maatwerk gebaseerd op gelijkwaardigheid en 

vertrouwen;  

• We onderzoeken de ontwikkelmogelijkheden en 

leggen deze vast in een ontwikkelplan, waarbij 

aandacht is voor meerdere bijkomende aspecten; 

• De inzet van een brede coach zorgt voor 1 

aanspreekpunt en continuïteit in de begeleiding 

voor het houden van contact en het begeleiden van 

inwoners bij hun ontwikkeling; 

• De teams zullen inwoners in de gebieden bedienen 

waaronder jongeren, langdurig werkzoekenden en 

statushouders; 

• Via loonkostensubsidie LKS helpen we mensen uit 

het doelgroepregister aan een afspraakbaan, via 

Thuisin050 begeleiden we statushouders bij hun 

ontwikkeling (naar werk) dan wel ontzorgen we 

financieel, het detacheringsteam sluiten we zoveel 

mogelijk aan bij het gebiedsgerichte werken. 

 

Iederz: 

• We zetten in het op het behalen van het quotum 

nieuw beschut; 

• 2023 staat in het teken van de verhuizing naar de 

nieuwbouwlocatie; 

• We gaan verder met de uitvoering van de visie van 

Iederz en met de verdere doorontwikkeling. 

Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening 

Uitkeringen en minimaregelingen 
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• Meer huishoudens die onder of rond het 

sociaaleconomisch minimum (dreigen te) geraken 

hebben financiële rust en stabiliteit en zijn 

daardoor beter in staat grip op het eigen leven te 

houden en aan verschillende facetten van het leven 

actief te (blijven) participeren. 

• Voortzetting verstrekken uitkeringen voor bijstand, 

IOAW en IOAZ, waarbij we steeds meer werken 

vanuit stress-sensitieve dienstverlening; 

• Voortzetting verstrekken minima- en 

armoederegeling met speciale aandacht voor de 

laagdrempeligheid (vereenvoudiging, minder 

bewijslast, vanuit vertrouwen); 

• Actief tegengaan van niet-gebruik van 

minimaregelingen; 

• Vervroegen referteperiode van de individuele 

inkomenstoeslag van 5 naar 2 jaar; 

• Vervroegen kwijtschelding afvalstoffenheffing van 3 

naar 2 jaar; 

• Aanpakken van energiearmoede door 

verduurzaming (zie ook energieprogramma). 

Integraal armoedebeleid 

• Meer huishoudens die onder of rond het 

sociaaleconomisch leven kunnen actief (blijven) 

participeren aan verschillende facetten van het 

leven, waardoor sociale uitsluiting, 

gezondheidsverschillen en/of ongelijke 

ontwikkelingskansen voor kinderen kunnen worden 

beperkt; 

• Meer huishoudens zien kans - met aanvullende 

ondersteuning zo lang als nodig - de regie over het 

eigen leven te herwinnen en de eigen financiële 

redzaamheid te versterken. 

• Voortzetten financiering breed palet aan 

armoedevoorzieningen gericht op noodhulp, 

ondersteuning en talentontwikkeling (waaronder 

sport en cultuur voor alle leeftijden), zowel 

gemeentebreed als op gebiedsniveau;  

• Pilot langjarig investeren met maatwerkaanpak om 

zo doorbraken te realiseren. 

 

Schuldhulpverlening 

• Minder huishoudens raken in een financieel 

kwetsbare - of zelfs (problematische) 

schuldensituatie; 

• Daar waar dit wel gebeurt willen we de financiële 

situatie door tijdige en gerichte ondersteuning 

eerder stabiliseren en - daar waar mogelijk -laten 

leiden tot (financieel) herstel en een hogere 

uitstroom naar een financieel gezonde, 

zelfstandige, situatie. 

• We voeren onder andere voorlichting, financiële 

educatie (budget-coaching) en andere 

preventieactiviteiten uit die gericht zijn op het 

voorkomen of beperken van financieel kwetsbare 

situaties. Daarnaast geven we vorm aan de 

wettelijke taak ‘vroegsignalering’, waarbij we bij 

signalen van bijvoorbeeld betalingsachterstanden 

van vaste lasten (huur, energie, water en 

zorgpremie) proactief een hulpaanbod doen aan 

inwoners; 

• We bieden (integrale) schuldhulpverlening aan 

huishoudens met (problematische) schulden, dit 

doen we door middel van onder meer 

budgetbeheer, euro-coaching (jongeren), 

schuldregeling, sociale kredietverlening en (indien 

noodzakelijk) beschermingsbewind. We zetten in op 

het bieden van een adempauze voor mensen die al 

schulden hebben door een pauzeknop te 

introduceren. Ook zetten we in op het verkorten van 

budgetbeheertrajecten door de inzet van 

saneringskredieten en (indien nodig) het 

doorbraakfonds. Tot slot richten we ons op het 

leveren van nazorg zo lang als nodig; 

• We gaan de samenwerking met maatschappelijke 

partners verbeteren door meer aanwezig te zijn in 

de wijken en dorpen. 
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Prestatie indicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

1. Werk en activering 

Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar: 

• Een regulier betaalde baan 937 1.200 1.000 900 

• Een opleiding - 185 200 120 

Aantal plaatsing met betrekking tot.: 

• Een werk-/ stageplek gerealiseerd door SROI in 

de arbeidsmarktregio 

1.011 750 750 750 

• Een afspraakbaan 3.469 3.728 3.565 4.127 

• Een beschutte werkplek ‘Nieuw’ (in het kader 

van de P-wet) 

94 119 152 165 

% Inwoners (met uitkering) dat via het traject 

Kansen in Kaart in beeld is 

82% 89% 92% 92% 

2. Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening 

Aantal personen met een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet (bijstand): 

• Totaal aantal personen met een 

bijstandsuitkering 

10.127 9.424 Afname Afname 

• Waarvan aantal (of %) personen met bijstand 

dat parttime inkomsten heeft uit arbeid 

350 163 Toename Toename 

• Waarvan aantal (of %) personen met bijstand 

dat behoort tot de groep verkerend in een 

langdurig financieel afhankelijke situatie (>=3 

jaar) 

- - Afname Afname 

Aantal personen dat gebruik maakt van één of 

meerdere (aanvullende) inkomensondersteunende 

minimaregelingen 

9.774 7.084 Toename Toename 

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van een of 

meerdere (langdurige) trajecten van 

schuldhulpverlening 

3.264 3.384 Toename Toename 

Percentage geslaagde 'minnelijke' schuldregelingen 84% 77% 84% 80% 

 

 

Toelichting prestatie indicatoren 

Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar een reguliere betaalde baan en een opleiding: in 2019 

en 2020 betrof de cijfers van de oude gemeente Groningen, zonder Haren en Ten Boer. 

 

Aantal plaatsing met betrekking tot een afspraakbaan: Het gaat om regionale cijfers bij de aantallen afspraakbaan. 

 

Aantal plaatsing met betrekking tot een beschutte werkplek ‘Nieuw’ (in het kader van de P-wet): Het beoogde cijfer voor 

Nieuw Beschut is gebaseerd op een door het Rijk vastgesteld quotum.  

 

Aantal personen met een uitkering levensonderhoud in het kader van de P-wet waarvan aantal (of %) met 

bijstand dat behoort tot de groep verkerend in een langdurig afhankelijke situatie (>=jaar): het gaat hier om 

een nieuwe indicator. 
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Aantal personen dat gebruik maakt van één of meerdere (aanvullende) inkomensondersteunende 

minimaregelingen: we streven naar een toename om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. 

 

Aantal personen dat gebruik maakt van één of meerdere (aanvullende) inkomensondersteunende 

schuldhulpverlening: we streven naar een toename omdat we, naast de autonome groei, meer inwoners in 

financiële problemen vroegtijdig willen bereiken om hen de noodzakelijke schuldhulptrajecten te bieden. We 

hopen echter dat er op de langere termijn door onder andere meer inzet op preventie en vroegsignalering en 

succesvolle afronding van schuldhulptrajecten, er sprake zal zijn van een afname. 

 

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• Thermiek BV 

• Stichting weerwerk Groningen 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

Werk- en ontwikkelprogramma 2022-2026 

Toekomst met perspectief ontwikkelplan (2019) 

Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind (2018) 

Realisatie en stand van zaken afspraakbanen (2018) 

Experiment Bijstand op maat (2017) 

Nieuwe aanpak arbeidsmarktbeleid (2017) 

Stand van zaken Aanpak Jeugdwerkloosheid (2017) 

Eindrapportage project Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017 (2017) 

Een vertrouwd gezicht (2016) 

Plan schuldhulpverlening 2016-2020 (2016) 

Mee(r)doen in Stad (2015) 

Invoering Participatiewet in de gemeente Groningen (2014) 

Beleidsplan vernieuwing sociaal domein (2014) 

Met elkaar, voor elkaar (2014) 

Handhavingsbeleidsplan sociale zekerheid 2014 (2014) 

Dienstverlening Werk & Participatie (2013) 

(Re)-visie zicht op werk & participatie in Stad (2012)  

 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Werk-en-ontwikkelprogramma-2022-2025-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/30-oktober/16:30/Toekomst-met-perspectief-raadsvoorstel-11-september-2019/Bijlage-Toekomst-met-perspectief-ontwikkelplan.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Beleidsregels-bijzondere-bijstand-en-tarieven-beschermingsbewind-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2018/27-juni/16:30/Realisatie-ontwikkeling-afspraakbanen-collegebrief-23-5-2018/Realisatie-en-actuele-ontwikkelingen-afspraakbanen-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2017/29-maart/16:30/Bijstand-op-maat-raadsvoorstel-3-03-2017-6229251/Bijstand-op-maat-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Nieuwe-aanpak-arbeidsmarktbeleid.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Stand-van-zaken-aanpak-jeugdwerkloosheid.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Eindrapportage-Project-Aanpak-Jeugdwerkloosheid-2015-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Visie-inkomensdienstverlening-2016-2018-Een-vertrouwd-gezicht.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2015/25-november/16:30/Plan-Schuldhulpverlening-2016-2020-raadsvoorstel-5-11-2015-5360366/Plan-schuldhulpverlening-2016-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2015/24-juni/16:30/Maatschappelijke-participatie-raadsvoorstel-28-mei-2015-Verordening-Tegenprestatie-Participatie-raadsvoorstel-28-mei-2015-Voortgang-uitvoering-motie-Weten-waar-de-kwaliteiten-liggen-informatie-collegebrief-29-mei-2015/Maatschappelijke-participatie-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/26-november/16:30/Invoering-Participatiewet-in-de-gemeente-Groningen-Raadsvoorstel-30-oktober-2014-4697002/Invoering-Participatiewet-in-de-gemeente-Groningen-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/19-februari/16:30/c-Beleidsplan-vernieuwing-Sociaal-Domein-2014-2015-raadsvoorstel-16-januari-2014-GR14-4130337/Beleidsplan-Vernieuwing-Sociaal-Domein-gewijzigd-raadsvoorstel.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/29-januari/16:30/o-Met-elkaar-voor-elkaar-naar-een-gebiedsgebonden-aanpak-van-het-sociaal-domein-raadsvoorstel-20-december-2013-GR13-4097673/De-nota-Met-elkaar-voor-elkaar-naar-een-gebiedsgebonden-aanpak-van-het-sociaal-domein-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Handhavingsbeleidsplan-sociale-zekerheid-2014.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/29-januari/16:30/b-Dienstverlening-Werk-Participatie-Collegebrief-12-12-2013/Dienstverlening-Werk-Participatie-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2012/18-juli/16:30/Re-visie-zicht-op-werk-en-participatie-in-Stad-abbr-title-Gemeenschappelijk-Regeling-GR-abbr-12-3176275/Re-visie-Zicht-op-uitvoering-werk-amp-participatie-in-Stad-W-amp-I-juli-2012.pdf
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in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
03.1 Werk en inkomen 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

03.1.1 Werk en activering 62.144 72.127 69.965 67.940 66.161 64.368 

03.1.2 Inkomensondersteuning en 
schuldhulpverlening 

214.363 214.997 198.547 203.591 206.363 207.517 

 Totaal 276.507 287.124 268.512 271.530 272.525 271.885 

 Baten       

03.1.1 Werk en activering 10.842 20.053 16.240 15.644 14.743 14.707 

03.1.2 Inkomensondersteuning en 
schuldhulpverlening 

176.942 166.698 152.415 156.612 159.355 159.355 

 Totaal 187.784 186.751 168.654 172.256 174.098 174.062 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-88.723 -100.373 -99.858 -99.275 -98.427 -97.823 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 3.955 737 0 0 0 0 

 Totaal onttrekkingen 1.250 2.077 4.227 3.067 2.233 0 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -91.428 -99.033 -95.631 -96.207 -96.194 -97.823 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
3.1.1 Werk en activering Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 69.965 16.240 -53.725 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

174 0 -174 

Bestaand beleid 2023 69.791 16.240 -53.551 

Verschil ten opzichte van 2022 -2.336 -3.813 -1.477 

Toelichting op de lasten van 69,8 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De middelen worden voor het grootste deel ingezet voor de Sociale Werkvoorziening (SW) (31,6 miljoen euro) en 

voor re-integratie (27,1 miljoen euro). Daarnaast verstrekken we 5,2 miljoen euro aan loonkostensubsidie en 

zetten we 2,1 miljoen euro voor de nieuwe doelgroepen in. Ook zetten we 1,1 miljoen euro in voor begeleid 

werken en 2,7 miljoen euro voor het regionale programma van Werk in Zicht (WIZ).  

 

Toelichting op de baten van 16,2 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Van de baten heeft 7,1 miljoen euro betrekking op de SW. Dit betreft voornamelijk detacheringsopbrengsten en 

omzet van het beschutte bedrijf. Daarnaast verwachten we 5,2 miljoen euro te ontvangen van het Rijk voor 

loonkostensubsidie voor onder andere 'baan afspraakbanen', 'nieuw beschut' en 'basisbanen' en 2,1 miljoen euro 

voor begeleidingskosten. Voor het regionale programma Werk in Zicht (WIZ) hebben we 1,8 miljoen euro aan 

baten begroot. 
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Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen pers saldo 174 duizend euro en zetten we in voor: 

- Uitbreiden naar 250 basisbanen (532 duizend euro structureel) 

- Werkpremie (700 duizend euro incidenteel) 

 

Deze extra lasten kunnen we grotendeels opvangen door de inzet van Rijksmiddelen re-integratie (1,058 miljoen 

euro structureel). In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en 

dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

De lasten vallen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2,3 miljoen euro lager uit. De lasten Werk Inzicht 

(WIZ) zijn 2,6 miljoen euro lager doordat verschillende programma’s in 2022 aflopen, waaronder Kansrijk 

Vakmanschap en het 1000-banenplan. Daarnaast hebben we de begeleidingsvergoeding Nieuw Beschut door een 

wijziging in de financiering in 2023 op een andere wijze verwerkt. Hierdoor ontstaat aan de baten- en lastenkant 

een verschil van 1,1 miljoen euro. Ook is het subsidietekort op de SW 1,0 miljoen euro lager. Dit tekort is met 

name lager omdat het subsidiebedrag dat we per WSW medewerker van het Rijk ontvangen hoger is en de 

loonkosten door de afname van het aantal WSW-medewerkers lager zijn. Aan de andere kant hebben we 0,5 

miljoen euro meer opgenomen voor loonkostensubsidie omdat de Nieuw Beschut doelgroep en het aantal 'baan 

afspraakbanen' stijgt (hier staan extra baten van het Rijk tegenover). Daarnaast stijgen de personele (ambtelijke) 

lasten met 1,9 miljoen euro voornamelijk door extra inzet van personeel voor het werkprogramma en door CAO 

ontwikkelingen. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022: 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 liggen de baten 3,8 miljoen euro lager. Dit heeft 

verschillende oorzaken. De baten van WIZ zijn 2,6 miljoen euro lager doordat verschillende programma’s in 2022 

aflopen en hiermee ook de dekking vanuit subsidies. Daarnaast hebben we de begeleidingsvergoeding Nieuw 

Beschut door een wijziging in de financiering in 2023 op een andere wijze verwerkt. Hierdoor ontstaat aan de 

baten- en lastenkant een verschil van 1,1 miljoen euro. Ook hebben we in de begroting 2022 een REACT-EU 

subsidie van 0,9 miljoen euro opgenomen. Ook voor 2023 verwachten een ESF-subsidie te kunnen ontvangen, 

maar omdat de aanvraag nog niet is ingediend en we nog geen zicht hebben op de hoogte van het 

subsidiebedrag, hebben we dit nog niet in de begroting kunnen verwerken. 

Aan de andere kant zien we een toename van de baten, dit betreft met name extra rijksbaten van 0,5 miljoen 

euro in verband met de stijging van de doelgroep Nieuw Beschut en het aantal 'baan afspraakbanen'. 

 

3.1.2 Inkomen en armoedeverlichting Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 198.547 152.415 -46.132 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

4.997 250 -4.747 

Bestaand beleid 2023 193.550 152.165 -41.385 

Verschil ten opzichte van 2022 -21.447 -14.534 6.913 

Toelichting op de lasten van 193,6 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Van het budget van 193,6 miljoen euro wordt 173,5 miljoen euro (= 90%) ingezet voor het bekostigen van de 

uitkeringen en inzet personeel in het kader van de Participatiewet (BUIG), IOAW (Inkomensvoorziening voor 

Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening voor Oudere en 

gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen), Bbz 2004 (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) en 

de overige wettelijke regelingen. Daarnaast zetten we 12,8 miljoen euro in voor de armoede- en 

minimaregelingen (zoals de bijzondere bijstand) en 7,2 miljoen euro voor de schuldhulpverlening. 

 

Toelichting op de baten van 152,2 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De baten betreffen voor 99% baten die we ontvangen van het Rijk in het kader van bovengenoemde wettelijke 

regelingen.  
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Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen per saldo 4,7 miljoen euro en zetten we in voor: 

- Intensiveren armoedebestrijding (2,6 miljoen euro structureel) 

- Schuldhulpverlening Groningse Kredietbank (896 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 

1.351 duizend euro) 

- Schuldhulpverlening Vroegsignalering (474 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 599 

duizend euro) 

- Schuldhulpverlening Nieuwe wettelijke taken: zelfstandigen (183 duizend euro structureel binnen dit 

beleidsveld, in totaal 208 duizend euro) 

- Bijzondere Bijstand (645 duizend euro structureel) 

- Stijging Wet Kinderopvang (206 duizend euro structureel) 

- Uitbreiding Brugfunctionaris (190 duizend euro structureel) 

- Woonzorgvisie (47 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 610 duizend euro structureel verdeeld over 

meerdere beleidsvelden) 

- Sociaal gebiedsontwikkelaars (46 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 393 duizend euro  

verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein (115 duizend euro structureel binnen dit 

beleidsveld, in totaal 790 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Bewegende Stad (13 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 150 duizend euro verdeeld 

over meerdere beleidsvelden) 

- Maatwerk bijzondere bijstand (200 duizend euro incidenteel) 

- Menstruatiearmoede (30 duizend structureel) 

- Mondzorg (50 duizend structureel) 

- Persoonlijk advies op locatie aan huis (150 duizend euro incidenteel) 

- Welzijn op recept (85 duizend euro structureel) 

 

De dekkingsbronnen binnen dit beleidsveld bedragen 200 duizend euro vanuit 

middelen Toekomst met Perspectief en inzet van Rijksmiddelen (POK) (5,5 duizend 

euro). Daarnaast wordt er vanuit het budget voor de Collectieve zorgverzekering 

minima 950 duizend euro ingezet in 2023.  

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en 

dekkingsbron opgenomen. 

 
Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting vallen de lasten 21,4 miljoen lager uit. Dit wordt met name 

verklaard door lagere bijstandslasten. De begrote bijstandslasten zijn 19,8 miljoen euro lager doordat het 

verwachte aantal bijstandsuitkeringen daalt. Deze daling is groter dan de daling van het BUIG-budget. Dit leidt in 

onze begroting per saldo tot een voordeel. De verklaring hiervoor is dat ons aandeel in de landelijke uitgaven is 

afgenomen. 

Daarnaast is het budget voor de bijzondere bijstand 0,7 miljoen euro lager. Dit wordt onder andere veroorzaakt 

door het wegvallen van de extra corona middelen (0,3 miljoen euro). Ook krijgen we op basis van een daling van 

het aantal bijstandsklanten minder vergoeding vanuit het gemeentefonds voor de Bijzondere Bijstand, daardoor 

gaat het budget met 0,4 miljoen euro omlaag. 

Tot slot zijn de begrote lasten voor de schuldhulpverlening 0,9 miljoen euro lager. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt doordat we in 2022 incidentele middelen voor corona (0,7 miljoen euro) en vroegsignalering (0,4 

miljoen euro) hebben opgenomen en deze middelen niet in de begroting 2023 zijn verwerkt. Anderzijds 

verwachten we als gevolg van de CAO ontwikkelingen hogere personele lasten (0,2 miljoen euro).  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

De baten vallen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 14,5 miljoen euro lager uit. De lagere baten 

kunnen nagenoeg volledig verklaard worden door de lagere verwachte BUIG-uitkering van het Rijk. In de 
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begroting 2023 is deze 14,5 miljoen euro lager dan in de geactualiseerde begroting 2022 doordat het verwacht 

aantal bijstandsuitkeringen landelijk is gedaald. 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 3.2: Onderwijs 
We vinden het van groot belang dat kinderen en jongeren optimale kansen geboden worden om op een 

positieve wijze op te groeien. We willen hen daarom de mogelijkheden bieden om de hiervoor benodigde 

vaardigheden in het leven eigen te kunnen maken. Zodat onze jeugd zich kan ontwikkelen tot perspectiefrijke, 

participerende en verantwoordelijke volwassenen. Hiervoor is het cruciaal dat kinderen en jongeren kunnen 

opgroeien binnen een pedagogisch gezonde, stimulerende en veilige omgeving. Een omgeving die ruimte biedt 

om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, waar iedereen zich kan ontplooien en gewaardeerd 

voelt. 

Samen met onze partners in onderwijs en opvang zetten we ons daarom in om het onderwijs in Groningen 

blijvend te vernieuwen en te verbeteren om zo een uitstekend leerklimaat voor onze kinderen en jongeren te 

realiseren. Dit betekent dat we extra blijven investeren in ons aanbod voor het jonge kind, op de verlengde 

schooldag, op de inzet van brugfunctionarissen, op de aanpak van laaggeletterdheid bij jongeren en 

volwassenen, en op goede en duurzame schoolgebouwen die een centrale rol in de wijk vervullen. We 

investeren hiermee gericht om zo meer kansengelijkheid te realiseren. 

 

Doelen Deelprogramma 3.2: Onderwijs 

• Wij versterken de kwaliteit van het onderwijs; 

• Wij bieden gelijke kansen aan alle kinderen; 

• Wij creëren een klimaat voor een leven lang leren. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Effect indicator(en) Behaald 

2018 

Behaald 

2020 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2024 

% Doelgroepkinderen VVE 12% 12%   

Onderwijsniveau: 

• Gemiddelde score taaltoets (CITO) groep 8 PO 

in relatie tot landelijk gemiddelde * 

Groningen - 

landelijk - 

Groningen 

214,4 

landelijk 

207,0 

≥ landelijk 

gemiddelde 

≥ landelijk 

gemiddelde 
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• Gemiddelde score rekentoets (CITO) groep 8 

PO in relatie tot landelijk gemiddelde * 

Groningen - 

landelijk - 

Groningen 

277,7 

landelijke 

274,0 

≥ landelijk 

gemiddelde 

≥ landelijk 

gemiddelde 

• % leerlingen VO met niveau gelijk of boven 

niveau schooladvies in relatie tot landelijk 

gemiddelde 

- - ≥ landelijk 

gemiddelde 

 

≥ landelijk 

gemiddelde 

• % uitstroom binnen het VO met minimaal een 

HAVO-diploma in relatie tot landelijk 

gemiddelde 

- - ≥ landelijk 

gemiddelde 

≥ landelijk 

gemiddelde 

% Voortijdig schoolverlaters (VSV) 2,4% 2,0% Afname Afname 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) 

tevreden te zijn met de aanwezigheid van scholen 

in het primair onderwijs 

73% 81% Toename Toename 

 

 

Toelichting effectindicatoren 

Gemiddelde score taaltoets en rekentoets (CITO) groep 8 PO in relatie tot landelijk gemiddelde 

Met ingang van 2020 worden scores voor begrijpend lezen en rekenen op een andere wijze vastgesteld. 

Vergelijking met scores in eerdere jaren is daardoor niet goed mogelijk. Bovenstaande indicator vergelijkt 

daarom de Groninger scores met de landelijke scores. 

  

% Doelgroepkinderen VVE 

% Doelgroepkinderen VVE betreft geen effectindicator, maar nemen we op om inzicht te geven in de relatieve 

omvang van de doelgroep. 

Beleidsvelden 

Het deelprogramma Onderwijs bestaat uit twee overkoepelende beleidsvelden, die beide een aantal specifieke 

beleidsonderdelen kennen. 

 

1. Onderwijskansen en onderwijshuisvesting 
 
Maatschappelijk Akkoord Sociale Inclusie 
Binnen het Maatschappelijk Akkoord werken we samen met de kinderopvang en de schoolbesturen aan minder 
onderwijssegregatie, meer sociale inclusie en meer gelijke kansen, vanuit de integrale benadering van drie 
leefwerelden: thuis, school en vrije tijd/wijk. Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs is een 
uitvoeringsagenda ontwikkeld. Specifieke aandacht binnen dit beleidsveld is er voor de doorontwikkeling van 
de brugfunctionaris en voor het in gezamenlijkheid uitwerken van initiatieven voor huiswerkondersteuning 
voor kinderen met minder financiële kansen. 
 
OAB & VVE 
In het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) neemt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke 
plaats in. VVE is erop gericht om peuters en kleuters met een risico op onderwijsachterstand zo goed mogelijk 
toe te rusten voor de ‘start’ in groep 3 van de basisschool. Dit gebeurt in de voorschoolse periode (van 2,5 tot 4 
jaar) en in de vroegschoolse periode (groep 1 en 2 van de basisschool). Daarnaast zet de gemeente in op 
aanvullende activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden in de groepen 
3 tot en met 8. 
 
Verlengde Schooldag / rijke schooldag 
Binnen de verlengde schooldag richten we ons op brede sociaal-emotionele, cognitieve en motorische 
ontwikkeling door binnen en buiten de bestaande schooltijden meer werk te maken van bewegen, gezonde 
voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuureducatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en 
beroepsleven. 
 
Volwasseneneducatie 
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Laaggeletterdheid is een groeiend probleem, ook onder volwassenen. Daarom werken we verder aan de 
aanpak van laaggeletterdheid onder andere met taalhuizen en bibliotheken in onze wijken en dorpen. 
Met ons beleid richten we ons op laaggeletterde volwassenen, analfabeten en mensen die vrijwillig inburgeren. 

We bieden leertrajecten Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het aanbod is gericht op 

deelname aan de maatschappij en sociale zelfredzaamheid, opleiding (doorstroming naar vervolgonderwijs) of 

werk (doorstroming naar arbeidsmarktoriëntatie of werk). We doen dit binnen de kaders van de Wet educatie 

en beroepsopleidingen (WEB). De gemeente Groningen verzorgt als contactgemeente de inkoop van educatie 

en coördineert het regionale educatiebeleid. 

 

Onderwijshuisvesting (incl. bewegingsonderwijs) 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in de huisvesting van basisonderwijs, speciaal 

onderwijs en voortgezet onderwijs. De scholen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Samen met de 

schoolbesturen is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld met de titel “Gro-UP, scholenplan 

gemeente Groningen”. Gro-Up geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een 

toekomstbestendige onderwijshuisvestingsportefeuille en de omvang van de daarvoor benodigde 

investeringen. Concreet voor de eerste vier jaar, met een doorkijk voor de jaren daarna. In de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs staat de procedure beschreven voor het opstellen en betalen van het 

programma onderwijshuisvesting. In de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs is vastgelegd 

hoeveel klokuren bewegingsonderwijs door de gemeente worden bekostigd en welke voorzieningen voor het 

onderhoud van gymlokalen voor bekostiging door de gemeente in aanmerkingen komen.  

 

2. Voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer 

 

Voortijdig Schoolverlaten 

Met het onderwijs en andere ketenpartners werken we intensief samen om verzuim en voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen. We zien toe op de naleving van de leerplichtwet en handhaven waar dit nodig is. 

Daarnaast voeren we de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters (VSV) uit. Per 1 

januari 2019 is de wet ‘regionale samenwerking VSV en jongeren in een kwetsbare positie’ in werking 

getreden. De wet beoogt dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal worden 

ondersteund bij het vinden van een passende plek (school, werk, dagbesteding) dankzij een sluitend vangnet 

van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en werk. Deze wet betekende een uitbreiding van de doelgroep en 

de opdracht van het RMC. 

 

Aansluiting jeugdhulp-onderwijs  

Het Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024 vormt het kader voor een integrale aanpak van de aansluiting 

jeugdhulp en onderwijs. Het betreft een gezamenlijke aanpak van de samenwerkingsverbanden Primair 

Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in de stad Groningen, het Middelbaar Beroeps Onderwijs, WIJ Groningen, 

GGD Groningen en de gemeente Groningen. Centrale doelstelling is het aantal voortijdig schoolverlaters en 

thuiszitters terug te dringen. 

 

Leerlingenvervoer 

Het aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig 

naar school kunnen reizen, is een van de wettelijke onderwijstaken van de gemeente. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
In de afgelopen jaren heeft Covid-19 een belangrijke rol gespeeld in de dagelijkse praktijk van onderwijs en 

opvang. Het is van invloed geweest op ontwikkeling van alle kinderen en heeft ook geleid tot leer- en 

ontwikkelingsachterstanden bij een deel van hen. Het Rijk heeft daarom het Nationaal Programma Onderwijs 

opgesteld. Een programma waarbij met name het onderwijs zelf veel geld ontvangt om de eventuele 
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achterstanden bij leerlingen weg te werken. Maar ook de gemeente heeft een substantieel bedrag ontvangen 

om aanvullende maatregelen voor, met en rondom het onderwijs te nemen. Deze aanpak hebben we 

vastgelegd in “De tijd zal het leren, het herstelprogramma onderwijs Gemeente Groningen” en het 

bijbehorende uitvoeringsplan. 

 

Een andere onvoorziene ontwikkeling is de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog heeft een aanzienlijke groep 

ontheemden naar Nederland en naar Groningen gebracht. Samen met het onderwijsveld hebben we het 

onderwijs voor de Oekraïense kinderen georganiseerd. Deze onverwachte situatie heeft aangetoond dat het 

investeren in een goede relatie tussen onderwijs en gemeente de basis vormt om tal van uitdagingen waar we 

samen voor staan, ook samen te kunnen aanpakken. 

 

Dit geldt namelijk ook voor de voortgang van alle andere relevante ontwikkelingen. 

Wat betreft het creëren van gelijke kansen worden veel activiteiten verder doorontwikkeld. Zo blijven we 

intensief inzetten op de voor- en vroegschoolse educatie, zowel op kwaliteit als bereik van de doelgroep. In het 

oog springend is de uitrol van de verlengde schooldag. Het aantal pilots breidt gestaag uit en de inhoud krijgt 

steeds verder vorm. Ook met betrekking tot het Maatschappelijk Akkoord blijven we relevante stappen zetten. 

Met dit akkoord hebben wij de ambitie om maatschappelijke kwesties samen met partners in onderwijs en 

kinderopvang op te pakken; het betreft het tegengaan van segregatie en het bevorderen van sociale inclusie. 

Op de conferentie van september 2022 hebben wij met lezingen en workshops over allerlei thema’s die te 

maken hebben met kansengelijkheid veel betrokken leerkrachten bereikt. En we blijven intensief investeren in 

de functie van de brugfunctionaris, een onmisbare spil tussen onderwijs en gezinnen die een extra steun in de 

rug binnen onze complexe maatschappij nodig hebben. 

Daarom ook investeren we langjarig in goede en duurzame schoolgebouwen die een centrale rol in de wijk 

vervullen. Hiertoe is het traject actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) inmiddels in gang gezet. 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

1. Onderwijskansen en onderwijshuisvesting 

Maatschappelijk Akkoord Sociale Inclusie 

Meer kinderen boeken ontwikkelingswinst en 

stromen daardoor beter toegerust het onderwijs 

uit. 

• Uitvoeren van de onderdelen van de 

uitvoeringsagenda’s Maatschappelijk Akkoord 

voor het primair onderwijs en het voortgezet 

onderwijs. 

OAB & VVE 

Meer (jonge) kinderen boeken ontwikkelingswinst 

en stromen beter toegerust het primair onderwijs 

in. 

• Organiseren van passend aanbod voor- en 

vroegschoolse educatie. 

 

Verlengde schooldag 

Meer kinderen boeken ontwikkelingswinst en 

stromen daardoor beter toegerust het voortgezet 

onderwijs in. 

• Aanbieden van extra aanbod naast het reguliere 

onderwijs-curriculum. 

Volwasseneneducatie 

Meer inwoners (18+) ontwikkelen vaardigheden en 

behalen een kwalificatie (en zijn daardoor beter 

toegerust om onder andere succesvol de 

arbeidsmarkt op te kunnen (en daarmee kans op 

financiële zekerheid te verhogen). 

• Organiseren van aanbod voor 

volwasseneneducatie. 

• Bieden van aanbod in de taalhuizen voor lezen, 

schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. 

Onderwijshuisvesting 

Er zijn voldoende goede scholen in de nabijheid 

• Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
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van leefomgeving kind; de scholen zijn daarbij een 

goede afspiegeling van wijk waarin ze staan en de 

populatie die er gebruik van maakt, zodat 

segregatie voorkomen of bestreden kan worden. 

Bewegingsonderwijs 

De randvoorwaarden voor goed 

bewegingsonderwijs zijn aanwezig. 

• Zorgen voor voldoende en goede gym-

accommodaties voor het volgen van 

bewegingsonderwijs. 

 

2. Voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer 

Voortijdig schoolverlaten 

Meer kinderen en jongeren volgen onderwijs en 

ronden hun onderwijscarrière af met een erkend 

diploma. 

• Uitvoeren taken ten aanzien van toezicht en 

handhaving leerplicht. 

• Uitvoeren taken regionaal programma Voortijdig 

Schoolverlaten 

Aansluiting jeugdhulp-onderwijs 

Kinderen en jongeren worden optimale kansen 

geboden om zich te ontwikkelen met als 

uitgangspunt dat elk kind onderwijs krijgt en dat dit 

zo gewoon mogelijk is. 

• Uitvoeren activiteiten uitvoeringsplan conform 

planning 

Leerlingenvervoer 

Alle kinderen hebben toegang tot een goed bij hen 

passende school. 

• Zorgen voor voldoende kwalitatief goed 

leerlingenvervoer. 

 

Prestatie indicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

Prestaties in het primair onderwijs op basis van ontwikkelingslijnen taal en rekenen: 

• % doelgroepkinderen dat zonder achterstand 

instroomt in groep 3 

- - >75% >80% 

Prestaties in het primair onderwijs in vergelijking met het landelijk gemiddelde: 

• begrijpend lezen groep 4 Hoger Hoger Hoger Hoger 

• rekenen groep 4 Hoger Hoger Hoger Hoger 

• begrijpend lezen groep 8 Hoger Hoger Hoger Hoger 

• rekenen groep 8 Hoger Hoger Hoger Hoger 

Overige indicatoren 

% Kinderen dat gebruik gemaakt heeft van VVE 

(% van het totaal aantal VVE-kinderen) 

93% 94% Toename Toename 

Aantal scholen dat een verlengde schooldag 

aanbiedt 

0 6 17 21 

Aantal kinderen dat gebruik gemaakt heeft van 

leerlingenvervoer 

655 651 - - 

% Schoolverzuimers dat succesvol is teruggeleid 

naar het onderwijs (schooljaar) 

81,8% 88% Toename Gelijk/ 

Toename 

Aantal volwassenen dat heeft deelgenomen aan 

basiseducatie 

877 770 800 800 

• aantal nieuwe deelnemers hiervan 350 320 400 400 

 

Toelichting prestatie indicatoren 
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Prestaties in het primair onderwijs 2021 

De leerwinst van de doelgroepkinderen in groep 2 betreft de gegevens van 10 leerlingen. De resultaten moeten 

dan ook met de nodige voorzichtigheid bekeken worden.  

De resultaten in groep 4 en 8 in 2021 geven aan dat de leerlingen gemiddeld hoger scoren op begrijpend lezen 

en rekenen dan het landelijk gemiddelde.  

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

Onderwijsagenda Gemeente Groningen 2020+ + bijlage: Goed onderwijs voor iedereen 

Beleidsplan "Voor alle jonge kinderen gelijke kansen 2018-2022" 

Strategische koers Vensterschool: Venster op de wereld 

Maatschappelijk Akkoord - sociale inclusie in het onderwijs 2020 

De tijd zal het leren; herstelprogramma onderwijs gemeente Groningen + uitvoeringsplan 

Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 + Kadernotitie 

Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024 

Verordening leerlingenvervoer gemeente Groningen 2019 

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2039: Investeren in onderwijs 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
03.2 Onderwijs 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

03.2.1 Onderwijskansen en 
onderwijshuisvesting 

28.804 31.047 34.733 35.889 36.262 36.876 

03.2.2 Voortijdig schoolverlaten en 
leerlingenvervoer 

3.797 4.201 4.371 4.371 4.371 4.371 

 Totaal 32.600 35.248 39.104 40.260 40.633 41.247 

 Baten       

03.2.1 Onderwijskansen en 
onderwijshuisvesting 

11.057 11.465 11.515 10.259 10.573 10.064 

03.2.2 Voortijdig schoolverlaten en 
leerlingenvervoer 

1.322 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 

 Totaal 12.379 12.998 13.048 11.793 12.106 11.597 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-20.221 -22.250 -26.055 -28.467 -28.527 -29.650 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Onderwijsagenda-gemeente-Groningen-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Goed-onderwijs-voor-iedereen-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Voor-alle-jonge-kinderen-gelijke-kansen-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Vensterscholen-Groningen-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/29-september/10:00/Bijlage-Sociale-Inclusie-in-het-onderwijs-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/29-september/10:00/Bijlage-Sociale-Inclusie-in-het-onderwijs-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Herstelprogramma-Onderwijs-De-tijd-zal-het-leren.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-2-Uitvoeringsplan-Herstelprogramma-Onderwijs.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Jaarverslag-leerplicht-en-Regionaal-meld-en-coordinatiepunt-RMC-2020-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-jaarverslag-Leerplicht-en-RMC-2020-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Thuiszitterspact-2-0-Groningen-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Verordening-Leerlingenvervoer-gemeente-Groningen-2019.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-2-Rapport-investeren-in-het-onderwijs-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/21-april/10:00/Bijlage-1-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-2021-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/21-april/10:00/Bijlage-1-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-2021-1.pdf
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 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 3.295 2.362 3.267 3.034 4.078 4.986 

 Totaal onttrekkingen 1.173 823 763 815 897 989 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -22.343 -23.789 -28.560 -30.686 -31.708 -33.647 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
03.2.1 Onderwijskansen Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 34.733 11.515 -23.218 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

3.494 560 -2.934 

Bestaand beleid 2023 31.239 10.955 -20.284 

 

Verschil ten opzichte van 2022 192 -510 -702 

Toelichting op de lasten van 31,2 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Van de lasten heeft 17,9 miljoen euro betrekking op onderwijshuisvesting. Daarnaast is een bedrag van 8,3 

miljoen euro begroot voor onderwijskansen; zoals peuteropvang, kwaliteitsbewaking kinderopvang, 

voorschoolse educatie, taalinterventies en nieuwe-impuls vensterscholen. In het kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs hebben we een bedrag van 1,3 miljoen euro in de begroting opgenomen. Tot slot hebben 

we voor volwassen-educatie 2,7 miljoen euro begroot en voor natuur- en duurzaamheidseducatie 1,0 miljoen 

euro. 

 

Toelichting op de baten van 11,0 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

We ontvangen rijksmiddelen in het kader van onderwijskansen (4,1 miljoen euro), volwassen-educatie (2,6 

miljoen euro) en het Nationaal Programma Onderwijs (1,3 miljoen euro) Daarnaast ontvangen we 3,0 miljoen 

euro aan baten (onder andere huuropbrengsten) betreffende de onderwijshuisvesting. 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen pers saldo 2,93 miljoen euro en zetten we in voor: 

- Woonzorgvisie (23 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 610 duizend euro verdeeld over 

meerdere beleidsvelden) 

- Sociaal gebiedsontwikkelaars (23 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 393 duizend euro structureel 

verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein (6 duizend euro binnen dit beleidsveld, in 

totaal 790 duizend euro structureel verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Verlengde schooldag aandachtsgebieden (2,3 miljoen euro structureel) 

- Integraal huisvestingsplan onderwijs Gro Up (460 duizend euro structureel) 

- Accommodaties Bewegingsonderwijs en Binnensport (370 duizend structureel en 160 duizend incidenteel) 

- Bewegende Stad (6,5 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 150 duizend euro structureel verdeeld 

over meerder beleidsvelden) 

- Overhead intensiveringen (151 duizend euro) 

 

Een deel van deze middelen kunnen we incidenteel dekken uit Rijksmiddelen Rijke schooldag (560 duizend euro) 

en structureel dekken met Rijksmiddelen (POK) (5,4 duizend euro).  

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 
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Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 zijn de lasten 0,2 miljoen euro hoger. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt door 0,6 miljoen euro hogere lasten onderwijshuisvesting. Deze hogere huisvestingslasten zijn vooral 

toe te rekenen aan de stijging van de verzekeringspremies met 0,3 miljoen euro door een nieuwe aanbesteding 

en aan een toename van de kapitaallasten met 0,2 miljoen euro (met name als gevolg van een kleine stijging van 

de rente). Daarnaast zijn de lasten 0,4 miljoen euro hoger door de herijking van de interne kostenverdeling en 

door een stijging van de personele lasten. 

Anderzijds nemen de lasten met 0,9 miljoen euro af omdat de financiering van het project Nationaal Programma 

Onderwijs, met als doel om de achterstanden binnen het onderwijs als gevolg van de Covid-crisis in te halen, 

medio 2023 af loopt. Dit zorgt zowel aan de baten als aan de lastenkant voor een verschil van 0,9 miljoen euro.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

De baten zijn ten opzichte van de geactualiseerde begroting 0,5 miljoen euro lager. De financiering van het 

project Nationaal Programma Onderwijs loopt medio 2023 af. Hierdoor ontvangen we in 2023 0,9 miljoen euro 

minder dan in 2022 (de lasten dalen met hetzelfde bedrag). Aan de andere kant stijgen de baten met 0,4 miljoen 

euro, enerzijds door de toename van het aantal huurcontracten en doorberekende faciliteiten en anderzijds door 

gestegen huurtarieven. 

 

03.2.2 Voorkomen schooluitval Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 4.371 1.533 -2.838 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

0 0 0 

Bestaand beleid 2023 4.371 1.533 -2.838 

Verschil ten opzichte van 2022 170 0 -170 

Toelichting op de lasten van 4,4 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Van de middelen voor 'voorkomen schooluitval' wordt 2,8 miljoen euro ingezet voor de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie (RMC) en overige leerlingzaken en wordt 1,5 miljoen euro ingezet voor het leerlingenvervoer 

(eigen vervoer en aangepast vervoer). 

 

Toelichting op de baten van 1,5 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Om schooluitval te voorkomen ontvangen we 0,9 miljoen euro aan rijksmiddelen en 0,6 miljoen euro aan VSV 

middelen (Vroegtijdig School Verlaten). 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Er zijn geen materiële verschillen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Er zijn geen verschillen en opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 3.3: Welzijn, gezondheid en zorg 
In dit brede deelprogramma staan allereerst resultaten en activiteiten centraal die gericht zijn op het 

versterken van de lokale sociale basis. Het draait daarbij om het bevorderen en faciliteren van gezonde, vitale 
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en diverse leefgemeenschappen in wijken en buurten waarin bewoners omwille van hun talenten en hun 

betekenis voor de ander worden uitgenodigd om mee te doen. Daarnaast richt het deelprogramma zich op het 

verlenen van (al dan niet tijdelijke) ondersteuning en zorg, ten behoeve van het herstel en de bevordering van 

de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. De zorg en ondersteuning, die aanvullend is op de eigen 

kracht en mogelijkheden van onze inwoners, kennen een preventief karakter en staan in het teken van het 

voorkomen van escalaties. Indien hiervan toch sprake is, bieden we een doelmatig vangnet (bijvoorbeeld in de 

vorm van maatschappelijke opvang of jeugdhulp) en werken we vanuit dat perspectief aan het herstel van 

regie. 

 

Doelen Deelprogramma 3.3: Welzijn, gezondheid en zorg 

We vinden het van groot belang dat eenieder zo veel als mogelijk gelijke kansen heeft op een goede kwaliteit 

van leven - en dat; 

• Iedereen, ongeacht etniciteit, seksuele voorkeur, gender of beperking, op volwaardige wijze deel kan 

uitmaken van de samenleving en hierdoor niemand in een (sociaal) isolement hoeft te raken; 

• Eenieder een gezonde levensloop kan doormaken, waarbij de kansen op onderlinge 

gezondheidsverschillen beperkt blijven; 

• Eenieder zo lang als mogelijk - naar eigen aard en vermogen - zelfstandig of met hulp van naasten kan 

(blijven) functioneren en wonen in en nabij de eigen thuis- en leefomgeving; 

 
Tevens vinden we dat de kwaliteit van de (sociale) leefomgeving op positieve wijze bijdraagt aan het 
welbevinden van inwoners - en dus dat; 
• Buurten, wijken en dorpen een prettig leefklimaat hebben, waarin mensen elkaar kennen, zich opgenomen 

en geaccepteerd voelen, op een plezierige wijze met elkaar omgaan en waar inclusie de norm is; 

• Buurten, wijken en dorpen vitale, veerkrachtige sociale structuren kennen, van waaruit mensen 

maatschappelijk actief kunnen zijn en hierbij iets voor elkaar kunnen en willen betekenen; 

• Buurten, wijken en dorpen een laagdrempelig georganiseerde infrastructuur aan sociale - en 

maatschappelijke voorzieningen hebben, waar mensen terecht kunnen voor informatie, advies en (lichte) 

ondersteuning. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Effect indicator(en) Behaald 

2018 

Behaald 

2020 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2024 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (wel 

eens) eenzaam te voelen 

- (Nieuw in 

2020) 

27% Daling <25% 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) 

tevreden te zijn over de wijze van meedoen aan 

de Groningse samenleving 

68% 61% Toename >70% 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief te hebben ingezet 

op het gebied van: 

• Inspanningen ten gunste van de algehele 

leefbaarheid van de eigen woonbuurt (actief 

in de buurt) 

27% 26% Toename >30% 

• Het verrichten van vrijwilligerswerk 33% 29% Toename >30% 

• Het verlenen van mantelzorg 22% 21% Toename >20% 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft: 

• Dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan 74% 73% Toename >75% 
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• Zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) 

gediscrimineerd te hebben gevoeld 

9% 12% Afname <10% 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van: 

• Plekken om elkaar te ontmoeten 66% 66% Toename >70% 

• Instanties voor informatie, advies en/of 

ondersteuning, zoals WIJ-Groningen, in of 

nabij de eigen buurt 

64% 68% Toename >70% 

% Inwoners dat aangeeft zich in de afgelopen periode zich gelukkig te hebben gevoeld: 

• Jongeren (klas 2 en 4 VO) - (75% in 

2015) 

- (82% in 

2019) 

Toename >75% 

• Volwassenen (18 jaar e.o.) (op basis van de 

afgelopen 2 weken) 

65% 71% Toename >75% 

% Inwoners dat aangeeft een goede gezondheid te ervaren: 

• Jongeren (klas 2 en 4 VO) - (80% in 

2015) 

- (86% in 

2019) 

Toename >85% 

• Volwassenen (18 jaar e.o.) 89% 80% Toename >85% 

% Jongeren (klas 2 en 4 VO) dat: 

• Zich onvoldoende weerbaar voelt - (8% in 

2015) 

- (10% in 

2019) 

Afname <10% 

• Een verhoogd risico op psychosociale 

problemen heeft 

- (25% in 

2015) 

- (24% in 

2019) 

Afname <20% 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft: 

• Terug te kunnen vallen op hulp of zorg vanuit 

de eigen omgeving, indien dit nodig is (eens, 

neutraal) 

- (Nieuw in 

2020) 

- Toename n.n.b. 

• Gemakkelijk zelf hulp te kunnen regelen c.q. 

organiseren, indien dit nodig is (eens, 

neutraal) 

- (Nieuw in 

2020) 

90% Toename >90% 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (zeer) 

belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren 

door lichamelijke en/of mentale 

gezondheidsproblemen 

34% 37% Afname <35% 

 

 

Toelichting effectindicatoren 

 

Beleidsvelden 

Deelprogramma 'Welzijn, gezondheidszorg en zorg' bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

 

Stimulering samenlevingsopbouw 

Op dit beleidsveld werken we aan de cohesie in de samenleving. In dat kader is het belangrijk dat er plekken 

zijn waar mensen elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld in buurthuizen, kerken, scholen en sportclubs. We faciliteren 

zelf- en samenredzaamheid en makkelijk toegankelijke informatie over de voorzieningen die de 

maatschappelijke organisaties in de stad aan onze inwoners aanbieden.  We stimuleren actief burgerschap in 

veerkrachtige buurten en wijken en we bieden faciliteiten aan betrokken burgers die verantwoordelijkheid 

willen nemen voor elkaar en voor hun omgeving. Gezien de dubbele vergrijzing en de andere uitdagingen die 

op ons af komen gaan we de komende periode aan de slag met een integrale aanpak voor ouderen. 
 

Diversiteit 

Groningen is van oudsher een tolerante en gastvrije gemeente. Een gemeente met ontspannen verhoudingen 

tussen verschillende bevolkingsgroepen, een gemeente die zich sterk maakt om discriminatie en uitsluiting te 

voorkomen en waarin iedereen zich thuis voelt. Ons diversiteitsbeleid hebben wij vastgelegd in de 
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Diversiteitsagenda 2.0 'Iedereen is anders en in Groningen is ruimte voor iedereen' uit 2021. Aan de hand van 

de thema's zichtbaarheid, sociale acceptatie, emancipatie, antidiscriminatie, mensenrechten en gedeelde 

geschiedenis ontwikkelen wij samen met inwoners, instellingen en organisaties projecten en duurzame 

programma's en activiteiten om de inclusie en diversiteit in Groningen te versterken en te vergroten. Vanuit 

het thema zichtbaarheid hangen wij jaarlijks de vlag uit vanaf de Martinitoren ter gelegenheid van 

Transgenderzichtbaarheidsdag (31 maart), Coming Outdag (11 oktober) en de Dag van de Mensenrechten (10 

december). Vanuit het thema gedeelde geschiedenis besteden wij via onderzoek, exposities en een monument 

aandacht aan het Groningse slavernijverleden en hoe dat doorwerkt in onze huidige samenleving. in 2023 

leggen wij als ondertekenaar van het Charter voor Diversiteit de focus vooral op het diverser maken van onze 

eigen organisatie. Tot slot vragen wij vanuit het thema antidiscriminatie aandacht voor grensoverschrijdend 

(seksueel) gedrag in het uitgaansleven via het programma Veilige Steden. 

 

Publieke gezondheid 

Tussen groepen inwoners en wijken bestaan substantiële verschillen qua gezondheid en leefstijl, die mede 

samenhangen met de sociaaleconomische situatie van de bewoners. Inzet op preventie kan op termijn 

verlichting geven binnen het (jeugd)zorgdomein. Om deze reden richten wij ons extra op de wijken waar veel 

gezondheidspotentieel is door middel van een gebiedsgerichte aanpak. We zetten met ons nieuwe 

gezondheidsbeleid in op een gezonde basis, een gezonde leefomgeving, gezond gedrag en een gezonde geest. 

We zetten extra in op roken, overgewicht en weerbaarheid met ons Lokaal Preventieakkoord, en willen zo veel 

mogelijk kinderen een kansrijke start geven door het verbeteren van de samenwerking in de geboortezorg en 

een wijkgerichte aanpak op dit thema.  

 

Op basis van de Wet publieke gezondheid voert de GGD taken uit op het gebied van preventie, 

gezondheidsbevordering- en bescherming. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een 

dienstverleningsoverzicht met de GGD waarin we afspraken maken op welke wijze de GGD optimaal kan 

bijdragen aan het realiseren van onze doelen.  

 

Passende ondersteuning 

Jeugdhulp  

Wij bieden jeugdhulp daar waar een jeugdige en/of zijn ouders dit nodig hebben bij het opgroeien en 

opvoeden, het vergroten van de zelfredzaamheid en/of maatschappelijk participatie. De wettelijke basis 

daarvoor is de Jeugdwet. Wij gaan daarbij uit van de vraag van de jeugdige en het gezin, de door hen 

aangegeven oplossingsrichtingen en sluiten zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van kind en gezin. Zo zorgen 

we dat de betrokken jeugdigen en ouders/opvoeders de begeleiding en ondersteuning krijgen die nodig is en 

waar zij tevreden over zijn. De ambities en leidende principes van het in 2020 vastgestelde Koersdocument 

visie inkoop Jeugdhulp zijn hierin ons vertrekpunt. 

De basisjeugdhulp gaan we laagdrempelig, dichtbij kinderen en gezinnen en in hun eigen omgeving 

organiseren, onder de noemer SAMEN. We geven dit vorm in samenhang met de sociale basis, preventie en 

Wmo. SAMEN. wordt bij WIJ Groningen ondergebracht en zal in 2023 fasegewijs zijn beslag krijgen.  

De toegang tot de jeugdhulp wordt uitgevoerd door WIJ Groningen. De specialistische jeugdhulp wordt 

regionaal ingekocht en is ook toegankelijk op verwijzing van huisartsen, medisch specialisten en 

Gecertificeerde Instellingen. 

 

Wmo/Gebiedsondersteunend Netwerk 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geeft ons als opdracht de zelfredzaamheid en 

maatschappelijke participatie van onze inwoners te bevorderen en steun te bieden aan kwetsbare inwoners. 

Wij doen dit door de eigen kracht van onze inwoners zoveel mogelijk te benutten en te versterken waar nodig. 

Daarnaast zetten we in op het sociale netwerk en algemene voorzieningen om de ondersteuning laagdrempelig 

en dichtbij de inwoner te organiseren. De toegang tot de Wmo wordt door WIJ Groningen georganiseerd. 

Inwoners kunnen daar ook terecht voor informatie en advies. 
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Beschermd Wonen 

Voor inwoners die omwille van verminderde zelfredzaamheid niet langer in staat zijn om zelfstandig te kunnen 

wonen, bieden we mogelijkheden tot beschermd wonen. De gemeente Groningen fungeert daarin als 

centrumgemeente en heeft daarnaast een eigenstandige verantwoordelijkheid. De Groninger gemeenten 

hebben afspraken gemaakt over de verdeling van middelen en werken samen in een programma dat zich richt 

op de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. Daarnaast organiseert elke gemeente zelf en in 

samenwerking met het programma de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. De vorm waarin beschermd 

wonen wordt aangeboden varieert van het wonen in een intramurale voorziening tot het zelfstandig (blijven) 

wonen met intensieve ondersteuning en toezicht, thuis. De toegang tot deze vormen van ondersteuning 

worden voor de gemeente Groningen door een gemeentelijk toegangsteam, in samenwerking met de WIJ 

teams, georganiseerd.  

 

Zorg en Veiligheid 

Interventies binnen het beleidsveld 'zorg en veiligheid' zijn er in belangrijke mate op gericht om te voorkomen 

dat de meest kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen tussen de beide domeinen. Bij deze mensen is 

veelal sprake van een opeenstapeling van persoonlijke problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. De 

oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn even divers als hardnekkig: psychische klachten, 

verslaving, algehele teloorgang, hoog gevaarrisico of een combinatie hiervan (soms gepaard met een 

verstandelijke beperking). Door de complexiteit van de problematiek en de daaruit volgende veelheid van 

betrokken partijen ontvangen deze mensen onvoldoende passende zorg en/of ondersteuning. Dit leidt soms 

tot moeilijk of gevaarlijk gedrag voor hunzelf en voor hun omgeving.  

 

De aanpak van huiselijk geweld wordt in samenspraak met de andere Groninger gemeenten vorm gegeven in 

het regionaal actieplan Geweld hoort nergens thuis, waarbij de financiële basis wordt gegeven door de 

Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang/huiselijk geweld die wij als centrumgemeente hiervoor ontvangen. 

Met de beschikbare middelen worden regionale organisaties zoals de Vrouwenopvang, Veilig Thuis en het 

Centrum voor Seksueel Geweld gefaciliteerd. In het regionaal actieprogramma hebben gemeenten en 

ketenpartners gezamenlijk actiepunten geformuleerd om de aanpak verder te verbeteren t.a.v. huiselijk 

geweld, kindermishandeling en seksueel geweld.  

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
Samenlevingsopbouw 

Het afgelopen jaar zijn we samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en professionals uit het dorp 

of de wijk in gesprek gegaan om vast te stellen wat nodig is voor een sterke sociale basis in het dorp of de wijk. 

Dit doen we samen met de gebiedsteams. We bespreken op welke wijze we de uitgangspunten en doelen zoals 

die omschreven staan in de nota Sociale Basis het best gezamenlijk kunnen realiseren. We haken aan bij de 

bestaande platformen in de wijk en het dorp en voeren het gesprek zoveel mogelijk aan de hand van concrete 

thema’s, zoals de toekomst van de sociaal culturele accommodaties in de wijk of het dorp of het stimuleren of 

door ontwikkelen van burgerinitiatieven. 

 

Wij hebben als gemeente gehoor gegeven aan de oproep van VWS om aanvraag te doen voor twee 

onderzoeksprojecten met betrekking tot toegang tot mantelzorgregelingen en aanbod dagactiviteiten voor 

thuiswonende mensen met dementie. Beide projecten spelen in op relevante maatschappelijke ontwikkelingen 

met betrekking tot het belang van ondersteuning van mantelzorgers en adequate ondersteuning voor 

inwoners die te maken krijgen met dementie. 

 

Publieke gezondheid 
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De levensverwachting in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen, de verschillen in levensverwachting en 

gezondheid tussen mensen met hogere of lagere sociaaleconomische status (SES) zijn echter toegenomen. Uit 

de gegevens van de Gezondheidsmonitor komt naar voren dat gezondheid en ziekte ook in Groningen ongelijk 

zijn verdeeld. Onder meer in ervaren gezondheid en levensverwachting, zien we grote verschillen tussen 

wijken, gebieden en groepen inwoners. Dit is vergelijkbaar met andere (middel)grote steden. De verschillen 

gelden voor alle leefstijlthema’s zoals roken, bewegingsarmoede, alcoholconsumptie en overgewicht. 

 

De eerste 1.000 dagen in het leven van een kind, gerekend vanaf de conceptie, zijn cruciaal voor een gezonde 

groei en ontwikkeling. We intensiveren het programma Kansrijke Start. Veilig groot worden in een liefdevolle 

en veilige omgeving is een groot goed, dat helaas niet voor alle kinderen is weggelegd. Een kind dat in de 

eerste periode van zijn leven wordt blootgesteld aan slechte omstandigheden, begint met een achterstand aan 

het leven. In onze gemeente werken gemeente en partners in de geboortezorg samen aan een kansrijke start 

voor elk kind. In deze taak worden wij ondersteund door het rijk, die heeft vastgelegd dat de wettelijke taak 

van gemeenten voor gezondheid van de jeugd van 0-18 jaar vanaf 1-7-2022  wordt uitgebreid met de periode 

voor de geboorte, dus van  -9 maanden - 18 jaar. Ook zijn we begin 2022 gestart met de nieuwe interventie 

‘Voorzorg', een intensief begeleidingstraject voor jonge zwangere vrouwen die zich in een uiterst kwetsbare 

positie bevinden.  

 

De gemeente participeert in diverse samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen en andere partners met 

als doel kennis en onderzoek beter in te passen in het beleid. Kennisontwikkeling en het beter ontsluiten en 

toegankelijk maken van kennis moet leden tot beleid en interventies die de gezondheid van de inwoners 

vergroten: meer gezonde jaren en het verkleinen van gezondheidsverschil. 

 

Wmo 

De transformatieopgave binnen de Wmo wordt de komende jaren onverminderd voortgezet. Daarbij wordt 

ingezet op maatwerk, in de zin dat centraal staat dat elke inwoner de ondersteuning ontvangt die nodig is, met 

optimaliseren van de benutting van de veerkracht, de talenten en mogelijkheden van inwoners en hun sociale 

omgeving. 

 

Gekeken wordt of de systematiek die gehanteerd wordt bij de begeleidingstaken uitgebreid kan worden naar 

de huishoudelijke hulp. In het gebied Haren is deze werkwijze voor de begeleidingstaken per 1-1-2022 

beschikbaar. Kenmerken hiervan zijn de lump sum financiering, per gebied, met inzet op voorliggende of 

algemene voorzieningen. Bij de transformatie speelt WIJ Groningen een sleutelrol. Een belangrijke 

ontwikkeling hierin is het vergroten van de bekendheid en effectiviteit van de doorbraakmethode, wat nu 

onderdeel uitmaakt van de reguliere werkwijze tussen WIJ en gemeente Groningen. Dit betreft de aanpak voor 

huishoudens die ondersteuning (nodig) hebben vanuit meerdere domeinen, waar sprake is van een stapeling 

van door de gemeente verstrekte en/of gefinancierde voorzieningen. 

 

Maar ook de vorming van een specialistisch team vanaf 2021 wat verantwoordelijk is voor de indicatiestelling 

van Wmo hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen en woningaanpassingen. Voor deze hulpmiddelen 

geldt dat per 1-1-2022 een nieuw contract is afgesloten, waarbij er ingezet is op onder andere keuzevrijheid 

voor de inwoner door twee leveranciers te contracteren. Deze keuzevrijheid door een tweede partij te 

contracteren, komt ook terug in het nieuwe contract voor onafhankelijke cliëntondersteuning, wat per 1-1-

2022 is ingegaan. 

 

Jeugdhulp  

Voor de jeugdhulp werken wij in regionaal verband samen met de tien Groninger gemeenten. Met onze 

transformatiedoelstellingen werken we aan versterking van de toegang tot de jeugdhulp en minder inzet van 

intensieve specialistische jeugdhulp, waarmee hulp en ondersteuning dicht bij en rondom kind en gezin 

beschikbaar is. In dat licht zijn wij vanaf 2021 zijn wij in samenwerking met WIJ Groningen en in afstemming 
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met de regio en de jeugdhulpaanbieders bezig met de lokale implementatie van de basisjeugdhulp, vanuit de 

ambities en leidende principes van het in 2020 vastgestelde Koersdocument visie inkoop jeugdhulp. Dit 

noemen wij SAMEN. De basisjeugdhulp, brengen wij onder bij WIJ Groningen. Dit krijgt vanaf 2023 fasegewijs 

zijn beslag. We houden daarbij rekening met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en scherpen 

de afspraken met de Gecertificeerde Instellingen aan. 

In de beweging die we nu maken worden wij gesterkt door de inhoud van de Hervormingsagenda jeugdhulp 

van het Rijk. Belangrijke uitgangspunten die wij meenemen bij de ontwikkeling van SAMEN. zijn onder andere 

versterking van het normale leven, nadruk op normaliseren en een integrale gezinsgerichte aanpak die gepaard 

gaat met een sterke triage aan de voorkant. Er komen richtlijnen vanuit het Rijk voor de afbakening van de 

basis jeugdhulp en de specialistische jeugdhulp (AMvB) die leidend zijn voor de inkoop.  

 

Onze inspanningen zijn gericht op het versterken van grip en regie op het jeugdhulplandschap, in nauwe 

samenwerking met de Groninger gemeenten. De nieuwe inkoop van de jeugdhulp moet hierbij helpen. Wij 

werken in regionaal verband mee aan de regiovisie conform de Norm voor Opdrachtgeverschap. Ook 

investeren wij samen met het onderwijs en de partners in het veld in collectieve vormen van jeugdhulp zoals 

begeleiding en ondersteuning in en nabij de scholen, en versterking van de relatie met huisartsen, onder 

andere door de Ondersteuner Jeugd en Gezin.  

 

Zorg en veiligheid 

Het beleidsveld richt zich onder meer op vraagstukken met betrekking tot huiselijk geweld en 

kindermishandeling, maatschappelijke opvang, personen met onbegrepen gedrag, jeugd en veiligheid, aanpak 

mensenhandel, prostitutiebeleid, detentie, ondersteuning van vergunninghouders en inburgeringsplichtigen. 

 

Op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling zien we dat de helft van de gezinnen anderhalf jaar 

na melding bij Veilig Thuis nog steeds te maken heeft met huiselijk geweld.  We gaan komend jaar  samen met 

alle betrokken partijen en de andere Groninger gemeenten aan de slag met de (regionale) uitwerking van het 

landelijk Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, waarin de actiepunten van  het  

(landelijk)actieprogramma Geweld hoort nergens thuis opgenomen worden. Nadruk wordt gelegd op de 

versterking van lokale teams (toepassing landelijk kwaliteitskader), de verbetering van de samenwerking 

tussen Veilig Thuis en de lokale teams, verbetering van de governance op Veilig Thuis, , het ontwikkelen en 

uitvoeren van een integrale aanpak seksueel geweld en het verbeteren van ketensamenwerking bij (complexe) 

casuïstiek. 

 

De aanpak van huiselijk geweld is vooral een regionale aanpak, maar het afgelopen jaar hebben we samen met 

onze ketenpartners en ervaringsdeskundigen een uitgebreide verkenning gedaan op het versterken van onze 

eigen gemeentelijke aanpak huiselijk geweld. Op korte termijn (eind 2022) zullen wij u de resultaten en 

aanbevelingen van deze verkenning doen toekomen. 

In regionaal verband is de samenwerking rondom de maatschappelijke opvang georganiseerd. Veel van de 

voorzieningen zijn gevestigd in Groningen. In het verlengde van het vraagstuk voor de mensen waar het 

aanbod aan voorzieningen niet past bij het huidige aanbod is het faciliteren van onconventionele vormen van 

wonen in ontwikkeling. Kerndoelstelling is het bieden van (maatwerk) oplossingen voor een aantal specifieke 

aandachtsgroepen. 

 

Vanuit onder andere het Meerjarenprogramma psychisch kwetsbare mensen wordt gewerkt aan het leggen 

van de verbindingen met -en het verbeteren van de integrale samenwerking tussen- de GGZ / het medisch 

domein en het sociaal domein. Met als doel om vroegtijdig te kunnen interveniëren, waarbij het verlenen van 

herstelgerichte zorg centraal staat. Hiermee verstevigt de preventieve aanpak, vermindert de instroom in 

(duurdere) specialistische zorg en kan duurzaam worden gewerkt aan het reduceren van wachtlijsten.  
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Er wordt gewerkt aan het organiseren van een sluitende keten jeugd en veiligheid (veiligheid op scholen, 

aanpak problematische jeugdtroepen en een risicojeugd overleg) om (herhaald) slachtofferschap- en 

daderschap te voorkomen. We versterken de pilot vroegsignalering, de inzet van jeugdboa’s en 

jongerencoaches en doen extra jeugdwerk in avonden en weekenden.  

 

Binnen de kaders van het bestaande Groningse prostitutiebeleid bieden we zorg en ondersteuning aan 

sekswerkers. Belangrijke pijlers in dit aanbod zijn het bieden van ondersteuning aan sekswerkers die wensen 

uit te stappen (de uitstapprogramma’s) en het, landelijk unieke burgerinitiatief, Overweeghuis in Groningen. 

 

Mensenhandel draait om uitbuiting. Daders gebruiken slachtoffers – door geweld en intimidatie, of onder 

bedreiging – voor persoonlijk gewin. Dit is een ernstige schending van mensenrechten en van de menselijke 

waardigheid. Mensenhandel wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden, die misbruik maken 

van de legale wereld. Daarom is het een vorm van ondermijnende criminaliteit. Gemeenten zijn in de aanpak 

verantwoordelijk voor preventie, signalering, handhaving, veiligheid en zorg. In 2023 geeft de gemeente 

Groningen verder invulling aan deze verantwoordelijkheid via de vastgestelde aanpak mensenhandel.   

 

Op het gebied van nazorg detentie is in het project Koers en Kansen aandacht voor de zelfmelders. Hiermee 

wordt bedoeld: inwoners die door de rechter een vrijheidsbeperkende straf opgelegd hebben gekregen en in 

vrijheid een oproep afwachten om deze straf uit te kunnen zitten. Deze groep wordt geacht zichzelf, op basis 

van de oproep, in de Penitentiaire Inrichting te melden. Vanuit Koers en Kansen bezoeken wij deze inwoners 

voorafgaand aan hun detentie en zetten we waar nodig interventies in om zoveel mogelijk ‘detentieschade’ te 

voorkomen 

 

Huisvesten, integreren en participeren van vergunninghouders 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van vergunninghouders. 

Na het regelen van huisvesting richten we ons op taalverwerving, opleiding, participatie, werk en gezondheid.  

 

We bieden maatschappelijke begeleiding voor de groep inburgering-plichtige vergunninghouders.   

Vergunninghouders met een uitkering bieden we ondersteuning vanuit het coördinatiepunt ‘Thuisin050’ van 

de Directie Werk en Participatie. Met de vergunninghouder maken we een persoonlijk trajectplan. Daarmee 

willen we voorkomen dat nieuwkomers langdurig aan de maatschappelijke zijlijn komen te staan.  

Belangrijke opgaven voor 2023 zijn het realiseren van de taakstelling huisvesting, het bieden van 

maatschappelijke begeleiding aan inburgering-plichtige vergunninghouders en uitvoering van de nieuwe Wet 

inburgering die per 1 januari 2022 van kracht is geworden. In de nieuwe Wet inburgering krijgt de gemeente de 

regie op de uitvoering van de inburgering en moet de gemeente zorgen voor een passend inburgeringsaanbod. 

Dit betreft een voor de gemeente nieuwe taak. 

 

We ondersteunen kwetsbare alleenstaande minderjarige vluchtelingen (met verblijfsstatus) door hen te 

faciliteren in een overgang naar een zelfstandige woning en het ondersteunen van pleegzorg tot 21 jaar. 

 

We willen in Groningen voorkomen dat afgewezen asielzoekers en vluchtelingen zonder voorzieningen op 

straat belanden, met criminaliteit in aanraking komen of een risico voor de openbare orde vormen. Met de 

pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) die in Groningen per 1 april 2019 van start is gegaan, kunnen 

we ook in 2023 opvang bieden aan vreemdelingen zonder recht op verblijf of opvang. 

 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 
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Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Stimulering samenlevingsopbouw 

Inwoners nemen dankzij verschillende 

laagdrempelig georganiseerde voorzieningen in en 

rond hun wijk vaker deel aan verschillende 

activiteiten en zijn daarmee in de gelegenheid om 

andere buurtgenoten te ontmoeten, hen (beter) te 

leren kennen en de kans op sociaal isolement te 

verminderen. 

• Het passend en op maat subsidiëren van 

buurtaccommodaties/dorpshuizen voor ontmoeting 

en activering; 

• Het subsidiëren van Humanitas voor de trekkersrol 

voor de Coalitie Eensamen voor lokale aanpak 

vermindering van eenzaamheid. 

 

Kansrijke ideeën uit de wijk worden tijdig omarmd 

en indien nodig (verder) geholpen, waardoor deze 

meer perspectief krijgen om uit te kunnen groeien 

tot waardevolle initiatieven voor en door inwoners 

en andere lokale partners, om zo ook bij te kunnen 

dragen aan de verbetering van de vitaliteit en 

leefbaarheid van de wijk. 

• Het subsidiëren van diverse burgerinitiatieven. 

Inwoners zijn bekend met het geheel aan 

voorzieningen voor informatie en advies en 

ervaren de toegang hiertoe als laagdrempelig en 

inwoner vriendelijk. 

• Het bieden van informatie en advies (onder andere 

via de website van de gemeente site, de entree van 

WIJ, wijkwebsites, wijkkrantjes, etc.). 

Ter verlichting van de belasting die met 

mantelzorg gepaard kan gaan, hebben 

mantelzorgers toegang tot ondersteuning bij het 

uitvoeren van hun zorgtaken en kennen zij de weg 

daartoe. 

 

 

• Het subsidiëren van het Steunpunt Mantelzorg 

(Humanitas) voor het uitvoeren van 

mantelzorgwaardering en -ondersteuning; 

• Het uitvoeren van het project verbetering toegang tot 

mantelzorgregelingen. Respijtzorg, adempauze voor 

de mantelzorger, worden vaker ingezet. 

Meer inwoners verrichten vrijwilligerswerk als 

gevolg van (al dan niet) gerichte activering en 

stimulering.  

• Het subsidiëren van vrijwilligersprojecten bij onder 

meer Humanitas, Link050, HIP en Present. 

 

Door onze gedeelde geschiedenis met regelmaat 

te agenderen is er brede maatschappelijke 

aandacht voor dit onderwerp onder onze 

inwoners. 

 

 

• Het onderzoeken van ons slavernijverleden en het 

agenderen van dit onderwerp in samenspraak met 

diverse lokale partners;  

• Het ondersteunen van een wandelroute langs ons 

slavernijverleden; 

• Het onderzoeken en in overleg met diverse lokale 

partners voorbereiden van het plaatsen van een 

herdenkingsteken. 

Door vraagstukken die gepaard gaan met 

diversiteit en inclusie met regelmaat te agenderen 

is er brede maatschappelijke aandacht voor dit 

onderwerp onder onze inwoners. 

 

 

• Het jaarlijks uithangen van de vlag vanaf de 

Martinitoren ter gelegenheid van 

Transgenderzichtbaarheidsdag (31 maart), Coming 

Outdag (11 oktober) en de Dag van de 

Mensenrechten (10 december); 

• Het als ondertekenaar van het Charter voor Diversiteit 

leggen van de focus op het diverser maken van de 

gemeentelijke organisatie. 

Publieke gezondheid 

Sterker regionaal netwerk op het gebied van 

preventie met het Preventie Overleg Groningen 

(POG) 

 

• Het werken aan de programmalijnen Gezonde en 

Veilige leefomgeving uit voor de regio; 

• Het ontwikkelen van een leernetwerk Gezonde 

Leefomgeving Groningen (LeGrO). 
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Meer kinderen kunnen rekenen op een kansrijke 

start wat hun mogelijkheden vergroot om gezond 

en veilig op te groeien in een stimulerende 

leefomgeving. 

• Het versterken van het netwerk rond geboortezorg; 

• Het zorgen voor betere informatievoorziening over 

samenwerkingafspraken aan de achterban; 

• Het stimuleren van professionele ontmoeting en 

deskundigheid; 

• Het inzetten op agendering en wijkspecifieke invulling 

van Kansrijke Start in de positief opgroeien wijken. 

Meer kinderen in de wijkvernieuwingswijken 

groeien op in een gezonde en stimulerende 

leefomgeving door een betere en duurzame 

samenwerking met professionals en bewoners. 

• Het verbinden van het sociale en fysieke domein, 

zodat gezondheid geagendeerd wordt en uitvoering 

krijgt; 

• Het door de JOGG regisseurs versterken van het 

netwerk rondom het opgroeiende kind en het 

benutten de kansen om de eigen regie van kinderen 

en ouders te versterken;  

• Het inzetten in op duurzame, effectieve en 

samenhangende gezondheidsinterventies door 

middel van community based methode.  

Passende ondersteuning 

Er is sprake van een fijnmazige structuur van 

maatschappelijke voorzieningen voor informatie, 

ondersteuning en hulp, die toegankelijk en 

laagdrempelig is georganiseerd, waardoor 

inwoners met een hulpvraag beter bekend zijn met 

de mogelijkheden tot ondersteuning en daar - 

waar nodig – in een vroeg stadium gebruik van 

kunnen maken om zo beter in staat te zijn zich te 

kunnen (blijven) redden in het alledaagse. 

• Het op een laagdrempelige manier (fysiek, 

telefonisch, digitaal) faciliteren van een entree waar 

inwoners met een (hulp)vraag of -aanbod terecht 

kunnen; 

• Het, waar van belang, uit laten voeren van onderzoek 

naar de persoonlijke omstandigheden van een 

hulpvrager; 

• Het faciliteren in de totstandbrenging van 

ondersteuningsplannen. 

(Meer) inwoners die als gevolg van psychische, 

somatische- en/of andere beperkingen 

belemmeringen ondervinden bij het uitvoeren van 

activiteiten in het alledaagse, ontvangen - daar 

waar nodig - tijdige en passende ondersteuning, 

om zich zo beter te kunnen (blijven) redden en zo 

lang als mogelijk vanuit de eigen thuissituatie aan 

het maatschappelijke verkeer te kunnen (blijven) 

deelnemen. 

• Het waar mogelijk inzetten op lichtere vormen van 

ondersteuning en ook groepsgericht (collectief); 

• Het aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de 

inwoner, in beginsel met algemene voorzieningen 

waar inwoners op een laagdrempelige manier gebruik 

van kunnen maken, dichtbij huis; 

• Het onderzoeken van de tevredenheid van de 

inwoner als het gaat om het gebruik van 

hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen en 

het op basis daarvan adviseren over de meest 

passende aanbieder. 

Jeugdigen en gezinnen ontvangen eerder en 

dichter bij huis passende, samenhangende en 

adequate ondersteuning. 

 

 

• Het organiseren van een dekkend zorglandschap in 

onze gemeente, in samenhang met de Groninger 

gemeenten en de aanbieders; 

• Het lokaal inkopen van de basisjeugdhulp en deze 

beleggen bij WIJ Groningen, waarbij het uitgangspunt 

meer hulp en ondersteuning dichtbij en rondom kind 

en gezin is. Dit krijgt vanaf 2023 fasegewijs zijn beslag. 

Dit helpt ons ook bij het beter grip krijgen op het 

aanbod en de financiën; 

• Het stimuleren dat bij zoveel mogelijk huisartsen een 

OJG wordt geplaatst. 

Jeugdigen groeien 'zo thuis mogelijk' op. Minder 
jeugdigen worden uit huis geplaatst. 

 

 

• Het bieden van laagdrempelige ondersteuning, dichtbij 

kinderen en gezinnen; 

• Het versterken van het lokale pleegzorgbeleid, in 

samenwerking met de aanbieders, WIJ Groningen en 

de gemeenten in de regio. 
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Jeugdigen worden beter beschermd als hun 
ontwikkeling gevaar loopt. 

 

 

• Het verbeteren van de kwaliteit van de ambulante 

hulp, onder andere bij huiselijk geweld en 

kindermishandeling; 

• Het investeren in de samenwerking met de 

Gecertificeerde Instellingen en de partners in de 

(veiligheids)keten; 

• Het maken van afspraken met de lokale toegang tot 

de jeugdhulp in relatie tot de vereisten van het 

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. 

Beschermd wonen 

Meer mensen kunnen gebruik maken van lokale 
voorliggende voorzieningen waardoor een beroep 
op een voorziening Beschermd wonen kan worden 
voorkomen. We werken toe naar sociale inclusie, 
waarin mensen met psychiatrische en sociaal- 
maatschappelijk ondersteuning op maat 
ontvangen in de eigen woon- en leefsituatie. 

• Het benutten van alle mogelijkheden van hulp en 

ondersteuning in het lokale veld, voorliggend op 

beschermd wonen. 

• Het ontwikkelen van de toegang BW van 

indicatiestelling naar casemanagement met 

regievoering op doelrealisatie.  

• Het verstevigen van de samenwerking tussen de 

toegang BW en WIJ Groningen, het GON en de 

domeinen jeugd, werk en inkomen en participatie 

• Het aanbrengen van focus op de spreiding van 

voorzieningen om vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen. 

Maatschappelijke Opvang 

• Minder mensen doen noodgedwongen een 

beroep op een opvangvoorziening; 

 

 

• Waar het onvermijdelijk is, wordt opvang op 

maat geboden, als keerpunt in iemands leven op 

weg naar herstel. 

 

 

 

• Het met de verkregen inzichten van alle 

samenwerkende Groninger gemeenten op de meest 

voorkomende oorzaken van dak- en thuisloosheid 

overgaan op concrete preventieve acties. 

• Het door ontwikkelen van de huidige vormen van 

opvang waarbij gewerkt wordt aan de hand van 

cliëntprofielen gebaseerd op de mate van 

zelfstandigheid, zodat opvang en begeleiding op maat 

geboden kan worden; 

• Het ontwikkelen van mogelijkheden voor 

onconventionele vormen van wonen voor mensen 

voor wie het staande aanbod aan voorzieningen niet 

past.  

 

Vrouwenopvang 

Door middel van inzet van preventieve interventies 

is de instroom in de opvangvoorzieningen 

verminderd en hoeft er dientengevolge minder 

gebruik te worden gemaakt van ad hoc 

voorzieningen. 

• Het bij huisverboden inzetten van intensief 

casemanagement;  

• Het ambulant inzetten van de expertise van de 

vrouwenopvang en het beschikbaar stellen ervan aan 

lokale teams (tweejarig regionaal experiment).  

Ondersteuning sekswerkers 

We willen het ondersteuningsaanbod voor 

sekswerkers op peil houden en breder 

toegankelijker maken (mannen, jongens, 

transgenders enz.).  

• Het faciliteren van onze uitvoerende partners op het 

gebied van uitstapprogramma's, prostitutie-

maatschappelijk werk en seksuele gezondheid en het 

in de samenwerking gezamenlijk optrekken om in te 

spelen op trends en ontwikkelingen. 

• Het ondersteunen van het burgerinitiatief Het 

Overweeghuis om hun ambities om door te gaan 

mogelijk te maken.  

Zorg en veiligheid 

Signalen over inwoners die als gevolg van 
psychiatrische problemen, middelengebruik en/of 
een verstandelijke beperking (mogelijk) 
onbegrepen en soms gevaarlijk gedrag vertonen 
worden zo vroeg mogelijk opgepakt waardoor zo 

• Het investeren in de verbinding met en het 

verbeteren van de integrale samenwerking tussen de 

specialistische ggz/het medisch domein en het sociaal 

domein.  
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tijdig mogelijk passende ondersteuning is 
gerealiseerd, gericht op herstel en herwinning van 
zelfredzaamheid. 
 

• Het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij 

beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, het 

inrichten van een grijs fonds om barrières in de 

financiering tussen de domeinen te doorbreken en 

het uitbreiden van herstelwerkplaatsen inclusief 

implementeren van de werkwijze die voortkomt uit 

de pilot Samen voor Herstel breed. 

• Het werken aan het realiseren van een nood 

respijtbed. 

Signalen van inwoners die in huiselijke kring te 

maken hebben met (lichamelijke en/of psychische) 

mishandeling en/of geweld worden zo vroeg 

mogelijk opgepakt waardoor zo tijdig mogelijk 

passende ondersteuning is gerealiseerd, gericht op 

beëindiging van deze situatie. 

 

• Het geven van uitvoering aan het regionaal 

actieprogramma Geweld hoort nergens thuis; 

• Het faciliteren van een regionaal advies- en meldpunt 

Veilig Thuis; 

• Het door ontwikkelen van deze aanpak binnen WIJ 

Groningen 

• Het inzetten van PR- en trainingsactiviteiten gericht 

op signalering en het bieden van informatie en advies 

bij het signaleren en melden van kindermishandeling. 

Seksueel geweld 

Inwoners die te maken krijgen met seksueel 

geweld ontvangen, door het organiseren van 

eerdere signalering, sneller passende hulp. 

• faciliteren Centrum voor Seksueel Geweld; 

• ontwikkelen regionaal actieplan seksueel geweld. 

 

Aanpak mensenhandel 

We geven invulling aan onze verantwoordelijk 

voor preventie, signalering, handhaving, veiligheid 

en zorg en werken toe naar een integrale 

programma-aanpak van seksuele uitbuiting, 

arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. 

• Het uitvoeren van de acties uit het in 2022 

vastgestelde plan van aanpak.  

 

Jeugd en veiligheid 

Door het organiseren van een sluitende keten 

jeugd en veiligheid (veiligheid op scholen, aanpak 

problematische jeugdtroepen en een risicojeugd 

overleg) wordt (herhaald) slachtofferschap- en 

daderschap zoveel mogelijk voorkomen. 

• Het versterken van de pilot vroegsignalering, het 

inzetten van jeugdboa’s en jongerencoaches en het 

extra jeugdwerk inzetten in avonden en weekenden. 

• In een aantal wijken vindt een risico-jeugd overleg 

plaats; dit wordt uitgebreid.  

• Het geven van opvolging aan de pilot Preventie en 

Vroegsignalering risicojeugd dat op een aantal 

basisscholen is uitgevoerd. 

• Het continueren van de pilot jongerencoaches  en de 

inzet van jeugdboa's die hier onderdeel van uitmaken.  

De taakstelling huisvesting vergunninghouders is 

gerealiseerd. 

• In samenwerking met corporaties huisvesting bieden 

aan vergunninghouders. 

Vergunninghouders weten de weg te vinden in de 

samenleving als het gaat om basisvoorzieningen 

als gezondheid, onderwijs, opvoeding, werk en 

inkomen. 

• Het bieden van maatschappelijke begeleiding 

Inburgeringsplichtigen slagen voor het 

inburgeringsexamen en zijn actief op het gebied 

van onderwijs of werk. 

• Het uitvoeren van de Wet inburgering  

Vreemdelingen zonder recht op opvang of verblijf 

belanden niet op straat. 

 

 

• Het bieden van opvang in de LVV 

 

Prestatie indicatoren 
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Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

Stimulering samenlevingsopbouw 

Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ-

Groningen 

30.994 27.027 Kengetal 

 

Kengetal 

 

% Meldingen bij entree WIJ-Groningen dat is 

afgehandeld via inzet 'eigen netwerk' en/of 

ondersteuning 'sociale basis' 

37% 37% Kengetal 

 

>40% 

 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft: 

• (Redelijk en goed) bekend te zijn met de 

dienstverlening van WIJ-Groningen 

64% 67% >70% >70% 

• In de afgelopen 12 maanden (wel eens) contact 

te hebben gehad met WIJ-Groningen 

19% 18% Kengetal 

 

20% 

• In de afgelopen 12 maanden (wel eens) geholpen 

te zijn met een hulpvraag door WIJ-Groningen 

16% 15% Kengetal 

 

15% 

• Te weten waar te moeten zijn met een hulpvraag 71% 69% >75% >75% 

• Het gemakkelijk te vinden om bij WIJ-Groningen 

naar binnen te lopen 

69% 53% >75% >75% 

% Mantelzorgers (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich 

(ernstig) belast te voelen als gevolg van de 

geboden zorgtaken 

18% - Afname 

<20% 

<15% 

Passende ondersteuning 

Aantal meldingen WIJ-Groningen dat  

is doorgezet naar een wettelijke melding (en leidt 

tot een onderzoek) 

17.048 15.159 Kengetal 

 

Kengetal 

 

% Meldingen WIJ-Groningen dat is doorgezet naar 

een wettelijke melding (en leidt tot een onderzoek) 

 

55% 58% Kengetal 

 

Kengetal 

 

% Inwoners (18 jaar e.o.) met een WMO maatwerk voorziening dat aangeeft: 

• Snel geholpen te zijn bij de hulpvraag - (i.v.m. 

COVID) 

77% >80% >80% 

• Zich serieus genomen te hebben gevoeld door de 

medewerker 

- (i.v.m. 

COVID) 

87% >85% >85% 

• Samen met de medewerker te hebben gezocht 

naar een passende oplossing 

- (i.v.m. 

COVID) 

80% >80% >85% 

Aantal unieke personen dat binnen het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van tenminste één maatwerk 

voorziening binnen de Wmo: 

• Huishoudelijke Hulp 5.770 5.958 Kengetal Kengetal 

• Begeleiding 3.663 3.542 Kengetal Kengetal 

• Beschermd Wonen 1.178 1.117 Kengetal Tot. 1.273 

• Hulpmiddelen (Wmo Oud): rolstoelen, vervoer 
(excl. collectief) en wonen 

2.777 2.627 Kengetal 

 

Kengetal 

% Inwoners (18 jaar e.o.) met een Wmo maatwerk voorziening dat aangeeft: 

• Dat de geboden ondersteuning past bij de 

hulpvraag 

- (i.v.m. 

COVID) 

86% >85% >85% 

• Dat de kwaliteit van de geboden ondersteuning 

goed is 

- (i.v.m. 

COVID) 

84% >85% >85% 

• Door de geboden ondersteuning de dingen die 

men wil beter te kunnen doen (eigen regie) 

- (i.v.m. 

COVID) 

82% 

 

>80% >85% 
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• Door de geboden ondersteuning zich beter te 

kunnen redden (zelfredzaamheid) 

- (i.v.m. 

COVID) 

85% >80% >85% 

Aantal unieke personen dat binnen het 

betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van 

tenminste één maatwerk voorziening binnen de 

Jeugdhulp 

5.772 5.876 Kengetal 

 

Kengetal 

Zorg en veiligheid 

Totaal aantal geregistreerde daklozen 

(overnachten in opvang, buitenslapers en/of 

briefadreshouders) 

709 706 Kengetal 

 

700 

Aantal unieke personen dat binnen het 

betreffende jaar (stroomcijfer per 9-'21) gebruik 

heeft gemaakt van tenminste 1 maatwerk 

voorziening binnen de Maatschappelijke Opvang 

447  Kengetal 

 

stabiel 

Totaal aantal personen die bekend zijn als 

buitenslaper 

78  Kengetal 

 

<127 

Totaal aantal personen die wegens dakloosheid 

briefadreshouder zijn 

308  Kengetal 

 

<228 

Aantal personen dat gebruik maakt van de 

dagopvangvoorzieningen 

565 524 Kengetal 

 

stabiel 

Aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel 

 

  Kengetal 

 

 

Aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst wordt <70  <70  

Aantal meldingen van kindermishandeling bij Veilig 

Thuis 

821 778 <700 700 

Aantal gehuisveste vergunninghouders 151  250 300 

Aantal mensen in LVV-Groningen 204  230 210 

Aantal personen dat in maatschappelijke 

begeleiding is genomen 

 

164  150 180 

Aantal meldingen huiselijk geweld bij Veilig Thuis 1.193 969 >1.000 >1.000 

Aantal vrouwen in de vrouwenopvang 148 130 <140 <140 

Aantal huisverboden 45 32 >40 >40 

Aantal meldingen seksueel geweld (regio) 200 244 >200 >200 

 

 

Toelichting 

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• GR PG&Z (RIGG/GGD) 

• GR Centrumregeling beschermd wonen Groningen 

• GR Publiek vervoer Groningen, Drenthe 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

Healthy Ageing Visie en Groningen Gezond 2018-2021 

Lokaal Preventieakkoord 2021 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Healthy-Ageing-Visie-en-het-nieuwe-gezondheidsbeleid-1.pdf
https://gemeente.groningen.nl/file/lokaal-preventieakkoord
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Diversiteitsagenda 2.0 

Kadernotitie Transformatieagenda Jeugdhulp Groninger gemeenten 2018-2020 

Koersdocument visie inkoop jeugdhulp gemeente Groningen, juni 2020 + samenvatting 

Versnelling transformatie sociaal domein in control 2018-2020 

Kadernota Positief Opgroeien, Preventief integraal jeugdbeleid gemeente Groningen 2022-2032 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

03.3.1 Stimulering 
samenlevingsopbouw 

17.194 18.178 17.853 18.367 18.600 19.119 

03.3.2 Publieke gezondheid 8.502 8.802 9.464 9.530 9.963 10.339 

03.3.3 Passende ondersteuning 233.158 231.397 248.223 242.902 247.930 253.721 

03.3.4 Zorg en veiligheid 41.498 27.825 31.107 31.140 31.169 30.576 

 Totaal 300.353 286.202 306.647 301.940 307.662 313.755 

 Baten       

03.3.1 Stimulering 
samenlevingsopbouw 

1.697 1.415 1.329 1.323 1.334 1.338 

03.3.2 Publieke gezondheid 206 10 491 488 488 488 

03.3.3 Passende ondersteuning 5.972 6.185 3.332 3.278 4.791 4.825 

03.3.4 Zorg en veiligheid 10.197 1.327 4.152 4.149 4.149 4.149 

 Totaal 18.072 8.937 9.303 9.238 10.762 10.801 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-282.281 -277.265 -297.345 -292.701 -296.899 -302.954 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 1.964 3.015 4.458 6.037 7.635 9.166 

 Totaal onttrekkingen 2.625 2.776 4.388 5.097 6.540 8.119 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -281.620 -277.504 -297.414 -293.642 -297.995 -304.001 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw Lasten Baten Saldo 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Diversiteitsagenda-2-0.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Diversiteitsagenda-2-0.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-5-Kadernotitie-Transformatieagenda-jeugdhulp-Groninger-gemeenten-2018-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Koersdocument-visie-inkoop-jeugdhulp-gemeente-Groningen-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Korte-beschrijving-van-ambities-en-leidende-principes-voor-inkoop-jeugdhulp-vanaf-2022-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-5-Kadernotitie-Transformatieagenda-jeugdhulp-Groninger-gemeenten-2018-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/02-februari/09:30/Bijlage-Positief-Opgroeien-Preventief-integraal-jeugdbeleid-Gemeente-Groningen-2022-2032-1.pdf
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Begroting 2023 17.853 1.329 -16.524 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

480 0 -480 

Bestaand beleid 2023 17.373 1.329 -16.044 

Verschil ten opzichte van 2022 -805 -86 719 

Toelichting op de lasten van 17,4 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Van de begrote 17,4 miljoen euro zetten we 11,0 miljoen euro in voor het bevorderen van sociale samenhang en 

leefbaarheid; onder andere voor inzet op mantelzorg, maatschappelijke dienstverlening, dorpshuizen, Torion, 

buurt-/wijkcentra, bewonersorganisaties en vrijwilligerswerk. Voor positief opgroeien en innovatie jeugd 

(inclusief School als Wijk) hebben we 3,7 miljoen euro in de begroting opgenomen. Daarnaast hebben we voor 

vastgoed sociaal culturele, welzijnsinstellingen 1,7 miljoen euro opgenomen. Voor diversiteitsbeleid zit een 

bedrag van 1,0 miljoen euro in de begroting. 

 

Toelichting op de baten van 1,3 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

We ontvangen bijdragen van andere gemeenten en VSV-middelen (Vroegtijdig School Verlaten) voor ‘School als 

Wijk’ en bijdragen van andere gemeenten voor ‘Zorg voor jeugd', totaal 0,9 miljoen euro. Daarnaast ontvangen 

we 0,3 miljoen euro aan huuropbrengsten van sociaal culturele, welzijnsinstellingen. Tot slot krijgen we van het 

rijk een bijdrage van 0,2 miljoen euro in verband met overgangsregeling ambulancezorg FLO (Functioneel Leeftijd 

Ontslag). 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen pers saldo 480 duizend euro en zetten we in voor: 

- Woonzorgvisie (40 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 610 duizend euro structureel verdeeld over 

meerdere beleidsvelden 

- Sociaal gebiedsontwikkelaars (39 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 393 duizend euro 

structureel) 

- Ondersteuning mantelzorgers (150 duizend euro incidenteel) 

- Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein (10 duizend euro binnen dit beleidsveld, in 

totaal 790 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden). Deze extra lasten kunnen we deels 

opvangen door de inzet van Rijksmiddelen (POK) (7 duizend euro binnen dit beleidsveld). 

- Bewegende Stad: Uitbreiding sportplekken openbare ruimte + projectleider (11 duizend euro binnen dit 

beleidsveld, in totaal 150 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Jimmy's (60 duizend euro structureel) 

- Kind aan huis (100 duizend euro incidenteel) 

- Roze zaterdag (30 duizend euro incidenteel) 

- Overhead intensiveringen  (47 duizend euro) 

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 vallen de lasten 805 duizend euro lager uit. Dit wordt 

grotendeels verklaard door een lagere toerekening van uitvoeringskosten als gevolg van een herijking van de 

interne kostenverdeling (646 duizend euro lager). Daarnaast hadden we in de begroting 2022 incidentele 

middelen voor brandveiligheid opgenomen (400 duizend euro), omdat we deze lasten in 2023 niet begroot 

hebben, leidt dit tot een voordeel. Aan de andere kant zijn de lasten 271 duizend euro hoger als gevolg van de 

acres toerekening. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Er zijn geen materiële verschillen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. 

 

03.3.2 Publieke gezondheidszorg Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 9.464 491 -8.973 
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Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

1.049 485 -564 

Bestaand beleid 2023 8.415 6 -8.409 

Verschil ten opzichte van 2022 -387 -4 383 

Toelichting op de lasten van 8,4 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Van de lasten heeft 6,6 miljoen euro betrekking op de inwonersbijdrage GGD. De rest van de gelden wordt o.a. 

ingezet voor rijksvaccinatie, forensische geneeskunde, kansrijke start, JOGG, suïcide preventie, healthy ageing, B-

slim en uitvoeringskosten gezondheid. 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

 De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen per saldo 564 duizend euro en zetten we in voor: 

- Woonzorgvisie (13 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 610 duizend euro structureel verdeeld over  

meerdere beleidsvelden 

- Sociaal gebiedsontwikkelaars (13 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 393 duizend euro structureel 

verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Kansrijke start (133 duizend euro structureel) 

- Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein (3 duizend euro binnen dit beleidsveld, in 

totaal 790 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden). Deze extra lasten kunnen we deels 

opvangen door de inzet van Rijksmiddelen (POK) (7 duizend euro binnen dit beleidsveld). 

- Bezuiniging GGD (300 duizend euro incidenteel) 

- Gezond in de Stad (GIDS) (485 duizend euro structureel, hiertegenover staat een bate van 485 duizend euro 

vanuit Rijksmiddelen) 

- Bewegende stad (4 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 150 duizend euro verdeeld over meerdere 

beleidsvelden) 

- Aanpak overlast houtrook (105 duizend euro incidenteel) 

 

 In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 vallen de lasten 387 duizend euro lager uit. In 2022 hebben 

we 485 duizend euro inzet GIDS gelden (Gezond In De Stad) verwerkt. Omdat deze gelden nog niet voor 2023 zijn 

toegekend, hebben we ze niet in de begroting 2023 opgenomen. De verwachting is dat deze gelden vanaf 2023 

via een Specifieke Uitkering (SPUK) worden verstrekt. Daarnaast hebben we in 2022 incidentele middelen 

opgenomen voor de  compensatie van de bezuiniging GGD (300 duizend euro).  

Aan de andere kant hebben we in de begroting 2023 301 duizend euro aan indexatie opgenomen en zijn de 

uitvoeringskosten 97 duizend euro hoger als gevolg van een herijking van de interne kostenverdeling en de  

verwachte stijging van de personele lasten. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Er zijn geen materiële verschillen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. 

 

03.3.3 Passende ondersteuning Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 248.223 3.332 -244.891 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

4.047 -103 -4.150 

Bestaand beleid 2023 244.176 3.435 -240.741 

Verschil ten opzichte van 2022 12.779 -2.750 -15.529 
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Toelichting op de lasten van 244,2 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Met onze regionale taak in het kader van Beschermd wonen (BW) is een bedrag gemoeid van 67,9 miljoen euro. 

Het budget voor ons eigen aandeel BW bedraagt 2,8 miljoen euro. Daarnaast hebben we een bedrag van 79,1 

miljoen euro voor Jeugd, 57,1 miljoen euro voor Wmo 18+ en 36,2 miljoen euro voor WIJ opgenomen. Tot slot 

staat voor de Wet verplichte ggz 0,7 miljoen euro en voor onafhankelijke cliëntondersteuning 0,3 miljoen euro in 

de begroting. 

 

Toelichting op de baten van 3,4 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De grootste post is de eigen bijdrage die we van cliënten verwachten. We verwachten 1,6 miljoen euro aan eigen 

bijdrage BW en 1,7 miljoen euro aan eigen bijdrage Wmo 18+ te ontvangen. Daarnaast ontvangen we 0,1 miljoen 

euro van andere Groninger gemeenten voor de bovenregionale inloop GGZ. 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen per saldo 4,150 miljoen euro en zetten we in voor: 

- Woonzorgvisie (379 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 610 duizend euro structureel verdeeld 

over meerdere beleidsvelden) 

- Woonzorgvisie: Samenwerking woningcorporaties (50 duizend euro incidenteel) 

- Winteropvang voor buitenslapers (230 duizend euro structureel) 

- Aanpak mensenhandel (300 duizend euro structureel) 

- Aanpak mensen met onbegrepen gedrag (190 duizend euro structureel) 

- Koersen en kansen: ondersteuning Groningse zelfmelders (50 duizend euro structureel), dekking hiervan 
organiseren we via ketenpartners en het onderbrengen van activiteiten bij WIJ en binnen de begroting. 

- Sociaal gebiedsontwikkelaars (140 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 393 duizend euro 

structureel verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Doorontwikkeling pilot preventie en vroegsignalering risicojeugd (150 duizend euro structureel), deze lasten 

worden structureel gedekt vanuit Rijksmiddelen preventie met gezag. 

- Jeugdhulp (300 duizend euro incidenteel) 

- Voorinvestering Samen (1,250 miljoen euro incidenteel) 

- Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein (609 duizend euro binnen dit beleidsveld, in 

totaal 790 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden). Deze lasten worden voor 40 duizend euro 

incidenteel gedekt uit Rijksmiddelen (POK) en voor 250 duizend euro opbrengsten als gevolg van borging 

werkwijze. 

- Fijnmazig wijkvervoer (300 duizend euro structureel) 

- WIJ Haren (418 duizend euro structureel) 

- Bewegende stad (36 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 150 duizend euro verdeeld 

over meerdere beleidsvelden 

- Salarisstijging in de zorg (293 duizend euro structureel) 

- Actualisatie Zorgkosten WMO (- 455 duizend euro incidenteel) 

- Betalingsachterstanden Menzis afkopen (70 duizend euro incidenteel, inzet budget Collectieve 

zorgverzekering minima vanuit  beleidsveld 3.1.2) 

- Meerkostenregeling (250 duizend euro structureel, inzet budget Collectieve zorgverzekering minima vanuit 

beleidsveld 3.1.2) 

- Transitiekosten (80 duizend euro incidenteel, inzet budget Collectieve zorgverzekering minima vanuit 

beleidsveld 3.1.2) 

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

De lasten zijn ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 12,8 miljoen euro hoger. Hieraan liggen 

diverse oorzaken ten grondslag. 

 

Beschermd wonen (N 5,1 miljoen euro) 

De lasten zijn met 5,1 miljoen euro gestegen als gevolg van extra toekenningen door het Rijk. Enerzijds voor 

volume indexatie en anderzijds voor loon- en prijsbijstellingen, inclusief compensatie voor toename van 
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salarissen in het zorgdomein die voortvloeien uit het aanvullende maatregelenpakket naar aanleiding van de 

Algemene Politieke Beschouwingen van 2021. 

 

Jeugdhulp (N 5,2 miljoen euro) 

De lasten zijn 5,2 miljoen euro hoger dan in de begroting 2022. Dit komt voornamelijk door de 4,1 miljoen euro 

extra prijsindexatie die in de begroting 2023 is opgenomen. De overige 1,1 miljoen euro is het saldo van de extra 

middelen die we in de meicirculaire 2022 hebben ontvangen en de verwachtte ontwikkeling in het 

meerjarenbeeld vanuit voorgaande begrotingen.  

 

Wmo (N 2,8 miljoen euro) 

De lasten zijn 2,8 miljoen euro hoger dan in de begroting 2022. Dit komt voornamelijk door de extra 

prijsindexatie van 0,9 miljoen euro die in de begroting 2023 is opgenomen en de verwachtte ontwikkelingen in 

het meerjarenbeeld vanuit voorgaande begrotingen. 

 

Specifieke uitkeringen Jeugd (V 2,8 miljoen euro) 

In de geactualiseerde begroting 2022 hebben we afgerond 2,8 miljoen euro opgenomen in het kader van een 

tweetal specifieke uitkeringen jeugd (SPUK). Namelijk 1,8 miljoen euro voor de SPUK vergroten beschikbaarheid 

acute jeugd GGZ capaciteit en 0,9 miljoen euro voor de SPUK instandhouding en doorontwikkeling 

expertisecentra jeugdhulp 2021-2022. De bedragen zijn zowel aan de lasten- als de batenkant opgenomen, dus 

per saldo neutraal.  

 

Overige (N 2,5 miljoen euro) 

Naast bovengenoemde mutaties wordt het verschil verklaard, door 1,5 miljoen euro hogere uitvoeringskosten als 

gevolg van herijking van de interne kostenverdeling, extra capaciteit voor transformatie sociaal domein en 

stijging van de personele lasten. Daarnaast hebben we voor accres 1,3 miljoen euro extra opgenomen. Aan de 

andere kant is sprake van lagere lasten, omdat we in de begroting 2022 incidenteel 0,3 miljoen hadden 

opgenomen voor de aanpak van problematische doelgroepen en deze gelden in de begroting 2023 niet zijn 

verwerkt. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 zijn de baten 2,7 miljoen euro lager. Dit betreft vooral 

gelden in het kader van een tweetal specifieke uitkeringen jeugd die we wel in 2022 en niet in 2023 hebben 

opgenomen (zie ook toelichting op het verschil in lasten). 

 

03.3.4 Zorg en veiligheid Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 31.107 4.152 -26.955 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

68 0 -68 

Bestaand beleid 2023 31.039 4.152 -26.887 

Verschil ten opzichte van 2022 3.214 2.825 -389 
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Toelichting op de lasten  van 31,0 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Met onze regionale taak in het kader van Maatschappelijke opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) is 

respectievelijk 17,2 miljoen euro (MO) en 11,1 miljoen (VO) euro gemoeid. Voor de opvang van vluchtelingen en 

asielzoekers hebben we 1,5 miljoen euro in de begroting opgenomen. Daarnaast hebben we 1,0 miljoen euro 

voor heroïneverstrekking, 0,2 miljoen voor aanpak kindermishandeling en 0,1 miljoen euro in het kader van de 

uitstapprogramma's sekswerkers (RUPS gelden) opgenomen. 

 

Toelichting op de baten van 4,2 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Wij hebben voor VO 3,2 miljoen euro aan bijdragen van andere Groninger gemeenten begroot. Daarnaast 

hebben we in het kader van heroÏneverstrekking een rijksbijdrage begroot van 1,0 miljoen euro.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen per saldo 68 duizend euro en zetten we in voor: 

- Woonzorgvisie (8 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 610 duizend euro structureel verdeeld over  

meerdere beleidsvelden) 

- Ondersteuning sekswerkers (220 duizend euro structureel), dekking vanuit Rijksmiddelen 

uitstapprogramma’s en overweeghuis ten laste van MO. 

- Veiligheid voor vrouwen en jongeren (50 duizend euro incidenteel) 

- Sociaal gebiedsontwikkelaars (8 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 393 duizend euro structureel 

verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein (2 duizend euro binnen dit beleidsveld, in 

totaal 790 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden). Deze lasten worden incidenteel gedekt uit 

Rijksmiddelen (POK) 

- Bewegende stad (2 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 150 duizend euro verdeeld 

over meerdere beleidsvelden 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 vallen de lasten 3,2 miljoen euro hoger uit. Het budget voor 

VO is met 0,7 miljoen euro gestegen, voornamelijk als gevolg van de toekenning van Rijksmiddelen voor kind- en 

gezinsbescherming. Daarnaast betalen wij vanaf 2021 de volledige bijdrage aan Veilig Thuis (dat hebben we nu 

ook zo in de begroting 2023 verwerkt), voorheen verliep het jeugddeel, 2,8 miljoen euro, via de RIGG. Omdat wij 

hetzelfde bedrag factureren bij de Groninger gemeenten, verloopt dit per saldo neutraal (zie ook de toelichting 

op het verschil in de baten). Aan de andere kant vallen de toegerekende kosten, door een herijking van de 

interne kostenverdeling, 0,2 miljoen euro lager uit. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

De baten vallen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2,8 miljoen euro hoger uit. Dit is de bijdrage van 

de Groninger gemeenten voor Veilig thuis betreffende het deel dat voorheen door de RIGG werd betaald (zie ook 

toelichting op het verschil in de lasten). 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 3.4: Sport en bewegen 
‘We vinden dat iedere Groninger gelijke kansen verdient om de kracht van sport en bewegen te ervaren. Om te 

ervaren wat iedereen al weet: het is leuk, maakt gezonder, maakt gelukkiger en draagt bij aan een sterke 
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samenleving.' Het ontwikkelen van sportief kapitaal op jonge leeftijd en het versterken van dit kapitaal zijn 

noodzakelijk om een leven lang sporten en bewegen mogelijk te maken voor iedere inwoner.  

Sport en bewegen draagt bij aan een sterke samenleving én maatschappelijke waarden voor een sterke sport, 

waardoor iedereen kan meedoen, ontmoeten en plezier kan beleven aan sport- en bewegen.  

 

Doelen Deelprogramma 3.4: Sport en bewegen 

Om bovenstaande te kunnen bewerkstelligen zetten we in op de volgende doelen: 

• Ieder kind sportief en vaardig; 

• Vitale sportclubs in de buurt; 

• Uitnodigende sportieve ruimte; 

• Sporten en spelen in de buurt; 

• (Top)talent als inspiratiebron. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Effect indicator(en) Behaald 

2018 

Behaald 

2020 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2024 

% Inwoners dat aangeeft (wekelijks) actief te sporten en (intensief) te bewegen: 

• Op basis van 18 jaar e.o. (OIS Groningen) 59% 66% 66% 65% 

• Op basis van jongeren VO klas 2 en 4, bij een 

sportvereniging of -sportschool (GGD Groningen)  

73% (2015) 76% (2019) -* -* 

% Inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Groningen): 

• Op basis van 19 jaar e.o., minstens 150 minuten 

per week (GGD Gezondheidsmonitor Groningen 

4-jaarlijks) 

68,8% (2016) 58% 

(landelijk 

gemiddelde 

50,4%) 

- 65% 

• Op basis van jongeren VO klas 2 en 4, dagelijks 

minimaal 1 uur (GGD Groningen)  

18% (2015) 16,3%  (2021) 

(landelijk 

gemiddelde 

16,2%) 

-* -*  

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (actief) lid te 

zijn van een sportvereniging of sportschool 

47% 47% 50% 50% 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van: 

• Binnensportaccommodaties, in of nabij de eigen 

woonomgeving 

72% 63% 75% 75% 

• Sportvelden en andere buitensport faciliteiten, in 

of nabij de eigen woonomgeving 

73% 68% 75% 75% 

• Plekken in de openbare ruimte die geschikt zijn 

voor sport, spel en bewegen, in of nabij de eigen 

woonomgeving 

74% 63% 75% 75% 

 

 

Toelichting effectindicatoren 

% Inwoners dat aangeeft (wekelijks) actief te sporten en (intensief) te bewegen en % Inwoners dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Groningen): Om de impact van corona te meten heeft de GGD samen 

met het RIVM  de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen in de periode van half april tot en met half juli 

2022 uitgevoerd. Dit wordt landelijk gedaan. De resultaten op gemeentelijk niveau worden in kwartaal 1 van 

2023 verwacht.  
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Beleidsvelden 

Deelprogramma Sport en bewegen bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

 

Sportieve infrastructuur 

Een leven lang sporten en bewegen voor iedere Groninger. Daarbij is essentieel dat er een sterke sport- en 

beweeginfrastructuur is met veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen, ook voor de nog niet 

actieve/weinig actieve inwoners. De hardware hangt nauw samen met de software (de activiteiten) en de 

orgware (zoals de sportclubs, de professionals en het onderwijs en de samenwerking daartussen).  

 

Sportief kapitaal 

Het ontwikkelen van sportief kapitaal begint van jongs af door bewegingsvaardigheden op te bouwen met 

spelen in de buurt, op school, bij de kinderopvang en bij de sportclub. Goede bewegingsvaardigheden, 

zelfvertrouwen en sociale contacten dragen bij aan het opbouwen en doorontwikkelen van sportief kapitaal. 

We willen dat iedere Groninger in elke fase van zijn leven mee kan doen. Voor de jeugd doen we dat vanuit het 

programma Bslim4. We vinden een inclusief sportaanbod belangrijk om zo sporten en bewegen laagdrempelig 

te maken zodat ook inwoners met psychosociale, financiële en/of fysieke beperkingen kunnen meedoen. 

Daartoe is een veilig, positief en inclusief sportklimaat bij sportclubs van belang.  

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
Corona 

Door de coronamaatregelen in de afgelopen jaren is de sportdeelname gedaald. Door middel van sociaal 

perspectiefplan corona, het Gronings Sportakkoord en de NPG-middelen hebben we samen met 

sportaanbieders veel sport- en beweeg initiatieven kunnen ontplooien voor inwoners. Daarbij vinden we het 

belangrijk om extra aandacht te hebben voor mensen die belemmeringen ervaren om te kunnen sporten en 

bewegen. De beweegcoach inclusief sporten helpt inwoners bij het vinden van sport- en 

beweegmogelijkheden. We vinden het belangrijk dat sport en bewegen toegankelijk en inclusief is. Bij het 

inrichten van de openbare ruimte zetten we, mede door corona, nog meer in op ruimte voor sport en 

bewegen, waaronder ook urban sports.  

 

Topsport inspireert. We hebben de topsportclubs in 2022 extra kunnen ondersteunen met het oog op 

teruglopende inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. In 2022 zijn we naast het jeugdsportfonds 

gestart met het Volwassenenfonds (als pilot) voor Sport en Cultuur voor minima. Vanaf de start van dit fonds 

komen er veel aanvragen binnen. We zetten dit Volwassenenfonds dan ook voort in 2023.  

 

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021 - 2025  

We werken daarnaast ook verder aan de uitvoering van de elf actielijnen uit het Meerjarenprogramma Sport 

en Bewegen 2021 - 2025.  De uitvoering doen we zo veel mogelijk samen met onze partners, waaronder de 

partners van het Gronings Sportakkoord. Vanuit Sportnetwerk 050 organiseren we bijeenkomsten om de 

samenwerking op lokaal sportgebied verder te versterken. De Adviescommissie voor de sport is betrokken als 

adviesorgaan voor het gehele sportbeleid. De Sportkoepel is als belangenbehartiger betrokken bij 

onderwerpen die de amateur verenigingssport raken.  

 

Groei van de gemeente  

Vanuit het nieuwe coalitieakkoord leggen we nog meer de focus op sporten een bewegen in de openbare 

ruimte en kijken we naar de mogelijkheden voor urban sports in Groningen. De gemeente groeit, hierdoor 

neemt ook de capaciteitsbehoefte aan sportvoorzieningen toe. Voor Bewegingsonderwijs en Binnensport 

werken we aan een uitvoeringsprogramma in lijn met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.  
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Bij gebiedsontwikkelingen wordt sport en bewegen tijdig betrokken. Bij de ontwikkeling van de 

Vitaliteitscampus Kardinge wordt gewerkt aan een gebiedsvisie, waarin het Sportcentrum Kardinge een 

belangrijke plaats inneemt.  Na vaststelling van het toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs 

en binnensport wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma IABB, waarbij we kijken 

naar de mogelijkheden van vervanging en uitbreiding van sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs en 

binnensport. Tevens maken we een plan voor de uitbreiding van sportcapaciteit in Meerstad en omgeving om 

aan de groeiende vraag aan (voetbal) sport te kunnen voldoen 

 

Vanuit de middelen voor de Bewegende Stad blijven we samen met initiatiefnemers sport- en beweegplekken 

ontwikkelen.  

 

Gronings Sportakkoord 

Het Gronings Sportakkoord wordt in 2023 voortgezet. In het najaar van 2022 wordt hierover meer duidelijk. 

Vanuit het rijk is er het voornemen om het uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord op te nemen in een brede 

specifieke uitkering (SPUK) ten behoeve van het bevorderen van gezondheid, sporten beweegstimulering, het 

bevorderen van cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. 

 

                               

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Sportieve infrastructuur 

Sportaccommodaties en -faciliteiten worden 

optimaal benut. De capaciteit sluit aan op 

de vraag, faciliteiten en aanbod aan te 

sluiten op de behoeften van sporters. 

• Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren; 

• Verdere ontwikkeling van Vitaliteitscampus Kardinge; 

• Sport en bewegen in gebiedsontwikkeling nieuwe wijken; 

• Uitvoeringsprogramma IABB starten; 

• Beter benutten Buitensport opzetten. 

Een gelijk speelveld voor de sportclubs die 

gebruik maken van gemeentelijke 

sportfaciliteiten.  

• 2e fase Gelijk Speelveld (voormalige gemeente Haren en Ten 

Boer) continueren; 

• Afspraken vastleggen beheer en eigendom op alle sportparken, 

afspraken over zelfwerkzaamheden door sportclubs  

De Bewegende Stad: Realiseren van 

uitdagende sport- en speelplekken en het 

(her)inrichten van een beweegvriendelijke 

openbare ruimte. 

• Ontwikkeling Skatepark in Stadspark;  

• Ontwikkeling MTB skillspark Meerstad; 

• Samenspeelplek Noorderplantsoen;  

• Freerunning parcours; 

• Beweegpark en Skatepark de Mikkelhorst Haren;  

• Urban sports mogelijkheden verkennen bij 

gebiedsontwikkelingen.  

Sportief kapitaal  

Ontwikkelen van bewegingsvaardigheid, 

sportief leervermogen, sportidentiteit en 

opdoen van positieve sportervaringen die 

bij hun motivatie passen. 

• Bslim4: inzet van brede vakdocenten (bewegingsonderwijs + 

naschoolse activiteiten) en buurtsportcoaches; 

• Sport- en cultuurhopper van 0 - 100 2x per jaar aanbieden; 

• NPO projecten, Nijntje beweegt en Pleinspelen continueren 

Wegnemen van fysieke, sociale en 

financiële barrières bij doelgroepen waarbij 

de sportdeelname achterblijft.  

• Inzet beweegcoach inclusief sporten;  

• Continueren Jeugdfonds Sport & Cultuur;  

• Volwassenfonds Sport & Cultuur na pilot structureel inzetten 

 

Vitaliseren van sportclubs door op maat 

begeleiding en ondersteuningsprojecten. 

• Doorontwikkeling sportparkmanagement en sportwijken; 

• Project Veilig Positief  en Inclusief Sportklimaat;  
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• Aanbod Services NOC NSF Procesbegeleiding op maat 

Kennis en expertise benutten om 

talentprogramma’s te verbeteren en deze in 

te zetten voor versterking van de 

breedtesport. 

• Ondersteuning 7 Regionale Training Centra (RTC's);  

• Kennisdeling Sport Science & Innovation Groningen;  

• Gezamenlijke uitvoering Talenthub Groningen.  

 

Prestatie indicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

% Klanttevredenheid (op basis van klanttevredenheidsonderzoeken) over sportaccommodaties aangaande: 

• Zwembaden en ijsbanen (score) - - 80% 85% 

• Sporthallen -  - 70% 75% 

• Gymzalen en dojo’s - - 70% 75% 

• Sportparken 6,9  - 84% 85% 

• Dienstverlening Sport050 - - 86% 80% 

Aantal bezoekers/ bezettingsgraad van sportaccommodaties aangaande: 

• Zwembaden 258.000 229.000 480.000 480.000 

• IJsbaan 80.000 37.000 133.500 135.000 

• Sporthallen - - 60% 60% 

• Gymzalen - - 60% 60% 

Percentage positief oordeel over 

Bslimactiviteiten door deelnemers 

- - 95% 95% 

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het 

jeugdfonds sport en cultuur (cijfers sport) 

1.239 1.052 1.400 1400 

Aantal volwassenen dat gebruik maakt van 

het Volwassenenfonds Sport en cultuur 

(cijfers sport)  

- - volgt volgt 

% kinderen groep 6 met zwemdiploma 97% - 90 - 100% - 

Gemiddelde waardering van gebruikers van 

nieuwe sport- en beweegplekken 

- - via 

basismonitor 

via 

basismonitor 

Gemiddelde waardering van talenten 

binnen de RTC’s aangaande de kwaliteit 

van het talentprogramma 

- - start in 2022, 

daarna 

tweejaarlijks 

- 

 

Toelichting prestatie indicatoren 

Aantal bezoekers/ bezettingsgraad van sportaccommodaties aangaande sporthallen 

Bezettingsgraad geeft gemiddelde weer over 12 maanden, gedurende de dag. De bezettingsgraad ligt tijdens 

verenigingsuren (tussen 17.00 en 22.30 u) hoger.  

 

Aantal bezoekers/ bezettingsgraad van sportaccommodaties aangaande: zwembaden en ijsbanen (score) 

De behaalde bezoekersaantallen bij zwembaden en ijs worden in 2021 nog sterk bepaald door de 

coronamaatregelen. Voor het beoogde aantal 2023 gaan we uit van de situatie zoals die was voor corona.  

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025, Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten,  april 2021 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-1-Meerjarenprogramma-Sport-Bewegen-2021-2025.pdf
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Sport en Beweegvisie 2021+, Sportief kapitaal voor iedere Groninger, november 2020 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
03.4 Sport en bewegen 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

03.4.1 Sportieve infrastructuur 25.712 28.830 29.868 29.455 30.938 31.788 

03.4.2 Sportief kapitaal 2.312 2.108 2.112 2.140 2.166 2.195 

 Totaal 28.024 30.938 31.980 31.596 33.104 33.983 

 Baten       

03.4.1 Sportieve infrastructuur 10.517 9.545 9.733 9.746 9.764 9.789 

03.4.2 Sportief kapitaal 413 205 5 5 5 5 

 Totaal 10.930 9.750 9.738 9.751 9.769 9.794 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-17.094 -21.187 -22.243 -21.845 -23.335 -24.189 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 240 121 170 225 281 335 

 Totaal onttrekkingen 1.540 392 285 246 285 329 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -15.794 -20.917 -22.127 -21.824 -23.331 -24.195 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
3.4.1 Sportieve infrastructuur Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 29.868 9.733 -20.235 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

1.566 0 -1.566 

Bestaand beleid 2023 28.302 9.733 -18.569 

Verschil ten opzichte van 2022 -528 188 716 

 

Toelichting op de lasten van 28,3 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Van de middelen voor sportieve infrastructuur zetten we via Sport050 15,2 miljoen euro in voor sportparken, 

gymlokalen, sporthallen en multifunctionele centra, 9,4 miljoen voor zwembaden en 1,8 miljoen voor de ijsbaan 

Kardinge. Voor de recreatiegebieden en bewegende stad hebben we respectievelijk een bedrag van 0,8 miljoen 

en 0,1 miljoen in de begroting opgenomen. De overige lasten ad. 0,9 miljoen euro zijn vooral algemene 

uitvoeringskosten. 
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Toelichting op de baten van 9,7 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Sinds 2019 ontvangen we 1,4 miljoen euro in het kader van de Specifieke uitkering sport (SPUK betreffende 

compensatie btw-nadeel). De overige baten (8,3 miljoen euro) zijn voornamelijk huuropbrengsten, entree- en 

lesgelden.  

De totale baten (SPUK en overige baten) van de sporthallen, gymlokalen, multifunctionele centra en sportparken 

bedragen 4,7 miljoen euro, van de zwembaden 3,6 miljoen euro en ijsbaan Kardinge 1,4 miljoen euro. 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen per saldo 1,566 miljoen euro en zetten we in voor: 

- Woonzorgvisie (16 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 610 duizend euro structureel verdeeld over  

meerdere beleidsvelden) 

- Kardinge, vitaliteitscampus (500 duizend euro structureel) 

- Sociaal gebiedsontwikkelaars (16 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 393 duizend euro structureel 

verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein (4 duizend euro binnen dit beleidsveld, in 

totaal 790 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden). Deze lasten worden incidenteel gedekt uit 

Rijksmiddelen (POK). 

- Bewegende stad (55 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 150 duizend euro verdeeld 

over meerdere beleidsvelden) 

- Sportaccommodaties: beheer en onderhoudsbudgetten en organisatie (600 duizend euro structureel) 

- Vervolg sportactiviteiten uit corona perspectiefplan / laagdrempelig sport en bewegen in de wijk (30 

duizend euro structureel). Deze middelen worden gedekt vanuit budgetten gebiedsteams.  

- Gelijk Speelveld 2.0 Haren en Ten Boer (40 duizend structureel) 

- Uitstroom SW personeel (sporthalbeheerders) (85 duizend euro structureel) 

- Hogere kosten schoonmaakdienstverlening voor de binnensport accommodaties (27 duizend euro 

structureel) 

- Structuur Sport050 (187 duizend euro waarvan 60 duizend incidenteel) 

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 vallen de lasten 528 duizend euro lager uit. Dit verschil 

wordt vooral veroorzaakt door incidentele middelen die we wel in de begroting 2022 hebben opgenomen en niet 

in de begroting 2023. Het gaat om incidentele middelen voor de plankosten voor het opstellen van een integrale 

gebiedsgerichte aanpak in Kardinge (300 duizend euro), incidentele middelen voor brandveiligheid (110 duizend 

euro) en het incidentele subsidiebudget voor het co-financieringsfonds duurzame sportfaciliteiten (125 duizend 

euro). Dit laatste budget wordt jaarlijks in het 4e kwartaal van desbetreffende jaar, op basis van een afzonderlijk 

raadsbesluit, vastgesteld. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 zijn er geen materiële afwijkingen. 

 

3.4.2 Ontwikkelen sportkapitaal Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 2.112 5 -2.107 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

175 0 -175 

Bestaand beleid 2023 1.937 5 -1.932 

Verschil ten opzichte van 2022 -171 -200 -29 
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Toelichting op de lasten van 1,9 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De middelen worden ingezet om jeugd in beweging te krijgen, voor talentontwikkeling en voor 

combinatiefuncties. 

 

Toelichting op de baten van 5 duizend euro  (bestaand beleid 2023) 

We ontvangen van diverse verenigingen rente in verband met uitstaande leningen. 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen per saldo 175 duizend euro en zetten we in voor: 

- Volwassenenfonds voor sport en cultuur / armoedebeleid (75 duizend euro structureel binnen dit 

beleidsveld, in totaal 300 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Voortzetten beweegcoach uniek sporten (65 duizend euro structureel) 

- Volwassenenfonds sport (35 duizend euro structureel,  inzet budget Collectieve zorgverzekering minima 

vanuit beleidsveld 3.1.2) 

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten en baten ten opzichte van de begroting 2022 

Het verschil in de lasten en baten tussen de begroting 2023 en de actuele begroting 2022 wordt grotendeels 

verklaard door de verwerking van het Groninger Sportakkoord. In de actuele begroting 2022 hebben we voor het 

Groninger Sportakkoord zowel aan de baten- als aan de lastenkant een bedrag van 200 duizend euro 

opgenomen. Deze gelden, die wij van het Rijk vanuit de Regeling Sportakkoord 2020-2022 ontvangen, worden 

door de samenwerkingspartners ingezet. De gelden in het kader van het Groninger Sportakkoord 2.0 2023-2026 

zullen we in de loop van 2023, zodra we de beschikking van het rijk hebben ontvangen, budgettair neutraal in de 

begroting verwerken. 

 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 3.5: Cultuur 
Groningen is een jonge gemeente met een authentiek en hoogstaand cultureel aanbod. Dit draagt bij aan de 

aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de gemeente. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk voor onze 

inwoners omdat cultuur verrast, verrijkt en schoonheid biedt. De artistieke waarde van kunst en cultuur staat 

voor ons als intrinsieke waarde voorop. Er is tevens steeds meer bekend over het positieve effect van 

cultuurdeelname op je gezondheid. Cultuur draagt bij aan het cultureel zelfbewustzijn, de leefkwaliteit en 

identiteit van onze inwoners, van jong tot oud en met alle achtergronden en opleidingsniveaus. Culturele 

voorzieningen geven inwoners de mogelijkheid verhalen te delen, anderen te ontmoeten en hun creatieve 

talenten te ontwikkelen. We willen dat cultuur een breed bereik heeft zodat alle inwoners zich herkennen in 

het aanbod. Daarom zetten wij de komende jaren in op ‘Kunst en cultuur voor iedereen’. 

 

Doelen Deelprogramma 3.5: Cultuur 

• Kunst en cultuur voor iedereen 

• Een sterke basis 

• City of talent 
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Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

Effect indicator(en) Behaald 

2019 

Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft 

(maandelijks) creatieve, kunstzinnige 

hobby's uit te oefenen, zoals muziek 

spelen, dansen, schilderen, e.d. 

- 31% - 30% -* 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (wel eens): 

• Een film- of theatervoorstelling, 

concert of museum te bezoeken 

- 85% - 87% -* 

• Een festival, braderie of 

evenement te bezoeken 

- 78% - 82% -* 

• Een activiteit in een wijkgebouw, 

bibliotheek of cultureel centrum 

te bezoeken 

- 46% - 40% -* 

Aantal bezoekers grootschalige, gratis toegankelijke (gesubsidieerde) festivals en/of evenementen: 

• Eurosonic Open Air 15.000 0 0 Gelijk aan 

2019 

15.000 

• Winter welvaart 36.000 0 0 Gelijk aan 

2019 

36.000 

• Bevrijdingsfestival 80.000 0 0 60.000 60.000 

Aantal bezoekers evenementen in 

openbare ruimte in totaal * 

- - - 1.500.000     1.500.000 

 

Aantal (of %?) bezoekers dat afkomstig is van buiten de gemeente Groningen:  

• SPOT - - - Toename ..* 

• Groninger Museum - - - Toename ..* 

• Forum - - - Toename ..* 

Aantal (geluids-)klachten over 

evenementen in de openbare ruimte 

 

557 1 158 Gelijk niveau 

ten opzichte 

van 2018 

Beperkt 

hoger 

niveau t.o.v. 

2019* 

 

 

Toelichting effectindicatoren 

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (wel eens) 

Deze indicator wordt gemeten in de basismonitor, dit onderzoek onder inwoners vindt in het najaar van 2022 

plaats. Het is een tweejaarlijks onderzoek, wat betekent dat er in 2023 geen meting wordt gedaan.  

 

Aantal bezoekers grootschalige, gratis toegankelijke (gesubsidieerde) festivals en/of evenementen 

Na twee digitale versies hoopt Eurosonic in 2023 weer een volwaardige fysieke editie te kunnen uitvoeren. Dat 

geldt ook voor WinterWelVaart die hun editie in 2022 halverwege afgekapt zag worden door de corona 

maatregelen. SPOT en het Groninger Museum en Forum verwachten in 2023 meer bezoekers van buiten de 

stad te trekken omdat ze weer een internationaal aanbod kunnen bieden en daarmee meer bezoekers kunnen 

trekken. Het Groninger Museum heeft zelfs twee A-tentoonstellingen met Versace en de reprise van The 

Rolling Stones. Forum hoopt in 2023 optimaal te profiteren van de toelating tot de museumjaarkaart voor 

zowel Story World als de eigen tentoonstellingen. Het bezoekersaantal van het Bevrijdingsfestival is 

teruggebracht naar 60.000 vanwege de veranderde opzet, waarbij het festival alleen plaatsvindt op de 

Drafbaan.  
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Aantal (of %?) bezoekers dat afkomstig is van buiten de gemeente Groningen 

Op dit moment is het afgeven van prognoses van bezoekersaantallen nog erg lastig, omdat de sector nog maar 

net weer open is en het vertrouwen van het publiek nog niet terug is bij alle disciplines. Daarbij zijn alle 

instellingen beducht voor een nieuwe lockdown in de winter van 22/23. 

 

Aantal (geluids)meldingen over evenementen in de buitenruimte 

Met een beperkte toename van het aantal grote evenementen op het Evenemententerrein Stadspark met 

groter aantal bezoekers verwachten we een toename van het aantal meldingen (geluids)overlast.  Daarnaast 

zien wij dat met het invoeren van de laagdrempeliger digitale melding van (geluids)overlast er meer meldingen 

binnen komen. Wij zetten ons, samen met de organisatoren, stevig op in om de ervaren overlast, in relatie tot 

het aantal bezoekers, zo beperkt mogelijk gehouden wordt waardoor het aantal meldingen beperkt of gelijk 

blijft. De rijkere informatie van de digitale meldingen benutten we om bij te sturen. 

 

Beleidsvelden 

Deelprogramma Cultuur bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

 

Culturele infrastructuur 

Groningen kent een sterke culturele sector; om dit te behouden is het van belang dat we goede voorwaarden 

creëren. Dit doen we door instellingen die de basis vormen van onze culturele infrastructuur voor acht jaar op 

te nemen in onze cultuurnota's. Ook investeren we in nieuwe huisvesting en een gezonde arbeidsmarkt voor 

de culturele sector. We willen ervoor zorgen dat het vele creatieve talent verbonden blijft aan Groningen en 

dat talent de kans krijgt zich te ontwikkelen en te professionaliseren. 

 

Groningen is een echte evenementengemeente. Jaarlijks vinden zo’n 350 evenementen plaats. We zijn trots op 

de iconische festivals die Groningen op de kaart zetten. Veel evenementen die nieuwe verhalen vertellen en 

ontmoetingen mogelijk maken worden (mede) georganiseerd door vrijwilligers. Evenementen, groot en klein, 

leveren zo een sterke bijdrage aan sociale cohesie. Een goed aanbod van (culturele) evenementen draagt bij 

aan waardering voor Groningen en heeft een positief effect op het vestigingsklimaat. Wel zien we de spanning 

van enerzijds de positieve effecten van evenementen, maar anderzijds de impact hiervan op natuur en 

ecologie. Deze moeten in balans met elkaar worden afgewogen. 

Cultuur beleven 

Cultuur beoefenen of bezoeken draagt bij aan zingeving, is een bron van sociale innovatie en geeft een nieuwe 

blik. Cultuur beleven is essentieel in deze tijd. We zien steeds meer dat cultuur onderdeel wordt van de 

wijkontwikkeling en zo bijdraagt aan de leefkwaliteit van inwoners. We willen dat cultuur toegankelijk is voor 

eenieder, dat betekent betaalbaar aanbod, maar ook voor elk wat wils. Door cultuur in de openbare ruimte te 

organiseren, vergroten we de zichtbaarheid van cultuur en zorgen we ervoor dat inwoners 'vanzelf' in 

aanraking komen met cultuur. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
In samenwerking met de provincie Groningen is in 2022 een nulmeting uitgevoerd naar de meerkosten van 

invoering van de Fair Practice Code en het principe van fair pay. Hieruit blijkt dat in totaal jaarlijks 2,7 miljoen 

euro extra ondersteuning voor de meerjarig gesubsidieerde instellingen nodig is om fair pay te kunnen 

handelen. De relatieve meerkosten voor de gemeente bedragen ongeveer € 300.000,- per jaar. We hebben 

voor 2023 en 2024 middelen gereserveerd om deze code verder te implementeren. Samen met de provincie, 

andere overheden en de culturele sector werken we instrumenten uit om de fair practice code in te voeren. 

We volgen hierbij de landelijke streefdatum van 1 januari 2025. 

 

Broedplaatsen en ateliers 
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Door de grote druk op de vastgoedmarkt staat ook de huisvesting van kunstenaars, makers, creatieven en 

andere maatschappelijke initiatieven onder druk. Samen met de andere afdelingen, vertegenwoordigd in de 

interne werkgroep broedplaatsen, werken we de Aanpak Broedplaatsen uit tot concrete voorstellen hoe de 

'ijzeren voorraad' (aanbod huisvesting, tijdelijk of vast) op peil te houden. De atelierpanden in de binnenstad 

hebben hierbij in het bijzonder onze aandacht. Samen met de wooncorporaties en huurdersvereniging van 

kunstenaars zijn we in gesprek hoe we de atelierfunctie in de gemeente kunnen borgen. We verwachten 

aankomend najaar met concrete voorstellen te komen.  

 

Effecten corona 

De culturele sector is zich aan het herpakken sinds de grootste coronagolven voorbij zijn. Mede door onze 

steunpakketten zijn er geen culturele instellingen omgevallen, maar de gevolgen zijn nog overal te merken. 

 

Er is sprake van langdurige effecten zoals tekorten op de culturele arbeidsmarkt en een hoge werkdruk door 

het continu aanpassen op de situatie. In 2022 zijn de bezoekersaantallen langzaam aan het terugveren, maar ze 

zijn nog lang niet op het niveau van 2019. Daarbij zien we dat kaartverkoop van voorstellingen en concerten 

enorm achterblijft. Het is moeilijk te voorspellen welke effecten blijvend zijn en welke tijdelijk zijn.   

 

Samenwerking overheden 

We blijven in 2023 met de sector, Kunstraad, provincie en Rijk in gesprek over herstel na corona en de aanloop 

naar de nieuwe cultuurnota 2025-2028.  Het Rijk besluit waarschijnlijk om de landelijke beleidsperiode 2021-

2024 met vier jaar te verlengen, waardoor de landelijke meerjarige subsidies qua bedragen en instellingen op 

slot zitten. Dit gaat in de periode vanaf 2025 zorgen voor meer druk op het lokale cultuurbudget, als we het 

huidige aanbod op hetzelfde niveau willen houden.   

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Culturele infrastructuur 

• Een breed en divers aanbod van 

(laagdrempelige) culturele en kunstzinnige 

activiteiten en faciliteiten, waar iedereen, jong 

en oud, arm en rijk aan kan meedoen. 

• Voorleggen van een investeringsvoorstel voor een 

nieuw muziekcentrum als opvolger van De Oosterpoort 

in het Spoorkwartier (stationsgebied zuid) in 2030; 

• Contracteren van aannemer middels aanbesteding voor 

de nieuwbouw VRIJDAG en starten sloop en uitvoering; 

• Tijdelijk herhuisvesten in de Studio Akkerstraat van 

(een deel) VRIJDAG tijdens de bouwwerkzaamheden; 

• Aanbieden van een financiële verkenning en 

voorleggen van een voorkeursscenario voor de 

noodzakelijke en gewenste aanpassingen voor 

programma en vastgoed van MartiniPlaza op de lange 

termijn (uitwerking visie); 

• De stad kent een complete culturele keten in 

meerdere disciplines, biedt ruimte aan 

vernieuwingen die een aanvulling vormen op 

dit aanbod en heeft oog voor het bestaande 

culturele erfgoed. 

• Via de cultuurnota ondersteunen we culturele 

organisaties (Kunst en Erfgoed) die samen een zo 

volledig mogelijke culturele keten vormen; 

• Samen met de provincie Groningen bieden we 

aanvullende ondersteuning aan Cultuurpijlers. Hun 

functie verplicht hen een goed voorbeeld te zijn van 

artistieke kwaliteit, samenwerking, goede 

bedrijfsvoering en het stimuleren van de zichtbaarheid 

van kunst en cultuur in de gemeente; 
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• We stimuleren de zichtbaarheid van de geschiedenis en 

verhalen van Groningen door te investeren in de 

ontwikkeling van Museum aan de A; 

• Met het resterende budget uit de 

coronasteunmiddelen voor cultuur dragen we bij aan 

de bestendigheid en het herstel van de culturele 

sector, zodat we een aantrekkelijk, divers en compleet 

cultureel aanbod kunnen blijven garanderen. 

• De sector heeft een sterke basis, met gezonde 

arbeidsrelaties, goede organisatiestructuren 

en onafhankelijk toezicht, aan de hand van de 

landelijke codes voor Cultural Governance en 

Fair Practice. 

• Uitwerken van het onderzoeksrapport Fair Practice dat 

verscheen in 2022. Samen met provincie en de 

culturele sector werken we instrumenten uit om de 

code verder te implementeren; 

• Gesprek aangaan met andere overheden, culturele 

instellingen en overige stakeholders over implicaties, 

kansen en bedreigingen; 

• Instrumenten ontwikkelen in samenspraak met de 

provincie Groningen ter ondersteuning invoering Fair 

Practice Code en fair pay (financieel en inhoudelijk). 

• Talentvolle kunstenaars kunnen zich 

ontwikkelen en presenteren binnen de 

complete keten van talentontwikkeling in 

meerdere disciplines in onze stad én in het 

gehele Noorden. 

• Stimuleren samenwerking in netwerk talent onder 

coördinatie van cultuurpijler talent om kansen voor en 

zichtbaarheid van talent te vergroten; 

• Ondersteunen van LAB-Groningen, zij maken 

leerroutes ondernemerschap voor jonge makers in de 

culturele en creatieve sector; 

• Continueren van de bewezen talentregeling voor 

nieuwe lichting culturele makers; 

• Onderzoeken mogelijkheden broedplaats talent. 

• Een toekomstbestendige evenementenlocatie 

voor grootschalige concerten. 

• Afronding van het fysiek en organisatorisch gereed 

maken van het evenemententerrein Stadspark voor 

evenementen uit het topsegment; 

• Gefaseerd openstellen van het terrein voor het publiek 

als integraal onderdeel van het Stadspark. 

• We bieden ruimte aan evenementen en we 

vergroten het maatschappelijk en economisch 

rendement van evenementen.  

• Verkennen van mogelijkheden voor (tijdelijke) 

evenemententerreinen om ruimte te creëren voor 

evenementen en evenementen te spreiden; 

• Samenwerken met ROC’s, de evenementensector en 

lokale ondernemers uit andere sectoren ter 

bevordering van lokale werkgelegenheid in horeca, 

beveiliging, techniek en kunst & multimedia design bij 

(grootschalige) evenementen; 

 

 

• We vinden de balans tussen levendigheid en 

leefbaarheid door ervaren overlast van 

evenementen zoveel mogelijk te beperken. 

• Herijken van de (ruimtelijke) kaders voor grote en 

middelgrote evenementen en voor de 

vergunningverlening; 

• Onderzoeken nieuwe organisatorische vorm voor 

Koningsdag ter bevordering van de kwalitatieve 

programmering en beheersbaarheid; 

• Na vaststelling van het nieuwe evenementenbeleid 

vertalen we ambities naar procedures, voorschriften en 

afspraken rond evenementen in Groningen in een 

nieuwe Nota vergunningen evenementen; 

• Verder onderzoeken van nieuwe technieken en 

geluidsbeperkende maatregelen zowel in de 
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ontwikkeling van het evenemententerrein Stadspark 

als bij de vergunningsvoorwaarden; 

• Verkennen van maatregelen, gekoppeld aan het 

nieuwe evenementenbeleid, met het doel op zo 

duurzaam mogelijk en ecologisch verantwoorde 

evenementen. 

Cultuur beleven 

• Meer kinderen kunnen hun (creatieve en/of 

kunstzinnige) talenten ontdekken en 

ontwikkelen door een goed en passend 

cultuuraanbod binnen het onderwijs; 

• Er is een goed cultuuraanbod voor het 

onderwijs. 

• Continueren van projecten in i.h.k.v. het Nationaal 

Programma Onderwijs. Hier valt een uitbreiding van 

het cultuurmenu onder en een specifieke opleiding om 

meer kunstvakdocenten voor de klas te krijgen; 

• Meer passend aanbod ontwikkelen, o.a. door 

samenwerking tussen podiuminstellingen in de 

Kunstwerf; 

• Continueren van de regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit; 

• Onderzoeken van de mogelijkheid het Lokaal Akkoord 

Meer Muziek in de Klas om te zetten naar een 

cultuurconvenant; 

• Naast het blijven investeren in de CJP-pas voor het 

voortgezet onderwijs, investeren we in de MBO card 

voor middelbaar beroepsonderwijs. 

• Meer inwoners komen op een laagdrempelige 

wijze in aanraking met cultuur door (onder 

andere) de aanwezigheid van een tijdelijk of 

permanent aanbod van kunst en erfgoed in de 

openbare ruimte; 

• Inwoners worden gestimuleerd om kunst en 

cultuur te bezoeken of zelf aan kunst en 

cultuur te doen. 

• Toevoegen van kunst in de openbare ruimte in stads/ 

gebiedsontwikkeling waar relevant (o.a. Suikerzijde, 

Stadshavens) in samenwerking met Stadsontwikkeling 

en Kunstpunt Groningen; 

• Ontwikkeling van monument ter herdenking van het 

slavernijverleden; 

• Faciliteren en ondersteunen van de 6e editie van 'De 

wijk de Wereld', dit jaar in Lewenborg; 

• Onderzoeken of de inzet van cultuurcoaches kan 

worden uitgebreid in uren en/of wijken; 

• Continueren van het Volwassenenfonds cultuur en 

onderzoeken hoe we op andere wijzen de financiële 

drempel van het beoefenen van cultuur kunnen 

slechten. Waarbij we o.a. kijken of we de 

mogelijkheden van de Stadjerspas kunnen uitbreiden; 

• We hebben de focus op inclusie en diversiteit in het 

aanbod en de interne bedrijfsvoering van de 

instellingen. Dit onderwerp komt aan bod in de 

jaarlijkse gesprekken met de instellingen; 

• Organiseren van de dag voor de amateurkunst in de 

Oosterpoort, waarbij kennis wordt uitgewisseld en 

mogelijkheid is tot presenteren van de verenigingen; 

• We continueren het Cofinancieringsfonds waarmee 

we culturele activiteiten stimuleren die inspelen op 

maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, 

zorg en sociale cohesie. Daarnaast kunnen uit deze 

regeling culturele activiteiten in de openbare ruime 

ondersteund worden die een bijdrage leveren aan 

gebiedsontwikkeling en het vergroten van het 

publieksbereik van de culturele sector. 

 

Prestatie indicatoren 
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Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd 

2022 

Beoogd  

2023 

% Inwoners dat aangeeft dat het cultuuraanbod passend is bij de eigen behoeften of wensen 

• Volwassenen (18 jaar e.o.) - - Toename - 

• Jongeren (o.b.v. jongeren panel) - - Toename - 

Aantal cultuurinstellingen dat kan worden aangemerkt als: 

• Bestuurlijk competent (op basis van criteria: 

‘good governance’, ‘fair practice’ en ‘code 

culturele diversiteit’) 

- - Toename 25 

• Financieel gezond en weerbaar (op basis van 

criteria: ‘prognose’ sluitende exploitatie en 

voldoende weerstandsvermogen) 

32 32 Toename 35 

Aantal bezoekers: 

• SPOT 88.245          67.548 Toename 270.000* 

• Groninger Museum          16.167        153.823 Toename 175.000* 

• Forum 1.621.378     1.565.510 Gelijk aan 

2021 

1.500.000* 

• Aantal (geluids)meldingen over evenementen in 

de openbare ruimte 

1 158 gelijk 

niveau ten 

opzichte 

van 2018 

beperkt 

hoger 

niveau ten 

opzichte van 

2019* 

Aantal personen dat deelneemt aan/ lid is van: 

• Cultuurhopper 787            1.113 Toename 1.200 

• Activiteiten/ cursussen VRIJDAG 9.984 12.958 Toename 13.000 

• Bibliotheek 49.894          48.951 Toename 48.000 

Aantal professionele talentontwikkelingstrajecten 5 5 Continueren 5 

*In 2018 hebben we voor het eerst onderzoek gedaan naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en waardering van 

bewoners, met de inzet dit tweejaarlijks te doen. Vanwege corona hebben we dit niet uitgevoerd in 2020. Dit onderzoek 

vindt pas opnieuw plaats in het najaar van 2022. In 2023 wordt er geen onderzoek gedaan. 

*Het voorspellen van bezoekersaantallen is risicovol, want zowel vraag als aanbod zijn na de pandemie nog grillig.  

 

 

Toelichting prestatie indicatoren 

Aantal cultuurinstellingen dat kan worden aangemerkt als 

Het implementeren van de verschillende codes heeft veel aandacht in de voortgangsgesprekken met de instellingen. Naar 

aanleiding van het onderzoeksrapport over Fair Practice wordt hier op instellingsniveau verder over gesproken. Door de 

coronasteun maatregelen zijn de meeste instellingen financieel gezien redelijk overeind gebleven. Van de gesubsidieerde 

instellingen hebben het Grand Theatre en het Groninger Museum nog een vrij laag eigen vermogen. Het Grand heeft dit in 

2022 verhoogd met een lening bij Cultuur en Ondernemen, het Groninger Museum verwacht met twee A-tentoonstellingen 

in 2023 haar eigen vermogen weer enigszins aan te kunnen vullen. Door een completere en internationalere 

programmering verwachten SPOT, Groninger Museum en Forum weer meer bezoekers te trekken.    

 

% Inwoners dat aangeeft dat het cultuuraanbod passend is bij de eigen behoeften of wensen  

In 2018 hebben we voor het eerst onderzoek gedaan naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en waardering van bewoners, 

met de inzet dit tweejaarlijks te doen. Vanwege corona hebben we dit niet uitgevoerd in 2020. Dit onderzoek vindt pas 

opnieuw plaats in het najaar van 2022. In 2023 wordt er geen onderzoek gedaan. 

 

Aantal bezoekers 
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Door een completere en internationalere programmering verwachten SPOT, Groninger Museum en Forum weer meer 

bezoekers te trekken. Het voorspellen van bezoekersaantallen blijft risicovol, want zowel vraag als aanbod zijn na de 

pandemie nog grillig.  

 

Aantal (geluids)meldingen over evenementen in de buitenruimte 

Verwacht wordt dat het aantal meldingen van (geluids)overlast beperkt zal toenemen. Dit wordt mede veroorzaakt door de 

laagdrempelige manier waarop een melding van overlast digitaal kan worden ingediend. Wij monitoren de ervaren overlast 

en streven er samen met organisatoren naar om het aantal meldingen zo laag mogelijk te houden. 

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• MartiniPlaza 

• Groninger archieven 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

Herijking visie Stadspark. Een Park voor de stad (2022) 

Kadernota 'Kunst en cultuur voor iedereen' 2021-2028 

Cultuurnota 'Kunst en cultuur voor iedereen' 2021-2024 

Toekomstdocument 'We the North' 2021-2024 

Nota evenementenvergunningen (2021) 

Nota lokale media-instellingen 2020-2023 

Verkenning nieuw muziekcentrum (2018) 

Strategisch evenementenbeleid (2014) 

Visie MartiniPlaza (2021) 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
03.5 Cultuur 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

03.5.1 Culturele infrastructuur 23.766 30.205 32.879 33.731 34.099 35.377 

03.5.2 Cultuur beleven 24.713 23.995 25.007 25.228 26.183 27.250 

 Totaal 48.479 54.200 57.886 58.958 60.282 62.626 

https://gemeente.groningen.nl/sites/groningen/files/2022-03/Stadspark-park-voor-de-stad.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/30-oktober/16:30/Kadernota-Cultuur-2021-2028-raadsvoorstel-18-9-2019/Gemeente-Groningen-kadernota-cultuur-gewijzigde-versie-2019-11-10.pdf
https://cultuurnotagroningen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Cultuurnota-Kunst-en-cultuur-voor-iedereen-2021-2024-Gemeente-Groningen.pdf
https://www.wethenorth.org/diversen/nieuwsberichten/nieuw-beleid-we-the/
https://gemeente.groningen.nl/evenementenbeleid-en-regels
https://gemeente.groningen.nl/file/omroepnota-2016-2019
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstel-Verkenning-nieuw-muziekcentrum-bijlage-1-en-2-cie-O-W-12-sept-2018.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Strategisch-evenementenbeleid-en-Beleidsregel-Vergunningen-Evenementen-B-V-oktober-2014.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Samenvatting-visie-MartiniPlaza.pdf
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 Baten       

03.5.1 Culturele infrastructuur 5.108 13.993 14.708 14.772 14.727 15.375 

03.5.2 Cultuur beleven 566 364 304 303 254 254 

 Totaal 5.674 14.357 15.012 15.074 14.981 15.629 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-42.805 -39.844 -42.875 -43.884 -45.301 -46.997 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 1.167 1.819 2.708 3.679 4.661 5.605 

 Totaal onttrekkingen 1.545 1.642 2.645 3.097 3.986 5.048 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -42.427 -40.020 -42.937 -44.466 -45.976 -47.554 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
03.5.1 Culturele infrastructuur Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 32.879 14.708 -18.171 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

1.033 0 -1.033 

Bestaand beleid 2023 31.846 14.708 -17.138 

Verschil ten opzichte van 2022 1.641 715 -926 

Toelichting op de lasten van 31,8 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Van de totale lasten heeft 16,2 miljoen euro betrekking op de Oosterpoort & Stadsschouwburg (SPOT). Dit 

betreft zowel de lasten voor de culturele activiteiten als de horeca- en de facilitaire lasten. Daarnaast gaat 14,3 

miljoen euro naar de culturele infrastructuur, subsidies in het kader van podiumkunsten en beeldende kunsten. 

Het betreft hier de lasten met betrekking tot culturele gebouwen, zoals het Groninger Forum, het Groninger 

Museum, Martiniplaza, Vrijdag, Grand Futura, Kunstwerf, Stadsschouwburg, Simplon en bijdragen voor onder 

andere het Noord Nederlands orkest en toneel, Noorderlicht, Vera, de Kunstraad, het Jonge Harten Festival en 

Noorderzon. Tot slot is voor de ontwikkeling van het nieuwe muziekcentrum Nieuwe Poort 0,5 miljoen euro 

opgenomen (plankosten) en voor de verlening van vergunningen van evenementen 0,9 miljoen euro.  

 

Toelichting op de baten van 14,7 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De baten hebben voor 10,0 miljoen euro betrekking op huur- en horecaopbrengsten Oosterpoort en 

Stadsschouwburg (SPOT). Tevens ontvangen we 0,4 miljoen aan opbrengsten vanuit evenementen en kermissen.  

Het resterende deel betreft voornamelijk de huurbedragen die we ontvangen van het Groninger Forum (2,1 

miljoen euro), het Groninger Museum (1,1 miljoen euro), Vrijdag (0,3 miljoen euro) en Kunstwerf (0,2 miljoen 

euro).  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 1,03 miljoen euro en zetten we in voor: 

- Volwassenenfonds voor sport en cultuur / armoedebeleid (225 duizend euro structureel binnen dit 

beleidsveld, in totaal 300 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Groene evenementen (100 duizend euro incidenteel) 

- Fair practice Code (350 duizend euro structureel) 

- Nieuwbouw Martiniplaza, voorbereidingskosten (250 duizend euro incidenteel) 

- Volksfeesten en evenementen (50 duizend euro structureel) 

- Overhead intensiveringen (58 duizend euro) 

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 
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Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

De lasten zijn ten opzichte van de geactualiseerde begroting 1,6 miljoen hoger. Dit verschil wordt voor 0,6 

miljoen euro verklaard door hogere kosten ingeleende personeel SPOT. Daarnaast hebben we in de begroting 

2023 voor de ontwikkeling van het nieuwe muziekcentrum Nieuwe Poort een bedrag van afgerond 0,3 miljoen 

euro extra opgenomen. De huisvestingslasten nemen met 0,5 miljoen euro toe door diverse kostenstijgingen 

(waaronder onderhoud, verzekeringen en energie) en exploitatiekosten behorende bij de verhuur van een nieuw 

pand. Tot slot hebben we in de begroting 2023 0,2 miljoen euro aan regulier accres opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 vallen de baten 0,7 miljoen euro hoger uit. Dit kent diverse 

oorzaken. Zo nemen de baten met 0,2 miljoen euro toe door de verhuur van een nieuw pand (inclusief 

doorberekende faciliteiten) en verwachten we 0,3 miljoen euro aan meer opbrengsten 

pop/muziekprogrammering (kaartverkoop en horeca). 

 

03.5.2 Cultureel beleven Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 25.007 304 -24.703 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

572 0 -572 

Bestaand beleid 2023 24.435 304 -24.131 

Verschil ten opzichte van 2022 440 -61 -501 

Toelichting op de lasten van 24,4 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Van de lasten heeft 9,9 miljoen euro betrekking op het Groninger Forum. Daarnaast is 3,4 miljoen euro begroot 

voor Stichting Vrijdag, 2,5 miljoen euro voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger 

Archieven, 2,3 miljoen euro voor een bijdrage in de kapitaallasten van Martiniplaza, 1,1 miljoen euro voor het 

Kunstpunt Groningen en 0,7 miljoen euro voor Het Clockhuys/CKC Haren.  

Ook is in de begroting een bedrag van 0,8 miljoen euro opgenomen voor de uitvoeringskosten culturele 

voorzieningen. De overige bedragen, die optellen tot 3,7 miljoen euro, zijn begroot voor diverse andere musea, 

mediabeleid, cultuureducatie en amateurkunst. Waaronder gelden voor Eurosonic Noorderslag en Peter de 

Grote Festival. 

 

Toelichting op de baten van 0,3 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De baten betreffen met name de bijdragen die we voor cursussen ontvangen (muziekscholing en beelden kunst- 

en theatercursussen). 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen per saldo 572 duizend euro en zetten we in voor: 

- Woonzorgvisie (23 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, totaal 610 duizend euro verdeeld over 

meerdere beleidsvelden 

- Sociaal gebiedsontwikkelaars (22 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, totaal 393 duizend euro 

verdeeld over meerdere beleidsvelden 

- Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein (6 duizend euro binnen dit beleidsveld, in 

totaal 790 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden). Deze lasten worden incidenteel gedekt uit 

Rijksmiddelen (POK). 

- Cultuur in de wijk / de wijk de wereld (150 duizend euro structureel) 

- Monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij (150 duizend euro incidenteel) 

- Bewegende stad (6 duizend euro structureel binnen dit beleidsveld, in totaal 150 duizend euro verdeeld 

over meerdere beleidsvelden) 

- Verzelfstandiging CKC (220 duizend euro incidenteel) 

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 
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Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 vallen de lasten 0,4 miljoen euro hoger uit. De lasten zijn 

met name hoger door de toevoeging van het reguliere accres ad 0,6 miljoen euro. Daarnaast zijn de lasten voor 

Martiniplaza 0,2 miljoen euro hoger vanwege een toenemende onderhoudsbehoefte. Door een herijking van de 

interne kostenverdeling vallen de lasten 0,4 miljoen euro lager uit, waarmee per saldo het verschil op 0,4 miljoen 

euro komt. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Er zijn geen materiële verschillen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen 

opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 

2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Programma 4: Dienstverlening en bestuur 
In dit programma staat de dienstverlening aan onze inwoners en de ondersteuning van het bestuur en de 

organisatie centraal. Daarnaast worden de algemene inkomsten verantwoord zoals het gemeentefonds en 

belastingen, evenals de baten en de lasten van de bedrijfsvoering van de gemeente Groningen (overhead). Ook 

verantwoorden we in dit programma de financiën van wijkontwikkeling en wijkvernieuwing. Het hierbij 

behorende beleid is opgenomen in paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing. 

 

We zijn een organisatie die van ruimtelijk tot sociaal gebied bijna vierhonderd producten en diensten aanbiedt. 

We willen onze dienstverlening blijven verbeteren vanuit het perspectief van de inwoners en ondernemers. 

Het is onze ambitie om als één gemeente te communiceren. We blijven daarom inzetten op het verbeteren van 

de samenwerking tussen organisatieonderdelen en streven naar toegankelijke fysieke en digitale 

dienstverlening voor onze inwoners. We faciliteren zo optimaal mogelijk onze gemeentelijke taken. Het beleid 

voor onze bedrijfsvoering worden beschreven in paragraaf 9: Bedrijfsvoering. 

 

Deelprogramma's 

Het programma Bestuur en dienstverlening bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

• Dienstverlening 

• College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 

• Algemene inkomsten 

• Overhead en ondersteuning organisatie 

 

Begroting in één oogopslag 

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten en baten van de deelprogramma’s opgenomen voor de begroting 

2023. Ter vergelijking is ook de jaarschijf van de begroting 2022 opgenomen. 

Een toelichting op deze cijfers kunt u vinden in het onderdeel financiën opgenomen onder elk deelprogramma.  
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Deelprogramma 4.1: Dienstverlening 
Als gemeente zijn we voor een groot deel een dienstverlener voor onze inwoners en ondernemers. Ons streven 

is om de gemeentelijke dienstverlening zo duidelijk en toegankelijk mogelijk te leveren, met oog voor de 

menselijke maat. We proberen proactief te voldoen aan de informatiebehoeften van inwoners en stellen 

hierbij onze inwoner centraal. We zijn transparant en bereikbaar voor iedereen en staan open voor signalen uit 

de samenleving. 

 

Doelen Deelprogramma 4.1: Dienstverlening 

• We stellen onze inwoners en ondernemers centraal. We zijn er voor onze inwoner en ondernemer en 

richten onze dienstverlening in vanuit hun perspectief; 

• Onze inwoners en ondernemers ervaren één gemeente. We spreken met één mond en houden oog voor 

de menselijke maat; 

• Informatie en gegevens inzichtelijk op één centrale plek. Voor goed contact tussen inwoner en gemeente 

zijn de actuele behoeften en de juiste beschikbare informatie van groot belang. Op deze manier hoeven 

inwoners maar één keer hun verhaal te doen, ongeacht wie ze spreken; 

• Het contact is kanaalonafhankelijk. De inwoner of ondernemer kiest het gewenste contactkanaal, waarbij 

deze kanalen allemaal naadloos op elkaar zijn aangesloten. We schrijven in duidelijke taal en voldoen aan 

wettelijke toegankelijkheidseisen;  

• Digitaal waar kan, fysiek waar nodig. Wij zorgen voor een optimale digitale dienstverlening waar men snel 

en goed geholpen wordt. Wij zijn er daarbij als gemeente voor al onze inwoners: De fysieke 

dienstverlening blijft vindbaar en beschikbaar; 

• Proactief en Preventief. Vanuit onze functie als dienstverlener willen we niet alleen reageren op de vraag 

van buiten, maar ook proactief zijn in onze hulp aan inwoners die daar recht op hebben.  
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Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Effect indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd  

2022 

Beoogd  

2023 

Waardering inwoners algehele gemeentelijke 

dienstverlening. 

7,0 6,9 7,0 7,0 

 

Beleidsvelden 

Deelprogramma Dienstverlening bestaat uit het volgende beleidsveld: 

Dienstverlening 

Dienstverlening gaat over alle producten en diensten die de gemeente verleent aan onze inwoners en 

ondernemers. Niet alleen uitvoerende taken zoals burgerzaken of de website, maar ook de algehele regie op 

de dienstverlening. Het gaat daarbij ook over de relatie die wij met onze inwoners en ondernemers beogen. 

Hoe we dit zien, hebben we dan ook uitgewerkt in onze nieuwe visie op dienstverlening (2021), met als kern de 

zes principes van dienstverlening waar wij naar streven. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
Onze inwoners en ondernemers zien één gemeente en willen ook één gemeente ervaren. Tegelijkertijd zijn wij 

wel een organisatie die van ruimtelijk tot sociaal gebied bijna vierhonderd producten en diensten aanbiedt. 

Hierin is het dan ook onze missie om de dienstverlening van de gemeente Groningen te blijven aanbieden 

vanuit het perspectief van deze inwoner en ondernemer. De belangrijke taak die de komende jaren dan ook 

voor ons ligt is het integraal inrichten van onze dienstverlening. 

 

Hiervoor zijn we vanuit de visie op dienstverlening en de Groninger Digitale Ambities (beide 2021) in 2022 

gestart met de ontwikkeling van MijnGroningen, één digitaal inwonersplatform voor ál onze producten en 

diensten. MijnGroningen willen we in het voorjaar van 2023 openstellen voor inwoners, waarbij het aanbod 

van producten stap voor stap zal groeien. Het succesvol realiseren van dit wensbeeld doen we door concrete 

acties, zoals het verbeteren van de samenwerking tussen organisatieonderdelen, het investeren in de 

technische integratie en bouwen aan een toegankelijke en inclusieve inrichting van onze digitale 

dienstverlening. 

 

In brede zin willen we de wens van de inwoner prioriteit geven, zodat niet de systeemwereld van de gemeente, 

maar de leefwereld van de inwoner voorop staat. 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Regie op dienstverlening 

• Onze dienstverlening inrichten vanuit het 
perspectief van de inwoner en ondernemer; 

• Eén gemeente: voor de inwoner spreken 
met één mond (integraliteit). 

• Onze producten en diensten samen met onze inwoners 

verbeteren door middel van focusgroepen; 

• De eerste producten van MijnGroningen beschikbaar maken 

voor onze inwoners. 

Burgerzaken 
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• Onze dienstverlening toegankelijk en 
bereikbaar houden, zowel fysiek als digitaal; 

• In het klanttevredenheidsonderzoek willen 
we een 8 behalen; 

• Huidige niveau van de kwaliteit van de 
Basisregistratie personen handhaven en in 
2023 voldoen aan de wettelijke norm 
‘goed’;  

• Ook met de jaarlijkse zelfevaluatie van het 
reisdocumentenproces willen we de 
wettelijke score ‘goed’ halen. 

• Afgeven van paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten, 
rijbewijzen en overige persoonsdocumenten, uitvoeren 
werkzaamheden Burgerlijke stand en uitvoering Wet 
basisregistratie personen; 

• De organisatie van de verkiezing van de leden van de 
Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023; 

Website en nieuwsbrieven 

• Binnen- en buitenwereld aan elkaar blijven 

verbinden en aansluiten bij wensen en 

behoeften van inwoners. 

 

• Focus van gemeentelijke communicatie op de relevante 

onderwerpen waar het de meeste maatschappelijk impact 

heeft. Daarbij meer gebruik maken van data van 

Newsroom, onze websitemonitor en website-analyses, 

en andere onderzoeken (flitspeilingen, leefstijlclusters). De 

website passen we vervolgens continu aan de wensen van 

onze inwoners aan. 

Belastingen (Noordelijk Belastingkantoor) 

• Vanuit onze regierol het NBK laten 

uitgroeien tot een deskundige, 

betrouwbare en flexibele organisatie die 

haar werk tegen de laagst mogelijke 

maatschappelijke kosten uitvoert. 

• We zorgen ervoor dat het Noordelijk Belastingkantoor de 
prestatieafspraken over de dienstverlening nakomt en we 
bewaken de voortgang van de verbetermaatregelen en de 
informatievoorziening daarover. 

Klant Contact Centrum 

• Als gezicht van de gemeente de vragen van 
inwoners en ondernemers zo goed mogelijk 
beantwoorden; 

• Vanuit de signaleringsrol actief bijdragen 
aan het verbeteren van de dienstverlening. 

• Binnen de bestaande servicenormen bereikbaar zijn voor 
vragen en melding van inwoners, ondernemers en derden 
via de telefoon, social media, webcare en de post; 

• Actief beheren van uniforme en zuivere informatie voor 
eenduidige informatievoorziening (kennismanagement); 

• Signalen van inwoners over problemen aan de voorkant 
analyseren en op de juiste plek agenderen. 

 

Prestatie indicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2020 

Behaald 

2021 

Beoogd  

2022 

Beoogd 

2023 

Klanttevredenheid publieksbalie Harm 

Buiterplein. 

8 8,0 8 8 

Klanttevredenheid publieksbalie Kreupelstraat. 8,5 8,3 8 8 

Klanttevredenheid publieksbalie Haren. 8 7,9 8 8 

Klanttevredenheid Website. 7,1 7,1 7,5 7,5 

Klanttevredenheid telefoonnummer 14 050. 7,1 7,3 7,5 7,5 

% Terugbellen binnen 1 werkdag. 73% 73% 80% 80% 

% Terugbellen binnen 2 werkdagen. 83% 82% 100% 80% 

Gemiddelde wachttijd balie (op afspraak) norm: 5 

min. 

5:46 - Maximaal 5 

min 

Maximaal 5 

min 

Gemiddelde wachttijd balie (vrije inloop) norm: 

15 min. 

5:28 - Maximaal 15 

min 

Maximaal 15 

min 

 

Toelichting prestatie indicatoren 
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% Terugbellen binnen 2 werkdagen: De norm om 80% binnen 48 uur terug te bellen is niet altijd mogelijk. Dit verklaart ook 

de tevredenheid van een 7,3 op het 14050 nummer. Bij Stadstoezicht mag bijvoorbeeld alleen de handhaver van het 

incident zelf terugbellen, waarbij de termijn al snel wordt overschreden. Ook voor andere afdelingen is het binnen 2 

werkdagen terugbellen niet altijd mogelijk om te realiseren. De Directie Publieke Dienstverlening heeft met het KCC een 

signaleringsfunctie binnen de organisatie met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening. Afdelingen worden waar 

nodig door het KCC gewezen op het niet tijdig terugbellen van de terugbelverzoeken. We zien dat de verbetering in houding 

en gedrag een cultuurverandering vereist. We constateren hierin dan ook dat de laatste 20% het meest ingewikkeld is.  

 

Gemiddelde wachttijd balie (op afspraak norm 5 min en vrije inloop norm 15 min): In verband met technische problemen 

zijn de cijfers voor 2021 niet meer te achterhalen.  

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• GR Noordelijk Belastingkantoor 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

Visie op Dienstverlening  

Groninger Digitale Agenda 

 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
04.1 Dienstverlening 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

04.1.1 Dienstverlening 14.793 14.881 14.379 14.344 14.873 15.542 

 Totaal 14.793 14.881 14.379 14.344 14.873 15.542 

 Baten       

04.1.1 Dienstverlening 3.879 3.646 3.108 3.713 3.783 3.932 

 Totaal 3.879 3.646 3.108 3.713 3.783 3.932 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-10.913 -11.235 -11.271 -10.631 -11.090 -11.610 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen       

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-1a-Visie-op-Dienstverlening-Principes-van-Dienstverlening-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-1-Groninger-Digitale-Ambitie.pdf
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 Totaal onttrekkingen       

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -10.914 -11.235 -11.271 -10.631 -11.090 -11.610 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
Beleidsveld 4.1.1 Publieke dienstverlening Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 14.379 3.108 -11.271 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

503 0 -503 

Bestaand beleid 2023 13.876 3.108 -10.768 

Verschil ten opzichte van 2022 -1.005 -538 -467 

Toelichting op de lasten  (bestaand beleid 2023) 

De lasten voor de uitgifte van diverse leges burgerzaken, zoals reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties, zijn 

begroot op 2,9 miljoen euro. Voor de uitvoering van de dienstverlening van de diverse belastingen verwachten 

wij 3,7 miljoen euro uit te geven. De lasten van de publieke dienstverlening voor het uitvoeren van algemene 

burgerzaken zijn begroot op 3,9 miljoen euro, dit is inclusief 1,0 miljoen voor het organiseren van de provinciale 

Statenverkiezingen in 2023. Voor de ICT-ondersteuning, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van 

publieke dienstverlening verwachten we 0,6 miljoen euro aan lasten. De lasten voor het uitvoeren van het klant 

contact centrum bedragen 2,8 miljoen.   

 

Toelichting op de baten  (bestaand beleid 2023) 
We verwachten 2,7 miljoen euro aan inkomsten te ontvangen voor diverse leges Burgerzaken, zoals 

reisdocumenten, rijbewijzen en Naturalisaties. Verder hebben we 0,3 miljoen euro begroot aan baten voor 

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en verwachten we 0,1 miljoen euro aan overige opbrengsten.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen en dekkingsbronnen bedragen per saldo 503 duizend euro en zetten we in voor: 

- Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken (384 duizend euro incidenteel binnen dit beleidsveld, 

totaal 462 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden) 

- Realisatie samenhangende objectenregistratie (46 duizend euro incidenteel binnen dit beleidsveld, totaal 

250 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden  

- Taakstelling Publieke dienstverlening (73 duizend euro structureel) 

 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering en dekkingsbron opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 
Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de lasten 1 miljoen euro lager begroot.   

 

Dit wordt met name veroorzaakt doordat we op basis van actuele prognoses een lagere afgifte van leges 

Burgerzaken, voornamelijk reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties, verwachten. In verband met een lagere 

afgifte worden er ook minder rijksleges, 263 duizend euro, aan het rijk afgedragen. De personele capaciteit is 

eveneens aangepast op de lagere afgifte en dat levert 145 duizend euro minder lasten op.  

 

Daarnaast is 2022 het laatste jaar van het meerjarig project Virtueel Groningen en daarom loopt de begroting in 

2023 terug met 220 duizend euro. Het extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt in 2023 

teruggeraamd met 215 duizend euro. Voor het onderhoud en licenties van softwareapplicaties Publieke 

Dienstverlening verwachten we 114 duizend euro minder uit te geven in verband met het gebruik van minder of 

andere applicaties. De overige verschillen tellen op tot 248 duizend euro minder lasten. 
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Anderzijds stijgen de lasten met 200 duizend euro doordat de afgelopen jaren het aantal bezwaarschriften tegen 

de WOZ afkomstig van no-cure/ no-pay bureau sterk toegenomen is en daarmee eveneens de uitgekeerde 

proceskostenvergoedingen.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 
Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de baten 538 duizend euro lager begroot.  

 

Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat er door een lagere afgifte van leges Burgerzaken, 

voornamelijk reisdocumenten en naturalisaties, ook minder leges worden ontvangen. Dit betreft 246 duidend 

euro aan gemeente leges en 263 duizend euro aan rijksleges. De overige verschillen op tot 29 duizend euro 

minder baten.  

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 
In het deelprogramma College, Raad, Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing richten we ons op de partners die 

College en Raad ondersteunen (zoals de griffie en de ombudsman). Begrotingsposten die nog niet direct aan 

een beleidsveld (kunnen) worden overgeheveld, worden eerst op ook in dit deelprogramma begroot 

(concernstelposten). Daarnaast verantwoorden we in dit programma de financiën van Wijkontwikkeling en 

Wijkvernieuwing. De doelstellingen en het uitvoeringsprogramma van Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing is 

opgenomen in Paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing.  

 

De griffie heeft tot doel de raad zo goed mogelijk te ondersteunen bij zijn werk. Naast de logistiek gaat het 

daarbij ook om de procesinhoudelijke ondersteuning. De griffie levert een actieve bijdrage aan de wijze waarop 

de raad functioneert en kan meebewegen met diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Nu de griffie 

formatief op sterkte is, wil de griffie de raad nog beter ondersteunen en verschillende ontwikkelingen in 

beweging zetten: met de verhuizing terug naar het stadhuis is het mogelijk om de Politieke Woensdag nog 

meer inhoud te geven door de inwoners van de gemeente meer in contact te laten treden met hun 

volksvertegenwoordigers. Ook het vergroten van kennis van de raadsleden op diverse gebieden zal ter hand 

worden genomen in 2023. Samen met de organisatie zullen onderwerpen als de grondexploitaties, financiële 

positie van de gemeente en participatie voor de raad worden uitgediept.    

 

Doelen Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 

• De in 2022 nieuw gekozen raad bevat veel nieuwe raadsleden en om hen zo goed mogelijk te 

ondersteunen, is nabijheid van de griffie in het stadhuis dringend gewenst. In 2023 is het eindelijk zo dat 

de griffie in het stadhuis zijn werkplek heeft en dat maakt het contact tussen raadsleden en 

griffiemedewerkers een stuk gemakkelijker. Vanuit de griffie wordt ernaar gestreefd de raad nog beter en 

sneller te ondersteunen, zowel bij praktische zaken als meer inhoudelijk. 

• Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) werkt op basis van het coalitieakkoord en hanteert 

een bestuursstijl die ruimte geeft aan inbreng, wijziging, verbetering en coproductie met 

belangenorganisaties, bewoners, deskundigen, ondernemers;  
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• De ombudsman behandelt ter uitvoering van de opdracht van de raad, als externe instantie klachten van 

burgers over gedragingen van de gemeente, maar ook klachten die betrekking hebben op stichting WIJ, de 

GGD, Beschermd Wonen en Opvang en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), voor zover het de inwoners 

van de gemeente Groningen betreft. De grondslag daarvoor ligt in hoofdstuk 9 van de Algemene wet 

bestuursrecht. De gedragingen van de verschillende organisaties worden getoetst aan de normen van 

behoorlijkheid. De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en heeft oog en oor voor de burgers die er 

met de betreffende organisatie niet uitkomen.  

• De doelen van Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing zijn te vinden in Paragraaf 1. We onderscheiden 

zeven gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West, Haren en Ten Boer. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

De effect indicatoren meten de mate waarin het lukt om de geformuleerde doelen te realiseren. Er zijn binnen 

dit deelprogramma geen effect indicatoren opgenomen.  

 

Beleidsvelden 

Deelprogramma College, Raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing bestaat uit de volgende beleidsvelden: 

 

College, gemeenteraad en griffie 

In dit beleidsveld College, Raad en griffie richten we ons op het ondersteunen van College en Raad.  

 

Wijkontwikkeling 

In dit beleidsveld verantwoorden we de financiën van Wijkontwikkeling. De doelstellingen en het 

uitvoeringsprogramma van Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing is opgenomen in Paragraaf 1: 

Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing.  

 

Wijkvernieuwing 

In dit beleidsveld verantwoorden we de financiën van Wijkvernieuwing. De doelstellingen en het 

uitvoeringsprogramma van Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing is opgenomen in Paragraaf 1: 

Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing.  

 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
 

In 2022 is de nieuwe raad van start gegaan en is samen met de gemeentelijke organisatie een uitgebreid 

introductieprogramma aan de raad aangeboden. Voor de zomer is er vanwege de renovatie van het stadhuis 

nog op diverse plekken vergaderd, is er afscheid genomen van de oude raad, is er een nieuwe raad 

geïnstalleerd en ook een nieuw college van B&W. Diverse commissies zijn benoemd en van start gegaan, zoals 

de agendacommissie en het audit committee. De raadsleden en fractiewoordvoerders hebben laptops, iPads 

dan wel iPhones tot hun beschikking gekregen.  

 

In de eerste helft van 2022 heeft eenzelfde aantal mensen zich tot de ombudsman gewend als in de eerste 

helft van 2021. Wel stelde daarvan een kleiner aantal een kwestie over de gemeente Groningen aan de orde. 

Over het Noordelijk Belastingkantoor en WIJ was een stijging waarneembaar, evenals over organisaties 

waarvoor ombudsman Groningen niet bevoegd is (zoals Belastingdienst, politie, andere gemeenten). Deze 
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laatsten, die iets minder dan de helft van het totale aantal uitmaakten, zijn zo goed mogelijk verwezen naar de 

juiste instantie.  

Begin augustus is het bureau van de ombudsman verhuisd naar een nieuwe locatie. Daardoor kan nu weer op 

de eigen locatie spreekuur gehouden worden.     

 

De voortgang lopende jaar en relevante ontwikkeling van Wijkvernieuwing en Wijkontwikkeling staat 

omschreven in Paragraaf 1: Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing:  

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

College, Gemeenteraad en Griffie 

Verdere implementatie van de werkwijzen 

van de raad en ondersteunende (digitale) 

systemen. 

• Adequate, proactieve ondersteuning en advisering 
organiseren van de betreffende vakcommissies, 
verordeningen voorbereiden. 

Een professioneel ondersteunde, goed 

geïnformeerde raad en fracties die in staat 

zijn hun werkzaamheden uit te voeren.  

• (Door)ontwikkelen en verbeteren van de werkprocessen, -
methoden (Raadsinformatiesysteem) en 
griffievaardigheden m.b.v. opleiding en specialisatie.  

Ombudsman 

Herstel van het vertrouwen van de burger in 

de betreffende organisaties is een belangrijk 

doel. De inzet van de ombudsman 

(interventie) is er daarom op gericht dat de 

burger zich gehoord voelt naar aanleiding van 

zijn klacht of probleem (uiting van onvrede). 

En vervolgens dat het probleem wordt 

opgelost, er contact wordt gelegd of hersteld 

of een antwoord op de vraag wordt verkregen 

als dat bij de betrokken organisatie niet is 

gelukt.  

 

Het kan ook betekenen dat de gang van zaken 

door de ombudsman onderzocht wordt. De 

uitkomst van het onderzoek kan vergezeld 

gaan van een oordeel, advies of aanbeveling. 

Waarbij een ander belangrijk doel is dat de 

organisatie kan leren van de aangebrachte en 

behandelde zaken.  

• Mensen te woord staan (mondeling of schriftelijk) die zich 

tot de ombudsman richten; 

• Verwijzen naar de juiste instantie als de ombudsman niet 

bevoegd is; 

• Interveniëren bij vastgelopen contact of 

spoedeisende/urgente kwesties; 

• Onderzoeken naar aanleiding van uitingen van onvrede: 

• Informeren van de betrokken organisatie en de verzoeker 

hierover; 

• Rapporteren aan gemeenteraad, betrokken organisatie en 

burgers; 

• Bijhouden van de website met recent afgeronde 

onderzoeken en interventies. 

 

 

Prestatie indicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

 

Prestatie indicator(en) Behaald 

2021 

Behaald 

2022 

Beoogd 

2023 

Beoogd  

2024 

 Zie 

jaarverslag 

ombudsman 

2021 

Wordt 

vermeld in 

jaarverslag 

Geen 

doelstelling/a

fhankelijk van 

instroom 

Geen 

doelstelling/afhankelijk van 

instroom 



148 
 

ombudsman 

2021 

 

Toelichting prestatie indicatoren 

Ombudsman: Over de inhoud en de aantallen binnengekomen klachten en behandelde dossiers rapporteert de 

ombudsman jaarlijks (artikel 81u Gemeentewet) aan de gemeenteraad. Zie daarvoor de jaarverslagen.  

De ombudsman streeft geen aantallen na, vandaar dat er geen prestatie indicator is opgenomen. De instroom 

is afhankelijk van het handelen van de gemeente, stichting WIJ, NBK, GGD, Beschermd Wonen & Opvang en 

van de inwoners en andere betrokkenen bij het handelen van deze organisaties.    

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

• Vereniging Groninger Gemeenten 

 

Relevante beleidsnota's 
Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

Naar nieuwe werk- en vergaderwijzen van de gemeenteraad, januari 2020 

Wijzigingen werkwijze raad, september 2020 

 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

04.2.1 College, gemeenteraad en 
griffie 

14.224 5.381 10.283 15.436 16.903 18.242 

04.2.2 Wijkontwikkeling 3.830 4.040 3.534 3.602 3.663 3.693 

04.2.3 Wijkvernieuwing 9.521 12.731 16.000 14.538 14.038 14.038 

 Totaal 27.574 22.152 29.817 33.576 34.603 35.972 

 Baten       

04.2.1 College, gemeenteraad en 
griffie 

2.969 1.500 2.620 2.240 2.240 2.240 

04.2.2 Wijkontwikkeling 117 100 100 100 100 100 

04.2.3 Wijkvernieuwing 11.374 8.275 7.730 6.650 6.650 6.650 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Naar-nieuwe-werk-en-vergaderwijzen-van-de-gemeenteraad-17223-2020-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstel-Wijzigingen-werkwijze-raad-1.pdf
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 Totaal 14.460 9.875 10.450 8.990 8.990 8.990 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-13.114 -12.277 -19.367 -24.586 -25.613 -26.982 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 8.013 11.953 24.109 40.040 53.039 12.807 

 Totaal onttrekkingen 67.249 15.566 17.146 17.383 8.584 18.690 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming 46.122 -8.664 -26.330 -47.243 -70.068 -21.099 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
4.2.1 College en Raad Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 10.283 2.620 -7.663 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

-2.623 1.120 3.743 

Bestaand beleid 2023 12.906 1.500 -11.406 

Verschil ten opzichte van 2022 7.525 0 -7.525 

Toelichting op de lasten van 12,9 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Dit beleidsveld bevat onder meer de begrote middelen voor de Raad en Griffie (3,1 miljoen euro). Ook zijn hier 

de lasten voor het College van B&W inclusief de ondersteuning begroot (2,5 miljoen euro). De inzet en 

ondersteuning van de ombudsman bedraagt 0,4 miljoen euro.  

Voor deelname aan diverse samenwerkingsverbanden is 1,4 miljoen euro beschikbaar. Voor 

organisatieontwikkeling en innovatie begroten we hier 1,4 miljoen euro en zetten we 0,8 miljoen euro in voor 

het Young Professional Programma.  

Om de effecten van de verzelfstandiging van de GGD op te vangen begroten we 0,5 miljoen euro. Overige 

organisatiekosten bedragen 0,4 miljoen euro. 

 

Een tweede deel van de begrote lasten betreft de zgn. concernposten. Dit zijn begrotingsposten die nog niet 

direct naar een beleidsveld kunnen worden overgeheveld. Deze worden eerst op dit beleidsveld begroot. 

Het saldo van de nog te realiseren bezuinigingen is -/- 4,37 miljoen euro (negatieve last).  

Verder zijn hier de lasten begroot in verband met de actualisatie van de nominale compensatie op basis van de 

augustusraming van het CPB (6,6 miljoen euro).  

Overige lasten tellen op tot een bedrag van 0,2 miljoen euro. 

 

Toelichting op de baten van 1,5 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

Aan nog te realiseren bezuinigingen is een taakstelling van 1,5 miljoen euro in de begroting opgenomen met 

betrekking tot het binnenhalen van subsidies.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

Intensiveringen 

De intensiveringen bedragen per saldo -/-2,4 miljoen euro en zetten we in voor: 

- een permanente vertegenwoordiging in Den Haag (100 duizend euro structureel) 

- de organisatie van het VNG-congres 2023 in Groningen (150 duizend euro incidenteel) 

- de uitbreiding van het college en ondersteuning (165 duizend euro) 

- duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers (542 duizend euro structureel) 

- compensatie van het tekort als gevolg van de stijgende kosten van ICT-voorzieningen (-/- 470 duizend euro 

structureel) 

- het schrappen van de taakstelling op de organisatorische inrichting (3 miljoen structureel); een deel hiervan 

lossen we op met het beschikbare budget voor weglek bij tarieven (1,11 miljoen euro structureel).  
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Dekkingsbronnen 

Om de opgaven in deze begroting te kunnen dekken houden we onder meer rekening met een deel van het 

verwachte rekeningresultaat 2022 (5 miljoen euro). 

Daarnaast zijn hier rijksmiddelen begroot ter dekking van opgaven op het gebied van armoede en schulden (1,12 

miljoen euro). 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Nominale compensatie, hogere lasten van 8,7 miljoen euro 

In de begroting 2023 is de nominale compensatie verwerkt in het financieel meerjarenbeeld. De hogere lasten 

ontstaan door de negatieve nacalculatie die in 2022 is verwerkt over eerdere jaren (2,1 miljoen euro). 

Daarnaast leidt de actualisatie van de nominale compensatie op basis van de augustusraming van het CPB tot 

een nadeel van ruim 6,6 miljoen euro vanaf 2023. 

 

Hervormingen, lagere lasten van 1,1 miljoen euro 

De lasten zijn op basis van eerdere besluitvorming door de raad met 1,1 miljoen euro verlaagd door een 

verlaging van het frictiebudget hervormingen met 543 duizend euro, een verlaging van het weglekbudget 

tarieven met 66 duizend euro en een verhoging van de taakstelling organisatorische inrichting met 500 duizend 

euro (negatieve last). 

 

Reservemutaties 

Het kabinet heeft aangegeven om nader te bezien of het wenselijk is om het accres van het Gemeentefonds 

stabieler te maken. Het kabinet heeft daarom het voorstel aan de VNG gedaan om het volumedeel van het accres 

voor 2022–2025 vast te zetten. De VNG heeft met dit voorstel ingestemd en het kabinet een aantal 

aandachtspunten meegegeven. Door deze afspraak kan onze behoedzaamheidsraming in het gemeentefonds 

vervallen. Voor 2023 gaat het om 7,1 miljoen euro, verantwoord als baten op deelprogramma 4.3. Via dit 

deelprogramma wordt dit bedrag gedoteerd aan de Algemene Bestemmingsreserve als buffer voor 

onzekerheden in de begroting. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

4.2.2 Wijkontwikkeling Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 3.534 100 -3.434 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

2.080 0 -2.080 

Bestaand beleid 2023 1.454 100 -1.354 

Verschil ten opzichte van 2022 -2.586 0 2.586 

Toelichting op de lasten van 1,5 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Deze lasten bestaan vooral uit de begrote personeelslasten van de afdeling Gebiedszaken.  

 

Toelichting op de baten (bestaand beleid 2023) 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 2,1 miljoen euro en zetten we in voor: 

- de uitvoering van de zeven gebiedsprogramma’s  (1,83 miljoen euro structureel) 

- democratische vernieuwing en participatie (250 duizend euro incidenteel) 

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 
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In de begroting 2022 waren incidenteel middelen opgenomen voor de uitvoering van de zeven 

gebiedsprogramma’s. In de begroting 2023 nemen we deze middelen niet meer op. Dit leidt binnen dit 

beleidsveld tot lagere lasten van 2,1 miljoen euro.  

Daarnaast leidt een verschuiving van bedrijfsvoeringslasten van het beleidsveld Wijkontwikkeling naar het 

beleidsveld Wijkvernieuwing tot lagere lasten van 0,5 miljoen euro. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

 

 

4.2.3 Wijkvernieuwing Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 16.000 7.730 -8.270 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

7.072 0 -7.072 

Bestaand beleid 2023 8.928 7.730 -1.198 

Verschil ten opzichte van 2022 -3.803 -545 3.258 

Toelichting op de lasten van 8,9 miljoen euro (bestaand beleid) 

De belangrijkste bestanddelen zijn: 

• inzet van middelen voor de aanpak van de wijkvernieuwing die beschikbaar zijn vanuit de Regiodeal 

(4,5 miljoen euro) 

• inzet van middelen voor het programma Versterken en vernieuwen (2,6 miljoen euro) 

• een structureel kapitaallastenbudget (700 duizend euro) 

• middelen voor de organisatie van het programma Wijkvernieuwing o.a. programmamanagement, 

ondersteuning in de vorm van een planeconoom/controller, onderzoekskosten en 

communicatiemiddelen (1,1 miljoen euro) 

 

Toelichting op de baten van 7,7 miljoen euro  (bestaand beleid 2023) 

De baten bestaan onder meer uit Regiodeal middelen (4,5 miljoen euro). Met het afsluiten van de Regiodeal 

hebben we aanvullende middelen van het Rijk ontvangen waarbij een co-financieringseis geldt ter hoogte van 

hetzelfde bedrag. 

Daarnaast is hier de lumpsum-bijdrage voor het programma Versterken en vernieuwen begroot (3,2 miljoen 

euro). Deze rijksbijdrage wordt onder meer ingezet voor begeleiding, sturing, proces- en planvorming bij het 

programma.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 7,1 miljoen euro en zetten we met name in voor de structurele aanpak van de 

wijkvernieuwing (5 miljoen euro structureel) en de uitbreiding naar meer wijkvernieuwingswijken (2 miljoen euro 

incidenteel). 

Daarnaast zetten we 72 duizend euro in voor het oplossen van een taakstelling op de rijksbijdrage voor de 

gemeentelijke werkzaamheden in het aardbevingsdossier.  

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

In de begroting 2022 was 4 miljoen euro incidenteel beschikbaar voor de vier wijkvernieuwingswijken de Wijert, 

Beijum, Indische Buurt-De Hoogte en Selwerd. In deze begroting zetten we aanvullend 5 miljoen euro structureel 

en 2 miljoen euro incidenteel in voor de wijkvernieuwing. 

Daarnaast was incidenteel het uitvoeringsbudget van 1,3 miljoen euro opgenomen voor de aanleg van het 

hoofdtracé van het warmtenet in Selwerd-West. In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op en 

leidt dit tot een lastendaling van 1,3 miljoen euro.  

Ook is de inzet van middelen voor het programma Versterken en vernieuwen aangepast aan het niveau van de 

rijksbijdrage voor het jaar 2023. Dit leidt tot hogere lasten van 0,7 miljoen euro.  
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Daarnaast leidt een verschuiving van bedrijfsvoeringslasten van het beleidsveld Wijkontwikkeling (inclusief 

kostenstijgingen, indexatie) naar het beleidsveld Wijkvernieuwing tot hogere lasten van per saldo 0,7 miljoen 

euro. 

Tot slot leiden kleinere effecten tot hogere lasten van per saldo 0,1 miljoen euro. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

In de begroting 2022 hebben we incidenteel de dekking opgenomen voor de aanleg van het hoofdtracé van het 

warmtenet in Selwerd-West (1,3 miljoen euro). Deze middelen keren niet terug in deze begroting. Dit leidt tot 

lagere baten van 1,3 miljoen euro.   

Daarnaast is de lumpsum-bijdrage voor het programma Versterken en vernieuwen geactualiseerd. Dit leidt tot 

hogere baten van 0,7 miljoen euro. 

 

 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 4.3: Algemene inkomsten en post onvoorzien 
In dit deelprogramma verantwoorden we de inkomsten zoals het gemeentefonds, de belastingen, de rente 

reserves, dividenden en post onvoorzien. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor gemeenten. 

De ontwikkeling van het gemeentefonds bepaalt in belangrijke mate onze financiële ruimte. Gemeenten 

kunnen zelfstandig beleid voeren met het geld dat het Rijk beschikbaar stelt uit het gemeentefonds. 

Gemeenten moeten echter wel de hen wettelijk opgedragen taken bekostigen met het geld dat zij uit het 

gemeentefonds ontvangen.  

 

Doelen Deelprogramma 4.3: Algemene inkomsten en post onvoorzien 

• We begroten onze onroerend zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, overige belastingen, het saldo van 

de financieringsfunctie, het gemeentefonds, de rente van reserves van voldoende omvang en de 

dividenden zo zorgvuldig mogelijk. 

 

Effectindicatoren 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

Er zijn binnen dit deelprogramma geen effect indicatoren opgenomen. Indicatoren die betrekking hebben op 

bedrijfsvoering zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
In dit deelprogramma is het overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen conform het BBV:  
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Baten 
Rekening 

2021 
2022 2023 2024 2025 2026 

Onroerend zaakbelasting 95.306 97.941 105.587 110.288 115.012 119.600 

Roerende zaakbelasting 134 132 137 142 147 152 

Hondenbelasting 1.217 0 0 0 0 0 

Logiesbelasting 544 2.274 2.474 2.474 2.474. 2.474 

Reclamebelasting 0 0 0 500 500 500 

Treasury 10.847 8.637 6.955 6.214 5.728 4.593 

Gemeentefonds 618.382 601.308 668.781 699.192 731.992 699.581 

Dividenden 1.553 1.648 1.935 740 740 740 

Totaal baten 727.983 711.940 785.919 819.550 856.593 827.640 

 

 Lasten 
Rekening 

2021 
2022 2023 2024 2025 2026 

Compensatieregeling OZB 488 460 218 0 0 0 

Post Onvoorzien 0 123 179 185 192 198 

Kapitaallasten deelnemingen 138 108 112 112 112 112 

Diverse uitvoeringslasten 2.605 2.732 2.711 2.879 3.003 3.124 

Treasury 10.006 7.323 5.917 5.085 3.772 3.315 

Te betalen Vpb 0 0 0 0 0 0 

Totaal lasten 13.237 10.639 9.137 8.261 7.079 6.749 

 

Saldo deelprogramma 714.746 701.301 776.782 811.289 849.514 820.891 

 

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de volgende paragrafen en hoofdstukken: 

• Voor belastingen verwijzen wij naar Paragraaf 8:  Lokale heffingen; 

• Voor de rente-effecten en dividenden verwijzen wij naar Paragraaf 5:  Financiering; 

• Voor het gemeentefonds verwijzen wij naar de Financiële positie 1:  Financieel Meerjarenbeeld.  

 

Herziening gemeentefonds 

Vanaf 2023 wordt een nieuw verdeelmodel voor het gemeentefonds gehanteerd. Het herverdeeleffect is 

gemaximeerd tot €7,50/inwoner in 2023 en €15,00/inwoner in zowel 2024 als 2025. Voor gemeenten met een 

slechte financiële positie en/of lage sociaaleconomische structuur (SES) geldt nog een aanvullende 

compensatie op dit ingroeipad. Nader onderzoek moet leiden tot verbeteringen in het verdeelmodel voordat 

vanaf 2026 verder gegaan kan worden met het ingroeipad.  

De gemeente Groningen komt positief uit het nieuwe verdeelmodel. Zie hiervoor het financieel 

meerjarenbeeld en de financiële toelichting bij dit deelprogramma. 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

• We begroten onze onroerend zaakbelasting, 

de roerende zaakbelasting, overige 

belastingen, het saldo van de 

financieringsfunctie, het gemeentefonds, de 

• We verwerken de uitkomsten van de circulaires conform 

de consistente gedragslijn verwerkt in de Voorjaarsnota, 
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rente van reserves van voldoende omvang en 

de dividenden zo zorgvuldig mogelijk.  

• Algemene dekkingsmiddelen leveren een 

bijdrage aan de manier waarop het college 

werkt aan structureel houdbare 

gemeentefinanciën. 

 

 

Prestatie indicatoren 

Er zijn binnen dit deelprogramma geen meetbare prestatie indicatoren.  

 

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• BNG Bank 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Er zijn op dit deelprogramma geen relevante beleidsnota's 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

04.3.1 Algemene Inkomsten 13.237 10.516 8.958 8.076 6.887 6.551 

04.3.2 Post Onvoorzien 0 123 179 185 192 198 

 Totaal 13.237 10.639 9.137 8.261 7.079 6.749 

 Baten       

04.3.1 Algemene Inkomsten 727.983 711.940 785.919 819.550 856.593 827.640 

 Totaal 727.983 711.940 785.919 819.550 856.593 827.640 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

714.746 701.301 776.782 811.289 849.514 820.891 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen       

 Totaal onttrekkingen       

 Geraamd  resultaat na 
bestemming 714.746 701.301 776.782 811.289 849.514 820.891 
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Financiële toelichtingen begroting 2023 
4.3.1 Algemene inkomsten Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 8.958 785.919 776.961 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

0 -150 -150 

Bestaand beleid 2023 8.958 786.069 777.111 

Verschil ten opzichte van 2022 -1.558 74.129 75.687 

Toelichting op de lasten van 9 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

Bij de financieringsfunctie van de gemeente hebben we een rentelast van 5,9 miljoen euro begroot. De externe 

lasten worden berekend aan de hand van reeds afgesloten leningen en een prognose voor nog aan te trekken 

leningen op basis van de investeringsplannen. De direct toe te wijzen lasten aan de uitvoering van de 

Onroerende zaakbelasting (OZB) bedragen 2,9 miljoen euro. Dat is inclusief de compensatieregeling OZB. De 

lasten van deelnemingen (Euroborg, Martiniplaza, BNG, Enexis en Waterbedrijf) bedragen tezamen 100 duizend 

euro. 

 

Toelichting op de baten van 786 miljoen euro (bestaand beleid 2023) 

De bijdrage vanuit het Gemeentefonds hebben we begroot op 656,4 miljoen euro. De berekening is gebaseerd 

op de gegevens vanuit de meicirculaire 2022. Daarnaast verwachten wij aanvullend nog eens 5,3 miljoen euro te 

van het rijk ontvangen als gevolg van de sterke prijsontwikkeling.  

Het kabinet heeft aangegeven om nader te bezien of het wenselijk is om het accres van het Gemeentefonds 

stabieler te maken. Het kabinet heeft daarom het voorstel aan de VNG gedaan om het volumedeel van het accres 

voor 2022–2025 vast te zetten. De VNG heeft met dit voorstel ingestemd en het kabinet een aantal 

aandachtspunten meegegeven. Door deze afspraak kan onze behoedzaamheidsraming in het gemeentefonds 

vervallen. Voor 2023 gaat het om 7,1 miljoen euro. Via deelprogramma 4.2 wordt bedrag gedoteerd aan de 

Algemene Bestemmingsreserve als buffer voor onzekerheden in de begroting. 

De rentebaten van de financieringsfunctie van de gemeente hebben we begroot op 7,0 miljoen euro. Aan 

dividend van de deelnemingen in Enexis en BNG verwachten we 1,9 miljoen euro te ontvangen. 

De opbrengst van de OZB hebben we begroot op 105,6 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met de 

nominale tariefstijging en met verwachte volumeontwikkeling door nieuwbouw. De raming van de opbrengst 

logiesbelasting is 2,5 miljoen euro. Hierbij wordt rekening gehouden met de groei in het aantal overnachtingen 

van de afgelopen jaren. De verwachte inkomsten uit reclamebelasting zijn 150 duizend euro en uit roerende 

zaakbelasting 137 duizend euro. 

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

In de begroting 2022 werd rekening gehouden met een structurele opbrengst reclamebelasting van 150 duizend 

euro vanaf 2023. Deze belasting kan pas per 1 januari 2024 ingevoerd worden. Daarom worden voor 2023 de 

baten incidenteel met 150 duizend euro terug geraamd. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de lasten met 1,6 miljoen euro gedaald. Voor 1,4 miljoen euro het gevolg 

van dalende rentelasten voor financiering voor derden en voor 242 duizend euro door een lager beschikbaar 

bedrag voor de compensatie OZB niet-woningen Haren en Ten Boer. Daar staan 90 duizend euro hogere lasten 

voor de uitvoering van de belastingen tegenover.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

De baten zijn 74 miljoen euro hoger dan in 2022. De OZB stijgt naar verwachting met 7,6 miljoen euro. Deze 

stijging wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen. Door de nominale tariefstijging verwachten wij 355 

duizend euro meer aan de overige belastingen te ontvangen. 

De rentebaten zijn 1,7 miljoen euro lager. Dit komt vooral door een vermindering van de doorbelasting 

rentelasten financiering aan derden vanwege lagere rentelasten. 
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We verwachten 287 duizend euro meer aan dividend te ontvangen van Enexis.  

De uitkering van het Gemeentefonds stijgt met 67,5 miljoen euro. Deze stijging is gebaseerd op de meicirculaire 

2022 en wordt voor 55,1 miljoen hieronder verder toegelicht. Daarnaast verwachten wij aanvullend nog eens 5,3 

miljoen euro te van het rijk ontvangen als gevolg van de sterke prijsontwikkeling en 7,1 miljoen door het 

vervallen van de behoedzaamheidsreserve. 

 

Verdeelsleutels 

Door aanpassing van de verdeelsleutels ontvangen we 1,2 miljoen euro meer voor de uitvoering van de 

omgevingswet en kwaliteitsborg bouw. 

 

Accres ten opzichte van de Voorjaarsnota rijk 

De afspraken in het Regeerakkoord leiden tot een forse toename van de rijksuitgaven. Voor gemeenten betekent 

dit dat het accres (groei) van het gemeentefonds groter wordt. Voor Groningen leidt dit in 2023 tot een toename 

van de baten van 22 miljoen euro. 

 

Ruimte plafond BCF 

De Voorjaarsnota van het rijk meldt een hogere ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds. In de 

begroting 2023 houden we als gevolg hiervan rekening met een voordeel van 2,2 miljoen euro. 

 

Nieuw verdeelmodel Gemeentefonds 

Op basis van eerdere uitkomsten van het nieuwe verdeelmodel verwachten we voor de gemeente Groningen 

een voordeel van 1,75 miljoen euro. 

 

Accres rijksuitgaven 

De afspraken in het Regeerakkoord leiden tot een forse toename van de rijksuitgaven. Voor gemeenten betekent 

dit dat het accres (groei) van het gemeentefonds groter wordt. Voor Groningen leidt dit in 2023 tot een voordeel 

van 13,6 miljoen euro. 

 

Opschalingskorting 

De opschalingskorting wordt tijdelijk geschrapt tot en met 2025. In 2026 staat de opschalingskorting weer 

volledig opgenomen (structureel en voor het volledige bedrag). Dat betekent voor 2023 een hogere uitkering van 

6,6 miljoen euro. 

 

Jeugd 

In het meerjarenbeeld houden we ook rekening met extra middelen voor Jeugd en het effect van de 

Hervormingsagenda Jeugd. Per saldo betekent dit dat de uitkomst van de arbitrage volledig is verwerkt. Het 

voordeel ten opzichte van de begroting 2022 is 1,7 miljoen euro. 

 

Overige effecten meicirculaire 2022 

Op grond van de meicirculaire ontvangen we 5,3 miljoen euro minder. Dit betreffen diverse effecten. 

 

Taakmutaties 

Voor diverse taakmutaties ontvangen wij 17,6 miljoen euro. Dit wordt doorgegeven aan de directies voor de 

uitvoering van deze taken (zoals jeugdzorg en beschermd wonen). Bij de overige programma’s komt dit daarom 

als een toename van de lasten terug. 

 

 

4.3.2 Post Onvoorzien Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 179 0 -179 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

0 0 0 

Bestaand beleid 2023 179 0 -179 
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Verschil ten opzichte van 2022 56 0 -56 

Toelichting op de lasten van 179 duizend euro (bestaand beleid 2023) 

In de begroting houden we rekening met een post voor onvoorziene zaken.  

 

Toelichting op de baten (bestaand beleid 2023) 

Niet van toepassing 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Door indexatie is deze met 6 duizend euro gestegen. Verder is het budget in 2023 50 duizend euro hoger omdat 

wij in 2022 de begroting incidenteel hebben verlaagd voor een besteding voor een onderzoek rol overheid in 

slavernijverleden. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Niet van toepassing 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 

 

Deelprogramma 4.4: Overhead en ondersteuning organisatie 
In het deelprogramma Overhead en ondersteuning organisatie zijn de baten en lasten opgenomen van de 

bedrijfsvoering van de gemeente Groningen. Dit gaat om de concernstaf, de concerndirectie en het shared 

service center (SSC, incl. kernvastgoed). Daarnaast wordt in dit programma de overhead van de gemeente 

Groningen verantwoord. Het beleid voor de bedrijfsvoering en de (wettelijke) indicatoren worden beschreven 

in paragraaf 9:  Bedrijfsvoering. 

 

Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead 

op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Onder overhead wordt verstaan "Het geheel van functies 

gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces". 

 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator niet jaarlijks 

gemeten. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 
Voor de relevante ontwikkelingen verwijzen wij naar Paragraaf 9:  Bedrijfsvoering. 

 

Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend bij de financiële toelichting op het 

niveau van het beleidsveld). 

Voor resultaten en activiteiten verwijzen wij u naar Paragraaf 9:  Bedrijfsvoering. 
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Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Indien er geen 

cijfers beschikbaar zijn voor dat jaar, staat er een streepje. In dat geval wordt de indicator eens in de twee jaar 

gemeten, of wordt de indicator pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen.  

 

Bijdrage(n) verbonden partijen 
• Stichting Sociaal Fonds Groningen 

 

De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6: 

 Verbonden partijen. 

 

Relevante beleidsnota's 
Deelprogramma overhead en ondersteuning heeft geen beleidsnota’s: 

Financiën 
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het 

beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling 

in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten 

aangesloten bij de activiteiten.  

 

Financieel overzicht lasten en baten 
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie 

Nr Omschrijving 

Rekening 
Actuele 

Begroting Primitieve begroting 

 Bedragen x 1.000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Lasten       

04.4.1 Overhead 111.387 118.615 127.844 134.420 140.189 142.728 

04.4.2 Ondersteuning organisatie 2.325 1.690 5.365 5.982 5.623 6.158 

04.4.3 Werken derden 877 1.738 1.902 1.902 1.902 1.902 

 Totaal 114.589 122.043 135.110 142.304 147.714 150.787 

 Baten       

04.4.1 Overhead 13.136 9.306 8.660 8.679 8.700 8.715 

04.4.2 Ondersteuning organisatie 1.620 168 2.713 1.014 922 1.189 

04.4.3 Werken derden 130 1.738 1.902 1.902 1.902 1.902 

 Totaal 14.886 11.212 13.275 11.595 11.523 11.807 

 Geraamd resultaat voor 
bestemming 

-99.704 -110.831 -121.835 -130.709 -136.190 -138.981 

 Reserve mutaties       

 Totaal toevoegingen 169 946 1.863 0 -111 0 

 Totaal onttrekkingen 159 196 115 157 126 126 

 Geraamd  resultaat na 
bestemming -99.713 -111.581 -123.583 -130.552 -135.954 -138.854 

 

 

Financiële toelichtingen begroting 2023 
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Beleidsveld 04.4.1 Overhead Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 127.844 8.660 -119.184 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

7.465 0 -7.465 

Bestaand beleid 2023 120.379 8.660 -111.719 

Verschil ten opzichte van 2022 -1.764 -646 -1.118 

Toelichting op de lasten  (bestaand beleid 2023) 
De lasten van de overhead bedragen 120 miljoen euro. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die 

samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Ondersteunende 

taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de 

overhead. Conform de definitie vanuit notitie overhead van de commissie BBV bevat overhead de volgende 

elementen: Leidinggevenden primair proces; financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; 

personeel- en organisatiemanagement (HRM); opleidingskosten personeel; inkoop, aanbesteding en 

contractmanagement; interne- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie; juridische 

zaken; bestuurszaken en bestuursondersteuning; informatievoorziening en automatisering (ICT); facilitaire zaken 

en huisvesting; documentatie en informatievoorziening en managementondersteuning primair proces.  

De overhead is inclusief lasten waarvoor we ook baten ontvangen.  

 

Toelichting op de baten  (bestaand beleid 2023) 
De begrote baten voor werkzaamheden voor de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) 

bedragen 2 miljoen euro. Dit betreffen kostendekkende werkzaamheden. Daarnaast ontvangen we 0,6 miljoen 

euro uit de doorbelasting van personeel en overhead voor overige dienstverlening aan derden. We ontvangen 

bovendien 0,3 miljoen euro als vergoeding voor administratiekosten verzekeringen derden. We hebben 2,9 

miljoen euro begroot aan baten voor dienstverlening ICT aan derden en we verwachten 2,6 miljoen euro aan 

inkomsten voor verhuur van panden inclusief facilitaire dienstverlening te ontvangen.  

De overige opbrengsten bedragen 0,3 miljoen euro.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

De intensiveringen bedragen 7,5 miljoen euro en zetten we in voor: 

- digitale ambitie ICT-projecten (4 miljoen euro); 

- arbeidsmarktstrategie (500 duizend euro); 

- aanvullende compensatie voor ICT-gerelateerde budgetten (470 duizend euro); 

- ondersteuning afhandeling WOB-verzoeken (302 duizend euro); 

- uitbreiding ondersteuning college (236 duizend euro); 

- uitvoering plan van aanpak diversiteit en inclusie (140 duizend euro); 

- overhead diverse opgaven (1,8 miljoen euro). 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de lasten 1,8 miljoen euro hoger begroot.  

 

In 2023 wordt het gerenoveerde stadhuis in gebruik genomen en hierdoor stijgen de lasten met 0,9 miljoen euro. 

Anderzijds hebben we een aantal gebouwen overgeheveld naar beleidsveld 4.4.2 ‘ondersteuning organisatie’, 

omdat deze kosten daar beter passen. Dit betekent dat er 0,7 miljoen euro minder lasten aan dit beleidsveld zijn 

toegerekend.  

 

De budgetten voor de projectkosten van diverse meerjarige projecten wijzigen als gevolg van de fase waarin de 

projecten zich bevinden en de voor 2023 toegekende budgetten. Dit betekent dat de lasten in 2023 dalen met 

1,1 miljoen voor migratie E-suite,  met 1 miljoen euro voor businesscase outsourcing ICT en met 0,1 miljoen voor 

programma transitie DIV.   

 

In de businesscase outsourcing ICT is rekening gehouden met een taakstelling van standaardisatie en 

rationalisatie. Dit is een taakstelling voor het nog realiseren van het beperken van het aantal softwareapplicaties. 
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In 2023 zijn de lasten hierdoor met 0,4 miljoen euro gedaald. In 2022 was deze taakstelling deels incidenteel 

ingevuld. 

 

De aanbesteding van verzekeringen is ingegaan op 1 januari 2022, maar vanaf 2023 worden alle nieuwe prijzen 

doorberekend en worden de premies verhoogd door de jaarlijkse indexaties. De kosten hiervoor bedragen 0,3 

miljoen euro.  

 

Voor de uitvoering motie schoonmaak is in 2023 voor incidentele meerkosten en transitiekosten 44 duizend euro 

meer beschikbaar, in 2022 was dit 200 duizend euro. Daarnaast leidt het in dienst nemen van de schoonmakers 

per 1 november 2023 tot een structurele lasten verhoging van 117 duizend euro in 2023.  

 

De overige verschillen tellen op tot een lastendaling van 0,4 miljoen euro. Tot slot nemen de lasten met 4,1 

miljoen euro toe door voornamelijk de loon- en prijsontwikkeling.  

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de baten 0,7 miljoen euro lager begroot. 

 

Dit komt voornamelijk doordat we een aantal gebouwen hebben overgeheveld naar beleidsveld 4.4.2 

‘ondersteuning organisatie’ en de bijbehorende baten passen daar ook beter. Dit betekent dat er 0,8 miljoen 

euro minder baten aan dit beleidsveld zijn toegerekend.  

De overige verschillen tellen op tot een batenstijging van 0,1 miljoen euro.  

 

 

Beleidsveld 04.4.2 Ondersteuning 

organisatie 

Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 5.365 2.713 2.652 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnen 2023 

-325 0 325 

Bestaand beleid 2023 5.690 2.713 -2.977 

Verschil ten opzichte van 2022 3.999 2.545 -1.454 

Toelichting op de lasten (bestaand beleid 2023)  

De lasten bestaan voor 4,3 miljoen euro uit kosten van instandhouding gebouwen ter ondersteuning van de 

organisatie. Deze gebouwen behoren niet tot een inhoudelijk taakveld en zijn volgens de BBV-regels ook niet aan 

te merken als overhead. Verder hebben we 1,4 miljoen euro begroot voor diverse ondersteunende kosten. 

 

Toelichting op de baten  (bestaand beleid 2023) 
De begrote baten bestaan voor 1,8 miljoen euro uit de voorgenomen verkoop van het gebouw van Iederz aan de 

Peizerweg. Verder verwachten we 0,9 miljoen euro aan inkomsten voor verhuur van panden door vastgoed te 

ontvangen.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

In de begroting wordt rekening gehouden met extra personele inzet voor de ingevoerde Omgevingswet. Dat leidt 

tot een verlaging van de lasten op dit beleidsveld ten gunste van de overhead op beleidsveld 4.4.1 voor een 

bedrag van 325 duizend euro. 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 
Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de lasten 4 miljoen euro hoger begroot.  

 

In 2023 is er 0,9 miljoen euro gereserveerd voor extra onderhoudskosten vastgoed om in te spelen op een 

mogelijk kostenstijgend effect van de in 2024 opnieuw aan te besteden onderhoudscontracten. De lasten stijgen 

verder met 2,5 miljoen euro doordat een aantal gebouwen naar dit beleidsveld zijn overgeheveld , omdat de 

kosten hier beter passen conform de BBV-regels. Deze lasten zijn voornamelijk afkomstig van beleidsveld 4.4.1 

‘Ondersteuning organisatie’, maar ook afkomstig uit diverse ander beleidsvelden.  
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De overige verschillen, mede door loon- en prijsontwikkeling tellen op tot een lastenstijging van 0,6 miljoen euro. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de baten 2,5 miljoen euro hoger begroot. 

 

Dit wordt voor het grootste gedeelte, 1,8 miljoen euro, veroorzaakt doordat de voorgenomen verkoop van het 

gebouw van Iederz aan de Peizerweg in de begroting is opgenomen. Verder zijn een aantal gebouwen van 

beleidsveld 4.4.1 ‘overhead’ overgeheveld naar dit beleidsveld en de bijbehorende baten passen hier ook beter. 

Dit betekent dat er 0,8 miljoen euro meer baten aan dit beleidsveld zijn toegerekend.  

De overige verschillen tellen op tot een batendaling van 0,1 miljoen euro.  

 

Beleidsveld 04.4.3 Werken derden Lasten Baten Saldo 

Begroting 2023 1.902 1.902 0 

Waarvan intensiveringen en 

dekkingsbronnnen 2023 

0 0 0 

Bestaand beleid 2023 1.902 1.902 0 

Verschil ten opzichte van 2022 -164 164 0 

Toelichting op de lasten  (bestaand beleid 2023) 
Een deel van de algemene werken voor derden, 1,9 miljoen euro, valt onder dit beleidsveld. Deze lasten kunnen 

verrekend worden met externe partijen.  

 

Toelichting op de baten  (bestaand beleid 2023 

De begrote baten voor werken voor derden bedragen 1,9 miljoen euro en bestaan uit inkomsten door diverse 

kostendekkende dienstverlening aan derden.  

 

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 

 

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 
De voor 2023 begrote lasten liggen in lijn met de begroting 2022. 

 

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 
De voor 2023 begrote baten liggen in lijn met de begroting 2022. 

 

 

In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen: 

• In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en 

hervormingen uit voorgaande jaarschijven; 

• In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022; 

• In de Dekkingsbronnen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen. 

 

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de 

(financiële) risico’s. 
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Paragrafen 

1. Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 

2. Duurzaamheid  

3. Weerstandsvermogen 

4. Onderhoud kapitaalgoederen 

5.  Financiering 

6.  Verbonden partijen 

7. Grondbeleid 

8. Lokale heffingen 

9. Bedrijfsvoering 

  



163 
 

Paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 
Met Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van het 

gebiedsgericht werken in de Gemeente Groningen. De aanwezigheid van onze gebiedsteams en de wijk- en 

dorpswethouders in onze gebieden blijft belangrijk in deze manier van werken. Hiermee verbinden we de 

gemeentelijke programma’s met de specifieke opgaven in wijken en dorpen en initiatieven van bewoners. Dit 

doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners. Het Programmabureau 

Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing zet in op de ontwikkeling van onze wijken en dorpen als basis. Voor de 

noordelijke wijken en de Wijert hebben we extra aandacht met de intensivering van de wijkvernieuwing. In het 

coalitieakkoord, ‘Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is’, zijn voor de komende vier jaar weer 

extra middelen beschikbaar gesteld voor wijkontwikkeling en wijkvernieuwing. Daarnaast richten verschillende 

programma’s zich specifiek op de noordelijke wijken. 

 

Programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing 

Het Programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing zorgt er voor dat we slagvaardig in onze wijken 

en dorpen aan de slag kunnen. De komende jaren werken we toe naar gemeentebrede integrale 

uitvoeringsprogramma’s die zijn gebaseerd op de opgaven en doelstellingen van de zeven gebieden en de 

gemeentelijke programma’s. Dit doen we ook voor de wijken waar we met de wijkvernieuwing extra aandacht 

voor hebben. We brengen hiermee niet alleen de inhoudelijke opgaven in de gebieden en 

wijkvernieuwingswijken samen, maar we zorgen hiermee ook voor een verdere verankering van het 

gebiedsgericht werken in de organisatie en met onze externe partners. In de gemeentebegroting zorgen we 

voor een compacte weergave van de meerjarige doelstellingen en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s per 

gebied.  

 

Intensivering wijkvernieuwing noordelijke wijken 

Iedereen verdient gelijke kansen. Om dat mogelijk te maken moet de ongelijkheid in de gemeente worden 

aangepakt en moet de kloof tussen verschillen in levensverwachting en gezondheid worden gedicht. Voor de 

kansen in je leven moet het niet uitmaken in welke wijk je opgroeit. Gebieden moeten weerbaar worden tegen 

criminaliteit. Vooral in de noordelijke wijken van de stad wordt dat gevoeld. Het is daarom van groot belang 

dat we daar de fysieke én sociale wijkvernieuwing en het vergroten van de veiligheid als één samenhangend 

geheel op volle kracht voortzetten en een start maken met de uitbreiding naar andere wijken. We zetten de 

wijkvernieuwing in de Wijert, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en Selwerd onverminderd voort. We 

verankeren de financiering voor de wijkvernieuwing op de lange termijn. Tegelijkertijd schalen we de aanpak 

op naar de rest van de noordelijke wijken in Groningen, waarmee de wijkvernieuwing wordt verbreed naar 

Vinkhuizen, Paddepoel, Oosterparkwijk en Lewenborg. Voor deze wijken stellen we meer geld beschikbaar op 

de korte termijn. In de gemeentelijke beleidsprogramma’s, van de aanpak van armoede en schulden tot 

onderwijs en werk, van wonen tot energietransitie en van veiligheid tot het gezondheidsbeleid gaan we in het 

bijzonder aandacht besteden aan deze noordelijke wijken. Daarnaast is er budget voor de noordelijke wijken 

beschikbaar van het Rijk via het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid. De Regiodeal Groningen-

Noord maakt onderdeel uit van dit Programma, het uitvoeringsprogramma zetten we voort in 2023.  

 

Zeggenschap en wijk- en dorpsdemocratie 

We zien in wijken en dorpen grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Maar er zijn ook veel mensen die 

zich niet gehoord voelen. Zeggenschap voor inwoners vergroot de kwaliteit van de besluiten die we als 

gemeente nemen. Daar willen wij aan werken, juist in de gebieden waar het vertrouwen laag is. We werken 

samen met bewoners aan de agenda van de wijken en dorpen. Dit krijgt z’n plek in de uitvoeringsprogramma’s 

per gebied en per wijkvernieuwingswijk. We werken met verschillende vormen van samenwerking en 

zeggenschap om de wijk- en dorpsdemocratie te versterken en het vertrouwen in de overheid en elkaar te 

versterken. We investeren daarbij in innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe 

methoden van lokale (directe) democratie. Dit doen we op het niveau van de buurt, de wijk of het dorp. 
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In deze paragraaf benoemen we per gebied de opgaven voor onze wijken en dorpen en formuleren op basis 

hiervan de doelstellingen en het uitvoeringsprogramma dat we willen bereiken. De uitvoeringsprogramma’s 

van de wijkvernieuwing zijn in de relevante beleidsnota's te vinden. De financiële grondslag voor deze 

paragraaf is terug te vinden in Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing. 

 

Deze paragraaf bestaat uit de volgende gebieden:  

• Centrum 

• Oude Wijken 

• Zuid 

• Oost 

• West 

• Haren 

• Ten Boer 

Doelen paragraaf 1 Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 

• Met het Programmabureau Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing hebben we de ambitie om het verschil te 

maken in de ontwikkeling van wijken en dorpen, de wijkvernieuwing te intensiveren daar waar het nodig 

is, en de zeggenschap van bewoners in onze wijken en dorpen te verstevigen; 

• Elke wijk heeft continue aandacht nodig. We werken daarom aan een duurzame wijkontwikkeling in de 

brede zin: een integrale benadering waarin alle thema’s die van belang zijn, samenkomen in het 

gebiedsprogramma en een jaarlijks uitvoeringsprogramma; 

• De ongelijkheid in de gemeente moet worden aangepakt en de kloof van verschillen in levensverwachting 

en gezondheid tussen wijken worden gedicht. Daarom verbreden en intensiveren we de wijkvernieuwing 

naar de andere noordelijke wijken die het nodig hebben, en waar kansen liggen om wijkvernieuwing, 

wijkontwikkeling en energietransitie hand in hand te laten gaan; 

• De gebiedsteams, de wijkwethouders en de dorpswethouders zijn de spil in de wijk en het dorp. Zij zijn de 

verbindende schakel tussen de gemeente en de wijken en dorpen en jagen aan dat de gemeentelijke 

organisatie steeds meer gebiedsgericht gaat werken; 

• We streven naar meer zeggenschap voor de bewoners in wijk, dorp of gebied en een integrale 

gebiedsgerichte manier van werken in alle wijken en dorpen. Zo dragen we bij aan het herstel van  het 

onderlinge vertrouwen. 

 

Resultaten en Activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

We informeren bewoners over actuele 

ontwikkelingen en projecten 

 

• We versturen voor alle zeven gebieden een wekelijkse 

nieuwsbrief; 

• We lichten voorbeelden van wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing uit op de Nieuwspagina in de Gezinsbode, 

Noorderkrant en het Harener Weekblad. 

Met onze wijkkompassen ontsluiten we per wijk 

een schat aan informatie op basis van 250 

indicatoren. Hiermee brengen we verschillen 

tussen wijken duidelijk in beeld, als basis voor 

onze inzet.  

• We actualiseren de wijkkompassen om het jaar op basis 

van nieuwe kennis, tweejaarlijkse enquêtes en andere 

onderzoeksresultaten. In 2023 zullen we de nieuwe 

onderzoeksresultaten analyseren en delen  

We willen inwoners meer zeggenschap geven en 

afspraken maken wanneer op welke wijze 

inwoners betrokken worden bij het opstellen, 

uitvoeren en evalueren van beleid. 

• Uitvoeren Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie 

met drie pilotprojecten in Hoogkerk, Rivierenbuurt, en de 

dorpen in gebied Haren: Onnen, Noordlaren en Glimmen.  
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We willen dat iedereen die mee wil doen, kan 

meedoen. Bij participatie gaat het zowel om 

online en offline participatiemogelijkheden voor 

bepaalde doelgroepen.  

• Doorontwikkeling online participatieplatform De Stem van 

Groningen 

 

 

De verschillen in onder andere 

levensverwachting en gezondheid van de 

bewoners in de noordelijke wijken met de rest 

van de gemeente willen we verkleinen. Daarom 

wordt de Wijkvernieuwing van de Indische 

buurt/De Hoogte, de Wijert, Beijum en Selwerd 

voortgezet. Dit intensiveren we met de 

uitbreiding van Wijkvernieuwing naar 

Vinkhuizen, Paddepoel, Oosterparkwijk en 

Lewenborg. 

 

• Projecten van de Uitvoeringsagenda Wijkvernieuwing 2023 

uitvoeren; 

• Starten met de nieuwe Uitvoeringsagenda Wijkvernieuwing 

Lewenborg; 

• Voorbereidingen starten voor de Uitvoeringsagenda 

Wijkvernieuwing voor Paddepoel, Vinkhuizen en 

Oosterparkwijk 

• Projecten in Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Indische 

buurt, De Hoogte, en Oosterparkwijk van de 

Uitvoeringsagenda Regiodeal 2021-2024 uitvoeren; 

• Projecten in Beijum en Lewenborg van het Lokaal 

Programmaplan Nationaal Programma Groningen 

uitvoeren. 

 

 

Centrum 
Wijken en buurten  

Binnenstad, Binnenstad-Oost, A-Kwartier, Binnenstad-West, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Universitair 

Medisch Centrum Groningen, Hoofdstation en omgeving. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

Ruimte voor Jou is als uitvoeringsprogramma Binnenstad met de geactualiseerde visie ‘Bestemming 

Binnenstad’ (vastgesteld eind 2021) nog volop gaande. Binnen Ruimte voor Jou zetten we ons in om de 

kwaliteit van de openbare ruimte, met een nadruk op verblijfsklimaat voor de voetganger en fietser, in de 

binnenstad verder te verbeteren. Want met de groei van de stad neemt de druk op het gebruik van de 

openbare ruimte toe. Daarom moet er een gezonde en leefbare omgeving zijn die duurzaam en voor iedereen 

toegankelijk, aantrekkelijk en bereikbaar is. Met de opening van de fietsparkeerkelders van het Forum en Grote 

Markt is de fietsparkeerdruk aan de oostkant van de binnenstad aanzienlijk verminderd. Aan de westkant ligt 

echter nog een forse opgave om ook hier de fietsparkeerdruk te verlagen. Er is gestart met de herinrichting van 

de Grote Markt. De marktondernemers en bussen zijn van de Grote Markt verdwenen. De planvorming voor 

het Kwinkenplein, de Gelkingestraat en Oosterstraat is daarna ook gereed. De aanleg van ’Dudok aan het Diep’, 

als nieuwe verblijfsplek aan de Diepenring, gaat in 2023 van start. Ook de aanpak van het Damsterplein om de 

hittestress te verlagen en de wateroverlast te verminderen gaat dan beginnen. De vele werkzaamheden leiden 

soms tot overlast. Uit de gebiedsanalyse blijkt dat in het Centrum het gevoel van veiligheid het laagst is in de 

hele gemeente. Dit concentreert zich vooral in het uitgaansgebied, de omgeving Folkingestraat (de 

zogenaamde Gele Loper) en bij goed weer het Noorderplantsoen en stadsstrand. Veiligheid, toegankelijkheid 

en bereikbaarheid blijven daarom thema’s waar we volop aandacht voor hebben. Met kunst en cultuur willen 

we een aantrekkelijke stad blijven voor inwoners en bezoekers. 

 

Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Vanuit de visie ‘Bestemming Binnenstad 2021’ willen 

we dat er in de binnenstad meer ruimte wordt 

gemaakt voor voetgangers en fietsers; herwinnen van 

de openbare ruimte. 

• Uitvoering van projecten van het uitvoeringsprogramma 

‘Ruimte voor jou’; 

• Uitvoering van de herinrichting Grote Markt;  

• Aanleg ‘Dudok een het Diep’; 
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• Voorbereiding van de herinrichting van de Ooster-, 

Gelkinge-, Pelster- en Haddingestraat, Gedempte 

Zuiderdiep, Nieuwstad, Oude Ebbingestraat en 

Kreupelstraat. 

We willen de hittestress in de binnenstad verminderen 

door het vergroenen van pleinen en straten. 

• Start uitvoering ‘vergroeningsplan Damsterplein’ (zie 

deelprogramma Kwaliteit leefomgeving); 

• Herinrichting Nieuwe Boteringestraat; 

• Vergroenen Westerhaven; 

 

De binnenstad blijft een veilige plek om uit te gaan, te 

verblijven maar ook een leefbare omgeving om te 

wonen. 

 

• Met het convenant ‘Veilig uitgaan’ zijn er afspraken 

vastgelegd met betrokken partijen voor een veilig 

uitgaansklimaat; 

• We nemen extra maatregelen en zetten extra handhaving 

in om overlast rondom het Stadsstrand en 

Noorderplantsoen te verminderen; 

• We voeren binnen de Diepenring 30 km/u in;  

• Terugdringen van het straatparkeren voor auto’s  

• Uitvoeren van initiatieven uit het Wijkwethoudersbudget. 

 

 

Oude wijken 
Wijken en buurten  

Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, De Hoogte, Indische buurt, 

Professorenbuurt, Oosterparkwijk, Woonschepenhaven. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

In dit gebied bestaan grote verschillen tussen de wijken, de kansenongelijkheid is hoog. Zo is er in de Indische 

Buurt en de Hoogte sprake van een concentratie van sociale woningbouw en sociale problematiek op gebieden 

als armoede, werkloosheid, schulden, opvoeding en overlast. Inwoners vertrekken snel uit deze wijken zodra 

de bestaanszekerheid verbetert. Het aantal alleenstaande ouders met kinderen is hier hoog. De grote 

hoeveelheid van (multi)probleemhuishoudens heeft een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheid. De 

bestaanszekerheid is laag, meedoen en participeren in de buurt gaat moeizaam. In de Oosterparkwijk 

verbloemt de diverse samenstelling van de wijk intergenerationele problematiek. Met name in de 

Bloemenbuurt en de Vogelbuurt is de problematiek op het gebied van lage inkomens en gezondheid 

toegenomen. De aanstaande vergrijzing baart zorgen in de Oosterparkwijk omdat de woningvoorraad en het 

type woningen hier onvoldoende op ingericht zijn. Door de inzet van bewoners bij grofvuilacties en het 

tegengaan van zwerfvuil is de waardering voor de openbare ruimte sterk verbeterd in de Oosterparkwijk. 

Kostverloren kent een concentratie van kwetsbare personen en een lage betrokkenheid van inwoners. In de 

Schildersbuurt, Professorenbuurt, Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt vinden we een groot aandeel 

hoogopgeleiden, de inkomens zijn hoger dan gemiddeld, en kinderen groeien op in een situatie waar 

gezondheid, opleiding en leefstijl hoger is dan gemiddeld. Het samenleven tussen student en andere 

wijkbewoners staat hier echter onder druk. De overlast is met name in de Indische buurt en de Schildersbuurt 

flink toegenomen. Daarnaast staat het gebruik van de openbare ruimte in deze wijken onder druk door een 

hoge parkeerdruk van auto’s, fietsen en wensen voor meer vergroening. Daarom investeren we veel in de 

betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij de herinrichting van de openbare ruimte. De verschillen 

tussen wijken is dus groot, vooral in De Hoogte, Indische buurt en de Oosterparkwijk wordt dat gevoeld. 

Daarom wordt in deze wijken (als onderdeel van de noordelijke wijken) de wijkvernieuwing geïntensiveerd en 

uitgebreid. 

 

Resultaten en activiteiten 
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Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Met de intensivering van de wijkvernieuwing en de 

Regiodeal in Groningen Noord hebben wij als doel 

om binnen de Hoogte, de Indische Buurt, de Vogel- 

en Bloemenbuurt de kloof met andere wijken te 

dichten. We streven ernaar om de brede welvaart 

en leefbaarheid in Groningen Noord over 10 jaar 

dichter bij het stedelijk gemiddelde te brengen. Dat 

doen we langs drie actielijnen: 

• Maatschappelijk meedoen; 

• Prettig en veilig samenleven; 

• Kansen voor kinderen. 

• Projecten van de uitvoeringsagenda ‘Mooie Wijken’ 

(wijkvernieuwing en regiodeal voor de Indische Buurt en 

de Hoogte) uitvoeren; 

• Starten van het voorbereidingsproces voor de 

uitvoeringsagenda wijkvernieuwing Oosterparkwijk 

Maatschappelijk meedoen: 

• Uitbreiden mogelijkheden voor werk, opleiden en 

participatie door wijkbedrijven en het Wijkgilde;  

• Zorgen voor een toegankelijke directe 

woonomgeving waar we ontmoeting creëren, 

zoals met de Michi Noeki’s en het Floresplein; 

• Bevorderen van persoonlijk contact in de 

leefomgeving, met bijvoorbeeld U en de buurt.   

Prettig en veilig samenleven: 

• Ontwikkelen en uitbreiden van de Stratenaanpak; 

• Ontwikkelen passende aanpak voor West Indische 

Kade; 

• Relevante dienstverlening dichterbij organiseren; 

• Zorgen voor een publiek veilige ruimte, door 

fysieke aanpassingen in de woon- en 

leefomgeving, zoals in Molukkenplantsoen; 

• zie ook deelprogramma Veiligheid; 

• Kansen voor kinderen: 

• Verbindingen tussen school en wijk leggen, met 

de Kindteams en de Verlengde schooldag; 

• Continueren van Kinderdromendurvendoen. Extra 

aandacht voor fysiek ontmoetingsplek voor 13 tot 

16-jarigen; 

• We maken met diverse partners een ‘pedagogisch 

wijkplan’ waarbij school, ouders en wijk een 

opvoed- en opgroei-omgeving vormen;  

• Concretiseren huisvestingsmogelijkheden voor 

basisscholen in Indische Buurt; 

We willen stapeling van problematiek voorkomen, 

door er snel bij te zijn en met passende oplossingen 

de sociale cohesie te versterken en overlast te 

verminderen. Het gevoel van onveiligheid in de 

Hoogte is alarmerend en daarmee een belangrijke 

opgave voor een verbeterde en planmatige aanpak. 

Het bevorderen van de sociale weerbaarheid, de 

fysieke en mentale gezondheid is een belangrijke 

opgave.  

• We willen zichtbaarder in de wijk aanwezig zijn, met 

o.a. een WIJ-entree in De Hoogte; 

• We werken met een aanpak waarbij we de balans 

vinden tussen preventie, zorg en repressie; en we 

werken aan ‘schoon, heel en veilig’ door de verhoging 

van het beheerniveau; 

• Met partners op het gebied van zorg, ondersteuning, 

opvang en veiligheid zorgen we ervoor dat de keten 

jeugd en veiligheid optimaal functioneert; 

• Met zorg- en veiligheidspartijen realiseren we een goed 

werkende aanpak van ondersteuning, opvang en zorg 

voor mensen met verward gedrag en hun omgeving; 

Het prettig samenleven tussen alle 

bewonersgroepen is een belangrijke opgave. We 

hebben aandacht voor plekken waar de openbare 

ruimte schaars is. We betrekken bewoners actief bij 

keuzes en initiatieven voor en door de wijk. We 

willen de verkeersoverlast tegengaan, dit is in De 

Hoogte, Indische buurt en Professorenbuurt het 

hoogst. We zetten in op het verminderen van 

• In de Schildersbuurt start een overlastcoördinator en 
een opbouwwerker aan het terugdringen van overlast 
zodat de leefbaarheid verbeterd;  

• In de Schildersbuurt werken we met de Wijkraad 
en Schilderskwartieren aan de toepassing van de 
Leidraad Openbare Ruimte in de buurt, we vervolgen dit 
met de herinrichting van het H.W. Mesdagplein; 

• In de Noorderplantsoenbuurt start de voorbereiding 
van de herinrichting van de Kerklaan tot een fietsstraat, 
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geluidsoverlast door studenten in voornamelijk de 

Schildersbuurt, en de Indische buurt.  

in de Korrewegwijk start de voorbereiding voor de 
fietsstraat Korreweg;  

• We dragen bij aan WIJS.  

Voor het prettig samenleven in straten, buurten en 

wijken zijn ontmoetingsplaatsen, 

sportvoorzieningen, flexwerkplekken, activiteiten en 

voorzieningen nodig voor kinderen en volwassenen. 

Dit wordt ook wel de sociale basis genoemd. We 

ondersteunen initiatieven die hieraan bijdragen 

zodat sociale netwerken binnen de wijken 

versterken. In alle wijken investeren we in 

ontmoeting, waarbij we rekening houden met de 

grote diversiteit aan inwoners en gezinnen. Het 

aantal mensen dat naar elkaar omkijkt groeit en 

deze ontwikkeling bevorderen we.    

• Het beleidskader sociale basis en accommodaties 

werken we op schaalniveau van de wijk samen met 

bewoners en organisaties verder uit (zie ook 

deelprogramma Welzijn);  

• We gebruiken de uitkomsten van de aanpak U & de 

Buurt voor de uitvoeringsagenda Mooie Wijken; 

• We geven een vervolg aan De Wijk De Wereld in de 

Oosterparkwijk; 

• We ondersteunen bewoners en organisaties om 

ontmoetingsplekken voor de wijk te realiseren en te 

versterken. 

• In Kostverloren dragen we bij aan de uitbreiding van de 

speeltuin; 

• In de Oosterparkwijk zorgen we er voor dat de eerste 
Michi-Noeki een goede ontmoetingsplek wordt. Tevens 
starten we met de voorbereidingen voor de tweede 
Michi-Noeki op het Linnaeusplein; 

We werken samen met buurtbewoners waarbij we 

aansluiten bij dat wat er al is, de energie, de 

veerkracht en het talent binnen de wijk. We hebben 

oog en oor voor jongeren en proberen hen positief 

te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de inzet van 

rolmodellen. Armoede en werkloosheid dat 

generatie op generatie wordt doorgegeven in met 

name de Hoogte, Indische buurt en de 

Bloemenbuurt en Vogelbuurt in de Oosterparkwijk 

proberen we te doorbreken. Hierbij is het doel 

inwoners te laten werken, hetzij vrijwillig, en hen te 

helpen bij dit proces.  

• Met het wijkwethoudersbudget financieren we 

initiatieven uit de wijken, met speciale aandacht voor 

buurtinitiatieven voor kinderen in De Hoogte en de 

Indische buurt en initiatieven rondom prettig 

samenleven in de buurten waar veel studenten wonen; 

• Daar waar mogelijk voeren wijkbewoners of -partijen 

nieuwe en bestaande taken in de wijk uit, zoals 

communicatie, coördinatie, participatie, een 

straataanpak, of begeleiding naar werk; 

• We creëren werk en participatie in deze wijken. Twee 

teams van werkcoaches gaan in het gebied werken, op 

een zichtbare en toegankelijke plek in de wijk (zie ook 

deelprogramma Werk en inkomen); 

• De wijkbedrijven Groenhuis, Floreshuis, Sportcentrum 

Noord en de Verbinders hebben zich ontwikkeld tot een 

netwerk in de Korrewegwijk en De Hoogte. We 

bevorderen het aantal bewoners die hier elkaar 

ontmoet of aan het werk kunnen. In de Oosterparkwijk 

doen we dit bij het nieuwe wijkcentrum bij Van Houten, 

de Michi-Noeki’s, en de doorontwikkeling van Bie de 

Buuf.  

 

 

Zuid 
Wijken en buurten 

Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, 

Corpus den Hoorn, Hoornse meer, Hoornse Park, Piccardthof, De Wijert, De Wijert-Zuid, Helpman, 

Coendersborg, Villabuurt, De Linie, Europapark, De Meeuwen, Klein Martijn. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

 Zuid heeft het imago van een gebied met gezonde en welvarende wijken. In zijn algemeenheid klopt dit beeld,  

maar ook in Zuid bestaan grote verschillen zijn tussen de verschillende wijken. Voor de komende jaren is De 

Wijert wederom aangemerkt als wijkvernieuwingswijk, vanwege de problematische kwaliteit van de sociale en 

fysieke leefomgeving als de kwaliteit van leven in het algemeen. Voor de Rivierenbuurt staan de seinen op 
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oranje. Het valt op dat de ontwikkelingen in de Rivierenbuurt slechter gaan dan gemiddeld voor de hele 

gemeente Groningen. Daar waar het beter gaat in de gemeente, gaat het in de Rivierenbuurt verzwakt beter. 

Daar waar het slechter gaat, gaat het in de Rivierenbuurt versterkt slechter. Vanuit het Gebieds Ondersteunend 

Netwerk (GON) is aangegeven dat er in Coendersborg sprake is van een bovengemiddeld gebruik van 

maatwerkvoorzieningen. Vanuit de bewoners in Corpus den Hoorn is aangegeven dat er behoefte bestaat om 

het gemis aan sociale cohesie te doorbreken. We concentreren ons daarom op deze vier wijken. De 

werkzaamheden van de Aanpak Ring Zuid blijven onze aandacht vragen, ook waar het gaat om de ervaren 

overlast door de aanwonenden. Het Stadspark is voor de hele gemeente een belangrijke groene en recreatieve 

voorziening, waarvan de impact in met name de omliggende wijken wordt gevoeld. 

 

Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

We willen voor Corpus den Hoorn en de Rivierenbuurt 

een verdere negatieve afwijking van het Gronings 

gemiddelde stoppen en ombuigen. Voor deze wijken 

en voor Coendersborg-Helpman willen we een nog 

scherper beeld krijgen van de opgaven in deze wijken 

en dit laten uitmonden in concrete projecten. 

 

• Opstellen van een uitvoeringsprogramma met effectieve 

maatregelen voor Corpus den Hoorn; 

• In het kader van ‘Het Gronings model voor wijk- en 

dorpsdemocratie’ doen we met de Buurtvereniging van 

de Rivierenbuurt ervaring op met de eerste activiteiten 

van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast willen we een 

gedragen visie over de wijkontwikkeling opstellen in 

relatie tot Groningen Spoorzone, Aanpak Ring Zuid en de 

huurwoningen van Patrimonium; 

• We willen de activiteiten van de nieuwe ontmoetingsplek 

op het sportpark Coendersborg/Helpman verder 

uitbreiden en nog meer mensen mobiliseren; 

• We willen van het groot onderhoud in Coendersborg en 

Helpman een integraal en interactief proces maken 

samen met de bewoners. 

In de wijkvernieuwingswijk De Wijert werken we met 

elkaar aan de toekomst van de wijk. Inwoners, 

ondernemers, corporaties, gemeente, zorg, welzijn, 

onderwijs, opvang, sport en cultuur hebben dat 

afgesproken in de Wijkdeal. De opgaven en ambities 

zijn geformuleerd in het uitvoeringsprogramma. De 

ambities waar we aan werken zijn: De Wijert positief 

gezond, De talentvolle wijk, De leefwijk ingericht en 

Kansen voor Kinderen. De benodigde 

randvoorwaarden zoals accommodatievisie, plan- en 

visievorming en georganiseerde ontmoetingen worden 

afhankelijk per project gefaciliteerd dan wel 

georganiseerd.   

• In het kader van ‘Proeftuin aardgasvrije wijk’ leren we hoe 

je een wijk duurzaam kunt inrichten en voorbereiden op 

een gasloze toekomst (zie paragraaf Duurzaamheid); 

• We herstructureren samen met corporaties woningen en 

omliggende terreinen: vertraagde sloop en nieuwbouw 

traject van 285 sociale huurwoningen door De 

Huismeesters en herinrichting van de openbare ruimte in 

het plangebied. Daarnaast start de uitwerking van de 

planvorming van het deelgebied van Patrimonium; 

• We ontwikkelen het bewonersbedrijf door; 

• We geven een vervolg aan de opdracht voor SWO en 

breiden dit uit naar het Stadspark en zo mogelijk andere 

wijken; 

• We ondersteunen initiatieven en projecten zoals Positieve 

Gezondheid, Kansrijk Zuid en de Slimotheek. 

We willen weten welke knelpunten spelen bij de 

bewoners in de omliggende wijken van de Aanpak Ring 

Zuid, zodat we daar indien nodig op in kunnen spelen. 

• Daar waar mogelijk bieden we ondersteuning aan 

bewoners en brengen we ontwikkelingen op gang, zoals 

de wens om tot een toekomstvisie te komen voor de 

Rivierenbuurt; 

• We onderhouden goed contact met andere partners in 

het gebied die behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van 

een (deel)oplossing voor de ervaren problemen.  

In de herijkte visie op het Stadspark willen we de 

recreatieve functies verder versterken, hierbij is 

biodiversiteit een continu aandachtspunt. We willen 

bewoners en gebruikers betrekken bij de 

• We geven uitvoering aan de visie op het Stadspark (zie 

deelprogramma Economie en werkgelegenheid) 

• We versterken de biodiversiteit; 
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ontwikkelingen van het Stadspark. De parkregisseur 

voor het Stadspark moet een sleutelrol innemen in de 

ontwikkeling van het park en tussen alle 

belanghebbenden in en rondom het gebied. 

• We werken met SWO in een samenwerkingsproject van 

drie groenbedrijven die mensen (ook met een afstand tot 

de arbeidsmarkt) willen opleiden tot vaklieden binnen 

groenvoorziening; 

• We verbeteren zowel de bewegwijzering voor bezoekers 

als de informatie over het park. 

We willen meer aandacht voor kunst in de openbare 

ruimte. Daarom starten we in navolging van de Street-

art projecten in Beijum, Vinkhuizen en Paddepoel een 

route van openbare kunstuitingen waar de buurt trots 

op is en waar de bezoeker door wordt verrast en 

uitgenodigd. 

• In samenspraak met Bij Vrijdag, Writer’s Block en het 

Groninger Museum maken we een plan voor de komende 

jaren waarin bewoners, geoefende en beginnende 

kunstenaars uit de wijken hierin kunnen participeren. De 

eerste kunstuiting willen we in 2023 realiseren en 

ervaring opdoen over de totstandkoming er van. 

 

 

Oost 
Wijken en dorpen 

Beijum, Noorderhoogebrug, De Hunze, Van Starkenborgh, Drielanden, Ruischerwaard, Zilvermeer, Lewenborg, 

Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Noorddijk, Ruischerbrug, Middelbert, Engelbert, Euvelgunne, Meerstad. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

Het gebied Oost omvat een grote verscheidenheid in wijken en dorpen. Zo hebben we te maken met een 

aantal dorpen met actieve inwoners, is Meerstad volop in ontwikkeling en krijgen Beijum en Lewenborg 

specifieke aandacht vanuit de wijkvernieuwing. In Oosterhoogebrug spelen de komende jaren verschillende 

ontwikkelingen, waaronder de komst van de Eemstoren en er zijn plannen voor buurtschap Hooge Hunze. Een 

andere belangrijke ontwikkeling in het gebied is de vitaliteitscampus in het Kardingegebied. Voor Meerstad is 

een Agenda voor de Toekomst opgesteld. De plannen voor de Hunzeboord zijn in ontwikkeling en inwoners 

worden ook hier actief betrokken. In de dorpen en nieuwbouwwijken concentreren de vraagstukken zich rond 

verkeersveiligheid en (behoud van) voorzieningen. In Oost onderscheiden Lewenborg en Beijum zich van de 

verspreid liggende dorpen en (nieuwbouw)wijken in dit gebied. In beide wijken groeien relatief veel kinderen 

op in een kwetsbare situatie en zijn er relatief veel jongeren en jongvolwassen die (nog) geen startkwalificatie 

hebben. Ook is er relatief veel armoede en eenzaamheid. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting en achterstand. 

Daarom zetten we in het kader van de wijkvernieuwing stevig in op beide wijken. De aanpak in Beijum wordt 

voortgezet en in Lewenborg starten we met de wijkvernieuwing. In de uitvoeringsprogramma’s 

wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg staat uitgebreid omschreven wat er de komende jaren in de wijken 

wordt gedaan.  

 

Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Met de intensivering van de wijkvernieuwing en het 

Nationaal Programma Groningen hebben wij als doel 

om in Beijum en Lewenborg de achterstand aan te 

pakken en de gezondheid en welbevinden van 

bewoners te vergroten. Dit doen we op basis van de 

volgende programmalijnen: 

• Versterken sociale basis/ Iedereen doet mee 

• Gezonde en kansrijke generatie/ Opgroeien 

en opvoeden 

• Toekomst met perspectief/Samen tegen 
armoede 

• Ouder worden in Beijum en Lewenborg 

• Aantrekkelijke, gezonde, veilige en duurzame 
wijk  

• Projecten van de uitvoeringsprogramma’s ‘Beijum 

Bruist’ en ‘Lewenborg Leeft’ uitvoeren; 

Versterken sociale basis/ Iedereen doet mee 

• Versterken bewonersinitiatieven door 

wijkondersteuner; 

• Coördineren van het proces van vreedzame school 

naar vreedzame wijk in Lewenborg; 

Gezonde en kansrijke generatie/ Opgroeien en opvoeden 

• Inzet versterken in project Kansrijke Start voor 

ondersteuning bij opvoeding; 

• Uitvoering en ontwikkeling Verlengde Schooldag;  

Toekomst met perspectief/ Samen tegen armoede 

• Doorzetten Kansrijk Oost; 
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• Ontwikkeling Beijum in Bedrijf; 

• Versterken positie Oude Bieb; 

Ouder worden in Beijum 

• Onderzoek en planvorming voor geschikte 

woningvoorraad ouderen; 

• Planvorming voor versterken formele en informele 

zorg ouderen; 

Aantrekkelijke, gezonde, veilige en duurzame wijk  

• Uitvoeren Heerdenaanpak in Beijum; 

• Aanpak winkelpleinen; 

• Wijkenergieplan en buurtgerichte aanpak 

ondersteuning duurzaamheidsmaatregelen (zie ook 

paragraaf Duurzaamheid). 

We werken samen met betrokken partijen aan de 

doorontwikkeling van passende en 

toekomstbestendige voorzieningen  in het gebied. 

 

• We blijven in gesprek met wijkcentrum De Schakel over de 

mogelijkheden voor de toekomst;  

• We dragen bij aan de ontwikkeling van een (tijdelijke) 

voorziening in Meerstad;  

• We hebben overleg met betrokkenen hoe de 

accommodaties aansluiten bij de wensen van de 

wijkbewoners, waarbij specifiek aandacht is voor de jeugd; 

• We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 

Vitaliteitscampus Kardinge (zie ook deelprogramma Sport 

en bewegen); 

Kinderen en jongeren moeten gezond, veilig en 

kansrijk op kunnen groeien. Dit kan op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld via de Vreedzame wijk of via 

voldoende mogelijkheden om te spelen en te 

bewegen. 

• We werken met inwoners en WIJ aan de aanpak van 

(nieuwe) speel- en beweegplekken in het gebied; 

• We dragen bij aan sportstimulering in Beijum en 

Lewenborg; 

• We werken samen met verschillende partijen aan de 

Broedplaats voor jongeren (Kluiverboom)  

• We dragen bij aan de doorontwikkeling van Lewenborg XL 

(integraal pedagogisch wijkplan) 

We gaan armoede tegen en we stimuleren 

werkgelegenheid  

• We onderzoeken samenwerking met commerciële 

partijen m.b.t. werk & participatie;  

We willen de sociale en de fysieke leefbaarheid 

verbeteren. Dit doen we op verschillende gebieden 

zoals tegengaan van jeugdoverlast en verbeteren 

verkeersveiligheid.   

 

• We zetten in op een stratenaanpak in Lewenborg in 

samenwerking met partners in de wijk; 

• In Lewenborg is de volgende editie van De Wijk De 

Wereld, dit ondersteunen we (zie ook deelprogramma 

Cultuur). 

• We werken samen met inwoners aan plannen m.b.t. 

veiligheid en verkeersveiligheid in verschillende wijken en 

dorpen.   

Samen met de inwoners werken we aan een mooie, 

nette en plezierige openbare ruimte.  

• We ondersteunen initiatieven gericht op groen, 

onderhoud en verduurzaming; 

• We gaan de verrommeling tegen in de openbare ruimte, 

we onderzoeken en faciliteren nieuwe mogelijkheden om 

zwerfafval en bijplaatsingen tegen te gaan; 

• We zijn actief betrokken bij het herstel van de oude loop 

van de Hunze en het verbeteren van de inrichting in 

samenwerking met het Groninger Landschap en inwoners 

(zie deelprogramma Kwaliteit leefomgeving). 

We stimuleren het omkijken naar elkaar, het 

versterken van netwerken en de verbinding tussen 

bewoners onderling. We stimuleren betrokkenheid 

• We ondersteunen bewonersinitiatieven en stimuleren 

nieuwe groepen inwoners actief te worden, bijvoorbeeld 

door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het 
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van bewoners door zeggenschap over wijkbudget 

over te dragen. 

 

ondersteunen bij werven van vrijwilligers, samen met de 

WIJ-teams; 

• We gaan door met het wijkbudget in Beijum en 

Lewenborg via de Stem van Groningen. Bewoners kunnen 

initiatieven aandragen en de wijk kan vervolgens 

stemmen op de ingediende initiatieven.  

• We hebben structureel overleg met 

bewonersorganisaties. We agenderen samen met hen 

knelpunten en aandachtspunten, en koppelen hier 

projecten en acties aan;  

• We ondersteunen bewoners en organisaties om de 

verbinding tussen bewoners en laagdrempelige 

ontmoetingsplekken in de wijk te ontwikkelen en te 

versterken (bijvoorbeeld via babbelbankjes). 

 

 

West 
Wijken, buurten en dorpen 

Hoogkerk, Gravenburg, Leegkerk, Reitdiep, Reitdiepzone, Dorkwerd, De Held, Buitenhof, Vinkhuizen, Selwerd, 

Paddepoel, Tuinwijk. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

De wijken in West hebben een divers karakter, er bestaan grote verschillen tussen wijken. Binnen de wijken 

verschilt de sociale woningvoorraad en bevolkingssamenstelling sterk. Zo kennen Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk 

en Vinkhuizen hardnekkige sociale problemen, zoals werkloosheid, rondkomen, gezondheidsachterstanden en 

vraagstukken rondom het opgroeiende kind. Ook staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk door 

(multi)probleemgezinnen en jeugdoverlast. De sociale samenhang tussen studenten en andere wijkbewoners, 

mensen met verschillende culturele achtergronden en religieuze gezindten is zwak. In deze wijken zijn we met  

onder andere bewoners en woningcorporaties in gesprek over de verbeteringen die deze wijken sociaal en 

fysiek sterker zullen maken de komende jaren. In Selwerd is de ruimtelijke wijkvernieuwing ‘Sunny Selwerd’ in 

uitvoering. Met Nijestee, De Huismeesters en Patrimonium werken we met nieuwe of gerenoveerde woningen 

aan een duurzame woningvoorraad. Beter in balans en passend bij de ambities van de ongedeelde stad. We 

leggen het hoofdnet van het warmtenet aan en richten daaropvolgend de openbare ruimte opnieuw in. De 

sociale wijkvernieuwing komt op gang in samenwerking met bewoners en sociale partners. We breiden de 

wijkvernieuwing uit naar Paddepoel en Vinkhuizen, als onderdeel van de noordelijke wijken. In Hoogkerk is het 

dorpse karakter behouden gebleven en het dorp is gewend eigen problemen op te lossen of te agenderen. 

Enkele hardnekkige problemen zoals jeugdproblematiek, verkeer en voorzieningen zijn zaken die daarbij onze 

gezamenlijke aandacht hebben. De omliggende wijken, inclusief Reitdiep, kennen minder sociale problematiek. 

Daar liggen de opgaven vooral op het gebied van mobiliteit, voorzieningen en recreatie. Deze opgaven zijn 

onderdeel van de grote gebiedsontwikkelingen die spelen rondom de Suikerzijde en De Held III. De 

wijkorganisaties hebben een stevige rol in deze wijken, zowel richting bewoners als gesprekspartner voor de 

gemeente. In Hoogkerk wordt, op initiatief van de bewonersorganisatie en als onderdeel van het Gronings 

Model voor wijk- en dorpsdemocratie, gewerkt aan uitbreiding van de wijkdemocratie. 

 

Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Met de intensivering van de wijkvernieuwing en de 

Regiodeal in Groningen Noord hebben wij als doel om 

binnen Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd,en Tuinwijk  

de kloof met andere wijken te dichten. We streven 

ernaar om de brede welvaart en leefbaarheid in 

• Projecten van de Uitvoeringsagenda Wijkvernieuwing 

2023 uitvoeren, voortzetten wijkvernieuwing Sunny 

Selwerd (zie ook paragraaf Duurzaamheid); 
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Groningen Noord  over 10 jaar dichter bij het stedelijk 

gemiddelde te brengen. Dat doen we langs drie 

actielijnen: 

• Maatschappelijk meedoen; 

• Prettig en veilig samenleven; 

• Kansen voor kinderen. 

Hierbij sluiten we aan bij lopende initiatieven en 

processen zoals Sunny Selwerd, Co-creatie Paddepoel, 

Vinkhuizen laat niet los en bewonersbeheer Tuinwijk. 

We streven een integrale verbinding na op thema’s, 

waarbij onze focus ligt op sociale samenhang met 

sport en cultuur, de energietransitie, de verlengde 

schooldag en verhogen van het beheerniveau o.a. 

door middel van stimuleren groenparticipatie. 

• Starten van het voorbereidingsproces voor de 

uitvoeringsagenda wijkvernieuwing Paddepoel en 

Vinkhuizen 

Projecten van de Uitvoeringsagenda Regiodeal 2023 

• We vervolgen de Stratenaanpak in Selwerd, Paddepoel en 

Vinkhuizen met de inzet van interdisciplinaire teams (o.a. 

WIJ, corporaties, Politie en gemeente) (zie ook 

deelprogramma Veiligheid); 

• Samen met de wijkbedrijven investeren we in de 

bekendheid en het gebruik van de wijkbedrijven en de 

daar gevestigde initiatieven; 

• Uitbreiden leer- en wijkgildes voor inwoners zonder 

startkwalificatie; 

• Start nieuwbouw van de Bisschop Bekkerschool; 

besluitvorming nieuwbouw Wegwijzer en  uitbreiding van 

de verlengde schooldag;   

• Met inzet van energiecoaches dringen we de 

energiearmoede terug (zie ook deelprogramma 

Veiligheid); 

• Faciliteren van bewonersgroepen die in Tuinwijk bijdragen 

aan o.a. onderhoud, beheer en leefbaarheid van de wijk; 

• We werken met de wijk(organisaties) aan een 

aantrekkelijke openbare ruimte in Selwerd, Paddepoel en 

Vinkhuizen, zoals het Dolomietenplein en de 

Briljantpleintjes in Vinkhuizen, het Orionpark in 

Paddepoel en de speel en chillplekken in Selwerd 

We willen de gebiedsontwikkelingen in De Held III en 

Suikerzijde aangrijpen om duurzame antwoorden te 

bieden voor hardnekkige problemen in Hoogkerk, 

zoals verkeer, het voorzieningenniveau en 

jeugdproblematiek, en kansen aangrijpen op het 

gebied van groen, duurzaamheid, sport en recreatie. In 

de wijken Reitdiep, Gravenburg, De Held en de 

Buitenhof bouwen we de bewonersbetrokkenheid bij 

initiatieven en ingrepen in en om de wijk uit. 

• We bevorderen initiatieven voor inrichting van 

leefstraten, deelmobiliteit en fijnmazig wijkvervoer; 

• Het Westpark, gelegen tussen Vinkhuizen, Hoogkerk, 

Gravenburg en De Held bouwen we samen met 

initiatiefnemers en met behulp van o.a. het Europese 

Foodtrail project uit tot een volwaardig stadspark onder 

het motto Natuurlijk, Avontuurlijk (zie ook 

deelprogramma Kwaliteit leefomgeving). 

Met het wijkwethoudersbudget bepalen de wijken zelf 

jaarlijks de prioriteiten voor hun wijk met het top3-

budget. Hiermee organiseren en onderhouden we 

tevens een doorgaande dialoog met de 

wijk(vertegenwoordiging) en agenderen we de 

belangen van bewoners in de gemeentelijke 

programmering. 

• We ondersteunen wijkbewoners bij de realisering van 

projecten uit de top3-aanpak, zoals de ontwikkeling 

centrumzone Paddepoel, diverse groenprojecten, de 

zomerprogrammering voor kinderactiviteiten, de 

historische haven Hoogkerk, onderhoud en activiteiten 

Caspomor park, de Kiosk Diamantpark, en sportfaciliteiten 

Ruskeveense plas;  

• We agenderen de uitkomsten van de top3-aanpak voor de 

grote gebiedsontwikkelingen; 

• In Hoogkerk zijn we samen met de bewonersorganisatie 

gestart met het Gronings Model voor wijk- en 

dorpsdemocratie om de zeggenschap en dorpsdemocratie 

van Hoogkerk te versterken. Dit doen we o.a. met het 

online platform Stem van Groningen.  

 

 

Haren 
Wijken en dorpen 
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Haren West, Haren Oosterhaar, Onnen, Noordlaren en Glimmen. 

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

In Haren scoort de leefbaarheid hoog. We streven er naar dat deze in de toekomst hetzelfde blijft, met meer 

aandacht voor klimaatadaptatie, natuur, ecologie, duurzaamheid en de inclusieve samenleving. Essentieel 

hierbij zijn meedoen, betrokkenheid en zeggenschap van inwoners. Wij doen dit door stevig in te zetten op het 

doorontwikkelen van het participatieproces en de Groene Parel. De onderlinge samenspraak in de dorpen en 

wijken willen we versterken. De samenwerking tussen gemeente, inwoners en andere partijen in het gebied 

geven we nader vorm in dorps- en wijkagenda’s. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor het leefplezier, 

het landelijke karakter en de eigen identiteit van het gebied. Het landelijke karakter biedt veel mogelijkheden 

als het gaat om vrijetijdsbeleving, gezondheid en de versterking van natuur en ecologie. Daarnaast vinden in 

het centrum van Haren de komende jaren diverse ontwikkelingen plaats die vragen om een gebiedsvisie voor 

het centrum waarbij betrokkenheid van inwoners en ondernemers essentieel is. De opbouw van de bevolking 

van Haren kenmerkt zich door een relatief hoog percentage ouderen. Bijna 20 procent van de 75-plussers in de 

gemeente woont in Haren. Verder is het percentage jongeren onder de 18 jaar in Haren hoger dan het 

gemeentelijke gemiddelde. Het is goed extra aandacht te hebben voor beide groepen.  

 

Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

De ideeën en wensen van de Groene Parel geven 

richting aan de gebiedsagenda. 
• We zetten de Groene Parel voort. Daarbij ronden we 

ingezette trajecten af en pakken nieuwe ideeën en 

initiatieven op. 

We vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen 

denken en zeggenschap hebben over 

ontwikkelingen in hun straat, dorp of wijk en 

leefplezier ervaren. 

 

• In het kader van het Gronings Model voor wijk- en 

dorpsdemocratie geven we in de drie dorpen Onnen, 

Noordlaren en Glimmen samen met de inwoners vorm 

aan de samenspraak en zeggenschap; 

• De dorpsagenda’s worden verder ontwikkeld; 

• In het project leefbare wijken en dorpen maken we 

samen met de inwoners plannen hoe we dorps- en 

buurtaccommodaties in een veranderende samenleving 

blijvend in kunnen zetten voor het leefplezier in de 

dorpen; 

• In Glimmen wordt samen met Woonborg en Plaatselijk 

belang in kaart gebracht wat de wijk nodig heeft voor 

een groter woonplezier; 

• We dragen bij aan een centrumvisie voor het 

Raadhuisplein/Haderaplein in Haren. Belangrijk hierbij 

is klimaatadaptatie, vergroening en ontmoeting (zie ook 

deelprogramma Economie en werkgelegenheid); 

• We dragen bij aan de uitvoering van diverse plannen 

met betrekking tot verkeersveiligheid en leefplezier o.a. 

aan de Meerweg en de dorpen. 

We stimuleren betrokkenheid bij het behoud en 

versterken van de natuur, ecologische en 

cultuurhistorische waarden. 

• De ontwikkeling rondom het Groene Parel project de 

Mikkelhorst (sport, spelen, ontmoeten en bewegen) 

verbreden we in de richting van de Vork; 

• We herijken de ‘Nota zandwegen’ en zorgen voor 

inbedding in de organisatie; 

• We willen de verschillende plattelands- en 

natuurgebieden, zoals het Zuidlaardermeergebied, het 

Paterswoldsemeer, het Nationaal park Drentsche Aa en 

Geopark De Hondsrug meer integreren in de diverse 
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(gebied) programma's (zie ook deelprogramma 

Economie en werkgelegenheid); 

• We onderzoeken of de aanpak ‘SWO, samen in het 

groen’ ook in diverse groenprojecten in Haren kan 

starten. 

We zetten in op een tijdige herkenning van 

problemen bij jongeren om te voorkomen dat deze 

in zorgtrajecten, dan wel justitiële trajecten komen. 

• We blijven het jongerenproject in de Mellenshorst 

ondersteunen.   

• Vanuit de Groene Parel dragen we bij aan het 

realiseren van een aantal speel- en ontmoetingsplekken 

voor jongeren, zoals bij de Mikkelhorst en in Maarwold. 

• We stimuleren en dragen bij aan de activiteiten van het 

jongerenwerk. 

In het kader van vitaal ouder worden werken we aan 

een samenhangend aanbod van woon- zorg- en 

welzijnsactiviteiten voor ouderen. 

• We dragen bij aan het nader vormgeven en de 

inrichting van de ontmoetingsvoorziening voor 

ouderen, de Clockhuyskamer. 

• We ondersteunen de uitkomsten van het actieplan 

ouderen. 

We willen werken aan het terugdringen van het 

aantal gesignaleerde psychiatrische (OGGZ) 

problemen. 

• Op basis van o.a. de wijkanalyse van de WIJ en de 

veiligheidsanalyse brengen we de problematiek nader 

in kaart. Om vervolgens concrete plannen te 

ontwikkelen. . 

We stimuleren bijstandsgerechtigden en mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar 

de arbeidsmarkt. 

• Samen met ondernemers en niet-commerciële partijen 

gaan we onderzoeken welke mogelijkheden het gebied 

Haren biedt voor deze doelgroep om zich nader te 

ontwikkelen en maatschappelijk mee te kunnen doen. 

Om vervolgens hierop concrete acties te ontwikkelen. 

 

 

 

Ten Boer 
Dorpen 

Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge, Sint Annen, Lellens, Winneweer, Ten Post, Wittewierum, Woltersum  

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

Het gebied Ten Boer is groot, divers en heeft te maken met aardbevingen. Er is veel verschil in de omvang en 

aard van de verschillende opgaven in de dorpen. Een gemene deler is de aardbevingen en de negatieve 

effecten daarvan op het wonen en welzijn van de bewoners. Deze trekken een zware wissel op de veerkracht 

van en de cohesie binnen de dorpen. De ambitie is om het vertrouwen in de overheid en elkaar te herstellen 

naar het niveau van voor de aardbevingsproblematiek. We staan de komende jaren samen met de dorpen en 

haar inwoners voor een groot aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, het op peil 

houden van voorzieningen en de versterking van woningen. De thema’s met prioriteit in dit gebied zijn: 

meedoen, zingeving, talentontwikkeling, biodiversiteit en ecologie, positieve gezondheid, en prettig en veilig 

wonen. Het gebied krijgt een flinke impuls met het Nationaal Programma Groningen, om de leefkwaliteit in de 

dorpen op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.  

 

Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

We realiseren samen met bewoners en andere 

partijen het programma voor het gebied om de 

leefbaarheid en welzijn te versterken, dat doen we 

door het samenstellen van dorpsagenda’s. Zo blijven 

• Met het online platform Stem van Groningen actualiseren 

we de dorpsagenda’s, bewoners kunnen zo zelf de 

voortgang van hun ideeën en plannen volgen en 

aanvullen;  
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we voortdurend in gesprek met de dorpsbewoners en 

agrariërs   

 

 

 

• We prioriteren het uitvoeringsprogramma door te toetsen 

aan draagvlak, samenloop met andere ontwikkelingen in 

de versterkingsopgave, de opgestelde dorpsvisies en 

gemeentelijk beleid;  

• We streven na dat projecten met cofinanciering worden 

gerealiseerd, samen met Vereniging Groninger Dorpen 

ondersteunen we dit.  

We vergroten de zeggenschap van bewoners en 

ondernemers over hun fysieke en sociale 

leefomgeving. Dit doen we door samen met 

bewonersorganisaties een robuust netwerk te 

bouwen. Zelf- en samenredzaamheid in de dorpen 

staat voorop. Perspectief voor de problemen in het 

aardbevingsgebied krijgt hiermee weer vorm.  

• We maken het Gronings Model voor wijk- en 

dorpsdemocratie ons eigen en stemmen we af op de 

bewoners en omstandigheden in het gebied Ten Boer.  

• Wij ondersteunen actief het convenant initiatief van de 

dorpscoöperatie Ten Boer dat zich richt op een 

dorpenoverstijgende samenwerking rondom leefbaarheid. 

 

De dorpshuizen hebben een centrale plaats in de 

gemeenschap en groeien naar de door henzelf 

geformuleerde ambities. 

• We ondersteunen accommodatiebesturen en vrijwilligers  

met de ontwikkeling van het buurt- en dorpshuis van de 

toekomst. We doen dit samen met WIJ; 

• In het dorp Ten Boer ondersteunen we het nieuwe 

bestuur van het Dorpshuis in haar ontwikkeling. 

 

 

Relevante beleidsnota's 
De paragraaf is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: 

 

Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie 

Visie Bestemming Binnenstad 

Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad 

Groninger wijkvernieuwing Uitvoeringsprogramma 2021 

Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen 

Wijkvernieuwingsplan Beijum 

Uitvoeringsprogramma regio deal Groningen Noord 

Wijkvernieuwingsplan Indische buurt / De Hoogte 

Wijkvernieuwingsplan Sunny Selwerd 

Wijkvernieuwingsplan De Wijert 

 

Paragraaf 2: Duurzaamheid 

In deze paragraaf geven we aan wat de doelstellingen zijn voor het programma Groningen Geeft Energie en 

hoe we in 2023 via meerdere sporen, verder werken aan het doel om in 2035 CO2-neutraal te zijn.   

Doelen paragraaf 2: Duurzaamheid 

Gemeente Groningen CO2-neutraal in 2035, volgens de uitgangspunten van de Routekaart Groningen CO2-

neutraal 2035 uit 2018. 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

 

Met de CO2 monitor houden we doorlopend in beeld hoe we vorderen met onze doelstelling CO2-neutraal in 

2035. Uit de CO2 monitor januari 2022 blijkt dat de CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door het gebruik van 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Het-Gronings-model-voor-wijk-en-dorpsdemocratie-17-2-2021-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-RV-de-binnenstadsvis.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitvoeringsprogramma-Bestemming-Binnenstad-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/26-mei/15:30/1-Groninger-wijkvernieuwing-uitvoeringsprogramma-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststellen-lokaal-programmaplan-Nationaal-Programma-Groningen-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Wijkvernieuwingsplan-Beijum-versie-5-0-12-september-2018-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/26-mei/15:30/2-Uitvoeringsprogramma-Regio-Deal-Groningen-Noord.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Wijkvernieuwingsplan-Indische-Buurt-De-Hoogte-versie-5-0-12-september-2018-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Wijkvernieuwingsplan-Sunny-Selwerd-versie-5-0-12-september-2018-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Wijkvernieuwingsplan-De-Wijert-versie-5-0-12-september-2018-2.pdf
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fossiele energie op het grondgebied van de gemeente Groningen 1.112 kiloton in 2020 bedraagt. Circa 31% van 

de uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van fossiele energie in woningen, 23% door fossiele brandstoffen in 

de mobiliteit en 46% door het fossiele energiegebruik van bedrijven en instellingen. Daarnaast staan de 

indicatoren voor woningen vanuit het programma Energie vermeld in deelprogramma 1.3: Wonen. We 

verwachten eind 2022 de routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 geactualiseerd te hebben. Op basis van dit 

beleidskader geven we in 2023 verdere invulling aan de benodigde versnelling in deze transitie.  

 
Klimaatakkoord  
Met het Klimaatakkoord krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met nieuwe taken. Dit 

leidt tot extra lasten in de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering. Om het akkoord uit te voeren, hebben het Rijk 

en decentrale overheden de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd. Het Rijk komt 

nagenoeg volledig tegemoet aan het ROB-advies. Tot en met 2030 stelt het Rijk €5.632 miljoen beschikbaar 

voor de uitvoeringslasten van decentrale overheden. Op het moment van schrijven is nog geen duidelijkheid 

over de verdeelsystematiek van de uitvoeringskosten Klimaatakkoord voor decentrale overheden. Deze 

begroting is gebaseerd op de gemeentelijke middelen. We blijven de ontwikkelingen rondom het 

klimaatakkoord nauwlettend volgen. 

 

Regionale energie strategie  

Met alle lokale overheden uit onze provincie werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES 

bevat de opgaven uit het klimaatakkoord die door het Rijk aan de regio’s zijn toebedeeld. Het gaat hierbij om 

grootschalige wind- en zonneparken op land en de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. De RES 1.0 

van de regio Groningen is een optelsom van alle hernieuwbare energieambities en telt op tot 6,4TWh per jaar. 

De RES ambitie is gesteld op ten minste 5,7TWh per jaar. De RES Groningen gaat aan de slag met de ruimtelijke 

visie voor de toekomst, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het resultaat 

hiervan wordt in de RES 2.0 voorgelegd.  

 

Spoor warmte 
Uit de routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 volgt dat 54 procent van de totale energievraag van onze 

gemeente bestaat uit warmte. Er zijn goede duurzame technische alternatieven voor het huidige op aardgas 

gebaseerde warmtesysteem. Ook kan de vraag sterk worden verminderd door aanbrengen van (extra) isolatie 

en het nemen van efficiëntiemaatregelen. De warmtevoorziening zal in de toekomst per wijk verschillen.  

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

Warmte  

In het ‘Warmtetransitieplan Uitvoering warmtetransitie 2022-2030’ staat dat we een tweesporen aanpak 

volgen: in het noordwesten van de stad leggen we een warmtenet aan terwijl we bij het tweede spoor alle 

bewoners en ondernemers van onze gemeente ondersteunen via een energieloket. In het eerste spoor werken 

we in het noordwesten van de stad, volgens onze Transitievisie Warmte, aan de aanleg van een omvangrijk 

warmtenet. Dit gedeelte van de stad zal dan in 2030 aardgasvrij zijn. We doen dit onder de noemer Noordwest 

Aardgasvrij in 2030 (NWA30). In het tweede spoor zorgen we voor ondersteuning op maat voor al onze 

inwoners en ondernemers. Zij krijgen via Het Energieloket of het loket Groningen werkt Slim, advies voor het 

isoleren van hun woning of bedrijfspand en hoe zij energie kunnen besparen. Tegelijkertijd begeleiden we hen 

in de transitie naar een hybride (groen gas en elektrisch) of volledig elektrische (all-electric) warmteoplossing. 

 

Wat betreft warmtebronnen voor de nabije toekomst (na 2025) wordt een restwarmtesysteem vanuit 

Hoogkerk (onder andere Cosun Beet) inclusief opslag, nieuwe warmtecentrale en distributiesysteem 

onderzocht. Naast ‘techniek’ gaat het vooral om de financiële haalbaarheid duidelijk te krijgen. Het gaat hierbij 

om aanvullende warmte voor verdere groei van het warmtenet Noordwest van 11.000 woningequivalenten 

(weq) (huidige opdracht WarmteStad) naar 23.000 weq in 2030. De samenwerking met verschillende partijen 

https://vng.nl/artikelen/onderzoek-naar-uitvoeringslasten-klimaatakkoord
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rondom onderzoek naar haalbaarheid toekomstig (rest)warmtetransportnet uit de Eemshaven of Delfzijl wordt 

voortgezet. In de tussentijd wordt er bij nieuwbouw steeds meer gebruik gemaakt van eigen warmte koude 

systemen (wko) en liggen er plannen voor collectieve wko systemen op verschillende woningbouwlocaties 

(bijvoorbeeld Stadshavens).   

 

WarmteStad WKO’s en Warmtenet NoordWest 

In 2023 breidt WarmteStad het warmtenet verder uit in Selwerd en met de aanleg van een doorsteek (onder 

het Reitdiep door) wordt ook gestart met aansluiten van flats in Vinkhuizen. Het aansluiten van particuliere 

woningen op het warmtenet in De Larix is gestart in mei 2022. Ook het aansluiten van Selwerd West is 

opgestart. Samen met Buurtwarmte (Grunneger Power) worden bewoners en VVE’s actief geïnformeerd over 

het op termijn kunnen aansluiten.   

     

WarmteStad heeft haar nieuwe warmtecentrale op Zernike Campus in gebruik. Naast restwarmte uit de 

nabijgelegen datacentra zal ook zonthermische warmte als bron gebruikt gaan worden. Deze centrale is 

bedoeld om in de nabije toekomst minimaal 15.000 weq aan hernieuwbare warmte te leveren. Een deel van 

deze warmte zal door coöperatie Buurtwarmte geleverd gaan worden aan particuliere woningbezitters in 

Noordwest. Samen met onze woningcorporaties worden ook plannen gemaakt om zogenaamd gespikkeld bezit 

aan te sluiten op het warmtenet.  

 

Toekomstige meerjarenprogramma en propositie WarmteStad  

De komende 5 jaren zal WarmteStad zich in de eerste plaats richten op het verder afronden van de bestaande 

WKO-projecten en de huidige scope van Warmtenet Noordwest.  De ambitie van de gemeente op het gebied 

van collectieve WKO en warmtenetten sluit goed aan bij de noodzaak tot verdere groei van het aantal 

projecten en klanten van WarmteStad. Door de groei van het aantal projecten en klanten kan de organisatie 

verder professionaliseren en kostenefficiënter werken. Nieuwe projecten die in de komende 5 jaar in beeld als 

uitbreiding starten op het reeds bestaande programma zijn:  

Warmtenet Noordwest BV                                           Aantal extra aansluitingen 

1. Uitbreiding warmtenet Noordwest             17.000 weq 

WKO projecten BV  

1. WKO Suikerzijde  2.500 weq, bronwater 

2. WKO Spoorzone  800 weq, bronwater  

 

Bovenstaande projecten kenmerken zich door voldoende schaalgrootte, gunstige financieringsperspectieven 

en aanvang die binnen de komende 5 jaren ligt. Zodra de verkenning is afgerond gaan we de uitkomsten aan 

uw raad voorleggen. 

 

De energietransitie is in een stroomversnelling beland. Op Europees niveau worden passende 

financieringsregelingen ontwikkeld (Just Transition Mechanism/Just Transition Fund), landelijk en provinciaal 

ondersteunt de overheid met subsidies (Nationaal Groeifonds). We hebben een aanvraag ingediend bij het 

Nationaal Groeifonds met het consortium NieuweWarmteNu! en een aanvraag ingediend bij het Just Transition 

Mechanism. Op landelijk niveau werkt de gemeente samen. Zo wordt vanuit Groningen invloed uitgeoefend op 

de in beweging zijnde wetgeving en financiële stimuleringsinstrumenten. Nieuwe wetgeving tendeert nu naar 

een grote en sterke rol voor publieke partijen in de ontwikkeling van de warmtenetten met ruimte voor 

samenwerking met commerciële partijen. Daarnaast zal de gemeente in de komende jaren het recht verkrijgen 

om aardgasinfrastructuur verplicht te verwijderen. Met passende financieringsarrangementen (JTM en NGF) 

voor warmtebedrijven en haar eindgebruikers kan zo vaart worden gemaakt met de energietransitie. 

 

Wijkenergieaanpak  
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Op verschillende plekken in Noordwest gaan we grondgebonden woningen aansluiten op het warmtenet onder 

de noemer Buurtwarmte. Dankzij de rijksbijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) hebben we 

een aanpak opgezet voor dit type woningen. Na De Larix zijn we gestart in Selwerd-Zuid en daar worden in 

2023 de eerste woningen op het warmtenet aangesloten. In Selwerd-West is het participatietraject opgestart 

en wordt het netontwerp verder uitgewerkt. Ook in Paddepoel gaan we voorbereidingen treffen om ook hier 

buurtwarmte-projecten op te starten. In de rest van de gemeente benutten we kansen waar ze zich voordoen. 

Met name in wijkvernieuwingswijken richten we ons met bewoners om de woningvoorraad te verduurzamen. 

In de rest van de gemeente blijft het aantal bewonersinitiatieven ook snel groeien. Hen blijven we faciliteren 

om duurzame projecten van de grond te krijgen. 

 

Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Warmte 

• Duidelijkheid rondom financiering 

warmtetransportnet, distributienet, 

warmtebronnen (inclusief nieuwe 

warmtecentrale) en warmteopslag voor 

Warmtenet Noordwest. 

• Vaststellen welke warmtebronnen er vanaf 2025 

nodig zijn als aanvulling op huidige bronnen van 

WarmteStad. 

• Samenwerking tussen WarmteStad, gemeente 

Groningen en Buurtwarmte in de verdere uitrol 

warmtenet. 

• Verdere uitrol aansluiten particulieren en VVE’s 

in Selwerd Zuid en Selwerd West.  

 

 

• Haalbaarheidsonderzoek restwarmte 

industrie Hoogkerk voor warmtenet 

Noordwest; 

• Haalbaarheidsonderzoek (technisch, 

financieel) rondom warmteopslag, 

warmtedistributie en te kiezen tracés voor 

koppeling nieuwe bronnen aan warmtenet 

Noordwest;  

• Samen met Buurtwarmte en WarmteStad 

gerichte acties om particuliere 

woningbouw, VVE’s en maatschappelijk 

vastgoed (o.a. scholen) in Noordwest 

(Selwerd, Vinkhuizen) te laten aansluiten; 

• Deelname in regiegroep restwarmte 

Eemshaven; 

• Haalbaarheidsonderzoek aansluiten UMCG 

op warmtenet; 

• Verder uitwerken (risico’s , wet- en 

regelgeving) geothermie / diepe 

aardwarmte met Ministerie Economische 

Zaken en Klimaat en Energiebeheer 

Nederland voor zowel gemeente als 

provincie Groningen; 

• Uitwerken plan voor financiering voor 

uitbreiding Warmtenet NoordWest; 

• Belangen gemeente Groningen (en G40 

gemeenten) behartigen in nieuwe 

regelgeving Warmtewet (2.0) / Energie-

wet.  

 

Wijkenergieaanpak  

• Realisatie van een buurtwarmtenet in Selwerd-

Zuid; 

• Aansluiten grondgebonden woningen op het 

buurtwarmtenet Selwerd-Zuid. Levering van 

warmte door WarmteStad.  

• Woningen in wijkvernieuwingswijken verder 

verduurzamen 

• In Selwerd-West worden bewoners betrokken en wordt 

het ontwerp voor een warmtenet uitgewerkt. In 

Paddepoel eerste voorbereidingen voor start traject; 

• Uitgebreid participatietraject in Selwerd-West doorlopen; 

• Kansen (in relatie tot energie) benutten in 

wijkvernieuwingswijken, bijvoorbeeld door 

energieadviseurs in te zetten; 

• Voor iedere doelgroep een aparte aanpak opstellen en 

deze in de wijken inzetten; 
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• Acties en aanpakken worden in wijken uitgezet 

(VvE-aanpak, aanpak gespikkeld bezit etc.) 

• Eerste VvE’s nemen maatregelen in PAW De 

Wijert 

 

• Uitvoering PAW De Wijert, waarbij de focus ligt op 

isoleren en de wijk ‘aardgasvrij-klaar’ te maken, met 

name via een VvE-aanpak;   

• Bewoners-collectieven ondersteunen middels 

procesbegeleiding en/of advies. 

 

 

Spoor besparen 
Alle energie die we kunnen besparen hoeven we niet op te wekken. Grote besparingen zijn mogelijk in 

woningen en bij bedrijven en kantoren. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met het eigen vastgoed 

(Gresco). Besparingen zijn goed voor een derde deel van ons einddoel. Dit spoor valt uiteen in wonen 

(nieuwbouw, huursector, particuliere woningen), bedrijven en Gresco.  

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

Wonen  

In 2022 is het Energieloket Groningen de breedte ingegaan. De naam is veranderd in Duurzaam Groningen. 

Duurzaam Groningen is niet alleen de plek waar informatie gevonden kan worden over het verduurzamen van 

de woningen, het is de plek voor en door Groningers die op een duurzamere manier willen leven. Hier ontdek 

je hoe je duurzamer met je energie, voedsel, tuin, huis, afval, reis of bedrijf om kan gaan. Voor uitgebreide 

informatie over de verschillende energiebesparende maatregelen én subsidies wordt doorverwezen naar onze 

samenwerkingspartner ‘Het regionaal Energieloket’. Zij verzorgen ook onze helpdesk waar de inwoners 

telefonisch advies kunnen krijgen.  

 

De Regeling Reductie Energiegebruik woningen (RREW) loopt tot eind 2022, hiermee hebben we ruim 20.000 

woningeneigenaren en huurders kunnen voorzien van kleine energiebesparende maatregelen. Ook hebben we 

subsidie ontvangen voor de aanpak van energie-armoede. We maken een programma om deze bijdrage zo 

effectief mogelijk in te zetten. Onderdeel hiervan is het klusteam: het team richt zich op het plaatsen van 

kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, brievenbusborstel, kitten, ledlampen en 

op het verlagen van de temperatuur van de cv-ketel. Het klusteam ontvangt aanvragen vanuit de 

energiecoaches, vanuit inwoners rechtstreeks of wordt projectmatig in een buurt ingezet. Door deze 

maatregelen kunnen bewoners behoorlijk wat energie en geld besparen en wordt het comfort verhoogd. Het 

klusteam wordt met name ingezet in de wijken waar dit het hardste nodig is. 

 

Met de woningcorporaties wordt samengewerkt om ook de huurders te voorzien van kleine 

energiebesparende maatregelen. Om de corporatieve woningvoorraad te verduurzamen hebben we 

prestatieafspraken gemaakt waarin we streven naar een CO2 neutrale en aardgasvrije woningvoorraad. 

Hiervoor is in 2022 het masterplan aangepast waarbij de vernieuwde energielabeling en de afspraken uit het 

nationaal isolatieprogramma zijn opgenomen. 

 

Bedrijven (Groningen Werkt Slim) 

Om het bedrijfsleven en instellingen in de gemeente Groningen verder te inspireren en te ondersteunen bij 

hun ambitie om te verduurzamen gaat Groningen Werkt Slim verder met de samenwerking tussen gemeente, 

de Groningse bedrijvenverenigingen en de provincie Groningen in het platform Groningen Werkt Slim (GWS).   

 

Bedrijven (toezicht) 

De helft van de besparingsmogelijkheden in de stad is aanwezig bij bedrijven. Omdat niet alle bedrijven op 

eigen initiatief maatregelen nemen, kan toezicht een belangrijke bijdrage leveren aan energiebesparing. Omdat 

bedrijven individueel benaderd worden, leveren we maatwerk en garanderen we dat aanwezige 

besparingsmogelijkheden daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hierdoor wordt gemiddeld 20% bespaard op gas 

https://duurzaamgroningen.nl/
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en 20% op elektra. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om deze controles bij alle bedrijven uit te voeren. 

Hercontroles van lopende trajecten krijgen prioriteit. 

Gresco 

Routekaart verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed 

Begin 2022 is de ‘Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ aangeboden aan uw raad, met de 

opdracht dit te vertalen naar een uitvoeringsprogramma (2024) met bijbehorende organisatiestructuur. De 

verduurzaming van het gemeentelijke Maatschappelijk Vastgoed is een forse opgave en bestrijkt de hele eigen 

gemeentelijke vastgoedvoorraad. De aanpak reikt aanzienlijk verder dan de gehanteerde gemeentelijke Gresco 

systematiek, die zich in essentie toespitste op individuele zichzelf terugverdienende maatregelen. De inzet van 

de voorliggende verduurzamingsopgave betreft de integrale (en onrendabele) verduurzaming van objecten tot 

het niveau ‘Paris Proof’. De verduurzamingsopgave wordt daarbij waar mogelijk gekoppeld aan lange termijn 

accommodatieplannen, zoals het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, om zodoende verschillende 

gemeentelijke doelstellingen te combineren en werk met werk te maken. 

 

Activiteiten 2023 

In 2023 en het daarop volgende jaar zetten we het investeringsprogramma ter uitvoering van de routekaart op, 

verrichten we objectonderzoeken, richten we de uitvoeringsorganisatie in en starten we met de pilots. De 

koppeling wordt gelegd met lange termijn accommodatieplannen en we zullen in beeld brengen welke panden 

we al kunnen aansluiten op het warmtenet dat momenteel in de noordelijke wijken wordt aangelegd. Ook 

voeren we maatregelen uit binnen de Gresco scope, het gaat dan om de resterende maatregelen van de 

zogenaamde ‘landelijke erkende maatregelenlijst’, het implementeren van intelligente 

gebouwenbeheersysteem in een aantal panden en het wederom voorzien van diverse daken van 

zonnepanelen.  

 

Ontwikkelingen energiemarkt 

Een belangrijke ontwikkeling en financieel risico is de prijsstijging van elektra, gas en warmtenet tarieven. Dit is 

sterk afhankelijk van de feitelijke prijsschommelingen in de markt.  

 

Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Wonen  

• Woningeigenaren en huurders stimuleren om 

aan de slag te gaan met het isoleren van de 

woning.  

• Voorkomen van energiearmoede door inwoners 

te adviseren over het energiezuiniger maken van 

de woning. Indien gewenst inclusief financieel 

advies en aanbod van het klusteam. Met name in 

de wijken waar dit het hardste nodig is.  

• We willen dat minimaal 20.000 bezoekers de 

website bezoeken. 

• Samen met de corporaties is afgesproken om de 

bestaande voorraad naar basiskwaliteit te 

brengen. 

 

• We ondersteunen inwoners bij het verduurzamen van de 

woningen, met extra focus op isolatie, waarbij we 

Duurzaam Groningen een duidelijke en zichtbare plek 

geven in de wijkaanpak met kwalitatief goede, 

onafhankelijke adviezen;   

• Alle inwoners kunnen via Duurzaam Groningen een 

stappenplan naar aardgasvrij wonen aanvragen;  

• We organiseren jaarlijks meerdere collectieve 

inkoopacties voor isolatie, glas, warmtepompen en 

zonnepanelen;  

• We willen in iedere wijk energiecoaches inzetten en 

zowel via de digitale weg als via een fysiek loket de 

woningeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen 

van de woning; 

• We ondersteunen de wijk- en buurtinitiatieven bij het 

verduurzamen van de wijk; 

• Om de energielasten direct naar beneden te brengen 

worden energiecoaches en het klusteam waarbij extra 

aandacht is voor de wijken waar dit het hardste nodig is. 
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Bedrijven (Groningen Werkt Slim)   

• Bedrijven ondersteunen en activeren om 
energiezuiniger en duurzamer te ondernemen. 

• Verbindingen tussen bedrijven voor innovatieve 
oplossingen. 

• Uitvoeren van verschillende projecten rondom 
de thema’s Energie, Mobiliteit, Klimaatadaptatie 
en Circulaire Economie. 

 

 

• We gaan samenwerkingen verder versterken en 
uitbreiden; 

• We geven inspirerende initiatieven en ideeën rondom 
circulaire economie een podium; 

• We werken samen met bedrijvenverenigingen verder aan 
transitieplannen voor verduurzaming rond bedrijven 
terreinen; 

• We vragen aandacht voor 2035: het jaar waarin bedrijven 
CO2-neutraal zouden moeten ondernemen conform 
ambitie. 

 

Bedrijven (toezicht) 

• Alle midden- en groot verbruikers bezoeken als 

toezichthouder, waarbij we adviseren over 

verplichte en aanvullende energiebesparende 

maatregelen en het beoordelen van plannen van 

aanpak; 

• Toezien op de daadwerkelijke realisatie van de 

maatregelen en zo nodig handhaven bij het 

uitblijven van maatregelen.  

 

• 200 bedrijven controleren op de realisatie van 

energiebesparende maatregelen; 

• 200 bedrijven beoordelen en plannen van aanpak laten 

opstellen. 

 

 

Gresco 

• Verduurzaming van een deel van de 

gemeentelijke voorraad maatschappelijk 

vastgoed, conform jaarplan Gresco.  

• Het opzetten en inrichten van een 

uitvoeringsprogramma verduurzaming 

Maatschappelijk Vastgoed; 

 

• Het verrichten van objectonderzoeken op  gebouwniveau 

en uitvoering van een aantal pilot projecten om onze 

gestelde ambitie “paris proof” te toetsen aan de praktijk; 

• Uitvoering geven aan het jaarplan Gresco, dat zich richt 

op energiebesparende maatregelen die zichzelf terug 

verdienen. Waarbij vooral wordt ingezet op “intelligente 

gebouwenbeheersysteem” om het energieverbruik terug 

te dringen en het leggen van zonnepanelen om duurzaam 

op te wekken. 

 

 

Spoor Hernieuwbare energie en energieoplossingen 
Om aan de doelen van de ‘Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035’ te voldoen zetten we in op hernieuwbare 
energie. Dit spoor valt uiteen in zon, wind, biomassa, waterstof en Making City.  
 

We starten met de ontwikkeling van een gemeentelijk energiebedrijf, waarmee we onze regierol versterken 

met als doel een maximaal maatschappelijk resultaat. We hebben het Fonds Energietransitie (FET) ingericht. 

Het hoofddoel van het FET is het verstrekken van subsidies en leningen om te verduurzamen. We richten ons in 

eerste instantie op de particuliere huiseigenaren. We vinden het belangrijk dat de "kunners", huishoudens die 

in staat zijn zelf te financieren, het product krijgen die bij hun mogelijkheden past. Wat overblijft zijn de "niet 

kunners", huishoudens die nergens een lening kunnen krijgen en zo verder in de energiearmoede vast komen 

te zitten. Het FET wordt gevoed door incidentele bijdragen zoals de eerste €2 miljoen voor 

energiearmoedebestrijding, maar straks ook door resultaten uit zonneparken en windmolens die we zelf gaan 

ontwikkelen via de gemeentelijke energie exploitatiemaatschappij. Ook rijksbijdragen, fondsen en andere 

subsidies die voor de energietransitie zijn, komen in dit fonds terecht. Daarmee is het fonds de centrale plek 

binnen de gemeente Groningen van waaruit de energietransitie wordt gefinancierd. De exacte omvang weten 

we nu nog niet. Het is een groeimodel.   

 

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen 

Zon  



183 
 

In de ‘Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035’ is doorgerekend en vastgesteld dat in 2035 60% van lokaal 

duurzaam opgewekte energie van de zon afkomstig is. Met 950 MW geïnstalleerd vermogen in 2035 wordt 

zonne-energie de grootste hernieuwbare elektrische energiebron. Wij werken vanuit het principe van De 

Zonneladder; de potentie van de daken moet ten volle benut worden. Van de opgave kan naar verwachting 

450 MWp op daken worden gerealiseerd. De resterende 500 MWp realiseren we in zonneparken. 

 

In de gemeente Groningen liggen volgens de recentste telling ruim 365.000 zonnepanelen (72% daarvan ligt op 

daken, 28% in zonneparken). De geprognosticeerde 330.000 panelen in 2021 is daarmee al ruimschoots 

behaald en hiermee doet de gemeente Groningen het landelijk gezien bovengemiddeld goed. We liggen 

vooralsnog een jaar vóór op schema. Hoewel de ambities op korte termijn ruimschoots gehaald zijn, 

constateren we dat door het afbouwen van de salderingsregeling en de versobering van de SDE++ regeling voor 

zonnedaken, de groei van het aantal zonnepanelen steeds minder vanzelfsprekend wordt. De verwachting is 

dat hierdoor vanaf 2023 de groei achter blijft ten opzichte van de ambitie.  

 

De energietransitie doen we samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Dat hier al hard aan gewerkt 

wordt, blijkt uit de vele initiatieven in onze dorpen en buurten, bedrijven die zonnepanelen op hun daken 

leggen en bedrijvenverenigingen die de krachten bundelen om stappen te zetten. Met de uitvoering van de 

beleidskaders ‘Zonneparken’ en ‘Zon op daken’ stimuleren en ondersteunen wij dit.  

 

Wind 

In april 2021 heeft uw raad besloten dat de ontwikkeling van windturbines bij Roodehaan verder opgepakt kon 

worden. In februari 2022 heeft Provinciale Staten het zoekgebied bij Roodehaan toegevoegd aan de provinciale 

omgevingsverordening als zoekgebied voor grootschalige windenergie. In maart 2022 heeft Gedeputeerde 

Staten de vergunningsbevoegdheid overgedragen van de provincie aan gemeente Groningen. Daar heeft de 

provincie voorwaarden aan verbonden ten aanzien van het ontwerp van het windpark en 50% lokaal 

eigendom. 

In december 2021 is MEERdorpen Energiecoöperatie (MDEC) opgericht. In april 2022 is een overeenkomst 

getekend tussen MDEC en gemeente Groningen, waarin we de intentie hebben vastgelegd om op basis van 

gelijkwaardigheid het windpark verder te ontwikkelen en ook de lusten uit het windpark op basis van 50/50 te 

verdelen. In juni 2021 is door de Raad van State in een uitspraak gesteld dat de milieunormeringen die tot dan 

van toepassing waren voor windparken, niet op de juiste manier zijn vastgesteld. Daarnaast heeft het kabinet 

in het coalitieakkoord aangegeven toe te willen naar een heldere afstandsnorm tussen windturbines en 

woningen. In 2022 worden landelijke nieuwe normeringen opgesteld waarin ook de afstandsnorm wordt 

betrokken. De uitkomsten van deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van windenergie bij 

Roodehaan. In 2022 hebben we de samenwerking met MDEC verder uitgewerkt. Samen hebben we een 

participatieplan opgesteld en daarbij ook andere belanghebbenden, zoals natuur- en milieurorganisaties 

betrokken. Ook hebben we samen met MDEC verder onderzoek gedaan naar een aantal inhoudelijke aspecten. 

Het belangrijkste aspect is ecologie. In de verkenning en verdieping is hier al veel werk aan verricht. We 

benutten deze periode voor het verder uitdiepen en uitvoeren van veldonderzoek gedurende de seizoenen om 

leemtes in kennis te vullen. Voor de MER procedure is meer helderheid uit de nieuwe milieunormeringen 

nodig, deze is daarom gepland in 2023. 

 

Het zoekgebied bij Roodehaan biedt ruimte voor ongeveer 15MW aan opgesteld vermogen. We houden het 

huidige windbeleid in 2022 en 2023 tegen het licht samen met onze inwoners en verkennen daarbij wat 

mogelijk is, en welke voorwaarden daar dan bij horen. Dat kan verder reiken dan het huidige beleid dat alleen 

windturbines toestaat die door de gemeente zelf zijn ontwikkeld. 

 

Participatiekader  

Mede naar aanleiding van meerdere moties van uw raad werken wij aan een participatiekader voor 

zonneparken en windturbines. Dit participatiekader geeft duidelijkheid en zekerheid aan omwonenden en 
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initiatiefnemers over zowel het proces als de financiële afspraken. In dit beleidskader wordt toegelicht wie 

welke rol heeft in het proces, en wat iedereen op welk moment van het project van elkaar mag verwachten. 

Het participatiekader ligt eind 2022 ter besluitvorming voor aan de raad. In 2023 zal dit kader worden 

opgenomen als onderdeel van de participatieverordening. Deze verordening schrijft voor hoe participatie bij 

alle ontwikkelingen binnen de gemeente toegepast moet worden. Het participatiekader voor zonneparken en 

windturbines loopt daar dus op vooruit. 

 

Biomassa 

We hebben een Routekaart ontwikkeld voor de circulaire economie en daarmee samenhang tussen de 

relevante thema’s zoals, energie, afval, bouw en sloop en water. De routekaart is uitgewerkt in een 

uitvoeringsagenda om ook ten aanzien van grondstoffen CO2 neutraliteit te bereiken. In de gemeente 

Groningen wordt groen gas geproduceerd (voldoende om op een zomerse dag de stad te voorzien). Uit onze 

routekaart en uit de RES blijkt echter dat we in de toekomst meer groen gas nodig hebben. We zien kansen 

voor het vergroten van de groen gas productie en het reserveren van de bijbehorende certificaten.  

 

Waterstof 

Als Hydrogen Valley speelt de regio Groningen een sleutelrol in de toepassing van waterstof in mobiliteit, 

klimaattransitie en economische ontwikkeling. De gemeente Groningen is actief betrokken bij verschillende 

regionale, nationale en Europese waterstofprojecten en -initiatieven. We werken daarbij samen met partners 

zoals andere gemeenten en provincies, onze regionale kennisinstellingen en bedrijven zoals Gasunie, QBuzz en 

Green Planet. Zo hebben we een deel van ons wagenpark inmiddels met inzet van waterstof emissievrij kunnen 

maken. Hiermee dragen we ook bij aan kennisontwikkeling en innovaties in onze regio.  

 

Making City  

Making City is een groot Europees subsidie project waarbij we innovatieve, veelal energie gerelateerde, 

oplossingen demonstreren in de praktijk. Het project is gestart in december 2018 en loopt tot december 2023. 

Naast de samenwerking met vele Europese partners werken we samen met 10 lokale partners. Hierbij werken 

we aan de volgende thema’s: 

• Demonstreren van innovatieve technische toepassingen in het kader van de energietransitie; 

• Nieuwe business modellen en financiering; 

• Bewonersparticipatie in het kader van de wijkgerichte aanpak; 

• Wet- en regelgeving en lokaal beleid; 

• ICT en Urban data; 

• Monitoring en evaluatie; 

• E-mobility en netstabiliteit 

 

Het project heeft een samenwerking met vele lokale en Europese partners. Daarnaast is het project breed 

opgezet en gaat onder andere om het beleid- en technische innovaties in te zetten in wijken om deze 

energiepositief (Positive Energy District) te maken. Hiervoor wordt in de wijken Paddepoel, Zernike (district 

Noord) en Europapark (district Zuid) gewerkt aan diverse technische inpassingen waarvan verscheidene acties 

inmiddels zijn gerealiseerd. De huidige energiebalans laat zien dat voor zowel het Noord- als het Zuid district al 

veel energie is bespaard en ook dat het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie substantieel. Meerdere 

innovatieve toepassingen zijn geïmplementeerd en er zijn vier demowoningen gerealiseerd in Paddepoel. In 

2023 willen we onder andere zonnestroom opwekken in een zonne-fietspad in district Zuid en gaan we kijken 

naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een zonne-overkapping met opslag, flexibiliteitsdiensten en 

waterstof productie.  
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Resultaten en activiteiten 

Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 

Zon 

• Ten minste 157 MW zonnepanelen in de 

gemeente Groningen, zowel op daken als in 

zonneparken. Dat komt overeen met ongeveer 

483.000 zonnepanelen. 

• We voeren het beleidskader ‘zon-op-daken’ en 

‘zonneparken’ uit; 

• We focussen op de ontwikkeling van zonnepanelen op 

gemeentelijk vastgoed, scholen en op P+R terreinen. Zo 

voorzien we in 2023 weer minimaal acht gemeentelijke 

daken van zonnepanelen, willen we in het kader van 

Energie-neutrale Scholen 2035 op alle geschikte school-

daken starten met zonnepaneelprojecten en 

onderzoeken we hoe de P+R terreinen, Hoogkerk, Haren 

A28, P3 Euroborg en Kardinge verduurzaamd kunnen 

worden door het plaatsen van zonnedaken; 

• We werken verder aan de realisatie van zonneparken 

Meerstad-Noord en Westpoort-Noord;  

• We helpen lokale initiatieven door hen bijvoorbeeld te 

ondersteunen bij het proces richting een  

omgevingvergunnings-aanvraag voor een lokaal 

coöperatief zonnepark. 

 

Wind 

• Actualisatie van de beleidsdoelstellingen voor 

wind waarbij de nieuwe landelijke 

milieunormeringen en afstandsnormen worden 

betrokken; 

• Resultaten van de MER procedure Roodehaan 

voorleggen aan uw raad. 

 

 

• Samen met energiecoöperatie MDEC het 

participatieproces continueren met omwonenden en 

andere betrokkenen;  

• MER procedure doorlopen voor de windontwikkeling 

Roodehaan. Ecologie is onderdeel van de MER. Er worden 

verschillende varianten verkend waaruit een 

voorkeursvariant volgt; 

• Ophalen wat de mogelijkheden nog zijn voor windenergie 

in onze gemeenten, en welke voorwaarden we daaraan 

stellen. 

 

Biomassa 

• Vergroten van de groengas productie;  

• Inzet van hernieuwbare grondstoffen vergroten.  

 

 

• We gaan met onze routekaartpartners actief bezig met 

het vergroten van de groengas productie; 

• Uitvoering van de uitvoeringsagenda voor Circulaire 

economie waarmee we de inzet van hernieuwbare 

grondstoffen willen stimuleren. 

 

Waterstof  

• Versterken koploperspositie als Hydrogen Valley 

en uitbouw waterstofeconomie in onze regio, 

zowel door kennisontwikkeling als 

praktijkervaring te faciliteren en zelf op te doen; 

• Met inzet van waterstof onze 

duurzaamheidsdoelstellingen op gebied van 

mobiliteit mede behalen; 

• Economische kansen en kansen voor 

werkgelegenheid op gebied van waterstof 

faciliteren en zelf benutten. 

• In 2023 willen we ons binnen de nationale en 

internationale samenwerkingsverbanden verder 

profileren als de groene waterstof regio van Europa; 

• We werken aan innovatieve toepassingen van waterstof 

binnen en buiten de gemeente en we zetten onze 

projectontwikkeling voort samen met onze regionale, 

nationale en Europese partners. Dit doen we gericht, 

waarbij we gebruik maken van de ervaringen die de 

afgelopen jaren zijn opgedaan; 

• We nemen hiervoor onder andere deel aan (Europese) 

waterstofprojecten. Hiermee versterken we voorlopig 

vooral onze kennispositie en economische waarde op het 
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gebied van waterstof en dragen we bij aan de opbouw 

van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland 

in de toekomst. 

 

Making City  

• Zoveel mogelijk nieuwe oplossingen aandragen 

die bijdragen aan de doelstelling Groningen CO2-

neutraal 2035.  

 

• We willen voor 2 flats in Paddepoel gevelpanelen 

realiseren; 

• We willen zonnestroom opwekken in een fietspad in 

district Zuid; 

• Impact analyse van toename elektrische laadpalen met 

diverse scenario’s; 

• Inrichten van Energy Island platform voor de weergave 

van de projectresultaten; 

• Onderzoek opstarten rondom energie wet- en 

regelgeving; 

• Werken aan een nieuwe stadsvisie in relatie tot de 

energietransitie. 

 

 

Relevante beleidsnota's 
• Inrichting Fonds Energietransitie (2022)  

• Warmtetransitieplan Groningen 2022-2030 (2021) 

• CO2 monitor 2020 (2021);  

• Beleidskader zonneparken 2021-2025 (2021) 

• Beleidskader zon op daken 2021-2025 (2021) 

• Regionale Energie Strategie 1.0 (2021) 

• Uitkomsten Windverkenning (2021); 

• Gebiedsvisie Meerstad-Noord (2021);  

• Analyse ten behoeve van warmtebronnenstrategie Groningen (2020);  

• Windplatform verkenning windenergie (2020); 

• Windverkenning verdiepend onderzoek (2020); 

• Concept Regionale Energie Strategie (2019); 

• Masterplan CO2-neutrale aardgasvrije woningvoorraad corporaties (2019);  

• Strategie stap voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen (2019); 

• Vervolg definitief investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest (2019);   

• Biomassa (2019);   

• Beleidskader zonneparken fase 1 (2019);  

• Making City Lighthouse project (2018);  

• Deelname Europees Making City Lighthouse project (2018); 

• Routekaart Groningen CO2 neutraal 2035 (2018);  

• De zonnewijzer 2017-2020 (2017);  

• Groningen aardgasloos in 2035, actieplan warmte (2016);  

• Kansenkaart wind (2013);  

• Visie biobased economy (2013);  
 

  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Inrichting-Fonds-Energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/27-oktober/09:30/Bijlage-Warmtetransitieplan-2022-2030-Uitvoering-warmtetransitie-2.pdf
https://www.groningenco2neutraal.nl/co2-monitor
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/27-oktober/09:30/Bijlage-1-Beleidskader-Zonneparken-gemeente-Groningen-2021-2025-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/27-oktober/09:30/Bijlage-1-Beleidskader-Zon-op-daken-gemeente-Groningen-2021-2025-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/19-mei/15:30/Regionale-Energie-Strategie-1-0-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/14-april/10:00/Uitkomsten-Windverkenning-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/07-april/10:00/Gebiedsvisie-Meerstad-Noord-2.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Rapportage-analyse-warmtebronnenstrategie-Groningen.pdf
https://www.windplatformgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Windplatform-rapport-DIGITAAL-LQ-100-1905.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Windverkenning-verdiepend-onderzoek.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Concept-Regionale-Energie-Strategie-BIJ-conceptRES-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-5-Masterplan-CO2-neutrale-aardgasvrije-woningvoorraad-corporaties-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Strategie-en-aanpak-voor-stap-naar-aardgasvrije-wijken-en-dorpen-151970-2019
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Vervolg-definitief-investeringsvoorstel-Warmtenet-Noordwest-75871-2019-combi-juni-2019-bijlagen-zie-aldaar.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Biomassa.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Beleidskader-Zonneparken-fase-I.pdf
http://makingcity.eu/
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Deelname-Europees-Making-City-Lighthouse-project.pdf
https://gemeente.groningen.nl/file/routekaart-groningen-co2-neutraal
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/De-Zonnewijzer-zonnestrategie-en-actieprogramma-2020-bijlage-dec-16.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Groningen-aardgasloos-in-2035.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Kansenkaart-wind.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Visie-op-de-biobased-economy-2.pdf
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Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 
Bij de uitvoering van onze taken worden we geconfronteerd met risico’s en ontwikkelingen die financiële 

gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de 

gemeente is door de risico’s af te zetten tegen de mogelijkheden om de risico’s op te kunnen vangen.  

 

Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen kijken we naar de verhouding tussen risico’s en beschikbaar 

weerstandsvermogen, naar de omvang van de reserves (Algemene reserve/ reserve grondzaken) en naar de 

ontwikkeling van de financiële kengetallen. We doen dit voor een periode van vier jaren (dynamisch 

weerstandsvermogen). 

 
Op basis van de huidige inschattingen verbetert het weerstandsvermogen ten opzichte van de rekening 2021. 
De ratio ligt de komende jaren (2023 128%) boven de 100% en ook de verhouding reserves ten opzichte van 
het benodigd weerstandsvermogen (risico) (2023 61%) ligt boven de streefwaarde van 50%. De verbetering van 
het weerstandsvermogen ten opzichte van de rekening 2021 ontstaat door een verlaging van de ingeschatte 
risico’s met 6,6 miljoen euro in combinatie met een verlaging van de beschikbare reserves en overige 
weerstandsvermogen met 2,7 miljoen euro (jaarschijf 2023).  
 
Het weerstandsvermogen is gebaseerd op een groot aantal inschattingen bij het bepalen van het benodigd en 
beschikbaar weerstandsvermogen. Voor een objectieve beoordeling van de financiële situatie van de 
gemeente kijken we ook naar financiële kengetallen. De kengetallen netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen) en de solvabiliteit zijn gebaseerd op de omvang van de schulden en het eigen vermogen. 
De netto schuldquote in de begroting 2023 is 120,3% en de solvabiliteit 2023 is 8,9%. Met name voor de 
solvabiliteit scoort Groningen laag. De solvabiliteit van 8,9% zit in de meest risicovolle categorie en onder onze 
eigen streefwaarden en onder het landelijk gemiddelde. De in de kadernota opgenomen streefwaarde voor de 
solvabiliteit is 20%. Voor de korte termijn hanteren we een streefwaarde van 10%. Volgens het 
meerjarenoverzicht zal in 2025 de solvabiliteit 12,2% en in 2026 12,4% zijn. Dat komt met name door de 
aangehouden buffer in het gemeentefonds (zie ook de toelichting in de aanbiedingsbrief).  
   
Voor 2023 en verder zien we grote nieuwe investeringen op ons af komen voor onder andere de 

energietransitie, nieuwe gebiedsontwikkelingen en de vervanging van maatschappelijk vastgoed. Dat betekent 

een toename van de risico’s op verschillende fronten en een grote toename van nieuw aan te trekken leningen. 

Deze ontwikkelingen zijn nog niet zichtbaar in de financiële kengetallen. Door de toename van leningen zal de 

solvabiliteit dalen. De komende periode brengen we het effect van de grote opgaven uit het coalitieakkoord op 

de financiële positie en het weerstandsvermogen in kaart.   
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Weerstandsvermogen in één oogopslag 

 

 
 

Berekening weerstandsvermogen begroting 2023 2023 2024 2025 2026 

Beschikbare weerstandsvermogen (A) 127.625 137.547 165.864 150.540 

Algemene Reserve/reserve Grondzaken 61.385 71.407 99.824 84.600 

 Overig weerstandsvermogen 66.240 66.140 66.040 65.940 

          

Benodigde weerstandsvermogen (B) 100.022 107.062 108.813 109.964 

  Risico grondexploitaties * waarschijnlijkheidsfactor (90%) 58.410 57.870 56.430 55.350 

  Overige risico's * waarschijnlijkheidsfactor (90%) 41.612 49.192 52.383 54.614 

          

Ratio weerstandsvermogen (A/B x 100%) 128% 128% 152% 137% 

Verhouding reserves / benodigd weerstandsvermogen 61% 67% 92% 77% 

          

Ambitie beschikbaar weerstandsvermogen op 100% 100% 100% 100% 100% 

Verschil tussen beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen 27.603 30.485 57.051 40.576 

          

Streefwaarde verhouding reserves/benodigd weerstandsvermogen 50% 50% 50% 50% 50% 

Verschil tussen streefwaarde en actuele prognose verhouding reserve/wsv 11.374 17.876 45.418 29.618 

 

Het weerstandsvermogen laat zien of de gemeente in staat is de effecten van risico’s op te vangen. Als 

maatstaf hanteren we de ratio van het weerstandsvermogen. Deze geeft de verhouding weer tussen het 

beschikbare weerstandsvermogen (welke middelen zijn er om risico’s op te vangen?) en het benodigde 

weerstandsvermogen (welke risico’s lopen we?). Een ratio van 100% betekent dat er voldoende 

weerstandsvermogen beschikbaar is om het effect van de ingeschatte risico’s (kans * 

effect*waarschijnlijkheidsfactor van 90%) te kunnen opvangen. 
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Waarschijnlijkheidsfactor 

Bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen houden we rekening met een waarschijnlijkheidsfactor 

van 90%. Deze factor geeft weer dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. 

 

Het beschikbare weerstandsvermogen bestaat uit een aantal bronnen waarmee het effect van risico’s kan 

worden opgevangen. We maken onderscheid tussen de reserves (Algemene reserve (AR) en reserve 

Grondzaken (GZ))  en overige bronnen. De Algemene reserve (50 miljoen euro in 2023 ) en de reserve 

Grondzaken (11,4 miljoen euro in 2023) zijn hard en kunnen direct worden ingezet. Inzet van de overige 

bronnen (66,2 miljoen euro) vraagt over het algemeen meer tijd. Voor de inzet van de stille reserve Enexis 

bijvoorbeeld is eerst verkoop van de aandelen nodig en inzet van de intensiveringsmiddelen vraagt 

besluitvorming over verlaging van de beschikbare budgetten en aanpassing van het beleid.  

Gezien het belang van de omvang van de reserves maken we deze afzonderlijk zichtbaar. In het onderdeel 

beschikbaar weerstandsvermogen geven we een toelichting op de onderdelen van het beschikbaar 

weerstandsvermogen. 

 

Het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van een inschatting van de risico’s die de 

gemeente loopt. Veruit het grootste risico ligt bij de gemeentelijke grondexploitaties en Meerstad. Dit risico 

bepaalt in 2023 haast 60% van het benodigd weerstandsvermogen. Met nieuwe projecten waarover nog geen 

(uitvoerings) besluit is genomen houden we nog geen rekening. Pas wanneer er zekerheid is over de uitvoering, 

maken we een inschatting van het risico en houden we er rekening mee in het bepalen van het benodigd 

weerstandsvermogen.  

Het effect van de coronapandemie op de begroting blijft onzeker. We hebben in de begroting 2023 geen apart 

corona risico meer opgenomen maar de mogelijke financiële effecten van de coronapandemie meegenomen in 

de reguliere risico’s zoals in het bedrijfsrisico van de werkmaatschappijen Sport050, Spot en van de zakelijke 

dienstverlening van Stadsbeheer.   

In het onderdeel benodigd weerstandsvermogen geven we een toelichting op risico’s die het benodigd 

weerstandsvermogen bepalen. 

 

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen wordt twee keer per jaar bepaald: bij de begroting en bij de 

rekening. We willen benadrukken dat de berekening van het weerstandsvermogen geen exacte wetenschap is. 

Bij het bepalen van de omvang van het benodigd weerstandsvermogen worden een groot aantal inschattingen 

gemaakt die meer of minder goed te onderbouwen zijn. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen kijken 

we dan ook vooral naar hoe het weerstandsvermogen zich ontwikkelt.  

Voor een objectieve beoordeling van de financiële situatie van de gemeente kijken we ook naar financiële 

kengetallen (vooral netto schuldquote en solvabiliteit). Deze kengetallen zijn gebaseerd op de omvang van de 

schulden en het eigen vermogen en kunnen objectief worden bepaald.  

 

Vergelijking met de rekening 2021 
Berekening weerstandsvermogen jaarschijf 2023 begroting 

2023 rekening 2021 

Verschil 

Beschikbare weerstandsvermogen (A) 127.625 130.371 -2.746 

Benodigde weerstandsvermogen (B) 100.022 106.640 -6.619 

Ratio weerstandsvermogen (A/B x 100%) 128% 122%  
Ambitie beschikbaar weerstandsvermogen op 100% 100% 100%  
Verschil tussen beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen 27.603 23.731 3.872 

    
Verhouding reserves / benodigd weerstandsvermogen 61% 61%  
Reserves in het weerstandsvermogen 61.385 64.774 -3.389 

 

file:///I:/SSC/Financien/R&amp;V/3.%20Producten/3.2%20Begroting/2021/3.%20Website%20en%20boekwerk/Recap/Gemeente%20begroting%2003-11-2020%20Def%20na%20erratum.docx%23P25b7db1212d64328b2e1dae2e5c05c58
file:///I:/SSC/Financien/R&amp;V/3.%20Producten/3.2%20Begroting/2021/3.%20Website%20en%20boekwerk/Recap/Gemeente%20begroting%2003-11-2020%20Def%20na%20erratum.docx%23Pf8330c4856764b768c985d93e56a7afe
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In vergelijking met de rekening 2021 neemt het benodigd weerstandsvermogen af met 6,6 miljoen euro en het 

beschikbaar weerstandsvermogen neemt af met 2,7 miljoen euro. Dit leidt in 2023 tot een verbetering van de 

ratio met 6% (van 122% naar 128%). 

De verschillen bij het beschikbaar weerstandsvermogen lichten we toe in het onderdeel beschikbaar 

weerstandsvermogen. 

 

Bij het beoordelen van het weerstandsvermogen kijken we ook naar het aandeel van de reserves (Algemene 

reserve plus reserve Grondzaken ten opzichte van het benodigd weerstandsvermogen. Als streefwaarde 

hanteren we een percentage van 50%. In 2023 zit het aandeel reserves ten opzichte van het benodigd 

weerstandsvermogen op 61%. In de komende jaren neemt dit naar verwachting toe tot 92% in 2025 en neemt 

daarna weer af naar 77% in 2026. Hierbij wordt rekening gehouden met de nu bekende toevoegingen en 

onttrekkingen aan de algemene reserve en reserve grondzaken voor de komende jaren.   

 

In het coalitieakkoord staat dat we het niveau van het weerstandsvermogen in stand houden. In de begroting 

2023 nemen zowel de ratio weerstandsvermogen als het aandeel van de reserves toe.  

 

Risicomanagement 
Naast voldoende buffers in het beschikbare weerstandsvermogen is een goede sturing op en beheersing van de 

risico’s belangrijk (risicomanagement). 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 beheersmaatregelen worden genomen en kunnen beslissingen over risico’s worden 

verantwoord. 

Bij projecten, waarbij het risico voor de gemeente Groningen groot is, laten we bij het aangaan van het risico 

een second opinion uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarbij we 

als gemeente een lening verstrekken aan een derde of bij grotere projecten waar we als gemeente weinig 

ervaring mee hebben. 

 

In 2023 werken we verder aan het versterken van risicomanagement in de organisatie met als doel: 

• Het verbeteren van de wijze waarop risicomanagement in onze organisatie wordt uitgevoerd.  Gericht op 

een eenduidige en consistente aanpak en het identificeren en beheersen van risico's, aansluitend op de 

organisatieveranderingen ("één Groningen, één organisatie”). We gebruiken hiervoor onder andere de 

tool RiskID. We hebben het bijvoorbeeld ingezet bij de projecten outsourcing ICT, revitalisering Stadhuis en 

in het sociaal domein; 

• Het verder ontwikkelen van strategisch risicomanagement waarbij risico’s integraal onderdeel zijn van de 

strategie en de besluiten van college en raad. 

  

Ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement kunnen zich risico's blijven voordoen. Met het 

beschikbare weerstandsvermogen zijn we in staat de financiële effecten van risico’s op te vangen. 

Risicomanagement en het weerstandsvermogen zijn daarmee onderling verbonden en vormen een belangrijk 

onderdeel van het (financiële) beleid van de gemeente. 

  

Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 

Het kader voor het weerstandsvermogen en risicomanagement is vastgelegd in de op 22 april 2020  door de 

raad vastgestelde kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2020 (75701-2020).  

 

Benodigde weerstandsvermogen 
Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door: 

• De verwachte impact van de aanwezige risico’s; 

file:///I:/SSC/Financien/R&amp;V/3.%20Producten/3.2%20Begroting/2021/3.%20Website%20en%20boekwerk/Recap/Gemeente%20begroting%2003-11-2020%20Def%20na%20erratum.docx%23P25b7db1212d64328b2e1dae2e5c05c58
file:///I:/SSC/Financien/R&amp;V/3.%20Producten/3.2%20Begroting/2021/3.%20Website%20en%20boekwerk/Recap/Gemeente%20begroting%2003-11-2020%20Def%20na%20erratum.docx%23P25b7db1212d64328b2e1dae2e5c05c58
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Kadernota-weerstandsvermogen-en-risicomanagement-2020-3.pdf
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• De mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst; 

• De gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen. 

  

De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het 

risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag. 

De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het 

benodigde weerstandsvermogen opgenomen. 

Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, 

corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%. 

 

    Inc. Struc 

  1. Grondexploitatie incl Meerstad  64.900  

  2. Sociaal domein   9.500 

  3. Niet halen bezuinigingen  3.127 1.200 

  4. Parkeerbedrijf  3.299  

  5. Verstrekte leningen en garanties  2.413  

  6. Gemeentelijk aandeel risico Warmestad BV  1.814  

  7. Bodemsanering   989 

  8. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (OPSB,Sport 050)en ZD Stadsbeheer  950 

  9. Financiering uitvoering wet BUIG   275 

 10.  Rentestijging    450 

 11. Bijdrage Veiligheidsregio   213 

 12. Energiestijging   195 

 13. Agiostorting BV Suikerzijde  3.750  

 14. Overige risico's  2.375 958 

Totale risico's  81.678 14.729 

Structureel maal factor 2   29.457 

Waarschijnlijkheidsfactor 90%  73.510 26.511 

Benodigde weerstandscapaciteit     100.022 

    

beschikbare weerstandscapaciteit     127.625 

Ratio weerstandscapaciteit     128% 

 

Het benodigde weerstandsvermogen in 2023 is 100 miljoen euro. Dit is 6,6 miljoen euro lager dan bij de 

rekening 2021.  

De grootste afwijkingen zijn: 

• Toename risico Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties met 7,3 miljoen euro; 

• Afname risico sociaal domein met 11,2 miljoen euro;); 

• Afname risico bezuinigingen met 7,2 miljoen euro; 

• Opname risico agiostorting BV Suikerzijde met 3,8 miljoen euro. 

 

De overige wijzigingen van de risico’s leiden tot een kleine verhoging van het benodigd weerstandsvermogen 

met 0,7 miljoen euro. 
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In het onderdeel risico’s wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de risico’s. 

De volgende risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2021 opgenomen: 

• Energieprijsstijging 

• Agiostorting BV Suikerzijde 

 

De volgende risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2021 vervallen: 

• Geen middelen in voorziening afvalstoffenheffing 

• Effecten Coronavirus 

• Effecten oorlog Oekraïne (renterisico en risico prijsstijgingen zijn afzonderlijk meegenomen) 

 

Beschikbare 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. 

  

Het beschikbaar weerstandsvermogen in de begroting 2023 is als volgt opgebouwd:  

Beschikbaar weerstandsvermogen begroting 2023 jaarschijf 2023   aandeel 

  incidenteel structureel wsv* 

1. Algemene Reserve 50.020  50,0% 

2. Grondzaken 11.365  11,4% 

3. Stille reserves 50.000  50,0% 

4. Structurele ruimte in intensiveringsbudgetten (bedrag x2)  5.740 5,7% 

5. Onbenutte belasting capaciteit (bedrag x2)  10.160 10,2% 

6. Post onvoorzien (bedrag x2)  340 0,3% 

Totaal beschikbaar weerstandsvermogen 111.385 16.240   

      

Totaal beschikbaar weerstandsvermogen      127.625 

Beschikbaar weerstandsvermogen rekening 2020   0 

Toename/afname beschikbaar wsv     127.625 

*we laten zien wat het aandeel t.o.v. het benodigd weerstandsvermogen is 

 

 

 

Het beschikbare weerstandsvermogen is 127,6 miljoen euro. Dit is 2,7 miljoen euro lager dan in de rekening 

2021. Deze mutatie van per saldo 2,7 miljoen euro bestaat uit: 

• Per saldo afname van de Algemene Reserve van 3,4 miljoen euro door een onttrekking van 2,1 miljoen 

euro voor de implementatiekosten project Samen en een onttrekking van 1,3 miljoen euro ter dekking van 

het nadelige saldo in jaarschijf 2023 van de meerjarenbegroting 2023-2026; 

• Toename onbenutte belasting capaciteit met 700 duizend euro; 

 

Omvang Algemene Reserve begroting 2023 versus rekening 2021. 

Algemene Reserve in weerstandsvermogen Begroting Rekening Verschil 

  2023 2021   

Beschikbare weerstandscapaciteit  50.020 53.409 -3.389 

 

De mutaties van per saldo 3,4 miljoen euro bestaan uit: 

• Een onttrekking van 2,1 miljoen euro voor implementatiekosten project Samen; 

• Een onttrekking van 1,3 miljoen euro voor een sluitend financieel perspectief jaarschijf 2023. 

file:///I:/SSC/Financien/R&amp;V/3.%20Producten/3.2%20Begroting/2021/3.%20Website%20en%20boekwerk/Recap/Gemeente%20begroting%2003-11-2020%20Def%20na%20erratum.docx%23P2bf15d47075140d5a97b6d4fce8169a2
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Omvang reserve Grondzaken begroting 2023 versus rekening 2021 

Reserve Grondzaken in weerstandsvermogen Begroting Rekening Verschil 

  2023 2021   

Beschikbare weerstandscapaciteit  11.365 11.365 0 

 

Ten opzichte van de rekening 2021  hebben er geen mutaties plaatsgevonden. 

 
Overige onderdelen van het beschikbaar weerstandsvermogen 

Naast de reserves tellen de overige onderdelen van het beschikbaar weerstandsvermogen op tot 66,2 miljoen 

euro. De overige onderdelen van het beschikbaar weerstandsvermogen zijn: 

 

• Stille reserve Enexis  50,0 miljoen euro 

• Structurele ruimte in 

intensiveringsbudgetten  

   5,7 miljoen euro 

• Onbenutte belastingcapaciteit   10,2 miljoen euro 

• Post onvoorzien    0,3 miljoen euro 

Totaal  66,2 miljoen euro 

 

Stille reserve Enexis 

Voor het beschikbaar weerstandsvermogen houden we rekening met de stille reserve in de waarderingen van 

onze Enexis aandelen. We houden hier rekening met 50 miljoen euro. Dit past binnen de meest recente 

waardering van de Enexis aandelen die jaarlijks wordt uitgevoerd. Dit is niet gewijzigd ten opzichte van de 

rekening 2021. 

 

Structurele ruimte in intensiveringsbudgetten 

Indien de inzet van intensiveringsbudgetten jaarlijks kan worden overwogen, nemen we deze middelen mee in 

het beschikbaar weerstandsvermogen. Dit is het geval als de middelen niet structureel zijn ingezet en er geen 

meerjarige verplichtingen zijn aangegaan.  

We houden rekening met de oude intensiveringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld in de begroting 2015. 

Voor de beschikbare intensiveringsmiddelen is bepaald dat 2,87 miljoen euro niet structureel is ingezet. Omdat 

het structurele middelen zijn nemen we deze voor 2 jaarschijven mee in het beschikbaar weerstandsvermogen 

(5,7 miljoen euro). Ten opzichte van de rekening 2021 zijn de beschikbare middelen niet gewijzigd.  

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

We houden rekening met een onbenutte belastingcapaciteit van 5% van de OZB opbrengst voor woningen en 

niet-woningen. Deze opbrengst wordt gecorrigeerd voor het bedrag dat is bestemd voor het Fonds 

ondernemend Groningen (FOG). De geraamde OZB opbrengst in 2023 is 104,5 miljoen euro. Rekening houdend 

met de afdracht aan het FOG van 2,9 miljoen euro is de OZB opbrengst 101,6 miljoen euro. Dit betekent dat we 

voor het beschikbaar weerstandsvermogen rekening houden met een onbenutte belastingcapaciteit van 5,080 

miljoen euro. Omdat het structurele middelen zijn nemen we deze voor 2 jaarschijven mee in het beschikbaar 

weerstandsvermogen (10,2 miljoen euro). Ten opzichte van de rekening 2021 is het bedrag met 700 duizend 

euro gestegen. 

 

Post onvoorzien 

De post onvoorzien kan jaarlijkse worden ingezet voor onvoorziene gebeurtenissen en kan worden 

toegerekend aan het beschikbaar weerstandsvermogen. De totale post onvoorzien in 2022 is 170 duizend euro. 

Omdat het structurele middelen zijn nemen we deze voor 2 jaarschijven mee in het beschikbaar 

weerstandsvermogen (0,34 miljoen euro). Dit is niet gewijzigd ten opzichte van de rekening 2021. 
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Dynamisch weerstandsvermogen 
We laten de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien als gevolg van wijzigingen in de 

risico’s en de reserves in de periode 2023-2026. Hiermee ontstaat een beter beeld van de meerjarige 

ontwikkeling van het weerstandsvermogen. 

Wanneer voor risico’s een meerjarige inschatting kan worden gemaakt (in effect en/of kans van optreden) 

nemen we deze meerjarig inschatting op in de dynamische ontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld om de risico’s 

bij grondexploitaties, sociaal domein, bezuinigingen en het parkeerbedrijf. In de gevallen waar we geen 

meerjarige ontwikkeling kunnen inschatten, houden we rekening met een constante waarde van het risico voor 

de periode 2023-2026. 

In het geval reservemutaties voor de komende jaren bekend zijn, houden we hier rekening mee in de 

dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen.  

Het gaat onder andere om een structurele voeding van de Algemene reserve van 2,6 miljoen euro, een 

structurele onttrekking ad 2,5 miljoen euro voor dekking grondtransacties en jaarlijkse exploitatie lasten 

gronden en het terugvloeien van middelen voor de dekking van de businesscase outsourcing ICT (2,5 miljoen 

euro per jaar tot en met 2024). Daarnaast worden de onttrekkingen en toevoegingen aan de Algemene Reserve 

voor een sluitend financieel perspectief bij het opstellen van de begroting meegenomen in de dynamische 

ontwikkeling van het weerstandsvermogen.   

 

Deze gegevens zijn verwerkt en leiden tot het volgende beeld voor het weerstandsvermogen voor de jaren 

2023 tot en met 2026. 

  

Begroting 2023 Weerstandsvermogen 2023 2024 2025 2026 

          

Beschikbaar weerstandsvermogen (A) 127.625 137.547 165.864 150.540 

Benodigd weerstandsvermogen (B) 100.022 107.062 108.813 109.964 

Ratio (A/B*100%) 128% 128% 152% 137% 

Afwijking t.o.v. ratio 1,0 27.603 30.485 57.051 40.576 

Ratio inrekening 2021 122% 121% 126% 126% 

 
    

Verhouding reserves/ benodigd weerstandsvermogen 61% 67% 92% 77% 

Reserves in het weerstandsvermogen 61.385 71.407 99.824 84.600 

 

Financiële kengetallen 
De financiële kengetallen geven een beeld van hoe de gemeente er financieel voor staat. Het onderstaande 

overzicht laat de verwachte ontwikkeling van de financiële kengetallen zien.  

 

Begroting 2023             

Kengetallen: Norm 

Jaarverslag 

 2021 

Begroting  

2022 

Begroting  

2023 

Begroting  

2024 

Begroting  

2025 

Begroting  

2026 

Netto schuldquote   136,9% 159,6% 153,3% 147,4% 136,0% 135,6% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen  120,0% 103,8% 126,9% 120,3% 117,1% 109,7% 110,9% 

Solvabiliteitsratio 20,0% 8,3% 7,9% 8,9% 9,9% 12,2% 12,4% 

Structurele exploitatieruimte   2,1% 0,5% 0,1% 1,6% 2,8% -0,7% 
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Grondexploitatie excl. Meerstad  4,6% 7,0% 7,2% 6,7% 6,9% 7,1% 

Grondexploitatie incl. Meerstad  32,7% 36,3% 35,3% 34,2% 33,4% 35,2% 

Belastingcapaciteit  117,1% 112,8% 124,6% 124,6% 124,6% 124,6% 

 

Onderstaand geven we een toelichting op de kengetallen. Onder de toelichting is het algemene oordeel 

opgenomen. 

 

Netto schuldquote 

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke netto schuldenlast (korte en lange schulden 

vermindert met kort en lang uitgeleende middelen) ten opzichte van de gemeentelijke baten. Het geeft een 

indicatie van de omvang van de rentelasten en aflossingen ten opzichte van de jaarlijkse baten en lasten.  

Bij de netto schuldquote wordt rekening gehouden met alle door de gemeente opgenomen leningen. Bij de 

netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen worden de leningen die worden doorgeleend aan 

derden (zoals bijvoorbeeld woningbouwcorporaties) niet meegenomen. Wanneer sprake is van doorlenen aan 

derden, ligt de netto schuldquote altijd boven de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen.  

Per 31 december 2023 komt de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen uit op 120,3%. De 

jaren erna zakt het % onder onze norm van 120%. De komende jaren nemen de reserves toe met name door de 

buffer in het gemeentefonds (oplopend naar 42 miljoen euro in 2026) daardoor hoeven we minder geld te 

lenen  voor de verwachte investeringen.   

Voor een genuanceerder beeld van de schuldpositie moet ook worden gekeken naar de voorraad 

bouwgronden. Gemeenten met veel grond hebben meer schulden en dus een hogere schuldquote. Dit geldt 

ook voor de gemeente Groningen. Rente en aflossing van deze schuld drukken niet direct op de begroting, 

maar dienen te worden opgevangen binnen de grondexploitaties met de opbrengsten uit de verkoop van de 

grond. 

 

Solvabiliteitsratio 

Dit kengetal wordt bepaald door de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. Het geeft 

inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de 

solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.  

De solvabiliteitsratio in 2023 is 8,9%. Dit is laag in vergelijking met andere gemeenten en ligt onder de 20%. 

Met een solvabiliteit van minder dan 20% vallen gemeenten in de meest risicovolle categorie. Voor de lange 

termijn streven we naar een streefwaarde van 20% voor de korte termijn hanteren we een streefwaarde van 

10%.  

Een verbetering van de solvabiliteit wordt bereikt door een verlaging van de opgenomen leningen en een 

versterking van de reserves. Doordat we het te ontvangen bedrag gemeentefonds de komende jaren een 

behoedzaam ramen versterken we onze reserves. Dat is zichtbaar in de verwachte solvabiliteit voor de jaren 

2024-2026. Deze is in 2025 12,2% en in 2026 12,4%. 

 

Om de streefwaarde voor de langere termijn te realiseren is in 2023 een aanvulling van ruim 250 miljoen euro 

en in 2026 van 170 miljoen euro nodig.  

 

Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang dat de structurele lasten gedekt zijn door 

structurele baten. De belangrijkste structurele baten zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de 

opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB). Dit kengetal geeft het verschil tussen de structurele baten 

en lasten ten opzichte van de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten 

toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. In onderstaand overzicht is de omvang en ontwikkeling van 

de structurele lasten en baten opgenomen. 
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Het verloop van de structurele exploitatieruimte over de periode 2022 tot en met 2026 geeft aan dat er tot en 

met 2025 sprake is van een structureel evenwicht.  

In 2026 hebben we te maken met een forse structurele verlaging van de algemene uitkering. Ook houdt het 

Rijk nog vast aan de opschalingskorting vanaf 2026. Dit leidt ertoe dat de structurele lasten boven de 

structurele baten uitkomen en er geen sprake meer is van een structureel evenwicht. We gaan ervan uit dat we 

vanaf 2026 meer krijgen dan wat nu is opgenomen in de meicirculaire. Dit zal moeten leiden tot een 

verbetering van de exploitatieruimte in 2026 en verder. 

 

In de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement hebben we als streefwaarde opgenomen dat de 

exploitatie minimaal (structureel) in evenwicht is.  

 

STRUCTUREEL EVENWICHT 

(Bedragen x 1,000 euro) 

Jaarverslag 

 2021 

Begroting  

2022 

Begroting  

2023 

Begroting  

2024 

Begroting  

2025 

Begroting  

2026 

Totale lasten 1.165.308 1.125.994 1.190.508 1.223.984 1.257.764 1.240.484 

Incidentele lasten -92.776 -12.653 -3.217 -6.177 -500 0 

Incidentele toevoegingen reserves -21.662 -24.522 -31.008 -42.198 -55.357 -24.290 

Structurele lasten (A) 1.050.870 1.088.819 1.156.283 1.175.609 1.201.907 1.216.194 

       

Totale baten 1.225.857 1.125.994 1.190.508 1.223.984 1.257.764 1.240.484 

Incidentele baten -67.763 -6.529 -4.140 0 0 0 

Incidentele onttrekkingen reserves -82.668 -25.486 -28.819 -29.070 -21.890 -32.449 

Structurele baten (B) 1.075.426 1.093.979 1.157.549 1.194.914 1.235.874 1.208.035 

       

Structurele exploitatieruimte (B-A)      24.556        5.160       1.266      19.305      33.967      -8.159  

Structurele exploitatieruimte in percentage 2,1% 0,5% 0,1% 1,6% 2,8% -0,7% 

 

Grondexploitatie 

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte 

van de totale gemeentelijke baten. De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de 

verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten 

verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Het kengetal voor de 

gemeentelijke grondexploitaties inclusief Meerstad is in 2023 35,3%.  

 

Belastingcapaciteit 

Dit kengetal geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde.  

Hiervoor wordt de belastingdruk in Groningen gerelateerd aan de landelijk gemiddelde tarieven/woonlasten 

(OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Als dit kengetal laag is, betekent het dat een gemeente meer 

inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. De belastingdruk in Groningen ligt boven het landelijk 

gemiddelde  en is door een gewijzigde berekening vanaf de begroting 2023 125,6%. (In de rekening 2021 

117,1%). Een hoge belastingcapaciteit beperkt de mogelijkheid om financiële tegenvallers op te vangen met 

een verhoging van tarieven. 

 

Algemeen oordeel 

Overall kunnen we concluderen dat de ratio’s laten zien dat de financiële positie van de gemeente Groningen 

kwetsbaar blijft. Ten opzichte van de rekening 2021 is in 2023 sprake van een verbetering van de netto-
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schuldquote en de solvabiliteitsratio, maar met beide kengetallen vallen we in 2023 nog in de meest risicovolle 

categorie. In de jaren 2024-2026 verbetert de netto schuldquote en de solvabiliteit door het toevoegen van 

een behoedzaamheidsbuffer en de ruimte in de meerjarenbegroting aan de reserves. Als we deze middelen 

moeten inzetten om risico’s op te vangen, zal de verbetering zich niet of in mindere mate voordoen.  

De structurele exploitatie ruimte in de jaren 2023-2025 is positief (de baten zijn groter dan de lasten). Vanaf 

2026 wordt de structurele exploitatieruimte negatief omdat door de verlaging van de algemene uitkering. We 

gaan ervanuit dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt en gemeenten ook na 2025 voldoende blijft 

compenseren voor de uitvoering van gemeentelijke taken. 

 

Risico's 

 
Naam risico   Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties (grondzaken/ grondexploitaties) 

Deelprogramma 1.1 en 1.3 Economie en werkgelegenheid en Wonen 

Omschrijving Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke 

ontwikkelingslocaties te kwantificeren wordt de risicoboxenmethode gehanteerd. Het risico op een 

plantekort kan voortvloeien uit vertraging in het uitgiftetempo van gronden, uitgifte van gronden 

tegen lagere grondprijzen dan in de exploitatiebegroting is voorzien, aanbesteding van civieltechnische 

werken, vertraging in het tempo van realisering, etc. 

 

De inschatting is dat het benodigde weerstandsvermogen zich in de jaren 2023-2028 vrij stabiel 

beweegt in een bandbreedte tussen de 55,1 en 64,9 miljoen euro. Die bandbreedte zou kunnen 

veranderen als bij het vaststellen van de gebiedsbegroting van De Suikerzijde blijkt dat niet alle risico’s 

binnen de BV kunnen worden opgelost. Bij de huidige uitwerking van de gebiedsontwikkeling is daar 

geen sprake van. Het benodigd weerstandsvermogen voor grondexploitaties is een onderdeel van het 

totale benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Groningen. De uitkomst op dit onderdeel 

moet dan dus ook altijd worden bezien in relatie tot de overige risico’s die de gemeente loopt. 
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Vervolg omschrijving Nadere toelichting 

Het benodigde WSV voor grondexploitaties bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties 

Met behulp van de risicoboxenmethode is het benodigde weerstandsvermogen voor deze 

grondexploitaties bepaald. Hier komt voor de jaarschijf 2023 een benodigd WSV van 16,1 miljoen euro 

uit. 

2. Nog vast te stellen gemeentelijke grondexploitaties 

Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal gebiedsontwikkelingen. Naar verwachting worden deze 

gebiedsontwikkelingen middels een vast te stellen grondexploitatie later dit jaar of begin volgend jaar 

aan de raad voorgelegd. Het betreft een aantal kleinere gebiedsontwikkelingen die veelal met de 

versterkingsopgave te maken hebben. Daarnaast verwachten we ook de grondexploitaties voor de 

ontwikkeling van de Held3 (Heldin) en het Stationsgebied binnenkort te openen. Ook hier is met 

behulp van de risicoboxenmethode het benodigde weerstandsvermogen berekend op 15,1 miljoen 

euro. 

3. Grondexploitaties die in aparte rechtsvormen zijn/worden ondergebracht 

De gemeente Groningen heeft de gebiedsontwikkeling Meerstad ondergebracht in een BV. Recent zijn 

ook Stadshavens en De Suikerzijde ondergebracht in een BV. Uitgangspunt bij gebiedsontwikkelingen 

die in aparte rechtsvormen zijn ondergebracht is dat de risico’s binnen de beschikbare middelen voor 

de betreffende gebiedsontwikkeling kunnen worden opgevangen. Daarmee hoeft er in beginsel dus 

geen weerstandsvermogen bij de gemeente te worden aangehouden. Voor Stadshavens BV zijn de 

risico’s door een extern bureau beoordeeld. De conclusie was dat de mix van buffers binnen 

Stadshavens voldoende is om de in beeld gebrachte risico’s op te vangen. In het najaar van 2022 wordt 

de gebiedsbegroting van De Suikerzijde ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De insteek is om ook 

daar het weerstandsvermogen binnen de BV op te lossen. Ook daar worden de risico’s door een extern 

bureau getoetst. We zien nu dan ook geen aanleiding om alsnog een risicobuffer voor De Suikerzijde in 

het gemeentelijk weerstandsvermogen op te nemen. Bij vaststelling door de raad kunnen we definitief 

bepalen in hoeverre en op welke wijze deze uitgangspunten kunnen worden gerealiseerd. Mocht dan 

toch blijken dat we eventueel een beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen moeten doen, 

zullen we de raad daarover zo spoedig mogelijk informeren. Voor de kapitaalstorting van de gemeente 

in de Suikerzijde BV nemen we een afzonderlijk risico op; 

3a. Meerstad Noord 

Op dit deelgebied zit een aanzienlijke opbrengsttaakstelling. Op dit moment wordt gewerkt aan de 

uitwerking van plannen voor een zonnepark. Door deze planuitwerking neemt het risico dat de 

opbrengst niet geheel gerealiseerd gaat worden toe. De actuele berekening komt uit op 26,1 miljoen 

euro. Dit risico dekken we met gemeentelijk weerstandsvermogen af. 

4. Strategisch grondbezit 

Met behulp van de risicoboxenmethode is het benodigde weerstandsvermogen voor het strategisch 

grondbezit berekend op 7,6 miljoen euro. 

Vervolg omschrijving 

  

Risicobedrag 2023 64,9 miljoen euro 

Kans 2023 100% 

Risicobedrag 2024 64,3 miljoen euro 

Kans 2024 100% 

Risicobedrag 2025 62,7 miljoen euro 

Kans 2025 100% 

Risicobedrag 2026 61,5 miljoen euro 

Kans 2026 100% 

Structureel/Incidenteel Incidenteel 

1e signaleringsmoment 2004 
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Actie Binnen de grondexploitatie wordt gestuurd op de beheersing van de risico’s. De risico’s en het effect 

op het weerstandsvermogen van nieuwe (grote) projecten maken we afzonderlijk inzichtelijk. 

 

Naam risico   Parkeerbedrijf 

Deelprogramma 1.2 : Mobiliteit 

Omschrijving Voor het bepalen van het risico van het parkeerbedrijf wordt een risicoanalyse uitgevoerd voor de 

onderdelen: rente, opbrengsten en kosten, bezettingsgraad parkeergarages en straatparkeren.  

 

Voor de begroting 2023-2026 zijn de risico's herijkt. Over 2023 neemt het risico met 0,6 miljoen euro af. Dit 

wordt vooral verklaard door het lagere risico bij parkeergarages (300K) en straatparkeren (266k). Bij de 

parkeergarages wordt dit vooral verklaard door de forum-garage, hier heeft een bijstelling plaatsgevonden 

op de kans op lagere omzet (lager ingeschat) en hogere omzet (hoger ingeschat). De voorlopige resultaten 

2022 laten zien dat deze bijstelling realistisch is.  Ook voor straatparkeren zijn kleine wijzigingen doorgevoerd 

in de kans-berekening, de kans op lagere omzet is naar beneden bijgesteld en de kans op een hogere omzet 

licht naar boven. Het voorlopige beeld in de realisatie 2022 rechtvaardigt dit. 

Risicobedrag 2023 3,299 miljoen euro 

Kans 2023 100% 

Risicobedrag 2024 3,473 miljoen euro 

Kans 2024 100% 

Risicobedrag 2025 3,648 miljoen euro 

Kans 2025 100% 

Risicobedrag 2026 3,823 miljoen euro 

Kans 2026 100% 

Structureel/Incidenteel Incidenteel 

1e signaleringsmoment Al jaren in de P&C-documenten 

Actie Wij zullen jaarlijks het benodigde weerstandsvermogen opnieuw berekenen. 

 

Naam risico   Verkeer- en vervoersprojecten  

Deelprogramma 1.2: Mobiliteit   

Omschrijving Risico's bij verkeer- en vervoersprojecten hebben 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. 

 

Bij de grote verkeersprojecten (= investering meer dan 5 miljoen euro) 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. Voor de lopende projectecten 

verkeer en vervoer is de omvang van het risico nihil. 

 

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 financiering). Financiële 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 financieel risico voor de gemeente Groningen. 

Risicobedrag 2023 nul 

Kans 2023 100% 

Risicobedrag 2024 nul 

Kans 2024 100% 

Risicobedrag 2025 nul 
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Kans 2025 100% 

Risicobedrag 2026 nul 

Kans 2026 100% 

Structureel/Incidenteel Incidenteel 

1e signaleringsmoment Rekening 2017 

Actie   

 

Naam risico   Tekort OV-Bureau Groningen Drenthe 

Deelprogramma 1.2 Mobiliteit 

Omschrijving De gemeente Groningen neemt voor 21% risicodragend deel in het OV-Bureau Groningen Drenthe (zie ook 

de paragraaf Verbonden Partijen). De andere deelnemers, de provincies Groningen en Drenthe, dragen 

respectievelijk 44% en 35% van het risico. 

 

Als gevolg van Corona zijn reizigersaantallen terug gelopen. De verwachting is dat het herstel een aantal jaar 

duurt. Daarnaast heeft het Rijk nog geen zekerheid gegeven over een beschikbaarheidsvergoeding vanaf 

september 2022 en de jaren daarna. Dit heeft een nadelige invloed op de verwachte resultaten van het OV-

Bureau.  

De Begroting 2022 van het OV-Bureau was vastgesteld met een voorzien tekort. Inmiddels is duidelijk dat dit 

tekort incidenteel afgedekt kan worden uit reserves van het OV-Bureau waardoor het risico voor 2022 

vervalt. 

In de Kaderbrief die vooruitloopt op de begroting 2023 van het OV-Bureau zijn voor de jaren 2023 en verder 

tekorten voorzien. Hiervoor is een ‘Stelpost overige baten’ opgenomen waarbij is aangegeven dat er extra 

middelen vanuit de partners of uit aanvullende maatregelen moeten komen. 

 

Vanuit de afspraak dat de gemeente Groningen voor 21% bijdraagt in de bedrijfsvoeringstekorten van het 

OV-Bureau is vanaf 2023 een structureel risico opgenomen.   

Risicobedrag 2023 0,3 miljoen euro 

Kans 2023 50% 

Risicobedrag 2024 0,3 miljoen euro 

Kans 2024 50% 

Risicobedrag 2025 0,3 miljoen euro 

Kans 2025 50% 

Risicobedrag 2026 0,3 miljoen euro 

Kans 2026 50% 

Structureel/Incidenteel Structureel 

1e signaleringsmoment 2021 

Actie 

We volgen samen met het OV-Bureau de ontwikkelingen rondom de reizigersaantallen en de 

beschikbaarheidsvergoeding en wat dit betekent voor de financiële resultaten van het OV-Bureau.  

 

Naam risico   Gemeentelijk aandeel risicoproject Warmtestad BV 

Deelprogramma 1.3: Wonen 
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Omschrijving WarmteStad heeft op dit moment 2 typen activiteiten: 

· Het ontwikkelen en exploiteren van het warmtenet Noordwest; 

· Het ontwikkelen en exploiteren van collectieve Warmte en Koude-opslagsystemen.  

Via Warmtestad investeert de gemeente in warmteprojecten gericht op een CO2 neutrale stad in 2035. 

WarmteStad heeft aandacht voor het identificeren, beheersen en financieel vertalen van risico's. Voor de 

resterende risico’s voor de gemeente is het weerstandsvermogen versterkt. 

1. Warmtenet Noordwest 

Voor de Investering geothermie en warmtenet Noordwest is op 8 juni 2016 het weerstandsvermogen 

versterkt met 1,3 miljoen euro. Dit is 18% van het toen, in de vorm van agio, geïnvesteerde bedrag van 7 

miljoen euro. Met het besluit om geothermie niet meer te ontwikkelen is een verliesvoorziening gevormd van 

3 miljoen euro. Hiermee kon het benodigde weerstandsvermogen worden verlaagd met 580 duizend euro (18 

% van 3 miljoen euro) tot 720 duizend euro. 

In april 2018 is WarmteStad een overbruggingskrediet verstrekt van 1,3 miljoen euro ten behoeve van 

Tijdelijke Warmte Opwek. Het risicoprofiel is daarbij gesteld op 8% van het uitgeleende bedrag en 104 

duizend euro weerstandsvermogen gevormd. Op 31 oktober 2018 is besloten om WarmteStad een 

overbruggingskrediet te verstrekken van 3 miljoen euro voor de eerste uitbreiding van het warmtenet met 

een bijbehorend weerstandsvermogen van 8 %, een bedrag van 240 duizend euro. Op 26 juni 2019 heeft de 

raad naar aanleiding van het raadsvoorstel Vervolg definitief investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest de 

integrale Business Case en het Project- en investeringsvoorstel voor warmtenet Noordwest vastgesteld. 

Tevens is toen besloten de verstrekte overbruggingskredieten van in totaal 4,3 miljoen euro om te zetten in 

agio. Dit is geëffectueerd in december 2019. Op basis van de vastgestelde Business Case is externe 

bankfinanciering verkregen. De huidige financiële stand van zaken is dat er aanloopverliezen zijn, maar dat 

die vooralsnog binnen de risicobuffers en bestaande voorwaarden van de bankfinanciering kunnen worden 

opgevangen en dat er geen aanvullende financiering nodig is. Wel zijn er diverse maatregelen genomen om 

de aanloopverliezen te beperken en de voorspelbaarheid van de financiële resultaten te verbeteren. Het 

college heeft de raad hierover op 26 februari 2020 geïnformeerd door middel van de brief Stand van zaken 

financiën Warmtestad 2019 en 2020. 

  Huidig risicoprofiel WarmteStad Noordwest BV. 

Aanvankelijk is het risicoprofiel gesteld op 14%. In het kader van het vaststellen van de business case in 2019 

zijn alle risico’s opnieuw in beeld gebracht en is geconcludeerd dat de omzetting van de kredieten in eigen 

vermogen niet van invloed was op het risicoprofiel. Het totale weerstandsvermogen voor Warmtenet 

Noordwest kan worden gehandhaafd op 1,064 miljoen euro. 

2. WKO-programma en risicoprofiel WarmteStad werkt stap voor stap het WKO programma uit. Op 19 

februari 2015 is 750 duizend euro rekening-courant ter beschikking gesteld voor WKO Europapark. 

Risicoprofiel rekening-courant WKO is 8%, een bedrag van 60 duizend (er is een bestemmingsreserve 

gevormd van 57 duizend euro). Voor het  financieel meerjarenplan (FMJP) 2017-2021 heeft de  gemeente 

besloten 3,875 miljoen euro aan leningen te verstrekken. Op 31 mei 2017 is 2 miljoen euro voor jaarschijf 

2017 ter beschikking gesteld. Het WKO-programma draait op een bewezen techniek en al bestaande 

bronnen. Het risicoprofiel is 8%, een bedrag van 160 duizend euro. In september 2018 is de resterende 1,875 

miljoen euro (2018 – 2021) beschikbaar gesteld.  Het weerstandsvermogen is 150 duizend euro (8%). Van het 

resterende bedrag van 1,875 miljoen is inmiddels, in 2019, 0,5 miljoen euro uitbetaald. In juli 2022 is door 

het  college en de raad een besluit genomen over de herfinanciering van de WKO activiteiten van 

WarmteStad. De herfinanciering ziet er als volgt uit:  

1. Eigen vermogen: door de omzetting van het bedrag van 4.625.000 euro van de bestaande leningen in eigen 

vermogen (uitvoering naar verwachting in 2022) en de extra agiostorting van  1.500.000 euro  (inmiddels 

uitgevoerd) is in 2022 sprake van een toename van de boekwaarde van de deelneming  tot 17.426.000 euro 

per 31 december 2022. De eerder gevormde voorziening op de deelneming bedraagt 2.929.000 euro, zodat er 

per 31 december 2022 sprake is van een netto-positie van 14.497.000 euro. 

2. Vreemd vermogen: er is sprake van een nieuwe kasgeldfaciliteit met een kredietlimiet van 750.000 euro 

ten behoeve van de bestaande WKO-activiteiten met een looptijd van 2 jaar, ingaande 1 juli 2022. Daarnaast 

is een nieuwe kasgeldfaciliteit t.b.v. de aanleg van WKO-installaties in de nieuwe wijk Stadshavens met een 

kredietlimiet van 4.000.000 euro Het totale weerstandsvermogen voor het WKO-programma kan worden 

gehandhaafd op 370 duizend euro.  

Risicobedrag 2023 1,814 miljoen euro 

Kans 2023 100% 

Risicobedrag 2024 1,814 miljoen euro 

Kans 2024 100% 

Risicobedrag 2025 1,814 miljoen euro 

Kans 2025 100% 

Risicobedrag 2026 1,814 miljoen euro 

Kans 2026 100% 
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Structureel/Incidenteel Incidenteel 

1e signaleringsmoment Begroting 2017 

Actie We monitoren voortdurend de stand van zaken 

 

Naam risico   Energieprijsstijging 

Deelprogramma 1.3 Wonen 

Omschrijving Wij willen u informeren over de mogelijke prijsstijging voor de energiekosten in relatie tot de huidige 

marktomstandigheden en de gevolgen die dit heeft voor de gemeente Groningen. Voor 2023 moet nog 15-

20% van het volume ingekocht worden en voor 2024 de volledige 100%, daardoor is het begrotingsjaar 2024 

substantieel gevoeliger voor prijsstijgingen. Begin 2023 zal meer zicht zijn op de onontkoombare prijsstijging 

en zal een knelpunt worden ingediend ten behoeve van het begrotingsjaar 2024. 

Op basis van het prijspeil 4 mei 2023 verwachten wij ten opzichte van 2022 een prijsstijging van € 390.000 in 

2023 en een prijsstijging van € 5,1 mln. in 2024. Deze bedragen zijn uiterst indicatief gezien de 

prijsschommelingen in de markt. We zullen onderzoeken of er gebruikskeuzes mogelijk zijn die het 

energieverbruik kunnen dempen, waarbij we aanmerken dat de beïnvloeding voor de korte termijn naar 

verwachting beperkt zal zijn. 

Risicobedrag 2023 390 duizend euro 

Kans 2023 50% 

Risicobedrag 2024 5,1 miljoen euro 

Kans 2024 50% 

Risicobedrag 2025 5,1 miljoen euro 

Kans 2025 50% 

Risicobedrag 2026 5,1 miljoen euro 

Kans 2026 50% 

Structureel/Incidenteel Structureel 

1e signaleringsmoment 2023-2024 

Actie 

Volgen ontwikkelingen op de energiemarkt en optimaliseren contractposities tbv inkoop elektriciteit en gas. 

 

Naam risico   Agiostorting BV Suikerzijde  

Deelprogramma 1.3 Wonen 
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Omschrijving We hanteren het uitgangspunt dat als we een gebiedsontwikkeling vormgeven in een aparte entiteit (lees 

BV) de BV zelf in staat moet zijn om de eigen risico’s binnen de grondexploitatie hetzij de beschikbare 

middelen voor de betreffende gebiedsontwikkeling op te vangen. Zelf binnen de eigen grondexploitatie 

opvangen betekent dat de BV over voldoende buffers moet beschikken. Deze buffers kunnen bestaan uit 

eigen vermogen, een verwacht batig saldo van de grondexploitatie (contante waarde van de verwachte winst 

op eindwaarde) of aanwijsbare buffers in ramingen. De beschikbare middelen voor de gebiedsontwikkelingen 

zijn de middelen die binnen het SIF zijn gereserveerd of bestemmingsreserves voor de betreffende 

gebiedsontwikkeling. Door de gebiedsontwikkeling in een BV te beleggen verlegt de gemeente een groot deel 

van de risico’s naar deze aparte entiteit. Op het moment dat de gemeente hetzij eigen, hetzij vreemd 

vermogen  verstrekt aan de BV, loopt de gemeente het risico dat de verstrekte middelen niet terugbetaald 

kunnen worden. Voor de afdekking van dit risico moet de gemeente inschatten in welke mate er een 

risicoreservering in het gemeentelijk weerstandsvermogen noodzakelijk is.  

De gevraagde kapitaalstorting in de BV Suikerzijde bedraagt 15 miljoen euro. Het Project Suikerzijde kent een 

omvang van circa 500 miljoen euro. De looptijd is 25 jaar. 

Voor bepaling van de benodigde buffer rekenen we met een kans van 25% op niet terugbetaling. Dit 

betekent dan een benodigde risicobuffer van 25% x 15 miljoen euro = 3,75 miljoen euro. 

Risicobedrag 2023 15 miljoen euro 

Kans 2023 25% 

Risicobedrag 2024 15 miljoen euro 

Kans 2024 25% 

Risicobedrag 2025 15 miljoen euro 

Kans 2025 25% 

Risicobedrag 2026 15 miljoen euro 

Kans 2026 25% 

Structureel/Incidenteel incidenteel 

1e signaleringsmoment 2023 

Actie 

We gaan de incidentele vrijval van de structureel beschikbare middelen voor Suikerzijde toevoegen aan een 

aparte reserve Suikerzijde. Deze reserve tellen we mee met het beschikbaar weerstandsvermogen. 

 

Naam risico   Risico's bodemsanering 

Deelprogramma 2.1: Kwaliteit Leefomgeving 
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Omschrijving In het convenant ‘bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties’ is afgesproken dat in 2015 alle 

bodemverontreinigingen die een risico voor de mens vormen (humane spoedlocaties) gesaneerd of beheerst 

zijn. Daarnaast is afgesproken dat bodemverontreinigingen die onaanvaardbare risico’s bevatten voor het 

ecosysteem en/of bijdragen aan de verspreiding van de verontreiniging (de overige spoedlocaties), ook zoveel 

mogelijk gesaneerd of beheerst zijn in 2020.In de gemeente zijn vanaf 2018 alle spoedlocaties beheerst 

(saneringen/of monitoring loopt) of gesaneerd. Een aantal spoedlocaties waar de sanering nog loopt zijn niet in 

eigendom van de gemeente. Wanneer een derde om welke reden dan ook de verantwoordelijkheid van de 

sanering niet kan nakomen, is de gemeente als bevoegd gezag verplicht een lopende spoedsanering tot een 

goed einde te brengenTijdens de beoordeling of een mogelijk verontreinigde locatie een spoedlocatie is voor 

2018, maar ook na de herindeling is gebruik gemaakt van de landelijke richtlijnen. Bij een beperkt aantal 

locaties (met name benzine service stations) is de beoordeling gebaseerd op zeer beperkte info. Mocht hier 

wel iets aan de hand zijn dan is het mogelijk dat we als gemeente aanvullend risico-onderzoek en eventuele 

risico-maatregelen moeten treffen. In het gebied met zandgrond en waterwinning (Haren e.o.) zou er sneller 

sprake kunnen zijn van een risico door een bodemverontreiniging. Een actuele inschatting gaat uit van een 

risico van 900 duizend euro en een kans van 50%. Het gaat om een structureel risico.Los van de spoedlocaties 

kunnen zich nieuwe situaties aandienen waarbij sprake is van risico's (schadeclaims, saneringen, onrust 

omwonende en randvoorwaarden bodem). In het geval deze situaties zich aandienen moeten we middelen 

beschikbaar stellen voor aanvullend (risico) onderzoek, eventuele tijdelijke beheermaatregelen en op iets 

langere termijn voor een definitieve oplossing. De voormalige vuilstort Woltersum is hier een voorbeeld van 

(locatie is in 2021 gesaneerd). Voor het bepalen van het risico houden we rekening met kosten voor onderzoek 

en beheersmaatregelen. Uitgaande van drie gevallen per jaar schatten we het risico in op 500 duizend euro 

met een kans van 75%. Het gaat om een structureel risico.Tot slot is er een risico op onze apparaatskosten voor 

wettelijke taken voortkomend uit Wet bodembescherming/Omgevingswet. Het Convenant Bodem en 

Ondergrond 2015-2020 is inmiddels afgelopen. Voor 2021 zijn afspraken gemaakt met het rijk. De decentrale 

uitkering die de gemeente Groningen ontvangt is 482 duizend euro. Dat is lager dan de benodigde 700 duizend 

euro. De verwachting is niet dat dit bedrag door het Rijk nog wordt aangevuld. De rijksbijdrage in 2022 en 

verder is gelijk aan 2021. Dat betekent  Daarom nemen we voorzichtigheidshalve voor 2022 en verder een 

structureel risico van 218 duizend euro (het  verschil tussen de benodigde 700 duizend euro en reeds 

toegezegde 482 duizend euro) op met een kans van 75%. Zodra er een wijziging plaatsvindt in de rijksbijdrage 

kan dit deel van het risico worden aangepast.  

Risicobedrag 2023 1,618 miljoen euro structureel 

Kans 2023 Diverse kansen 

Risicobedrag 2024 1,618 miljoen euro structureel 

Kans 2024 Diverse kansen 

Risicobedrag 2025 1,618 miljoen euro structureel 

Kans 2025 Diverse kansen 

Risicobedrag 2026 1,618 miljoen euro structureel 

Kans 2026 Diverse kansen 

Kans 2026 Structureel  

1e signaleringsmoment 2001 

Actie We monitoren voortdurend de stand van zaken 

 

Naam risico   Verhoging bijdrage Veiligheid 

Deelprogramma 2.2 Leefomgeving en Veiligheid 

Omschrijving Omdat de reserve van de veiligheidsregio nul is en de VRG scherp begroot vanwege de financiële positie van de 

deelnemende gemeenten nemen we een risico op voor een verhoogde bijdrage aan de veiligheidsregio 

gedurende het jaar. Totale bijdragen gemeenten is 46,5 miljoen euro. Een afwijking van 2% is realistisch (930 

duizend euro). Ons aandeel is 46% dus 425 duizend euro.  Kans op voordoen is 50% omdat de VRG al scherp 

begroot vanwege de financiële positie van de gemeenten.   

Risicobedrag 2023 425 duizend euro 

Kans 2023 50% 

Risicobedrag 2024 425 duizend euro 

Kans 2024 50% 

Risicobedrag 2025 425 duizend euro 

Kans 2025 50% 

Risicobedrag 2026 425 duizend euro 

Kans 2026 50% 

Structureel/Incidenteel structureel 
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1e signaleringsmoment rekening 2021 

Actie   

 

Naam risico   Financiering uitvoering wet BUIG 

Deelprogramma 3.1 Werk en Inkomen 

Omschrijving De verbetering van het perspectief wordt veroorzaakt door een stijging van het budgetaandeel in 2022 t.o.v. 

2021. Analyse heeft uitgewezen dat er een kans is dat de toename van het budgetaandeel deels incidenteel is. 

Dit hangt samen met een tijdelijke toename van het aantal WW uitkeringen als gevolg van de coronapandemie. 

Dit is één van de kenmerken waarmee in het model wordt gerekend. Om die reden zijn we bij de berekening 

van het budget vanaf 2023 uitgegaan van een budgetaandeel dat het gemiddelde is van de jaren 2021 en 2022. 

Daarnaast hebben de uitgaven in 2021 zich gunstig ontwikkeld. Aanvankelijk zijn we in de begroting 2022 

uitgegaan van een verdere autonome daling van het uitgavenaandeel in 2022 t.o.v. 2021. Gezien de forse 

afname van het uitgavenaandeel in 2021 t.o.v. 2020 vinden we het niet realistisch om van een verdere 

autonome daling uit te gaan. Het gerealiseerde uitgavenaandeel 2021 ligt onder het geschatte uitgavenaandeel 

2022 waarmee we in de begroting 2022 hadden gerekend. Het uitgavenaandeel waarmee we voor 2023 en 

verder rekenen is gelijk aan het uitgavenaandeel 2021. De opbrengst van het werk- en ontwikkelprogramma 

nemen we extra comptabel mee. Bij het opstellen van het financieel perspectief 2023 ev hebben we de 

volgende uitgangspunten gehanteerd:  

1. Het Rijk stelt in de gehele periode macro voldoende budget beschikbaar.  

2. In de periode 2022-2025 wordt het werk- en ontwikkelprogramma uitgevoerd en dat leidt tot een opbrengst 

van € 2,2 miljoen structureel vanaf 2025.  

 

We hebben één risico geïnventariseerd:  

1. De uitvoering van het werk- en ontwikkelprogramma leidt niet tot een verlaging van de uitgaven.  

 

Wanneer dit risico zich voordoet, verslechtert het financieel perspectief in 2023 met 1,1 miljoen, in 2024 met 

1,7 miljoen en vanaf 2025 met 2,2 miljoen structureel. Het risico valt lager uit ten opzichte van de rekening 

2021. Dit komt doordat we niet meer uitgaan van een autonome daling van het uitgavenaandeel in 2022. Dit 

was een risico maar doordat deze daling feitelijk is gerealiseerd is dit risico vervallen. 

  

   

 

Risicobedrag 2023 1,1 miljoen 

Kans 2023 25% 

Risicobedrag 2024 1,7 miljoen 

Kans 2024 25% 

Risicobedrag 2025 2,2 miljoen 

Kans 2025 25% 

Risicobedrag 2026 2,2 miljoen 

Kans 2026 25% 

Structureel/Incidenteel Structureel 

1e signaleringsmoment VGR 2014-2 en Begroting 2015 

Actie Optimaliseren van de sturing op uitvoering van het werkprogramma 

 

Naam risico   Sociaal domein 

Deelprogramma 3.3 Welzijn gezondheid en zorg 
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Omschrijving Met de decentralisatie in 2015 hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheden gekregen. Het Rijk De 

bijbehorende budgetten die over zijn gegaan naar gemeenten schieten echter tekort. De zorgkosten 

budgetten staan onder druk en daarom zijn op begroting- en rekeningbasis tekorten vaak aangevuld. Met 

ingang van 2022 heeft het Rijk de budgetten voor jeugdhulp aangevuld. Deze aanvulling wordt de komende 

jaren grotendeels afgebouwd in verband met maatregelen die opgenomen worden in de Hervormingsagenda 

Jeugd. 

 

In het risico sociaal domein houden we rekening met een volume risico op zorggebruik (zorggebruik groeit 

harder dan verwacht) en een aantal specifieke risico's.  

Er is sprake van een volume-risico op zorggebruik WMO/jeugd omdat onzeker is hoeveel mensen zorg nodig 

hebben. We bepalen de omvang van het risico op basis van een aantal groeiscenario’s (5%, 7,5% en 

10%).  Het risico op volumegroei heeft meerdere oorzaken. Zo is in dit volume-risico het risico op een hoger 

zorggebruik als gevolg van de corona-crisis opgenomen. 

 

Naast het volume-risico houden we rekening met een aantal specifieke risico's. Deze hebben vooral 

betrekking op (transformatie) maatregelen die moeten leiden tot een besparing op de zorgkosten door een 

verschuiving van dure naar goedkopere zorg. Of en in welke mate deze maatregelen het beoogde 

transformatie-effect opleveren wordt gemonitord en waar nodig zal bijgestuurd worden. Naast transformatie 

risico's houden we ook rekening met een risico dat door corona er extra zorg verleend moet worden en dat 

invoering van het nieuwe verdeelmodel bij de integratie uitkering voor beschermd wonen (die we ontvangen 

van het Rijk) tot een nadeel voor Groningen kan leiden.  Ten aanzien van de besparingen die voort moeten 

vloeien uit de al eerder genoemde Hervormingsagenda hebben we geen aanvullend risico opgenomen. Een 

deel van de beoogde besparingen Hervormingsagenda is nl. niet ingeboekt in de begroting en het 

uitgangspunt voor de afspraken met het Rijk is dat wanneer de besparingen niet kunnen worden 

gerealiseerd, het Rijk dit financieel compenseert.  

 

Voor alle specifieke risico's maken we een inschatting van de omvang van het risico en de kans van optreden. 

Omdat we in de systematiek van het risico sociaal domein al rekening houden met de kans van optreden 

nemen we de uitkomst van het risico volledig (kans van optreden 100%) mee bij het bepalen van het 

benodigd weerstandsvermogen. 

Risicobedrag 2023 9,5 miljoen euro 

Kans 2023 100% 

Risicobedrag 2024 10,2 miljoen euro 

Kans 2024 100% 

Risicobedrag 2025 11,6 miljoen euro 

Kans 2025 100% 

Risicobedrag 2026 12,6 miljoen euro 

Kans 2026 100% 

Structureel/Incidenteel Structureel 

1e signaleringsmoment 1 maart 2014 

Actie Wij hebben de laatste jaren maatregelen genomen om te zorgen dat de zorgkosten beter in control komen. 

Hierbij hebben we nadrukkelijk een koppeling gelegd tussen beleid, inkoop, uitvoering en geld. 

Ter beheersing van deze problematiek streven wij er naar om door transformatie minder in te hoeven zetten 

op zwaardere zorg door te investeren in preventie aan de voorkant, de ontwikkeling van (basis) 

voorzieningen dichtbij, door burgerkracht en door stimuleren van zelf- en samenredzaamheid. Deze op 

transformatie gerichte beweging is onder meer in gang gezet door een gerichte opdrachtverlening aan 

Stichting WIJ Groningen, door het in werking stellen van het Gebieds Ondersteunend Netwerk (GON) en een 

verdere decentralisering van Beschermd Wonen. Meer recent ingezette ontwikkelingen zijn onder andere de 

aanpak voor multi probleemgezinnen waar spraken is van stapeling van door gemeente verstrekte 

voorzieningen, de inzet op Ondersteuner Jeugd en Gezin en de vorming van SAMEN. 

In al deze verbeterslagen lopen inhoudelijke ambities en financiële doelstellingen samen op. Omdat er nog 

kansen bleven liggen als gevolg van gebrek aan ambtelijke capaciteit is hier ook in geïnvesteerd. Extra 

capaciteit was nodig om ontwikkelingen in kaart te brengen, te volgen en concreet om te zetten in zinvolle 

interventies en maatregelen samen met partners zoals bijvoorbeeld zorgpartijen , de zorgverzekeraar en de 

RIGG. Ontwikkeling van informatievoorziening maakt hier ook onderdeel vanuit. Dit alles met als doel beter in 

control te komen op het sociaal domein. De komende jaren vinden er op de meeste trajecten nieuwe 

aanbestedingen plaats. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor beheersing van de kosten.  



207 
 

 

Naam risico   Huisvesting LVV doelgroep 

Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg 

Omschrijving De gemeente Groningen fungeert als opdracht- en subsidiegever voor de opvang en begeleiding van 

vreemdelingen zonder recht op opvang of verblijf. De doelgroep werd gehuisvest in het voormalig formule 1 

hotel. Deze huisvesting is echter niet langer beschikbaar omdat het pand niet meer aan de 

brandveiligheidseisen voldoet. 

We hebben de opdrachtnemer van de LVV, stichting Inlia Groningen, toestemming gegeven tot het huren van 

tijdelijke unitbouw voor deze doelgroep voor een periode van vijf jaar. De pilot van LVV eindigt echter ultimo 

2022. Er is een toezegging voor de financiering van 2023. Het beleid van het Rijk inclusief de financiële 

bijdrage van het Rijk na 2023 is nog niet bekend. De LVV gemeenten en de VNG overleggen met het Ministerie 

van justitie en veiligheid over de besluitvorming na de pilotperiode.  

Bij het stopzetten van de pilot door het Rijk, staat de gemeente voor het risico. Het risico bestaat uit een 

aantal onderdelen: 

· Een hogere huurbetaling door een kortere looptijd (535 duizend euro); 

· Doorlopen huurperiode bij stopzetten pilot na 31 december 2023 (922 duizend euro); 

· Versneld afbetalen investeringskosten (760 duizend euro); 

· Verwijderingskosten tijdelijke huisvesting (315 duizend euro). 

 

Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over de Europese subsidie voor 2024 van 390 duizend euro. Het Rijk wil 

nog niet garant staan voor dit bedrag, daarom nemen we het mee in het risico. Het totale risicobedrag komt 

daarmee op 2,9 miljoen euro. 

Omdat we nog geen volledig zicht hebben op de huisvesting- en exploitatiekosten in 2024 houden we hier 

geen rekening meer mee. 

De kans van optreden schatten we in op 25%. We verwachten dat het Rijk een vervolg zal geven aan de pilot. 

Daarnaast kan het risico worden beperkt door alternatieve huur in de units toe te staan als de LVV eerder 

stopt.  

Risicobedrag 2023   

Kans 2023   

Risicobedrag 2024 2,9 miljoen euro 

Kans 2024 25% 

Risicobedrag 2025 2,5 miljoen euro 

Kans 2025 25% 

Risicobedrag 2026 2,3 miljpen euro 

Kans 2026 25% 

Structureel/Incidenteel Incidenteel 

1e signaleringsmoment Rekening 2020 

Actie 

Overleg met het Rijk over het vervolg na de pilot. Daarnaast kan het risico worden beperkt door alternatieve 

huur in de units toe te staan als de LVV eerder stopt.  

 

Naam risico   
Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT en Sport050) en Zakelijke dienstverlening 

(Stadsbeheer) 

Deelprogramma 2.1 en 3.4: Kwaliteit Leefomgeving /Sport en Bewegen/ Cultuur 
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Omschrijving We houden rekening met een risico bij de werkmaatschappijen Oosterpoort/ Stadsschouwburg (SPOT) 

en Sport050 en bij de zakelijke dienstverlening (Stadsbeheer). Een deel van de inkomsten van de 

directie SPOT is afhankelijk van de economische conjunctuur en andere externe factoren. Wij houden 

rekening met een bedrijfsrisico van 15% van de omzet van circa 9,6 miljoen euro voor SPOT, dit in 

inclusief het risico op de bedrijfsvoering SPOT door Corona. 

Sport050 kent een afhankelijkheid van de economische conjunctuur en het weer. Wij houden rekening 

met een specifiek bedrijfsrisico ter hoogte van circa 15% van de tarief-gerelateerde omzet. Dit in 

inclusief het risico op de bedrijfsvoering van Sport050 door Corona. Die verwachte omzet is circa 7,6 

miljoen euro. 

De inkomsten zakelijke dienstverlening (bedrijfsafval, klein gevaarlijk afval, commerciële straatreiniging 

en onderhoud en reparaties derden , verkoop brandstof en leasen) zijn deels afhankelijk van de 

economische conjunctuur en andere externe factoren. Wij houden rekening met een bedrijfsrisico van 

10% van de omzet van circa 12,2 miljoen euro. Het risico voor de beide werkmaatschappijen en de 

zakelijke dienstverlening samen is 3,8 miljoen euro. We houden rekening met een kans van 25%. 

Risicobedrag 2023 3,8 miljoen euro 

Kans 2023 25% 

Risicobedrag 2024 3,8 miljoen euro 

Kans 2024 25% 

Risicobedrag 2025 3,8 miljoen euro 

Kans 2025 25% 

Risicobedrag 2026 3,8 miljoen euro 

Kans 2026 25% 

Structureel/Incidenteel Structureel 

1e signaleringsmoment   

Actie   

 

Naam risico   Specifieke uitkering stimulering Sport BTW (SPUK BTW) 

Deelprogramma 3.4: Sport en bewegen 

Omschrijving Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw 

die aan hen in rekening werd gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 

2019 vervallen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van 

sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten daarom jaarlijks een uitkering aanvragen ter 

compensatie van het btw-nadeel. 

Gemeenten hebben in 2022 een voorschot van 73,63% van de aanvraag uitgekeerd gekregen ondanks 

dat het budget iets naar boven is bijgesteld in 2022. De definitieve afrekening 2021 volgt pas eind 2023. 

Voor de Gemeente Groningen is er op basis van de huidige verhouding (aanvragen versus budget) ten 

opzichte van de aanvraag 2022 een nadeel van circa 0,9 miljoen euro (onze aanvraag was circa 3,4 

miljoen euro). Een deel van dit nadeel leidt tot hogere investeringslasten (circa 36%) en daarmee tot 

een nadeel in de toekomst, het resterende deel leidt tot een direct nadeel in de gemeentelijke 

begroting (580 duizend euro). 

De kans bestaat dat er door de gemeenten wordt overvraagd en dat de werkelijke verdeling na 

indienen van de jaarrekeningcijfers anders uitpakt. Voor zowel 2019 als ook 2020 was de declaratie 

Groningen uiteindelijk lager dan de aanvraag en is geheel gehonoreerd. Het risico heeft zich in 2019 en 

2020 dus niet echt voorgedaan. We houden rekening met een kans van 25%. Het is nog lastig in te 

schatten of het structureel is. Vooralsnog gaan we uit van incidenteel. De regeling loopt tot en met 

2023 (5 jaar). 

Risicobedrag 2023 580 duizend euro 

Kans 2023 25% 

Risicobedrag 2024 580 duizend euro 

Kans 2024 25% 

Risicobedrag 2025 580 duizend euro 

Kans 2025 25% 

Risicobedrag 2026 580 duizend euro 

Kans 2026 25% 

Structureel/Incidenteel Incidenteel 

1e signaleringsmoment Begroting 2020 

Actie We hebben de financiële gevolgen van de wijziging aangeleverd bij het VNG. We volgen de 

ontwikkelingen op rijksniveau. 
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Naam risico   Exploitatie Groninger Forum 

Deelprogramma 3.5 Cultuur 

Omschrijving Het Forum Groningen is eind 2019 geopend. Voor de exploitatietekorten en aanloopkosten in de 

eerste 5 jaar (2020-2024) wais een bedrag van 3,3 miljoen beschikbaar. Dit bedrag was opgebouwd 

uit 2,3 miljoen uit de AR en 1 miljoen uit de GREX Oostwand. Na de periode van 5 jaar verwachten we 

dat Forum Groningen goed zicht heeft op de structurele exploitatie met voldoende mogelijkheden om 

zelf (bij) te kunnen sturen. In 2020 is een bedrag van 590 duizend euro aan deze reserve onttrokken. 

300 duizend euro voor de cofinanciering van de coronaondersteuning van het Filmfonds en 290 

duizend euro voor het exploitatietekort over 2020. Voor 2021 heeft Forum Groningen geen beroep 

gedaan op deze middelen omdat door ontvangen coronasteun en lagere kosten er een positief 

resultaat geboekt werd. In 2022 wordt de GREX Oostwand vastgesteld. In die vaststelling verlagen we 

het bedrag dat voor Forum gereserveerd is van 1 miljoen naar 300 duizend. Daarmee compenseren 

we de onttrekking voor de cofinanciering van het Filmfonds. Eind 2022 resteert er dan nog een 

reserve van 2,01 miljoen. 

 

2020 en 2021 en 2022 zijn door de COVID-19 beperkingen geen representatieve jaren voor de 

exploitatie van het Forum. Mogelijk is het wenselijk om de termijn van de inzet van de reserve te 

verlengen om goed zicht te krijgen op een reguliere exploitatie.  Mocht dit noodzakelijk zijn dan zal 

hierover in de jaarlijkse update over het Forum een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd 

worden. De verwachting is dat de eventuele kosten hiervan binnen de bestaande reserves gedekt 

kunnen worden. Alle bouwkundige aanpassingen en knelpunten zijn gedekt. Indien Forum in 2023 en 

2024 een maximaal beroep doet op de reserve dan resteert er eind 2024 nog steeds 1,1 miljoen in te 

zetten voor de verlenging van de aanloopperiode of organisatorische knelpunten.    

Risicobedrag 2023 PM 

Kans 2023   

Risicobedrag 2024 PM 

Kans 2024   

Risicobedrag 2025 PM 

Kans 2025   

Risicobedrag 2026 PM 

Kans 2026   

Structureel/Incidenteel Structureel 

1e signaleringsmoment Rekening 2014 

Actie Door middel van voortgangsgesprekken en rapportages wordt de realisatie van de exploitatie 

gevolgd.  

 

Naam risico   Verstrekte leningen en garanties 

Deelprogramma Divers 

Omschrijving Algemeen 

In het treasurystatuut staat dat de verstrekking van leningen of garanties aan derden alleen is toegestaan 

vanuit de publieke taak. Het verstrekken van een lening of het afgeven van een garantie leidt voor de 

gemeente tot een risico dat de derde niet aan de verplichtingen kan voldoen. Gemiddeld genomen houden 

we rekening met een risico van 8% van de omvang van de lening/ garantie. Per geval wordt het risico 

afzonderlijk beoordeeld en gewaardeerd.  

In dit risico zijn alle verstrekte leningen en garanties opgenomen, met uitzondering van de leningen verstrekt 

aan Warmtestad en aan Meerstad. De risico’s daarvan zijn meegenomen in respectievelijk het risico 

Gemeentelijk aandeel risicoproject Warmtestad BV en het risico Uitleg- en binnenstedelijke 

ontwikkelingslocaties (grondzaken/ grondexploitaties). 

 

Leningen Euroborg 

Euroborg NV heeft één huurder voor haar stadion, waardoor het risico bestaat dat Euroborg NV niet aan haar 

financiële verplichtingen kan voldoen richting de gemeente Groningen. De omvang van het risico is gebaseerd 

op de restant-hoofdsom van de leningen van de gemeente aan Euroborg NV verminderd met de 

taxatiewaarde. Begin 2023 bedraagt het risico van de stadionleningen 6,6 miljoen euro. Rekening houdend 



210 
 

met een kans van 25% komt de hiervoor benodigde reservering in het weerstandsvermogen uit op 1,7 

miljoen euro. 

We hebben een lening verstrekt aan de NV Euroborg voor het realiseren van het Topsportzorgcentrum 

(TsZC). Bij het realisatiebesluit TsZC hebben we aangegeven dat deze lening niet leidt tot een noodzaak het 

gemeentelijk weerstandsvermogen aan te vullen. De omvang van de lening is niet hoger dan de 

executiewaarde (= 70% van de investeringssom). Gezien de courantheid van het gebouw en de langjarige 

huurcontracten met onder andere VNO-NCW/MKB-Noord, geven ook de actuele ontwikkelingen geen 

aanleiding om voor deze lening weerstandsvermogen aan te houden. 

 

Lening Enexis 

In 2020 is een converteerbare hybride lening verstrekt aan Enexis van 6,0 miljoen euro. Zoals aangegeven in 

de brief aan uw raad van 20 mei 2020, zijn wij in verband met het gunstige risicoprofiel van Enexis (een triple 

A-nutsbedrijf) uitgegaan van een relatief lage reservering in het weerstandsvermogen van 2,5 % van het 

leningbedrag, oftewel 150 duizend euro. 

 

Lening Stichting Ebbingehof  

Om de realisatie van sociale huurwoningen in het complex Ebbingehof mogelijk te maken heeft de gemeente 

in 2020 een lening van 3 miljoen euro verstrekt aan Stichting Ebbingehof. In verband met het relatief lage 

projectrisico zijn we uitgegaan van een reservering in het weerstandsvermogen van 4 % van het leningbedrag, 

een bedrag van 120 duizend euro. Dit is nader toegelicht in onze brief aan uw raad van 4 maart 2020.  

 

Verstrekte garantie en leningen voormalige gemeente Haren  

De gemeente heeft in het verleden een garantie afgegeven op een door de gemeente overgedragen 

leningenportefeuille met een geschatte stand per begin 2023 van circa 2,0 miljoen euro. Daarnaast heeft de 

gemeente nog twee geldleningen uitstaan met een totaal restantbedrag van 0,7 miljoen euro per begin 2023. 

Bij het bepalen van het risico houden we rekening met een kans van optreden van 10%. Het risico komt 

hiermee op 0,3 miljoen euro.  

 

Verstrekte garantie Biblionet  

De gemeente heeft een garantie verstrekt aan de Stichting Biblionet. Voor het bepalen van de omvang van 

het risico houden we rekening met de omvang van de verstrekte garantie van 855 duizend euro en een kans 

van 25%. Het risico komt hiermee op 0,2 miljoen euro.  

 

De omvang van het (maximale) risico gerelateerd aan genoemde leningen en garanties waarvoor we 

weerstandsvermogen aanhouden bedraagt aan het begin van 2023 19,2 miljoen euro. Rekening houdend met 

de kansen van optreden houden we rekening met een risico in 2023 van 2,4 miljoen euro. Door aflossingen 

neemt dit in de jaren daarna met circa 0,1 miljoen euro per jaar af. 

Risicobedrag 2023 2,4 miljoen euro 

Kans 2023 100% 

Risicobedrag 2024 2,3 miljoen euro 

Kans 2024 100% 

Risicobedrag 2025 2,2 miljoen euro 

Kans 2025 100% 

Risicobedrag 2026 2,1 miljoen euro 

Kans 2026 100% 

Structureel/Incidenteel Incidenteel 

1e signaleringsmoment rekening 2006 

Actie Met het aflossen van de leningen, loopt het risico jaarlijks terug.  

Als enig aandeelhouder van de Euroborg NV monitoren wij de NV. Daarnaast houden we toezicht op de 

financiële situatie bij de huurder van het stadion (FC Groningen). Hiertoe bespreken we de stand van zaken 

regelmatig met de directie van FC Groningen. Voor alle uitgezette leningen en afgegeven garanties bewaken 

we de kredietwaardigheid van de tegenpartij. Dit doen we bijvoorbeeld door checks op hun financiële 

kengetallen.  

 

Naam risico   Opgaven Vastgoedbedrijf 

Deelprogramma Diverse 
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Omschrijving Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Groningen heeft een gemiddelde leeftijd van meer dan 40 

jaren. De leeftijd van de vastgoedvoorraad brengt voor de toekomst forse vernieuwing- en 

moderniseringsopgaven met zich mee. Dit vraagt heldere koersbepaling op programmaniveau. Van een 

aantal programma’s is de koers al bepaald, dan wel wordt dit voorbereid. Het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs is hiervan een voorbeeld en het Integraal Accommodatieplan Bewegingsonderwijs en 

Binnensport wordt voorbereid. Andere plannen waaraan gewerkt zijn bijvoorbeeld het Accommodatieplan 

(DMO) en een Strategische huisvestingsvisie (SSC/FSH). De projectmatige uitvoering van nieuw- en verbouw 

is belegd bij het Vastgoedbedrijf.  De portefeuille nieuwbouwprojecten omvat onder meer scholen zoals de 

Driebond, Groene Wei, Peter Petersonschool, Brinkschool/Rumerinckhof (programma onderwijs), Vrijdag 

(cultuur). Ook deze projecten worden getroffen door de hoge inflatie bouwmaterialen. De effecten hiervan 

op het project en of het programma worden separaat in beeld gebracht en voorgelegd.  

 

De genoemde vernieuwing- en moderniseringsopgaven zijn gelet op de gebouwleeftijd, de dynamiek van de 

achterliggende (beleids-)programma’s en veranderende gebruikers(wensen) noodzakelijk en leiden tot 

forse financiële opgaven voor de toekomst. Voor vernieuwing en modernisering is niet structureel gespaard 

binnen de gemeente. De gereserveerde middelen voor beheer en onderhoud zijn gericht op instandhouding 

en beheer en onderhoud ‘as is’, uitgaande van het meest kosten efficiënte onderhoudsniveau (NEN niveau 

3). Veroudering van de voorraad leidt tot toenemende kosten van instandhouding. 

 

Met de oprichting van het Vastgoedbedrijf is ingezet op professionalisering van de omgang met het 

maatschappelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is dat de voorraad stapsgewijs wordt getoetst op conformiteit 

aan wettelijke eisen. In de eerste reeks van onderzoeken is aandacht besteed aan asbest, labelling en 

brandveiligheid.  In 2021 is gestart met de uitvoering van maatregelen om het brandveilig gebruik van 

gemeentelijke gebouwen te borgen. Dit uitvoeringsproject loopt naar verwachting tot en met 2023.  De 

omgeving en hierop betrekking hebbende regelgeving is niet statisch. In de afgelopen periode is gestart met 

het treffen van Energiebesparende maatgelen op panden waar dit nodig is op grond van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. Het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en of instellingen 

met een verbruik vanaf  50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) om energiebesparende 

maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.                         

Ook worden de meerjarenonderhoudsplannen nader gescand en verfijnd op volledigheid en kwaliteit. 

Dergelijke onderzoeken geven invulling aan eigenaarsverantwoordelijkheid en vormen de basis voor 

risicobeheersing en voorspelbaarheid van (toekomstige) keuzes en bijbehorende financiële opgaven. De 

meerjarenonderhoudsplannen hebben daarbij een directe relatie met de lange termijn keuzes op 

programmaniveau en de hieruit af te leiden pand strategieën.  Eind 2022 loopt het onderhoudscontact van 

het Forum af en in 2023 lopen de onderhoudscontracten van het merendeel van de andere panden in 

Vastgoedbedrijf en Sport 050 af. In 2022 wordt het meerjarenonderhoudscontract van het Forum 

aanbesteed en  de aanbesteding van de overige panden volgt naar verwachting in 2023.  De 

meerjarenonderhoudsplannen is de onderlegger bij de nieuwe uitvraag van planmatig en niet planmatig 

onderhoud. Het huidige contract met een looptijd van 10 jaar is dan afgelopen. We moeten er rekening 

meet houden dat  door de actuele prijsstijgingen van materialen en uurlonen  het onderhoud duurder gaat 

worden. In de begroting 2024 en verder is rekening gehouden met een verhoging die redelijkerwijs te 

verwachten is. Gezien de onzekerheden bij deze inschatting zijn afwijkingen ten opzichte van de schatting 

niet uitgesloten 

 

Ook de impact en omvang van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed tekent zich steeds 

helderder af. De in 2020 verschenen Landelijke Routekaarten onderstrepen de omvang van de opgave 

zowel uitvoeringstechnisch als financieel. Beoogd wordt in 2021 de verduurzamingsstrategie voor het 

maatschappelijk vastgoed van de gemeente Groningen vorm te geven via een (wettelijk verplichte) 

routekaart. De opgave is complex en vraagt nauwkeurige afweging in relatie tot de vernieuwing- en 

moderniseringsopgaven op programmaniveau.  De benoemde ontwikkeling zullen in 2022/2023 nader 

worden verwerkt in een meerjarenperspectief voor het vastgoedbedrijf, waardoor de gemeenteraad 

systematisch inzicht krijgt in de risico's, opgaven en keuzes rondom de vastgoedvoorraad. Hierin wordt ook 

de systematiek van de kostprijs-dekkende huur meegenomen. 

Risicobedrag 2023 PM 

Kans 2023   

Risicobedrag 2024 PM 

Kans 2024   

Risicobedrag 2025 PM 

Kans 2025   
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Risicobedrag 2026 PM 

Kans 2026   

Structureel/Incidenteel   

1e signaleringsmoment   

Actie   

 

Naam risico   Niet halen bezuinigingen 

Deelprogramma  Alle deelprogramma's 

Omschrijving Bij voorgaande en de huidige begroting zijn bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Niet alle voorgenomen 

bezuinigingen worden volledig en/of in het gewenste tempo gerealiseerd. We hebben elke nog niet 

gerealiseerde bezuinigingsmaatregel en nog te realiseren bezuinigingsmaatregel beoordeeld. Dit leidt tot 

een incidenteel risico van 3,2miljoen euro in 2023 aflopend naar 2,4 miljoen euro vanaf 2026 en een 

structureel risico van 1,2 miljoen euro in 2023 aflopend naar 0,5 miljoen euro vanaf 2026. Bij het bepalen 

van het risico is per maatregel rekening gehouden met de kans van optreden. Voor de bepaling van het 

benodigd weerstandsvermogen wordt de uitkomst daarom volledig (=100%) meegenomen.  

Risicobedrag 2023 3,2 miljoen euro incidenteel 

1,2 miljoen euro structureel 

Kans 2023 100% 

Risicobedrag 2024 2,8 miljoen euro incidenteel 

0,8 miljoen euro structureel 

Kans 2024 100% 

Risicobedrag 2025 2,6 miljoen euro incidenteel 

0,6 miljoen euro structureel 

Kans 2025 100% 

Risicobedrag 2026 2,4 miljoen euro incidenteel 

0,6 miljoen euro structureel 

Kans 2026 100% 

Structureel/Incidenteel Structureel / Incidenteel 

1e signaleringsmoment Begroting 2014 

Actie We sturen actief op realisatie van de maatregelen 

Naam risico   Fiscale risico's 

Deelprogramma Alle 

Omschrijving Vennootschapsbelasting (VPB).  

Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de fiscale winst welke door een 

onderneming is behaald. Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Vennootschapsbelastingplichtig bij 

economische activiteiten waarbij de gemeente in concurrentie treedt (of kan treden) met de markt en 

daarmee winst behaalt. Van deze activiteiten wordt de fiscale winst of het fiscale verlies bepaald.  

De aangiften over de jaren 2016-2020 zijn ingediend en inmiddels is duidelijk over welke onderwerpen het 

standpunt van de belastingdienst afwijkt van de gemeenten Groningen: reclameopbrengsten en 

parkeeropbrengsten. In een aantal lopende procedures hebben een aantal rechtbanken de belastingdienst in 

het gelijk gesteld en één rechtbank heeft een gemeente in het gelijk gesteld.  Onzeker is wat de uitkomst  van 

de bezwaar- en/of beroepsprocedure zal zijn die met het indienen van bezwaarschriften tegen de opgelegde 

aanslagen is gestart.   

  Boekenonderzoek. 

De belastingdienst controleert over het jaar 2018 de volledigheid en juistheid van de aangifte loonbelasting, 

omzetbelasting en opgaaf BTW-Compensatiefonds van de gemeente Groningen, inclusief Iederz. De 

looncontrole is inmiddels afgerond met een minimale naheffing conform de uitkomst van het onderzoek, 

verhoogd met een verzuimboete.We verwachten dat de belastingdienst de uitkomsten van de andere 

onderzoeken zal gaan extrapoleren naar de jaren 2016 en 2017. Een deel van de bevindingen van de 

belastingdienst is inmiddels met de gemeente gedeeld. Over die uitkomsten is bezwaar aangetekend, hier 

vindt overleg met de belastingdienst over plaats.  

Risicobedrag 2023 p.m. 

Kans 2023   

Risicobedrag 2024 p.m. 
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Kans 2024   

Risicobedrag 2025 p.m. 

Kans 2025   

Risicobedrag 2026 p.m. 

Kans 2026   

Structureel/Incidenteel Incidenteel 

1e signaleringsmoment Divers 

Actie   

 

Naam risico   Gemeentefonds 

Deelprogramma 04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Omschrijving De hoogte van de algemene uitkering wordt bepaald door de omvang en verdeling van het gemeentefonds. De 

omvang is in ieder geval t/m 2025 gekoppeld aan de groei van de rijksbegroting. Er ligt een voorstel van het Rijk 

om het volumeaccres voor 2022 t/m 2025 te bevriezen op de standen van de meicirculaire 2022. Daarmee 

wordt het accres alleen nog bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen. Voor 2026 is in het regeerakkoord 

eenzijdig besloten een vast volumeaccres van 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor gemeenten, provincies 

en het BTW compensatiefonds samen. Ook dit accres wordt slechts bijgesteld voor loon- en 

prijsontwikkelingen. Het lage volumeaccres voor 2026 hangt samen met de voorgenomen verruiming van het 

belastinggebied van gemeenten en provincies. 

 

De huidige raming van de hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2022. De omvang 

van het gemeentefonds bedraagt in 2022 ruim 38 miljard euro. Het gemeentefonds is hierdoor de vierde 

grootste uitgavenpost op de rijksbegroting. 

 

Vanaf 2023 wordt een nieuw verdeelmodel voor het gemeentefonds gehanteerd. Het herverdeeleffect is 

gemaximeerd tot €7,50/inwoner in 2023 en €15,00/inwoner in zowel 2024 als 2025. Voor gemeenten met een 

slechte financiële positie en/of lage sociaaleconomische structuur (SES) geldt nog een aanvullende 

compensatie op dit ingroeipad. 

Nader onderzoek moet leiden tot verbeteringen in het verdeelmodel voordat vanaf 2026 verder gegaan kan 

worden met het ingroeipad. De gemeente Groningen komt positief uit het nieuwe verdeelmodel. 

 

Met het nieuwe kabinet is afgesproken om het accres deze kabinetsperiode te bevriezen op de stand van de 

meicirculaire 2022. Er wordt dan alleen nog geactualiseerd voor de ontwikkeling van het loon- en prijspeil. De 

extra middelen als gevolg van de bevriezing van het accres (20% afslag op het accres) reserveren we vooralsnog 

voor het risico op hogere kosten door rentestijgingen en (energie) prijsstijgingen, een daling van de 

Rijksinkomsten vanaf 2026 en de oplopende opgaven na 2026. Als zich risico’s voordoen, kunnen deze 

middelen worden aangewend om de nadelige effecten tijdelijk te op te vangen. Daarmee hebben we meer tijd 

om tot een structurele oplossing te komen. Vanaf 2026 zullen nieuwe afspraken over de normering van het 

gemeentefonds gemaakt moeten worden. 

Vervolg omschrijving De omvang van het BTW-compensatiefonds (BCF) is aan een plafond gekoppeld. Overschotten of tekorten op 

het fonds worden verrekend met het gemeentefonds.  Het ministerie van BZK heeft in overleg met de VNG het 

standpunt ingenomen dat gemeenten zelf reëel dienen in te schatten welke verwachte ruimte onder het BCF 

plafond als verwachte bate kan worden opgenomen in de meerjarenraming.  

Wij vinden het reëel om meerjarig een verwachte bate in de begroting op te nemen als gevolg van mogelijke 

ruimte onder het BCF plafond. Daarom is in de begroting 2023 structureel rekening gehouden met 5,0 miljoen 

euro onderuitputting. Dat is de realisatie over 2021 die in de meicirculaire 2022 (335,4 miljoen euro) is 

opgenomen en dan het aandeel van de gemeente Groningen daarin (1,5%). Hiermee sluiten we aan bij de 

richtlijnen van de meicirculaire 2022. Jaarlijks wordt aan de hand van de informatie in de meicirculaire de 

structurele ruimte door onderuitputting geactualiseerd. 

Risicobedrag 2023 
  

Kans 2023 We gaan er vanuit dat de kans op een voordeel even groot is als de kans op een nadeel, hierdoor reserveren 

we hiervoor geen specifieke weerstandscapaciteit. 

Risicobedrag 2024   

Kans 2024   

Risicobedrag 2025   

Kans 2025   

Risicobedrag 2026   

Kans 2026   
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Structureel/Incidenteel Structureel 

1e signaleringsmoment 1995 

Actie Forse afwijkingen worden zoveel mogelijk voorkomen en verkleind door het realistisch en stabiel ramen van de 

uitkeringen. 

 

Naam risico   Renterisico 

Programma 4.3: Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Omschrijving De renteveronderstellingen voor de begroting zijn gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de rente. Bij 

het bepalen van deze rentevisie baseren wij ons onder andere op de informatie van een onafhankelijk 

bureau dat van dag tot dag marktinformatie en prognoses met betrekking tot de geld- en kapitaalmarkt 

verzamelt. In onze rentevisie, die wij verkort publiceren in de paragraaf Financiering in de begroting, kijken 

wij ongeveer een jaar vooruit.  

 

Sinds het begin van 2022 zijn de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt uitzonderlijk: sinds het begin van 2022 

is sprake geweest van een scherpe rentestijging. Dit hebben we vertaald in onze rentevisie en in de 

verwachte rentepercentages op nieuw aan te trekken leningen in deze begroting. We zijn voor de 

berekening van de rentelasten in deze begroting uitgegaan van 2 % op nieuw aan te trekken langlopende 

leningen, maar achten een rentepercentage van 3 % een reëel risico. Mocht dit zich voordoen, dan leidt dit 

tot een structurele tegenvaller van 0,9 miljoen in 2023, oplopend tot 2,9 miljoen euro in 2026. Het bedrag 

loopt op, omdat er de komende jaren meer geïnvesteerd wordt dan afgeschreven en de cumuatieve 

financieringsbehoefte oploopt. De kans dat zich dit risico voordoet schatten wij in op 50 %. 

Risicobedrag 2023 0,9 miljoen euro 

Kans 2023 50% 

Risicobedrag 2024 2,1 miljoen euro 

Kans 2024 50% 

Risicobedrag 2025 2,5 miljoen euro 

Kans 2025 50% 

Risicobedrag 2026 2,9 miljoen euro 

Kans 2026 50% 

Structureel/Incidenteel Structureel  

1e signaleringsmoment Doorlopend 

Actie De renteresultaten worden jaarlijks toegelicht en inzichtelijk gemaakt in de rekening. In de 

voortgangsrapportages nemen wij verwachte voor- en nadelen op die het gevolg zijn van tussentijdse 

ontwikkelingen. 

 

Naam risico   Verzekeringen 

Programma 4.3: Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Omschrijving Binnen de Gemeente Groningen zijn er een aantal risico's welke niet afgedekt zijn door verzekeringen. De 

kans op het zich voordoen van deze risico's is dermate klein maar de impact ervan kan groot zijn. De risico's 

welke hieronder vallen zijn fraude/berovingsrisico, milieuschade, cybercrime, computer en motorrijtuigen 

(Casco deel). 

 

Verzekerbaarheid van risico’s staat onder druk. Premies stijgen en verzekeringsvoorwaarden worden 

aangescherpt. Oorzaken: 

-              Gestegen schadelast  

-              Minder concurrentie, verzekeraars trekken zich terug of fuseren 

-              Solvency II eisen waaraan verzekeraars moeten voldoen  

-              Verduurzamingsopgave vastgoed i.r.t. bestaande bouwconstructies 

Risicobedrag 2023 p.m. 

Kans 2023   

Risicobedrag 2024 p.m. 

Kans 2024   

Risicobedrag 2025 p.m. 

Kans 2025   

Risicobedrag 2026 p.m. 

Kans 2026   

Structureel/Incidenteel Structureel 
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1e signaleringsmoment Begroting 2021 

Actie  Door het nemen van interne beheersingsmaatregelen worden de risico's beperkt. 

 

 
 

 Ontwikkelingen 
 

Naam ontwikkeling  Omgevingswet 

Programma Divers 

Omschrijving Na opnieuw uitstel treedt de Omgevingswet in werking op 1 januari 2023. Het is een wettelijke 

verplichting deze wet in te voeren. Voor de gemeente Groningen dienen er onder andere één 

omgevingsvisie, en één omgevingsplan te komen, waarin alle regels uit alle 

bestemmingsplannen, de bruidsschat van het Rijk en vele gemeentelijke verordeningen verwerkt 

dienen te worden. Daarnaast wordt de reikwijdte van de omgevingsvergunning verbreedt; meer 

onderwerpen zullen onder de noemer omgevingsvergunning komen te vallen. 

De Omgevingswet heeft invloed op het gehele ruimtelijke domein en heeft de nodige 

raakvlakken met het sociale domein. De voorbereiding op het omgevingsplan (van rechtswege), 

het maken van het omgevingsplan, en de verbetertrajecten van de diverse werkprocessen zoals 

vergunningverlening en beleidsvorming zijn grote opgaven. In deze opgaven is er ook aandacht 

voor een verbetering van de dienstverlening. 

 

Een belangrijk aandachtspunt is de noodzakelijke digitaliseringsslag die wordt (af)gemaakt en de 

gevolgen voor het ICT-beheer bij (volledig) digitaal werken en werken met het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO).  

Een ander aandachtspunt zijn de structurele financiële effecten als gevolg van de komst van de 

Omgevingswet (in samenhang met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen). 

Actie In de begroting 2022 is voor het programma Omgevingswet 1,133 miljoen euro opgenomen voor 

extra werkzaamheden op het gebied van digitalisering van het archief, verdere digitalisering van 

werkprocessen en werkzaamheden voor de totstandkoming van het omgevingsplan. Hierin is ook 

een budget voor de implementatie van de Wet kwaliteitsborging bouw meegenomen, inclusief 

de gevolgen voor de leges. 

 
Naam ontwikkeling  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Deelprogramma 1.3 Wonen 

Omschrijving De minister BZK heeft met de VNG een bestuursakkoord gesloten dat de start van de Wet 

Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gekoppeld wordt aan de invoering Omgevingswet. 

Tevens is onderdeel van het bestuursakkoord dat er voldoende proefprojecten uitgevoerd zijn. 

 

Kern van deze wet is dat: 

· Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij zijn van toets Bouwbesluit 2012; 

· De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor 

kwaliteitsbewaking;  

· De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening 

door de gemeente vervalt; 

· Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers 

zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012; 

· Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor 

kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen. 

Doelstelling van de nieuwe wet is het verhogen van de bouwkwaliteit en het verlagen van de 

regeldruk voor bedrijven, professionals en consumenten. De wet wordt stapsgewijs ingevoerd: 

als eerste met eenvoudige bouwwerken: gevolgklasse 1. Zo kunnen markt en overheid wennen 

aan de nieuwe situatie met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van ‘eenvoudige’ 

bouwwerken. Onder gevolgklasse 1 vallen met name grondgebonden woningen, bedrijfshallen 

tot 2 lagen en kleine fiets- en voetgangersbruggen. Monumenten en gebouwen waarvoor extra 

brandveiligheidseisen gelden, vallen hier niet onder. 
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  De met de invoering van gevolgklasse 1 van de Wkb vervallen taken die uit leges worden 

bekostigd.  Daarvoor in de plaats komen behandeling, juridische en inspectiekosten die niet uit 

leges bekostigd mogen worden. In het financieel meerjarenbeeld houden we rekening met deze 

extra kosten vanaf 1 januari 2023 (80 duizend euro structureel en 40 duizend euro incidenteel 

tot en met 2025). 

Actie De consequenties voor de gemeente Groningen worden nader uitgewerkt in afstemming met het 

project Omgevingswet. In de aanvullende middelen voor de implementatie van de omgevingswet 

is ook een budget voor de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

meegenomen 

 
Naam ontwikkeling   Fauna 

Deelprogramma 2.1: Kwaliteit Leefomgeving 

Omschrijving Fauna (Eikenprocessierups) 

Het aantal nesten van eikenprocessierups in de gemeente neemt toe waardoor het belang om 

preventief maatregelen te treffen groter wordt. Wij verwachten komend jaar hierdoor meer 

kosten te maken voor het aantrekken van natuurlijke vijanden door middel van het aanbieden 

van nestgelegenheid en het vergroten van variatie in vegetatie.   

Actie   

 
Naam ontwikkeling  Beheer en onderhoud na oplevering Zuidelijke Ringweg 

Deelprogramma 2.1: Kwaliteit Leefomgeving 

Omschrijving Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg hebben we een aantal 

ontwikkelingen geconstateerd die invloed kunnen hebben op het beheer en onderhoud.  

 

Verspreiding Japanse duizendknoop 

In een aantal gebieden waar werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de ARZ is er 

sprake van groei van de Japanse duizendknoop. Deze plant behoort tot invasieve exoten die 

lastig te bestrijden is. Vanwege zijn groeikracht en sterke wortels kan de Japanse duizendknoop 

schade toebrengen  aan wegen en leidingen. Door de grondwerkzaamheden in het kader van de 

ARZ en het verplaatsen van grond bestaat een grote kans dat deze exoot zich kan verspreiden 

binnen het werkgebied van ARZ. Dit zal het beheer en onderhoud van de getroffen gebieden na 

oplevering van de ARZ sterk beïnvloeden. Het bestrijden ervan is zeer kostbaar.  

 

Het verwijderen, en vernietigen, van de Japanse Duizendknoop is noch een wettelijke noch een 

contractuele verplichting. Wel is afgesproken dat verplaatsen/verspreiden tot een minimum 

wordt beperkt. 

  Rioolpersleiding  

Langs het gehele traject van de ARZ lag een belangrijke rioolpersleiding. Ten behoeve van de ARZ 

is deze persleiding grotendeels verlegd. Door de werkzaamheden in het kader van de ARZ treden 

mogelijk zettingen (verzakkingen) op waardoor schade aan de persleiding kan ontstaan. Vanuit 

het project worden beperkte aanvullende maatregelen getroffen om de zetting zoveel mogelijk 

te beperken en is een monitoringsplan opgesteld zodat ingrijpen mogelijk is als daar aanleiding 

toe is. De verwachting is dat (kleine) zettingen niet uit te sluiten zijn. Hierdoor wordt de 

restlevensduur van de persleiding korter. Dit kan betekenen dat de persleiding eerder moet 

worden vervangen en daarom eerder dan gedacht geïnvesteerd moet worden.  

Daarnaast geldt dat een gedeelte van deze persleiding (kruising onder A28) niet verlegd is. Ook 

hier constateren we dat door de werkzaamheden en zand-ophoging waarschijnlijk zettingen in 

de grond optreden. Er wordt weliswaar een monitoringssysteem aangebracht, maar dat neemt 

het risico niet weg dat dit gedeelte van de leidingen na de oplevering van de Zuidelijke Ringweg 

mogelijk moet worden vervangen. 

Actie Er hebben gesprekken plaatsgevonden met alle bij het project betrokken partijen. We houden de 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en komen hierop terug.  

 
Naam ontwikkeling  Marktontwikkelingen, prijs en capaciteitsdruk. 

Deelprogramma Diverse 
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Omschrijving De laatste jaren zien we een forse marktdruk. Bij aanbestedingen zien we forse prijsstijgingen en 

tevens druk op de beschikbare capaciteit in de markt, wat zich ook vertaalt naar afname van 

inschrijvers. Dit leidt tot hogere inschrijfsommen en onzekerheden in de prijsvorming. Ook bij 

aanbestedingen van onderhoudscontracten zien we prijsstijgingen en capaciteitsdruk in de 

markt. In 2022/ 2023 wordt beoogd het onderhoud van het Forum opnieuw aan te besteden, 

waarbij dit zich mogelijk uit. Daarnaast wordt beoogd de raamcontracten voor het gros van het 

overige maatschappelijk vastgoed van de gemeente in 2023/ 2024 opnieuw aan te besteden. 

Ook hier bestaat het risico dat prijsstijgingen, capaciteitsdruk, onzekerheid rondom levertijden 

en marktdruk zich vertaalt in de aanneemsommen. 

 

De afgelopen 20 jaar was de gemiddelde structurele indexatie van bouwkosten tussen de 2,0% 

en 3,0% per jaar. In 2021 is er sprake geweest van een meer dan gemiddelde stijging van de 

bouwkosten als gevolg van stijgen van de lonen en materialen. De verwachte inflatie van 2022 

bedraagt 4% tot 7% en voor de jaren erna bedraagt de verwachte inflatie 3% tot 4%. De stijging 

van de kosten heeft impact op nieuwe investeringen en de kosten van beheer en onderhoud. 

Hogere investeringen leiden tot hogere kosten van rente en afschrijvingen en worden via het 

investeringskrediet verwerkt in de meerjarenraming. De hogere kosten beheer en onderhoud 

heeft structureel impact op de exploitatie. 

Actie Monitoring van aanbestedings- en marktontwikkelingen. 

 

De verwachte meerkosten voor het planmatig en niet-planmatig onderhoud liggen in de range 

van € 1,3 in 2023 tot € 2,0 in 2025. De omvang van de impact kan op twee manieren enigszins 

worden verlaagd. Enerzijds heeft de gemeente Groningen onderhoudskostencontracten tot en 

met 2023 waarin prijsafspraken zijn gemaakt en anderzijds kan het effect worden verlaagd door 

de nominale prijscompensatie. De nominale compensatie wordt over een verhouding van 80% 

loon en 20% prijs in een percentage bepaald op basis van een een inschatting van het CPB voor 

de ontwikkeling van lonen (prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers) en de ontwikkeling 

van prijzen (imoc). De verwachting is dat in 2023 meer inzicht wordt verkregen in de omvang van 

de netto prijsstijging en kan het effect meegenomen worden in de begroting 2024. 

 
Naam ontwikkeling  Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

Deelprogramma Diverse 

Omschrijving De verduurzamingsopgave van het maatschappelijk vastgoed is een forse gemeentelijke (en 

landelijke opgave). Voor de gemeente vraagt het investeringen van tenminste 250 miljoen, 

waarvoor nu geen middelen zijn gereserveerd en ook landelijk geen substantieel zicht bestaat op 

middelen. De normstelling en wettelijke voorschriften zullen de komende jaren naar verwachting 

toenemen. Het integraal verduurzamen van gebouwen, gericht op de CO2-reductie gaat verder 

dan het nemen van enkele maatregelen op pandniveau. Een deel van de voorraad leent zich voor 

een programmatische benadering (zoals het IHP, het IABB en de wijkposten), met langjarige 

investeringsprogramma's. Een ander deel van de voorraad vraagt objectgerichte benadering. 

Belangrijk hierbij is het zoveel mogelijk benutten van natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld 

momenten waar groot onderhoud aanstaande is (voorbeeld; kantoor Duinkerkenstraat, 

gemeentehuis Ten Boer). In dergelijke gevallen zijn wel middelen beschikbaar voor regulier 

onderhoud, maar vraagt de stap naar integrale verduurzaming en het tegelijkertijd moderniseren 

of upgraden van het vastgoed het vrijmaken van extra middelen, waarvoor nu niet structureel 

gespaard wordt. De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dient daarbij zorgvuldig 

gekoppeld te worden aan de wijkenergieplannen en de ambities van de gemeente ten aanzien 

van productie en exploitatie. 

Actie Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed, gekoppeld aan 

ambitie, kansen, urgentie en financiële vertaling. 

 
Naam ontwikkeling  Regelingenwoud 

Programma 3. Vitaal en Sociaal 
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Omschrijving Voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen of moeilijk mee kunnen doen, kennen wij een 

groot aantal regelingen dat hen (financieel) helpt. De voorwaarden en de eisen die we stellen 

aan bewijsstukken kennen verschillende procedures. Gevolg is dat inwoners door de 

regelingenbomen het regelingenbos niet zien. Hierdoor bestaat het risico dat inwoners die recht 

hebben op een regeling hier geen gebruik van maken. Dit kan leiden tot knelpunten op andere 

levensgebieden. We hebben een aantal maatregelen genomen om de eenvoud en 

toegankelijkheid van regels en voorzieningen te vergroten.  

Naast het eenvoudiger en toegankelijk maken van bestaande regelingen en voorzieningen, willen 

we ook onderzoeken of het mogelijk is om het aantal regelingen te verminderen, aan te passen 

of meer in samenhang te brengen met andere doelen en voorzieningen binnen het sociaal 

domein. Dit moet leiden tot minder en eenvoudiger regelingen die meer uitgaan van de behoefte 

en de situatie van de inwoners. Het kappen van het regelingenwoud kan ertoe leiden dat de 

uitgaven aan regelingen en voorzieningen kunnen toenemen. Hiervan kunnen we op dit moment 

nog geen inschatting maken. 

Actie Monitoring van uitgaven 

 

Naam ontwikkeling  Loonkostensubsidie 

Deelprogramma 3.1 Werk en inkomen 

Omschrijving Tijdens de behandeling van de SZW begroting 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een 

motie waarin het kabinet is opgeroepen om de loonkostensubsidies (LKS) op basis van realisaties 

te financieren. Het doel van de motie was om extra werkplekken mogelijk te maken voor mensen 

die vallen binnen de doelgroep banenafspraak of mensen die beschut werk nodig hebben. De 

aangepaste financiering van LKS wordt met ingang van 2022 ingevoerd. Dit betekent dat het 

deelbudget LKS, dat nu nog wordt verdeeld met behulp van het verdeelmodel inkomensdeel 

Participatiewet, op basis van realisaties wordt verdeeld. Hierbij wordt gekeken naar het aandeel 

van gemeenten in de totale uitgaven aan LKS in het voorgaande jaar. Dit aandeel is het aandeel 

in het macrobudget LKS in het komende begrotingsjaar. Het macro budget LKS wordt berekend 

op basis van de totale uitgaven in het voorgaande jaar vermeerderd met de jaarlijks verwachte 

oploop als gevolg van de toename van de doelgroep waarvoor LKS wordt ingezet.  

Het is nog lastig om in te schatten wat het risico op een tekort is. Dit is afhankelijk van de 

toereikendheid van het macrobudget en van de mate waarin het budgetaandeel in het lopende 

jaar gelijk is aan het aandeel in de uitgaven in het lopende jaar. De afgelopen 3 jaar is het 

aandeel van de gemeente Groningen in de totale uitgaven toegenomen. En het is ook de 

bedoeling dat gemeenten jaarlijks meer LKS inzetten. Het aandeel dat gemeenten hebben in de 

totale LKS uitgaven is pas na afloop van het jaar bekend. Daarbij is het zo dat dit aandeel niet 

alleen wordt bepaald door onze uitgaven maar ook door die in andere gemeenten. We schatten 

het risico op een tekort nog niet hoog in. Op basis van de jaarrekening 2022 kunnen we 

inschatten of er een risico moet worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. 

Actie Monitoren van de gemeentelijke uitgaven aan LKS in relatie tot de macro-uitgaven t-1 en de 

verwachte jaarlijkse macro oploop. 

 

Naam ontwikkeling  Uitvoeringskosten inburgering 

Deelprogramma 3.1 Werk en inkomen 

Omschrijving De beschikbare middelen ter dekking van de uitvoeringskosten inburgering zijn gebaseerd op de 

huidige doelstelling statushouders. Mocht deze doelstelling worden verhoogd is het nog onzeker 

of daarvoor extra middelen beschikbaar zullen worden gesteld. 

 

Daarnaast zal moeten blijken of de toegekende SPUK middelen voor de onderwijsroute 

voldoende zullen zijn om alle lasten te kunnen dekken. De toegekende SPUK middelen bestaan 

uit reguliere SPUK middelen die worden afgerekend op basis van werkelijke aantallen én uit extra 

SPUK middelen onderwijsroute die ook worden afgerekend op basis van werkelijke aantallen 

maar landelijk gemaximeerd zijn. Op basis van de huidige verwachting van de aantallen 

onderwijsroutes en de inschatting van de kostprijs van de onderwijsroute (de aanbesteding is 

nog niet afgerond) lijkt er geen tekort te ontstaan, maar als de aantallen fors hoger uitvallen 

en/of de kostprijs van de onderwijsroute hoger uitvallen kan er wel een tekort ontstaan. 
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Actie Monitoren aantallen statushouders, uitvoeringskosten, aantal statushouders op onderwijsroute 

en kosten onderwijsroute. 

 
Naam 

ontwikkeling  
Verbeterprogramma beheer en onderhoud sportaccommodaties 

Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen 

Omschrijving Verbeterprogramma onderhoud sportaccommodaties 

Actie Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties is een taak van Sport050. Het vastgoedbedrijf 

voert een deel van het groot onderhoud uit in opdracht van Sport050. Dit werd decennia lang budget 

gestuurd uitgevoerd. Door de verplichting vanuit de financiële verordening om (conform NEN 2767 

conditie 3) planning gestuurd te werken vanuit een financiële voorziening voor het onderhoud, is de 

werkwijze niet langer houdbaar. Bijvoorbeeld de huidige MJOP’s en competenties van een deel van de 

organisatie zijn hier niet op ingericht. Inmiddels is een verbetertraject gestart om het hele beheer en 

onderhoud proces voor de sportaccommodaties te herijken, van organisatie tot techniek. Conform 

planning zijn de nieuwe MJOP’s en de eindanalyse medio 2023 gereed. 

In de begroting 2023 is een jaarlijkse structurele aanvullende bijdrage van 625 duizend euro vanaf 

2023 beschikbaar gesteld (waarvan 500 duizend euro voor aanvulling van de onderhoud- en 

beheerbudgetten). Eerder is een bandbreedte van 500 duizend euro tot 1 miljoen euro afgegeven voor 

aanvullend benodigd budget. In hoeverre de in de begroting 2023 toegevoegde middelen toereikend 

zijn wordt duidelijk na afronding van de MJOP’s en de eindanalyse medio 2023. 

 

Naam ontwikkeling  Biomassa installatie Kardinge 

Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen 

Omschrijving Landelijk wordt er een natuurvergunning gevraagd voor alle installaties groter dan 1 Mw 

(megawatt). De huidige installatie bij Kardinge < 1Mw is in 2014 in bedrijf genomen.  Op dat 

moment waren er geen normen voor de Nox uitstoot, echter eind 2015 zijn er normen gesteld, 

die in 2020 verder zijn aangescherpt. De geïnstalleerde installatie voldoet niet meer aan de 

huidige normen. Er is door de provincie een gedoogvergunning verleend . Eind 2022 dient een 

vergunning te worden aangevraagd/verleend bij de provincie 

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn. In het ergste geval 

moet de installatie uitgezet worden en moeten we weer gebruik maken van de oude installatie 

gevoed door fossiele brandstoffen (gas). Eventuele kosten van aanpassingen en energie zijn op 

dit niet bekend. Deze zijn afhankelijk van de eisen die gesteld gaan worden we geen 

gedoogvergunning door de provincie wordt afgegeven. Daarnaast is het de vraag of de huidige 

installatie nog past binnen het grootschalige project renovatie/vernieuwing Sportcentrum 

Kardinge 2023 e.v. 

Actie Volgen ontwikkelingen en onderzoek.  

 

Naam ontwikkeling  Ventilatienorm sportaccommodaties 

Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen 

Omschrijving Wettelijk moeten de sportaccommodaties qua ventilatie voldoen aan het Bouwbesluit. 

Nagenoeg alle sportpanden van de gemeente Groningen voldoen aan het Bouwbesluit. Daar 

waar dit niet zo is wordt dit z.s.m. aangepast. 

Van groter belang is dat het RIVM recent een richtlijn heeft opgesteld voor ventilatie in 

gebouwen en ervan uit gaat dat de ventilatie in gebouwen minimaal voldoet aan het 

Bouwbesluit. Sportaccommodaties worden echter in deze richtlijn specifiek benoemd, waarbij 

wordt verwezen naar het feit dat men er vanuit gaat dat de ventilatie binnen deze voorzieningen 

aan de NOC*NSF norm voldoet. Deze norm is veel ambitieuzer dan het Bouwbesluit (en gaat 

daarmee  verder dan de regelgeving voorschrijft).  

Als de NOC*NSF norm de standaard wordt voor onze sportaccommodaties zal er naar 

verwachting voor vele miljoenen moeten worden geïnvesteerd in nieuwe 

luchtbehandelingssystemen. Dit zal dan als een afzonderlijk project moeten worden opgestart 

waarbij de technische en financiële consequenties in kaart moeten worden gebracht. Ook zal het 

effect op de meerjaren pandstrategie (IABB) moeten worden meegenomen. De komende 

periode zal onderzocht worden of de NOC*NSF norm überhaupt een wettelijke basis heeft en 

wat de exacte impact is. 

Actie Actuele ontwikkelingen volgen en melden 
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Paragraaf 4: Onderhoud kapitaalgoederen 
In deze paragraaf geven wij de raad inzicht in het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Er wordt 

ingegaan op het gewenste onderhoudsniveau, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de 

vertaling daarvan in de begroting. Eerst komt het Beheerplan Openbare Ruimte Groningen (BORG) aan de orde. 

Vervolgens besteden we aandacht aan het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. 

 

Onderdelen 

• Beheerplan Openbare Ruimte Groningen (BORG); 

• Gemeentelijke gebouwen 

 

Beheerplan openbare ruimte Groningen 
In dit onderdeel gaan we nader in op de wijze waarop wij onze kapitaalgoederen onderhouden. We beschrijven 

daarvoor de omvang van onze kapitaalgoederen, de kaders en doelen die we voor het onderhoud daarvan 

hanteren, welke relevante beleid- en beheerplannen hierop van toepassing zijn, welke onderhoudskwaliteit we 

nastreven en hoe de kosten voor regulier onderhoud en investeringen worden gedekt. 

 

Kerncijfers 

Onderdeel 
Waarde (peildatum 

augustus 2022)  

Wegen   

• Lengte in km 956 

• Oppervlakte ha 1.187 

waarvan :   

• Asfalt ha 493 

• Open verharding ha 535 

• Beton ha 159 

Groen   

• Oppervlakte ha 1.432 

• Bomen (stuks) 119.991 

Gemeentelijke bruggen   

• Beweegbaar 55 

• Vast 325 

Riolering   

• Op afloop liggend riool (km) 1.114 

• Druk- en persriool (km) 181 

• Gemalen aantal 8.696 

 

Kaders en doelen 

De kaders en doelen die van toepassing zijn op het onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen zijn 

vastgelegd in de relevante beleidsnota’s die zijn weergegeven bij programma 2. Leefomgeving en Veiligheid. 

Met de uitvoering van de in deze nota’s en beheerplannen gestelde doelen, werken we aan een gemeente 

waar het prettig is om te zijn en te leven. Een gemeente die schoon, heel, groen en duurzaam is en waar 

samenwerken met bewoners bij onderhoud en beheer een goede gewoonte is.  
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Kwaliteiten 

Bij het beoogde onderhoudsniveau van de openbare ruimte geldt tussen de verschillende gebiedsdelen van de 

gemeente nog een aantal verschillen. We waarborgen een goed en veilig gebruik van voorzieningen in de 

openbare ruimte, onder andere door de tijdige uitvoering van alle noodzakelijke groot onderhoud en 

vervangingen. Het onderhoudsniveau voor de openbare ruimte wordt ieder jaar door de raad bepaald met de 

vaststelling van de begroting.  

 

Voor de gemeente Groningen gelden de volgende kwaliteitsdoelen in het Beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte:  

 

Beheermatrix versie 

2023 

Hoofd 

structuur 

Binnen-

stad 

Woon-

wijken 

Noordelijke 

stadvernieu

wingswijken 

Bedrijven 

terreinen 

Stedelijke en 

boven 

stedelijke 

voorzieningen 

Grote groen- en 

recreatiegebieden 

radialen, 

belang 

rijke ov-

lijnen 

wijkont 

sluitings 

wegen, 

hoofdfiets 

structuren 

voetgan

gers / 

winkel 

gebie 

den 

    

bedrijven 

terreinen, 

industrie 

terreinen 

en 

kantoren 

parken 

Hoofdstation, 

RUG/Zernike, 

Gron. Museum, 

UMCG, 

Stadsschouw 

burg, 

Oosterpoort, 

Martinihal 

stedelijke 

parken en 

recreatieve 

voorziening

en geldt ook 

voor 

begraaf 

plaatsen  

Noorder 

plant 

soen 

onderdeel                 

Verharding                 

Verlichting                 

Straatmeubilair en 

bebording                 

Groen                 

Bomen                 

Speelvoorzieningen                 

Kunstwerken c.a.                 

Schoonmaken c.a.                 

 

Legenda:  

A+ zeer goed 

A goed 

B voldoende 

C matig 

D laag 

 

Kort samengevat komt het erop neer dat de binnenstad en het Noorderplantsoen op het niveau ‘Goed’ worden 

onderhouden.  Voor bepaalde delen van de openbare ruimte daarbuiten geldt het niveau ‘Voldoende’. Het 

niveau ‘Matig’ wordt als ondergrens aangehouden.  

In het coalitieakkoord is afgesproken om het onderhoudsniveau van de Noordelijke stadsvernieuwingswijken 

omhoog te tillen. Dit is terug te zien in de matrix hierboven. Voor onderdelen verharding, groen en 

schoonmaken geldt nu ook het niveau ‘Voldoende’.  

Daarnaast gelden er afzonderlijke afspraken voor Stadspark. Dit is dan terug te zien in de beheermatrix.  
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Jaarlijks wordt door een Stadspanel en een extern bedrijf een schouw van de kwaliteit van de openbare ruimte 

uitgevoerd (BORG-schouw). De resultaten van de schouw worden gepresenteerd in de jaarlijkse BORG-

rapportage.  

 

Financieel 

Een deel van de jaarlijks beschikbare middelen is nodig voor de dekking van vaste kosten. Het gaat dan vooral 

om de kapitaallasten van eerdere investeringen in vervanging van kapitaalgoederen. Het reguliere (dagelijks) 

en groot onderhoud brengen we rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Wanneer onderhoud en reparaties 

niet meer toereikend zijn voor de instandhouding van voorzieningen, gaan we over tot vervanging. De 

investeringen die hiervoor nodig zijn, worden geactiveerd en de raad besluit jaarlijks over het beschikbaar 

stellen van de investeringskredieten daarvoor.  

 

Gemeentelijke gebouwen 
 

Gemeentelijke gebouwen 

De beheerstrategie van de gemeentelijk vastgoedportefeuille is het voldoen aan wet- en regelgeving, waarbij 

de objecten minimaal voldoen aan conditieniveau 3 conform de NEN 2767, veilig zijn en geschikt zijn voor het 

bedrijfsproces die in het object plaatsvindt.  Dit niveau is landelijk gangbaar en houdt het onderhoud op een 

redelijk niveau. De onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op actuele meerjarenonderhoudsbegrotingen 

(MJOB’s). De voorzieningen betreffen vervangingen volgens het as-is principe (vervangen zoals het is). Om die 

reden zijn de voorzieningen toereikend van omvang. Wijzigingen in wet- en regelgeving en of gebruikerswens 

zijn niet meegenomen. Indien van toepassing wordt dit als een project gemarkeerd met zijn eigen begroting en 

financiële bewaking.  

 

Kernvastgoed 

Kernvastgoed betreft de gebouwen waar de gemeentelijke directies in gehuisvest zijn. Het grootste deel van de 

gebouwen in de portefeuille kernvastgoed is redelijk tot goed onderhouden. Voor deze gebouwen is een 

passende voorziening opgenomen op basis van het principe van instandhouding. Noodzakelijk onderhoud als 

gevolg van een hogere bezetting (bijvoorbeeld aan de klimaatinstallatie) in een gebouw is niet voorzien. Voor 

één gebouw in deze categorie (aan het Harm Buiterplein) is met de bouwer ervan ook een onderhoudscontract 

voor meerdere jaren afgesloten. Die verricht het onderhoud.  

De revitalisering van het Stadhuis aan de Grote Markt 1 is inmiddels afgerond. Nu wordt gestart met het 

actualiseren van het MJOP voor het vernieuwde Stadhuis. Dan zal blijken hoe de onderhoudslasten zich 

ontwikkelen.  

Voor de Peizerweg 128, de hoofdlocatie van Iederz, wordt nieuwbouw gerealiseerd door middel van een 

Design, Build en Maintenance contract. De bouw is in volle gang en alles is erop gericht om het nieuwe gebouw 

op 1 april 2023 volledig in gebruik te nemen.  

De wijkpost in Haren voldoet niet aan de onderhoudsnormen. Op deze locatie zijn de brandweer en de 

wijkpost gehuisvest. De Veiligheidsregio heeft ervoor gekozen om deze locatie te gaan verlaten. De gemeente 

onderzoekt op welke wijze haar dienstverlening naar de toekomst op de beste manier kan worden gehuisvest. 

Dit levert een totaalbeeld op van de huisvestingsbehoefte op de langere termijn.   

Het pand aan de Duinkerkenstraat 45 heeft op dit moment een belangrijke functie als het gaat om de 

huisvesting van Stadsbeheer. Er zijn verschillende ontwikkelingen die aanleiding geven om de pandstrategie 

van deze locatie tegen het licht te houden. Vanuit de gebruikers is geconstateerd dat de locatie 

Duinkerkenstraat in de toekomst een belangrijke rol blijft vervullen in de huisvesting. Op dit moment wordt 

onderzocht op welke wijze het pand toekomstbestendig kan worden gerevitaliseerd.  

Het gemeentehuis in Ten Boer is onvoldoende op niveau. Afhankelijk van de langetermijnstrategie zal nut en 

noodzaak worden onderzocht in hoeverre extra inzet nodig is om dit pand op niveau te brengen. In 2022 zal de 

strategie voor dit pand duidelijk moeten worden, zodat hierop gericht kan worden ingezet. 



224 
 

Onderwijshuisvesting 

De verantwoordelijkheid voor onderhoud, aanpassingen en het up-to-date houden van de schoolgebouwen 

voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs ligt -zoals dat wettelijk is bepaald- bij de schoolbesturen. De 

schoolbesturen krijgen daarvoor de middelen in de lumpsumfinanciering van het rijk. De gemeente heeft 

daarom geen verantwoordelijkheid (financieel nog inhoudelijk) voor de technische en onderwijskundige staat 

van die gebouwen. Als gemeente hebben we wel een (wettelijke) zorgplicht voor (vervangende) nieuwbouw en 

uitbreiding. De maatregelen en planning daarvoor zijn vastgelegd in het Integraal huisvestingsplan (IHP). 

Concreet voor de eerste 4 jaar, met een doorkijk naar de jaren daarna. Het huidige IHP loopt tot en met 2023. 

Momenteel werken we aan de actualisatie daarvan die zal gelden voor de periode 2024-2027 met ook weer 

een doorkijk naar de jaren daarna. 

De multifunctionele accommodaties, Vensterscholen, Kindcentra en Brede scholen zijn in de meeste gevallen 

wel eigendom van de gemeente. In dat geval worden deze door ons onderhouden. Schoolgebouwen die niet 

meer voor onderwijs in gebruik zijn, vallen op basis van het economisch claimrecht terug aan de gemeente. 

Daarmee zijn deze gebouwen weer een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeente probeert een goede 

bestemming voor deze gebouwen te vinden. Voor de gebouwen in eigendom van de gemeente zijn meerjarige 

onderhoudsplannen opgesteld. Onze onderhoudsplanning is, zoals ook in de Vastgoednota is vastgelegd, in 

eerste instantie gericht op instandhouding. Bij de eventuele wens voor aanpassingen gaan we in overleg met 

de gebruikers over de mogelijkheden binnen de bestaande budgetten of vragen de gebruiker aanvullende 

budgetten beschikbaar te stellen. 

 

Sociaal culturele (welzijns) accommodaties  

De sociaal culturele welzijnsaccommodaties worden vanuit de accommodatienota gesubsidieerd. Voor het 

onderhoud van deze gebouwen is een passende voorziening opgenomen op basis van het principe van 

instandhouding. Het onderhoudsniveau van de welzijnsaccommodaties is redelijk tot goed.  Een uitzondering 

hierop is het gebouw van de speeltuinvereniging Oosterpark aan de Resedastraat 2a. Dit 

‘boomstammengebouw’ wordt met tijdelijke maatregelen in stand gehouden in afwachting van besluitvorming 

in 2023 over mogelijke afstoting of sloop. De speeltuinvereniging Oosterpark die in het pand aan de 

Resedastraat was gehuisvest, heeft inmiddels zijn intrek gevonden in het nieuwe wijkcentrum aan de 

Oliemuldersweg. 

 

In 2022 zijn er nadere regels opgesteld ten behoeve van de subsidiëring van het onderhoud van instellingen 

met een eigen accommodatie. Deze regels krijgen in 2023 verdere uitwerking. 

 

Culturele gebouwen  

In deze categorie vallen onder anderen het gebouw van Vrijdag aan de Sint Jansstraat, het cultuurcentrum ‘De 

Oosterpoort’ aan de Trompsingel, het Forum aan de nieuwe markt en het Groninger Museum op het 

Museumeiland. Inmiddels zijn de nieuwe locaties van de Kunstwerf en Villa B aan de Bloemsingel in gebruik 

genomen. Het onderhoudsniveau is doorgaans goed. Wel is het onderhoud aan cultuurcentrum ‘De 

Oosterpoort’ en Vrijdag aan de Sint Jansstraat tot een minimum beperkt In verband met (deels) nieuwbouw 

van beide instellingen. Dit zal de komende jaren zo blijven. Voor het onderhoud van deze gebouwen is een 

passende voorziening opgenomen op basis van het principe van instandhouding en passend bij de aard en het 

gewenste niveau van onderhoud van het gebouw. Zo ligt het gewenste niveau van onderhoud voor het 

Groninger Forum en Het Groninger Museum hoog. De aanbesteding van het onderhoud van het Groninger 

Forum is afgerond en zal het komende jaar verder gefinetuned worden met de contractpartner. 

 

Sportaccommodaties 

Voor het onderhoud van de sportgebouwen werkt Sport050 met een Meerjarig Onderhoudsplanning (MJOP) 

die jaarlijks wordt geactualiseerd aan wat er is uitgevoerd. De MJOP zelf dient echter te worden geactualiseerd. 

Inmiddels is een verbetertraject gestart om het gehele proces van beheer en onderhoud voor de 

sportaccommodaties te herijken: van organisatie tot techniek. Conform planning zijn de nieuwe MJOP’s en de 
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eindanalyse medio 2023 gereed. Voor de MJOP wordt sinds 2019 gebruik gemaakt van een voorziening waar 

het geplande onderhoud uit gefinancierd wordt. Deze MJOP geldt voor alle sportgebouwen in onze gemeente. 

In de planning voor 2023 staat onder andere een aantal renovaties van douches inclusief toepassen BR controls 

(gebouwenbeheersysteem) naast een aantal duurzaamheidsmaatregelen; het verleden van de 

sportaccommodaties en het aanbrengen van warmtepanelen en eco-boilers. Daarnaast gaan we alle 

nutsvoorzieningen en aansluitingen in beeld brengen en waar nodig de installaties aanpassen. 

 

Daarnaast zijn we in 2023 nog drukdoende met de herontwikkelingsopgave voor het sportcentrum Kardinge 

tot een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat de daadwerkelijke herontwikkeling van het 

sportcentrum later gerealiseerd wordt dan in eerste instantie beoogt. Hiervoor wordt een aantal investeringen 

gedaan die reeds in de meerjarenplanning zijn opgenomen en tevens gericht zijn op instandhouding tot 

uiterlijk 2028.  Daarnaast herbouwen we de gymzalen aan de Molukkenstraat en de Meet, die beiden zijn 

afgebrand. Verder zal de gymzaal Goudenregenplein volledig geschilderd worden en wordt in 2023 gestart met 

de dakrenovatie van zwembad de Parrel. 

 

Voor de ‘Vervanging Investeringen Planning kunstgrasvelden’ (VIP) wordt jaarlijks opnieuw onderzocht op 

noodzaak van vervanging voor het desbetreffende jaar. Hiervoor vindt medio september een soort van keuring 

plaats. De staat van de kunstgrasvelden is bepalend voor het moment van renovatie. Afhankelijk van de 

intensiteit van het gebruik vindt de vervanging van de top- en sporttechnische lagen van kunstgrasvelden 

plaats. Bij het bepalen van de definitieve vervangingen betrekken we de betrokken verenigingen. Voor 2023 

staat de vervanging van de velden 1, 3 en 5 op het sportpark Essenberg gepland en het hoofdveld hockey bij 

GHHC. Aan de hand van de keuring in september zullen we tot een definitieve planning voor vervanging 2023 

komen. Alle kunstgrasvelden met SBR worden via de VIP fasegewijs vervangen door een alternatieve infill die 

niet schadelijk is voor het milieu. Dit brengt meerkosten met zich mee, die op dit moment niet zijn 

meegenomen in de VIP.  Zolang er nog geen duidelijke keuze is gemaakt door de KNVB voor in-infillvelden 

zullen we de kunstgrasvelden met infill moeten blijven opruimen/vegen. 

 

Paragraaf 5: Financiering 
In het Treasurystatuut hebben we de uitgangspunten en doelstellingen van ons financieringsbeleid benoemd. 

De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht.  

 

Relevante ontwikkelingen 
In dit onderdeel schetsen wij de interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze 

financiering. 

 

Kaders 

De belangrijkste wettelijke kaders voor de financiering van gemeenten zijn vastgelegd in de Wet financiering 

decentrale overheden (fido). Deze wettelijke kaders hebben we bij de gemeente Groningen vertaald naar 

concrete afspraken tussen raad en college in de vorm van ons Treasurystatuut 2020, dat door u is vastgesteld 

op 27 november 2019. De verdere vertaling naar de uitvoering en de verdeling van bevoegdheden tussen 

college en ambtelijke organisatie is vastgelegd in het door het college vastgestelde Handboek Treasury 2020. 

  

Voorgenomen financieringsbeleid  

De financieringsbehoefte is gebaseerd op de (geprognosticeerde) eindbalans 2023. De opbouw van de begrote 

financieringsbehoefte ziet er als volgt uit. Dit overzicht betreft de financieringsbehoefte van de gemeente zelf. 

De ten behoeve van derden aangetrokken en doorverstrekte leningen zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

Financieringsbehoefte (bedragen x 1.000 euro) Bedrag 
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Saldo huidige geldleningen o/g per 31-12-2023 1.247.000  

Beschikbare reserves en voorzieningen per 31-12-2023 242.000   

Totaal beschikbare lange financieringsmiddelen per 31-12-2023 (A) 1.489.000  

Investeringen voorgaande jaren 1.601.000  

Investeringen 2023 (netto) 28.000   

Totaal benodigde financieringsmiddelen (B) 1.629.000   

Financieringsbehoefte tot en met 2023 (A-B) 140.000   

 

De omvang van de financieringsbehoefte hangt in sterke mate af van de omvang van de investeringen in vaste 

activa en grondexploitaties. Daarmee is de financieringsbehoefte ook gevoelig voor wijzigingen in de planning 

van (grote) investeringsprojecten. Op basis van onze ervaringen in voorgaande jaren is er gemiddeld genomen 

sprake van vertraging in de uitvoering van projecten. Daardoor kan de uiteindelijke financieringsbehoefte lager 

uitvallen dan hierboven berekend in de tabel Financieringsbehoefte. 

 

We zijn er bij de berekening van de financieringsbehoefte, op basis van ervaringscijfers, vanuit gegaan dat we 

60 miljoen euro netto-werkkapitaal in kunnen zetten om vaste activa te financieren. Dat is het gedeelte van de 

vlottende passiva (excl. kortlopende bankschulden) dat we niet nodig hebben voor vlottende activa (excl. 

grondexploitaties) en dus kunnen gebruiken om investeringen (in vaste activa en grondexploitaties) te 

financieren.  

 

Afhankelijk van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt zullen we in 2023 bepalen of we kiezen voor kortere of 

langere looptijden. In een normale situatie is kort geld goedkoper dan lang geld, maar als we scherpe 

rentestijgingen voorzien, kan het afdekken met lang geld gewenst zijn. Bij onze keuzes zullen we zorgen dat we 

binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven (zie hierna). Bij de keuze van looptijden houden we ook 

rekening met het bestaande aflossingspatroon.  

 

Wij verwachten dat de lange rente in 2023, na de scherpe stijging sinds begin dit jaar, niet verder zal stijgen en 

dat de korte rente duidelijk lager zal liggen dan de lange rente (zie 3.5.2 Renteontwikkeling voor de details van 

onze rentevisie). Op basis van deze verwachting is het aantrekkelijk om een zo groot mogelijk deel van de 

financieringsbehoefte in te vullen met kortlopende leningen (looptijd < 1 jaar). Op basis van de kasgeldlimiet 

mag dit tot een maximaal bedrag van 98 miljoen euro. Het resterende deel van de financieringsbehoefte 

moeten we invullen met langlopende leningen (looptijd >= 1 jaar), waarbij we op basis van de huidige 

rentevisie uitgaan van een looptijd van minimaal 20 jaar, maar op basis van onze rentevisie en de 

omstandigheden op de kapitaalmarkt op het moment van aantrekken van de lening, ook kunnen kiezen voor 

andere looptijden.  

 

Renteontwikkeling 
Aan de jarenlange periode van rentedaling kwam eind 2021 een einde. Sinds begin 2022 is er voor wat betreft 

de langlopende rente sprake geweest van een scherpe stijging. Inmiddels is de stijging afgevlakt. Op 3 januari 

2022 bedroeg de langlopende rente (20-jaars SWAP) 0,58% en op 24 augustus 2022 2,22%.  

 

Oorzaken voor de onverwacht sterke (historische) rentestijging zijn onder andere: de oorlog in de Oekraïne, de 

problemen in de leveringsketens als gevolg van Corona en de oorlog en de zeer hoge inflatie die langer 

aanhoudt dan verwacht. Inmiddels heeft dit geleid tot een duidelijke aanscherping van het beleid van de 

centrale banken: de Amerikaanse centrale bank (FED) heeft inmiddels diverse renteverhogingen doorgevoerd 

en de ECB heeft de steunpakketten (aankoop obligaties) afgebouwd tot 0 in juli 2022 en heeft in juli een eerste 

verhoging van de beleidsrentes doorgevoerd. 

 

Genoemde oorzaken zullen naar onze inschatting bovendien langer aanhouden dan (eerder) verwacht. In dit 

klimaat verwachten wij voor 2023 de volgende ontwikkelingen en rentestanden: 



227 
 

 

• Aangezien de rentestanden voor langlopende leningen al behoorlijk vooruit zijn gelopen op de 

renteverhogingen door de ECB, verwachten we voor het komende jaar een stabilisatie van de langlopende 

rente op het huidige niveau van ongeveer 2%. Hierbij houden we rekening met een recessie die leidt tot 

afkoeling van de economie met een drukkende werking op de rentestanden. Er is ook een risico aanwezig op 

een verdere rentestijging. Voor dat risico gaan we uit van een stijging tot 3% in 2023 en houden daar 

rekening mee bij de berekening van het weerstandsvermogen (zie paragraaf 1.3.3 Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing) 

 

• Stijging van de korte (1-jaars rente) tot 1,00% in 2023 (in de begroting 2022 gingen we nog uit van 0,0 %). 

De korte rentes zijn duidelijk gerelateerd aan de beleidsrentes van de ECB. Zo is er inmiddels door de 

doorgevoerde en aangekondigde renteverhogingen door de ECB een einde gekomen aan de negatieve 

geldmarktrentes. 

 

 

De vastgestelde rentepercentages voor de begroting 2023 zijn ten opzichte van het meerjarenbeeld 2022-2025 

in de begroting 2022 geactualiseerd. De rente op nieuw aan te trekken langlopende leningen is begroot op 

2,00%. Dit is 1,25% hoger ten opzichte van 2022. Tegen dit tarief verwachten wij in 2023 leningen aan te 

kunnen trekken met een looptijd van gemiddeld 20 jaar.  

 

Samenvattend toont onderstaande tabel toont de renteveronderstellingen voor 2023. 

 

 Renteveronderstellingen 2023  Rente percentage 

Rente langlopende leningen (20-jaars) 2,00% 

Rente-omslagpercentage 1,55% 

Grex-rente 1,64% 

Rente reserves (beklemd) 1,55% 

Rente kortlopende leningen (1-jaars) 1,00% 

 

Voor het vaststellen van de rekenrente voor het grondbedrijf (Grex-rente) gelden aanvullende regels. Rekening 

houdend met deze regels hanteren wij een rentetarief voor het grondbedrijf van 1,64%. Dit percentage is 

berekend aan de hand van de werkelijke rentelasten en de verwachte verhouding tussen vreemd vermogen en 

totaal vermogen per 1 januari 2023. 

 

Het rente-omslagpercentage (ROP) voor 2023 is 1,55%. Dit is 0,05% hoger ten opzichte van de begroting 2022. 

Deze stijging komt grotendeels door de verwachte lange rente op nieuwe leningen die van 0,75% naar 2,00% 

gaat. De omslagrente is gebaseerd op de verwachte rentekosten in het begrotingsjaar 2023. 

 

Rentelasten externe financiering en renteresultaat 
In onderstaand overzicht geven we inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de 

wijze van rentetoerekening.  

Overzicht rentelasten externe financiering Bedragen x 1.000 euro 

De externe rentelasten over de korte en lange financiering  30.997 

De externe rentebaten  -8.043 

Totaal door te rekenen externe rente  22.955 

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -427  
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De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet 

worden toegerekend 

-239  

Totaal door te rekenen interne rente  -666 

Saldo door te rekenen externe rente  22.289 

Rente over eigen vermogen 751  

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) 3  

Totaal rente reserves en voorzieningen  754 

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen 

rente 

 23.043 

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) 

toegerekende rente (renteomslag) 

 -23.353 

Renteresultaat op het taakveld Treasury  310 

 

De externe rentelasten zijn ten opzichte van de begroting 2022 gestegen met 1,2 miljoen euro.  

 

Risicobeheer financieringsportefeuille 
Met dit onderdeel geven we een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Ook gaan we in op de 

gegevens die uit hoofde van de Wet Financiering Decentrale Overheden (fido) voor de toezichthouder nodig 

zijn.  

 

Limieten financiering 

Ter beperking van renterisico’s hanteren we limieten voor de korte en lange geldpositie. Het betreft hier 

uitsluitend nog de wettelijke limieten.  

Limietenoverzicht (bedragen x 1.000 euro) 2022 2023 

Limieten kort geld   

Kasgeldlimiet 92.000 98.000 

Drempelbedrag schatkistbankieren 11.163 11.303 

Limieten lang geld  

Renterisiconorm 216.000 230.000 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de gemiddelde netto-vlottende 

schuld van de gemeente in een kwartaal. De netto vlottende schuld van de gemeente is het bedrag van de 

vlottende schuld, verminderd met het gezamenlijke bedrag van de contante gelden in kas, de tegoeden in 

rekening-courant en de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar. 

Deze limiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal. Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. De 

kasgeldlimiet komt voor 2023 uit op 98 miljoen euro.  

 

Drempelbedrag schatkistbankieren 

Wij zijn verplicht om onze overtollige middelen in de Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse 

kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de 

schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 10 miljoen euro plus 0,2% van het 

begrotingstotaal dat de 500 miljoen euro te boven gaat. Dit komt voor 2023 neer op afgerond 11 miljoen euro. 

 

Renterisiconorm 

De renterisiconorm is een wettelijke limiet en beperkt de vaste schuld die in enig jaar voor aflossing of 

renteherziening in aanmerking komt tot 20% van het begrotingstotaal. Dit komt voor 2023 neer op afgerond 
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230 miljoen euro.  In het onderdeel Leningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm van deze 

paragraaf wordt het renterisico op de vaste schuld berekend voor een periode van vier jaar. Uit de berekening 

blijkt dat de renterisico’s op de vaste schuld de komende vier jaren ruim onder de wettelijke norm blijven.  

 

Vervroegde aflossing langlopende leningen 

In de begroting wordt jaarlijks een overzicht opgenomen van leningen met een mogelijkheid tot vervroegde 

aflossing. In 2023 zijn er geen consolidatieleningen die hiervoor in aanmerking komen. 

 

Kredietrisico’s op verstrekte gelden 

Onderstaand overzicht geeft de kredietrisico’s op verstrekte gelden weer. Het betreft zowel verstrekte 

geldleningen (lang en kort) als creditposities (tegoeden) bij financiële instellingen. Hierbij zijn de uitgezette 

bedragen per risicogroep aangegeven. In het overzicht zijn de risicogroepen (globaal) gerangschikt naar 

oplopend risico. 

 

Risicogroep (bedragen x 1.000 euro) 

 

Restantschuld  

per 

01-01-2023 

Risico % 

Gemeentelijke Grondexploitatie 307.650 75,06% 

Overheidsbanken en schatkistbankieren 0 0,00% 

Woningcorporaties met garantie WSW 52.172 12,73% 

Semi-overheidsinstellingen 100 0,02% 

Financiële instellingen (AA en hoger) 0 0,00% 

Overige toegestane instellingen volgens Treasury statuut 48.883 11,93% 

Particulieren 1.084 0,26% 

Niet-toegestane instellingen volgens Treasury statuut  0 0 

Totaal risicodragend 409.889 100,00% 

Voorzieningen langlopende leningen 1.091  

Totaal balanspositie 408.798  

 
Projectfinanciering Meerstad 
De projectfinanciering van Meerstad is opgenomen in de bovengenoemde tabel onder Gemeentelijke 

Grondexploitatie. 

 

Leningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm 
De samenstelling en de grootte van de opgenomen gelden (OG) geven we weer in het volgend overzicht. 

Leningenportefeuille OG (bedragen x 1.000 euro)  Som leningen Gemiddelde rente 

Stand per 1 januari 2023 1.548.738  

Nieuwe leningen 0 p.m. 

Reguliere aflossingen 85.000 2,92% 

Vervroegde aflossingen 0 p.m. 

Renteaanpassing (oud percentage)  0 p.m. 

Renteaanpassing (nieuw percentage) 0 p.m. 

Totaal 1.463.738 1,81% 

 

De samenstelling en de grootte van de uitgezette gelden (UG) geven we weer in het volgend overzicht. 
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Mutaties in Leningenportefeuille (UG) Bedrag x 1.000 euro Gemiddelde rente 

Stand per 1 januari 2023 400.821  

Nieuwe leningen 0  p.m. 

Reguliere aflossingen 22.400 2,11% 

Vervroegde aflossingen  0 p.m.  

Renteaanpassing (oud percentage) 0 p.m. 

Renteaanpassing (nieuw percentage) 0 p.m. 

Totaal 378.421 2,08% 

 

Kasgeldlimiet 
 (bedragen x 1.000 euro) 

2023 

Omvang vlottende korte schuld (A) 80.241 

Opgenomen gelden < 1jaar 60.000 

Schuld in rekening courant 20.241 

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 

Vlottende middelen (B) 23.506 

Contante gelden in kas 2.756 

Tegoeden in rekening courant 0 

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 20.750 

Totaal netto vlottende schuld (A-B) 56.735 

Toegestane kasgeldlimiet 98.000 

Ruimte onder de kasgeldlimiet 41.266 

Begrotingstotaal 2023 © 1.151.735 

Percentageregeling (D) 8,50% 

Kasgeldlimiet (C x D) 98.000 

 

Onder Totaal netto vlottende schuld (A-B) worden de beschikbare middelen gepresenteerd voor toepassing 

van de mismatch financiering. In de praktijk worden alle middelen gebruikt voor lange financiering. 

 

De renterisiconorm berekenen we als volgt. 

Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld in 2022-2025 

(Bedragen x 1.000 euro) 2023 2024 2025 2026 

1.   Renteherziening 6.940 1.163 36.040 1.007 

2.   Aflossingen 85.000 91.100 136.492 60.000 

3.   Renterisico 91.940 92.263 172.532 61.007 

4. Renterisiconorm 230.000 234.000 237.000 241.000 

5. Ruimte onder renterisiconorm 138.060 141.737 64.468 179.993 

4a.  Het bij ministeriële regeling vastgestelde 
percentage 

20% 20% 20% 20% 

4b.  Begrotingstotaal 1.151.735 1.169.621 1.186.942 1.207.429 

4. Renterisiconorm 230.000 234.000 237.000 241.000 

 

Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen 
Omschrijving Boek 

waarde 

begin 

 v/h jaar 

Op te 

nemen 

Aflossing Boek 

waarde 

einde 

 v/h 

jaar (1+2-3) 

Rente  Rente en 

 aflossing 

 (3+5) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

GELDLENINGEN 

Obligatieleningen 



231 
 

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG – MTN leningen)* 242.500 - 40.000 202.500 3.171 43.171 

Totaal obligatieleningen 242.500 - 40.000 202.500 3.171 43.171 

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars- 

- Aegon Levensverzekeringen NV 20.000 - - 20.000 20 20 

Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars 20.000 - - 20.000 20 20 

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

- ABN AMRO Bank NV  1.280   -   117   1.163   55   172  

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  731.122  -   59.788   671.334   13.342   73.130  

- Triodos Bank  45.000   -   -   45.000   1.061   1.061  

- Nederlandse Waterschaps Bank  250.236   -   3.185   247.050   5.326   8.511  

- Nog op te nemen leningen **  127.149    -   127.149   2.543   2.543  

Totaal binnenlandse banken en overige fin. instellingen  1.154.787   -   63.090   1.091.696   22.327   85.417  

Openbare lichamen 

- Provincie Noord Brabant 255.000 - - 255.000 3.863 3.863 

- Provincie Groningen 1.100 - - 1.100 - - 

- Gemeente Meersen 2.500 - - 2.500 64 64 

Totaal openbare lichamen 258.600 - - 258.600 3.927 3.927 

Overige binnenlandse sectoren  

- Overig (Wichers Hoethlaken) 

                    

1                   -                -  

                    

1                -                   -  

Totaal overige binnenlandse sectoren 1                   -                -  1  -  -  

Buitenlandse instellingen             

Totaal opgenomen langlopende leningen 1.675.887 - 103.090 1.572.797 29.445 132.535 

 

* Leningen in het kader van Medium Term Notes programma (MTN). Deze leningen worden via de BNG afgesloten. 

** De stelpost Nog op te nemen leningen is opgenomen onder de binnenlandse banken en overige financiële instellingen. 

In de praktijk kunnen de leningen uiteraard ook worden afgesloten bij een geldverstrekker van een andere categorie. 
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Overzicht uitgezette langlopende leningen 

Omschrijving Boek 
waarde 
begin 

 v/h jaar 

Uit te 
 lenen 

Aflossing Boek 
waarde 
einde 

v/h jaar 
 (1+2-3) 

Rente  Rente en 
 aflossing 

(3+5) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

- Gem. woningbouw (tot 1985) 517 - 40 477 37 77 

- Gem. woningbouw (na 1985) 51.655 - 5.937 45.718 1.537 7.474 

Totaal leningen aan woningbouwcorporaties 52.172  -  5.977 46.195 1.574 7.551 

- Martiniplaza BV 8.971  -  498 8.473 204 702 

- Euroborg NV 14.537  -  352 14.184 601 953 

- Meerstad 307.650 - 14.750 292.900 5.285 20.035 

- Enexis BV 6.053 - - 6.053 132 132 

Totaal leningen aan deelnemingen 337.211 - 15.600 321.610 6.222 21.822 

- Bejaardenhuizen (Patrimonium & Huismeesters) 822  -  51 771 40 91 

- Grunneger Power 152  -  9 143 6 15 

- Multifunctioneel Centrum Engelbert 46  -  46 - 1 47 

- Meerhoven (Rizoem) 687  -   -  687 20 20 

- Stichting Ecologische boerderij de Mikkelhorst  575  -  20 555 12 32 

- Stichting Zwembad Scharlakenhof 93  -  86 7 2 88 

- Zernike 820 - - 820 19 19 

- Stichting Ebbingehof 3.000  -   -  3.000 63 63 

- Willem Lodewijk Gymnasium 1.140  -  60 1.080 5 65 

- Groninger Museum 130 - 63 67 5 68 

- Instellingen Sport/ Welzijn 138  -   -  138 4 4 

- Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 7.846  -   -  7.846 118 118 

- Leningen GKB 797  -   -  797  -  - 

- Startersfonds EM2 20  -   -  20  -  - 

- Startersleningen 120  -   -  120  -  - 

- Leningen personeel 93  -  8 85 4 12 

- Duurzaamheid Ten Boer 54  -   -  54  -  - 

- Voorzieningen langlopende leningen -1.091   -  -1.091  - 

Totaal overige langlopende leningen 15.442  -  343 15.099 299 642 

- VG&R 100 - 100 - 2 102 

Totaal leningen aan overige verbonden partijen 100 - 100 - 2 102 

Totaal uitgezette langlopende leningen 404.925 - 22.020 382.904 8.097 30.117 
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Paragraaf 6: Verbonden partijen 
 

Ontwikkelingen  

Algemeen 

Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr). Hiermee wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. 

Volksvertegenwoordigers krijgen zo meer mogelijkheden om hun controlerende rol in dit soort 

samenwerkingen in te vullen en te versterken. De wijziging moet (geleidelijk) vanaf 1 juli 2022 in werking 

treden. 

Met deze wijziging wordt de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een 

samenwerkingsverband verbeterd. Zo krijgen de volksvertegenwoordigers meer invloed op besluiten van een 

gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld via zienswijzen of door het instellen van een gemeenschappelijke 

adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. Ook krijgen volksvertegenwoordigers meer 

mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling, bijvoorbeeld via verplichte 

afspraken over evaluatie van de regeling en de verplichting om scherpere afspraken te maken over (financiële) 

gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers. Op deze manier bestaat vooraf al duidelijkheid bij 

alle deelnemers over de (financiële) gevolgen die een eventuele uittreding met zich mee brengt. Daarnaast 

komen er extra controlebevoegdheden, zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het 

functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Wel dienen alle betrokken volksvertegenwoordigers met 

deze enquête in te stemmen.  

Mede in verband met de wetswijziging werken we aan de herziening van de Kadernota Verbonden Partijen. 

Nieuwe verbonden partijen 

Conform het raadsbesluit van 18 november 2020 vindt de verwerking van het afval vanuit de gemeente 

Groningen vanaf 2022 plaats door Afvalsturing Friesland NV (Omrin). In dat kader hebben we in 2021 aandelen 

gekocht in deze overheids-NV. 

In onze brief van 19 mei 2021 brachten wij u op de hoogte van ons voornemen om voor de 

gebiedsontwikkelingen Stadshavens en Suikerzijde een tweetal BV’s op te richten. In uw vergadering van 16 

februari 2022 heeft u concreet besloten een storting te doen in het eigen vermogen van Stadshavens B.V. en 

op 4 maart 2022 is deze B.V. formeel opgericht. De Suikerzijde B.V. is formeel opgericht op 29 maart 2022. In 

de paragraaf Verbonden Partijen in deze begroting 2023 gaan wij voor het eerst in meer detail ingaan op deze 

nieuwe deelnemingen. 

Verbonden partijen in liquidatie of afbouw 

De Stichting Industrie- en Handelsgebouwen Groningen (SIG) heeft als enige resterende doel de afwikkeling 

van de vordering op de failliete boedel van de TCN-Groep. Na finale afwikkeling daarvan zal de stichting 

worden opgeheven. 

De Stichting Weerwerk wordt op basis van het raadsbesluit uit 2011 afgebouwd en zal worden opgeheven 

nadat de enige resterende werknemer in dienst kan treden bij een andere werkgever. Dat zal naar verwachting 

in 2024 zijn. 

 

In verband met het verwerken van de grootste afvalstromen door Omrin met ingang van 2022 vindt onderzoek 

plaats naar de organisatievorm die zich in de toekomst het beste leent voor de samenwerking in ARCG-verband 

en de mogelijkheden om de gemeenschappelijke regeling te ontvlechten. Op basis van de uitkomsten van deze 

onderzoeken zullen in 2022 besluiten worden genomen over de toekomstige invulling van de rol van de ARCG. 

De afhechting van een aantal overeenkomsten maakt dat de huidige vorm hoogstwaarschijnlijk zal worden 

gecontinueerd tot eind 2024. 
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Overzicht verbonden partijen 
Onderstaande tabellen geven de beleidsprogramma’s aan waaraan de verbonden partijen gerelateerd zijn.  

Gemeenschappelijke regelingen  Deelprogramma 

Eems Dollard Regio (EDR) 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

Omgevingsdienst Groningen 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

Centrumregeling Beschermd Wonen Groningen 3.3. Welzijn, Gezondheid en Zorg 

PG & Z (RIGG/ GGD) 3.3. Welzijn, Gezondheid en Zorg 

Publiek vervoer Groningen Drenthe 3.3. Welzijn, Gezondheid en Zorg 

Meerschap Paterswolde 2.1. Kwaliteit leefomgeving 

Groninger Archieven 3.5. Cultuur 

OV-bureau Groningen Drenthe 1.2. Mobiliteit 

ARCG 2.1. Kwaliteit leefomgeving 

Veiligheidsregio Groningen 2.2. Veiligheid 

Noordelijk Belastingkantoor 4.1. Dienstverlening 

 

Vennootschappen en coöperaties Deelprogramma 

Thermiek BV 3.1. Werk en Inkomen 

Euroborg NV 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

Waterbedrijf Groningen NV 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

Enexis Holding/Belang elektriciteitsproductie EPZ 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

Community Network Noord-Nederland BV 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

WarmteStad BV 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

MartiniPlaza BV 3.5. Cultuur 

GEMM CV en BV (Meerstad) 1.3. Wonen 

Dilgt Hemmen Essen BV 1.3. Wonen 

BNG NV  4.3. Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien 

Groninger Monumentenfonds 1.3. Wonen 

Omrin NV 2.1. Kwaliteit leefomgeving 

Stadshavens B.V. 1.3 Wonen 

Suikerzijde B.V. 1.3 Wonen 

 

Stichtingen Deelprogramma 

WeerWerk Groningen 3.1. Werk en Inkomen 

SIG 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

Ondernemers-trefpunt 1.1. Economie & Werkgelegenheid 

Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord 1.3. Wonen 

Sociaal Fonds Groningen 4.4. Algemene Ondersteuning organisatie 

 

Overig Deelprogramma 

Vereniging van gemeenten aandeelhouders Enexis  1.1. Economie & Werkgelegenheid 

Vereniging van Groninger gemeenten 
4.2.College en Raad, wijkvernieuwing en 

gebiedsgericht werken 
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Gemeenschappelijke regelingen 

 

Eems Dollard Regio (EDR) 

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam ‘Eems Dollard Regio’  

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling, Openbaar Lichaam. 

Vestigingsplaats Leer (Duitsland) 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang is gediend bij de doelstelling gericht op het realiseren en 

bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, op zowel regionaal als 

plaatselijk niveau, in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland. 

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en Werkgelegenheid. 

Deelnemende partijen 

 

Duitse en Nederlandse gemeenten, alsmede andere regionale overheden en 

Kamers van Koophandel in de Eems Dollard Regio. 

Bestuurlijk belang 

 

De gemeente heeft, net als ieder lid, recht op 2 vertegenwoordigers in het 

algemeen bestuur (de EDR-Raad). Een collegelid is lid van het bestuur, de 2e plek 

wordt op dit moment niet vervuld.  

Financieel belang Financieel belang: de gemeente Groningen betaalt jaarlijks een bijdrage op basis 

van haar inwonertal.  

Vermogen Het eigen vermogen op 31 december 2019 was 727 duizend euro en op 31 

december 2020 729 duizend euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 

december 2019 2,4 miljoen euro en op 31 december 2020 3,0 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat over 2020 bedroeg 2 duizend euro. 

Financiële risico’s  Geen. 

    Relevante beleidsinformatie De Eems Dollard Regio (EDR) is een openbaar lichaam voor grensoverschrijdende 

samenwerking. Wij zijn lid van de EDR net als één van de ongeveer 100 andere 

voornamelijk gemeentelijke leden uit Noord-Nederland en Niedersachsen die lid 

zijn. De EDR heeft als voornaamste taak om grensoverschrijdende projecten te 

stimuleren en Europese subsidies in dat verband te verstrekken. 

    Beleidsrisico    Geen. 

 

 

Omgevingsdienst Groningen 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen  

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Veendam 

Doelstelling en openbaar belang De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, 

toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein 

voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van 

de uitvoering van deze taken willen verbeteren. 

Relatie met deelprogramma 

 

1.1. Economie en werkgelegenheid  

2.1. Kwaliteit van de leefomgeving  

Deelnemende partijen De provincie Groningen en de 10 Groninger gemeenten  

Bestuurlijk belang 

 

Een collegelid is lid van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij/zij 

de gemeente in het Algemeen Bestuur dat bestaat uit 11 leden. Alle colleges van 

de 10 Groninger gemeenten en de provincie Groningen zijn vertegenwoordigd met 

één lid in het Algemeen Bestuur. Een gedeputeerde van de provincie Groningen is 

voorzitter van het Algemeen Bestuur. 

Financieel belang De totale begrote deelnemersbijdrage voor de gemeente Groningen in 2023 is 1,2 

miljoen euro. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 182 duizend euro en op 31 

december 2023 162 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 

2023 bedraagt 3,2 miljoen euro en op 31 december 2023 5,8 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het begrote resultaat over 2023 bedraagt 0 euro.  
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Financiële risico’s  Op basis van de risicoanalyse in de paragraaf Weerstandsvermogen in de 

begroting 2023 van de ODG bedragen de risico's per 1 januari 2023 in totaal 300 

duizend euro. De verwachte weerstandscapaciteit van 242 duizend euro is niet 

toereikend om dit te kunnen opvangen. De weerstandscapaciteit is onder het 

benodigde niveau gekomen, doordat de algemene reserve is aangewend ter 

dekking van het negatieve jaarrekeningresultaat 2021. In het Dagelijks Bestuur 

van de ODG op 8 april 2022 is besloten om bij de najaarsnota 2022 het Algemeen 

Bestuur een besluit voor te leggen om de algemene reserve weer op peil te 

brengen. 

Relevante beleidsinformatie  De Omgevingsdienst Groningen is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van én voor de provincie en 

alle gemeenten in de provincie Groningen sinds november 2013.  

Beleidsrisico Geen. 

 

 

 

Centrumregeling Beschermd Wonen Groningen 

Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen  

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het doel van de Centrumregeling Beschermd Wonen is de taken en 

bevoegdheden van de regiogemeenten in het kader van de Wmo 2015 op het 

gebied van beschermd wonen, de inloop GGZ en de begeleiding 

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door mandaat en volmacht op te 

dragen aan de centrumgemeente Groningen. 

Per 1 januari 2021 worden de taken Beschermd Wonen, op basis van de met alle 

gemeenten gemaakte samenwerkingsafspraken, in fasen door 

gedecentraliseerd naar elke individuele gemeente. De Groninger gemeenten 

blijven na 2021 samen werken (NvO) op het onderdeel BW&O en hebben 

hiervoor een convenant en programmastructuur ingericht waarin de 

samenwerking afspraken staan en op welke onderdelen we gezamenlijk 

diensten uitvoeren en organiseren. 

Relatie met deelprogramma 3.3. Welzijn, gezondheid en zorg 

Deelnemende partijen 

 

Gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, 

Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde. 

Bestuurlijk belang 

 

Het betreft een lichte GR, zonder eigen bestuur en zonder een eigen 

uitvoeringsorganisatie. De portefeuillehouder is een lid van het college. 

Financieel Belang De gemeente Groningen ontvangt als centrumgemeente gelden (geoormerkte 

middelen voor Beschermd wonen en Opvang) als onderdeel van de Integratie 

Uitkering Sociaal Domein. Het budget is niet onderverdeeld naar de 

deelnemende gemeenten. 

Vermogen De centrumregeling heeft geen eigen vermogen en vreemd vermogen. 

Financieel resultaat Het begroot resultaat over 2023 is nihil. 

Financiële risico’s Er zijn geen specifieke risico’s. 

Relevante beleidsinformatie Per 1 januari 2021 geldt de nieuwe gemeenschappelijke regeling Beschermd 

wonen en Opvang, met het bijbehorende convenant. Ondanks de decentralisatie 

van een aantal taken naar de regiogemeenten, blijven de Groninger gemeenten 

samen werken op onder andere de inkoop, de bovenregionale inloopvoorziening 

GGZ en de Maatschappelijke opvang. Het voortzetten van deze taken biedt 

continuïteit aan een bijzonder kwetsbare groep, de inwoners met een 

psychische kwetsbaarheid. 

Beleidsrisico Geen. 
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PG & Z (RIGG/GGD) 

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen  

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang 

 

Het openbaar belang betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid 

van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) 

organiseren van zorg aan de bevolking. De GR PG&Z kent twee 

uitvoeringsorganisaties: de GGD en de Regionale Inkooporganisatie Groninger 

Gemeenten (RIGG) voor de inkoop van de jeugdhulp. 

Relatie met deel programma 3.3. Welzijn, gezondheid en zorg 

Deelnemende partijen De 10 Groninger gemeenten. 

Bestuurlijk belang 

 

Een collegelid is voorzitter van het Dagelijks Bestuur en vertegenwoordigt de 

gemeente in het Algemeen Bestuur, dat gevormd wordt door de 

portefeuillehouders Gezondheid van de Groninger gemeenten. 

Financieel belang Het financieel belang bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste hebben we 

middelen in de vorm van een gemeentelijke bijdrage verstrekt van in totaal 8 

miljoen euro (GGD 6,9 miljoen euro en RIGG 1,1 miljoen euro).  

Ten tweede is er door de gemeente een lening verstrekt voor de financiering van 

een Mobiele Röntgen Unit ad 1 miljoen euro. Jaarlijks wordt hierop 100 duizend 

euro afgelost. Per 31 december 2023 is deze lening naar verwachting afgelost. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 2,8 miljoen euro en op 31 

december 2023 2,1 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 

2023 bedraagt 11,5 miljoen euro en op 31 december 2023 11,4 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het  verwachte resultaat over 2023 150 duizend euro negatief. 

Financiële risico’s  In de gemeentebegroting 2021 van Groningen is in de jaarschijf 2023 een 

taakstelling van 300 duizend euro opgenomen op de GR PG&Z. In de begroting 

2023 van PG&Z is hiermee nog geen rekening gehouden. Een besparing moet 

komen uit de regionale discussie over inhoud en financiën welke in het 3e 

kwartaal 2022 gevoerd gaat worden. 

  Relevante beleidsinformatie Het openbaar belang van de GGD betreft de bescherming en bevordering van de 

gezondheid van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het 

(doen) organiseren van zorg aan de bevolking.  

Wij werken samen met de Groninger gemeenten en de Regionale 

Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) aan de transformatie jeugdhulp. 

In de inkoop van de jeugdhulp, die de RIGG voor de 10 Groninger gemeenten 

uitvoert, is de transformatiegedachte zoveel mogelijk doorgevoerd. In onze visie 

op de doorontwikkeling van de jeugdhulp vanaf 2022 ligt de focus op innovatie 

van de inkoop en meer grip en regie als gemeente. Dit betekent dat de rol en 

positie van de RIGG verandert.  

  Beleidsrisico Geen. 

 

Publiek vervoer Groningen Drenthe 

Publiek Vervoer Groningen Drenthe 

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Assen 

Doelstelling en openbaar belang Groningen en Drenthe willen een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat 

betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt 

van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk of school gaan 

en/of deel willen nemen aan het sociale leven en voor bezoekers aan onze 

provincies. 

Relatie met deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg  

Deelnemende partijen De gemeente Groningen, Eemsdelta, Het Hogeland,   
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Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier, 

Westerwolde, Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, 

Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en 

Westerveld en het OV-Bureau Groningen Drenthe. 

Bestuurlijk belang Een collegelid is lid van het bestuur van Publiek Vervoer. 

Financieel belang De kosten van Publiek Vervoer worden gedragen door de deelnemende 

gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe. De bijdrage van de gemeente 

Groningen is 117 duizend euro. Dit is 13% van 888 duizend euro zijnde het totale 

exploitatiebudget van Publiek vervoer. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 141 duizend euro en op 31 

december 2023 62 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 

2023 is 98 duizend euro en op 31 december 2023 55 duizend euro. 

Financieel resultaat Het begroot resultaat over 2023 is 2 duizend euro positief. 

Financiële risico’s  De organisatie van Publiek Vervoer en de bijdrage van de gemeente is relatief 

klein. Het risico zit met name in prijsstijgingen die onder andere worden bepaald 

door de NEA-index die van invloed zijn op de overeenkomsten met Publiek 

Vervoer. 

Relevante beleidsinformatie Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Dit is onder 

meer het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie, het vervoer van 

leerlingen die op grond van de gemeentelijke verordening hiervoor in 

aanmerking komen en in enkele gemeentes (waaronder Groningen) het 

Participatiewet vervoer. 

  

Namens de gemeenten is Publiek Vervoer voor een deel verantwoordelijk voor 

het contractmanagement, hebben zij een kennis- en adviesfunctie en focussen 

zij daarnaast op de doorontwikkeling van het vervoer. 

Beleidsrisico Geen. 

 

 

Meerschap Paterswolde 

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde  

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Haren 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang betreft de behartiging van de belangen van recreatie, 

natuurbescherming en landschapsverzorging van het Paterswoldsemeer, het 

Hoornsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden. 

Relatie met deelprogramma 2.1. Kwaliteit van de leefomgeving 

Deelnemende partijen  De gemeente Groningen participeert samen met de gemeente Tynaarlo in deze 

gemeenschappelijke regeling. 

Bestuurlijk belang 

 

Na de gemeentelijke herindeling is het algemeen bestuur als volgt opgebouwd: 6 

leden, waarvan 3 uit de respectievelijke colleges (2 uit Groningen, 1 uit Tynaarlo, 

en 3 raadsleden (2 uit Groningen, 1 uit Tynaarlo). DB bestaat uit 3 leden, 

gekozen uit AB, op voordracht van de deelnemende gemeenten. 

Financieel belang De gemeentelijke bijdrage van Groningen bedraagt 85,5 % (602 duizend euro in 

2023) van de totale gemeentelijke bijdragen. De gemeente Tynaarlo draagt de 

overige 14,5% bij. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 649 duizend euro en op 31 

december 2023 632 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 

2023 bedraagt 1,957 miljoen euro en op 31 december 2023 2,007 miljoen euro. 

Financieel resultaat  Het begroot resultaat over 2023 is 0 euro. 

Financiële risico’s  Niet begrote incidentele tegenvallers worden gedekt door een onttrekking aan 

de algemene reserve. Indien de uitgaaf van structurele aard is, zal hiervoor een 

hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten worden gevraagd.  
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Relevante beleidsinformatie Met de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde behartigen we de 

belangen van recreatie, landschapsverzorging en natuurbescherming in het 

gebied. Dit doen we samen met de gemeente Tynaarlo. 

Beleidsrisico Geen. 

 

 

 

Groninger Archieven 

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven  

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang De doelstelling is in gezamenlijkheid de belangen behartigen van de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Groningen betreffende de 

archiefbescheiden, collecties, individuele documenten, schilderijen en dergelijke 

die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Groningen en in de 

gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het openbaar belang is dat de wettelijke 

taken met betrekking tot de Archiefwet, alsmede de dienstverlening op het 

gebied van historische informatie over Stad en Lande op orde zijn. 

Relatie met deelprogramma 3.5. Cultuur 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen en het Rijk (minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap) 

Bestuurlijk belang  De gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door twee leden van 

het college en in het dagelijks bestuur door één collegelid. 

Financieel belang De bijdrage in 2023 bedraagt 2,5 miljoen euro.  

Vermogen Het  verwachte eigen vermogen op 1 januari 2023 is 618 duizend euro en op 31 

december 2023 470 duizend euro. Het verwachte vreemd vermogen op 1 januari 

2023 bedraagt 6,7 miljoen euro en op 31 december 2023 6,9 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het verwachte resultaat 2023 is 15 duizend euro. 

Financiële risico’s Zie beleidsrisico. 

Relevante beleidsinformatie  Beleidsperiode 2021-2024 

In de beleidsperiode 2021-2024 worden de bestaande beleidslijnen verder 

uitgebouwd. De functie van de Groninger Archieven verschuift naar een brede 

publieksinstelling met als doel om de geschiedenis van stad en provincie onder 

de aandacht te brengen. Door publieksprojecten en publieksparticipatie wordt de 

verbinding gelegd tussen het onderzoek dat in de archieven wordt gedaan en de 

groeiende belangstelling in regionale geschiedenis.  

 

Ontwikkelingen 

De wijziging van de Archiefwet en het uittreden van het Rijk uit de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) in 2024 zal het beleid tot 2025 bepalen. Door 

het uittreden van het Rijk uit de GR zullen voor 2024 één of meerdere partijen 

tot de GR moeten toetreden. 

Beleidsrisico De Groninger Archieven zijn voor de opbrengsten voor het grootste deel 

afhankelijk van de bijdragen van de gemeente en het Rijk. Bezuinigingen van deze 

partijen kunnen invloed hebben op de opbrengsten en het realiseren van de 

beleidsdoelen. 

 

 

OV-bureau Groningen Drenthe 

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe 

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling 
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Vestigingsplaats Assen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar 

vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar busvervoer. Op 

basis van de kaderstellingen van de provincies Groningen en Drenthe en de 

gemeente Groningen heeft het OV-bureau doelstellingen voor het openbaar 

(bus-)vervoer geformuleerd, waar vanuit het ook in 2023 zijn werkzaamheden 

wil verrichten. 

Relatie met deelprogramma 1.2. Mobiliteit 

Deelnemende partijen Het OV-bureau is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de 

gemeente Groningen. 

Bestuurlijk belang 

 

De gemeente Groningen wordt in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door 

een collegelid. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie uit ieder 

betrokken overheidsorgaan. De gemeente Groningen wordt hierin 

vertegenwoordigd door drie collegeleden. 

Financieel belang De gemeente is als deelnemer voor 21% risicodragend in het OV-bureau. De 

provincies Groningen en Drenthe zijn dit voor respectievelijk 44% en 35%. De 

gemeente Groningen draagt geen jaarlijkse deelnemersbijdrage af aan het OV-

bureau voor de uitvoering van het OV. Wel draagt de gemeente bij aan de 

exploitatiekosten van het OV-bureau als organisatie. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 25,7 miljoen euro en op 31 

december 2023 20,5 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 

2023 bedraagt 8,5 miljoen euro en op 31 december 2023 7,6 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het begrote resultaat over 2023 bedraagt 0 euro. 

Financiële risico’s  De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt na vaststelling van de 

jaarrekening 2021 en de bestemming van het resultaat 12,2 miljoen euro. Voor 

2022 is de verwachting dat het weerstandsvermogen gelijk blijft. Het negatieve 

beeld uit de meerjarenbegroting 2023-2026 van het OV-Bureau heeft geleid tot 

maatregelen in de dienstregeling. Verder wordt in 2022 en 2023 de 

bestemmingsreserve Covid-19 volledig ingezet.  

In de jaren 2023-2025 zijn naast incidenteel onttrekkingen aan de algemene 

reserve voor in totaal 7,3 miljoen euro, aanvullende bijdragen van de deelnemers 

noodzakelijk om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. 

Door de begrote onttrekkingen aan de algemene reserve komt het begrote saldo 

van deze reserve eind 2025 uit op de vastgestelde ondergrens van de 

weerstandscapaciteit van het OV-bureau van 4,75 miljoen euro. 

 

De onttrekkingen aan de reserves alsmede de noodzaak van extra bijdragen door 

de deelnemers toont dat op dit moment de rijksbijdragen onvoldoende zijn om 

het OV dekkend uit te voeren. Het is onzeker of het nu voorziene tekort over 

2022 en latere jaren niet nog verder oploopt als gevolg van onder andere de 

hoge brandstofprijzen en de situatie op de arbeidsmarkt.  In het najaar van 2022 

wordt de begroting 2023 indien nodig nog aangepast aan de hand van de laatste 

financiële inzichten. De financiële onzekerheden vertalen we ook naar een risico 

in ons weerstandsvermogen. 

Relevante beleidsinformatie De financiële uitdaging voor 2023 is onlosmakelijk verbonden met de uitdaging in 

de uitvoering waar het OV-bureau in 2023 voor staat. Door de impact die de 

coronacrisis op de uitvoering van de concessie heeft gehad, op dit moment heeft 

en naar verwachting nog tot 2026 zal hebben, richt het OV-bureau zich in 2023 

primair op een viertal specifiek geformuleerde doelstellingen, te weten: 

• Herstel van reizigersaantallen en reizigerskilometers na de coronacrisis; 

• Het zoveel mogelijk in stand houden van het OV-netwerk; 

• Behouden van een financieel dekkende exploitatie van de concessie; 

• Continuering van het verduurzamingsproces indien mogelijk. 
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Beleidsrisico Daar waar doorstroming door toename van het verkeer en werkzaamheden meer 

onder druk komt te staan, leidt dit tot langere reistijden en gaat dit ten koste van 

de stiptheid. Dit heeft ook invloed op de kosten voor het openbaar vervoer en de 

exploitatie van het OV-bureau. 

 

ARCG 

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)  

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang 

 

Het openbaar belang betreft het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze 

verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio, het 

bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het 

ketenbeheer en mogelijke andere milieu- en reinigingstaken. 

Relatie met deelprogramma 2.1. Kwaliteit leefomgeving. 

Deelnemende partijen Gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier. 

Bestuurlijk belang 

 

De gemeente Groningen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en in het 

Dagelijks bestuur door een collegelid. 

Financieel belang De kosten van de ARCG worden gedragen door de 3 deelnemende gemeenten. 

De gemeente Groningen draagt in 2023 naar verwachting 2,6 miljoen euro bij, 

waarvan 0,5 miljoen euro voor de vuilaanvoer en 2,1 miljoen euro voor het 

afvalbrengstation, het KGA-depot en de OlieWarterSlib-afscheider. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 bedraagt 1,0 miljoen euro en op 

31 december 2023 1,0 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 

2023 is 2,3 miljoen euro en op 31 december 2023 2,3 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het  begroot resultaat over 2023 is 0 euro. 

Financiële risico’s  

 

Uit de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2023 

van de ARCG blijkt dat de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om de 

risico's op te vangen. 

Relevante beleidsinformatie De keuze om toe te treden tot Omrin heeft consequenties voor de toekomst van 

de ARCG als gemeenschappelijke regeling. De verwerking van de meest 

omvangrijke vrijkomende stromen wordt niet meer in ARCG verband 

georganiseerd, waardoor sommige werkzaamheden wegvallen. Blijvende 

samenwerking gericht op het mogelijk maken van circulaire innovaties in relatie 

tot onze grondstoffen heeft meerwaarde, maar daarvoor is de formele 

organisatievorm van een gemeenschappelijke regeling op termijn niet per se 

nodig. In 2022 vindt er onderzoek plaats naar de gevolgen van toetreding tot 

Omrin voor de financiële positie van de ARCG. De voordelen van de 

gemeenschappelijke regeling in deze vorm worden afgezet tegen de kosten die 

dat met zich meebrengt. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de 

organisatievorm die zich in de toekomst het beste leent voor samenwerking in 

ARCG-verband en de mogelijkheden om de gemeenschappelijke regeling te 

ontvlechten. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zullen in 2022 

besluiten worden genomen over de toekomstige invulling van de rol van de 

ARCG. De afhechting van een aantal overeenkomsten maakt dat de huidige 

vorm hoogstwaarschijnlijk zal worden gecontinueerd tot eind 2024. 

Beleidsrisico Vanaf 1 januari 2022 wordt het afval van de 3 ARCG-gemeenten door Omrin 

verwerkt. Conform de akte van opstal wordt de nascheidingsfabriek van Attero 

ontmanteld. Dit proces vraagt om aandacht van de ARCG, ten aanzien van het 

vastleggen van de afspraken met Attero, over onder andere het sloopproces en 

bodem- en grondwateronderzoek. 

 

Veiligheidsregio Groningen 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen  

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling 
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Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang De Veiligheidsregio Groningen (VRG) stelt zich ten doel om uitvoering te geven 

aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg, geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, 

bevolkingszorg en melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en 

brandweer. 

Relatie met deelprogramma 2.2. Veiligheid  

Deelnemende partijen De 10 Groninger gemeenten  

Bestuurlijk belang 

 

De burgemeester treedt op als voorzitter van de Veiligheidsregio in het dagelijks 

bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het algemeen bestuur 

dat gevormd wordt door de burgemeesters van de 10 Groninger gemeenten. 

Financieel belang  De begrote gemeentelijke bijdrage van de gemeente Groningen aan de 

Veiligheidsregio in 2022 bedraagt in totaal 21,6 miljoen euro. Dit bestaat uit een 

reguliere bijdrage van 20,5 miljoen euro en een tijdelijke aanvullende bijdrage  

van 1,1 miljoen euro. Deze aanvullende bijdrage betalen wij gedurende 5 jaar 

(2020 tot en met 2024) en is bedoeld om het negatieve eigen vermogen van VRG 

op te lossen. Dit negatieve eigen vermogen bedroeg 10,3 miljoen euro per 31 

december 2019 en is ontstaan doordat de VRG zich, op basis van de recente 

ontwikkelingen en de BBV, genoodzaakt heeft gezien in de jaarrekening 2019 

een voorziening van ongeveer 15,2 miljoen euro te treffen inzake de kosten van 

de Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (FLO2018). 

Vermogen  Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 0 euro en op 31 december 

2023 3,1 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2023 

bedraagt 26,1 miljoen euro en op 31 december 2023 32,1 miljoen euro. 

Financieel resultaat  Het begrote resultaat over 2023 bedraagt 0 euro . 

Financiële risico’s  Het is van belang om aandacht te blijven houden voor de financiële positie van 

de VRG. In 2020 zijn afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten om de 

negatieve algemene reserve in 5 jaar op te lossen als gevolg van het FLO dossier. 

De nieuwbouw in het stedelijk gebied Groningen zal in de toekomst tot een forse 

financiële opgave leiden. Tegelijkertijd spelen er diverse (landelijke) 

ontwikkelingen ) die in de toekomst een grote financiële impact kunnen hebben. 

Keuzes zijn noodzakelijk om uitvoering te kunnen blijven geven aan de wettelijke 

taken. 

Relevante beleidsinformatie In 2023 gaat de VRG verder met de visie Brandweerzorg. Eind 2022 volgt finale 

besluitvorming, waarna zij in 2023 verder gaan met de implementatie, 

Crisisbeheersing zal komend jaar de in de pandemie opgedane kennis, ervaring 

en werkwijze inbedden in die sector met GHOR en Bevolkingszorg. 

Beleidsrisico De financiële positie blijft een aandachtspunt. Door de geschetste 

ontwikkelingen staat de tot nu toe gehanteerde '0'-lijn onder druk en wellicht is 

dat uitgangspunt de komende jaren niet in alle gevallen realistisch.  

 

 

Noordelijk Belastingkantoor 

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor 

Rechtsvorm  Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen  

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het Noordelijk Belastingkantoor voert voor de gemeente Groningen en de drie 

noordelijke waterschappen de belastingtaken uit tegen zo laag mogelijke 

maatschappelijke kosten. Dit gebeurt door de combinatie van de 

belastingaanslagen op één aanslagbiljet, zodat heffing- en 

invorderingsactiviteiten slechts één keer plaats hoeven te vinden. 

Relatie met deelprogramma 4.1. Dienstverlening 

Deelnemende partijen De vier deelnemers zijn de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en 

Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen. 
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Bestuurlijk belang  Een collegelid is lid van het bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden, één uit 

iedere deelnemer. De raad wordt op vaste momenten (P&C- cyclus) en op 

incidentele basis geïnformeerd en betrokken. 

Financieel belang De begrote deelnemersbijdrage van Groningen bedraagt voor 2023 6,7 miljoen 

euro (incl. compensabele btw) (43 %). 

Vermogen Niet van toepassing. 

Financieel resultaat Niet van toepassing. 

Financiële risico’s  Niet van toepassing.  

Relevante beleidsinformatie Geen. 

Beleidsrisico Geen. 

 

 

Vennootschappen en coöperaties 

Thermiek BV 

Thermiek BV  

Rechtsvorm  Besloten Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang betreft het verrichten van re-integratieactiviteiten ten 

behoeve van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt.  

Relatie met deelprogramma 3.1. Werk en Inkomen. 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen 

Bestuurlijk belang 

 

Gemeente Groningen is 100% aandeelhouder en een ambtenaar bij de 

gemeente Groningen is Statutair directeur. 

Financieel belang Het financieel belang van de gemeente bedraagt 1.800 aandelen à 10 euro. De 

boekwaarde bedraagt 18 duizend euro. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 30 duizend euro euro en op 31 

december 2023 30 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 

2023 bedraagt 350 duizend euro en op 31 december 2023 350 duizend euro. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2023 bedroeg 0 euro. 

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico's bekend. 

Relevante beleidsinformatie Thermiek BV heeft medewerkers van de doelgroepen Nieuw Beschut en 

Basisbaan in dienst die naar verschillende werkgevers worden 

gedetacheerd. In 2021 is het aantal medewerkers Nieuw Beschut 

gegroeid van 94 fte naar 119 fte. 

Sinds maart 2021 worden ook de basisbanen (pilot voor 3 jaar) verloond 

via Thermiek BV. Ultimo 2020 waren er 46 medewerkers (39 fte) op een 

basisbaan bij Thermiek BV in dienst. 

Beleidsrisico Geen. 

 

 

Euroborg NV 

Euroborg N.V.  

Rechtsvorm  Naamloze Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang van de Euroborg is de landmark in de ontwikkeling van het 

Europapark (Euroborg Stadion) en Sportpark Corpus den Hoorn (TsZC)) met 

sportvoorzieningen voor betaald voetbal Groningen. 

Relatie met deelprogramma 

 

1.1. Economie en Werkgelegenheid 

3.4. Sport en Bewegen 

Deelnemende partijen De gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen 
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Bestuurlijk belang 

 

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financieel belang Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 48.000 aandelen van 

nominaal 1 euro, zijnde 48 duizend euro. De gemeente heeft een totaalbedrag 

aan leningen verstrekt van 19,3 miljoen euro voor het stadion. De restschuld 

hiervan bedraagt per 31 december 2021 14,9 miljoen euro. Daarnaast is in 2018 

de gemeentelijke lening voor het TsZC met een maximum van 4,96 miljoen euro 

tot stand gekomen. Het werkelijk uitstaande leningbedrag voor het TsZC bedroeg 

per 31-12-2021 3,5 miljoen euro. 

Vermogen  Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2020 5,1 miljoen euro en op 31 

december 2021 4,5 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2020 

bedroeg 22,0 miljoen euro en op 31 december 2021 22,6 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat 2021 bedroeg 565 duizend euro negatief.  

Financiële risico’s De risico’s betreffen vooral de uitstaande leningen en staan uitgebreider 

beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in deze 

jaarrekening. In het weerstandsvermogen is een reservering opgenomen voor de 

uitstaande leningen.  

Relevante beleidsinformatie Euroborg NV beheert het stadioncomplex en het in 2018 opgeleverde 

TopsportZorgCentrum (TsZC). Het TsZC is volledig verhuurd en de zorgverdieping 

is door Euroborg NV verkocht. De gebruikers van het TsZC zijn – naast FC 

Groningen met alle jeugd- en top teams – werkgeversorganisatie VNO-NCW en 

het Omnium (de titel waarachter het verlenen van zorg schuil gaat). 

Beleidsrisico Geen. 

 

 

Waterbedrijf Groningen NV 

NV Waterbedrijf Groningen  

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen  

Doelstelling en openbaar belang 

 

Het openbaar belang betreft de levering van drinkwater aan ruim 296.000 

woningen en bedrijven in de provincie Groningen en Tynaarlo (Drenthe). 

Relatie met deelprogramma 1.1.Economie en Werkgelegenheid 

Deelnemende partijen 

 

De deelnemende partijen in het Waterbedrijf Groningen zijn de provincie 

Groningen en de gemeenten in het verzorgingsgebied. 

Bestuurlijk belang 

 

De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door 

een collegelid. 

Financieel belang Het financieel belang: de gemeente Groningen had per 31 december 2021 93 

(van de 284) aandelen. De aandelen van de gemeente Groningen zijn op de 

balans onder de financiële vaste activa gewaardeerd voor 2,5 miljoen euro. 

Vermogen 

 

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2020 85,7 miljoen euro en op 31 

december 2021 88,9 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 

december 2020 171,6 miljoen euro en op 31 december 2021 177,0 miljoen euro. 

Financieel resultaat  Het financieel resultaat over 2021 bedroeg 3,2 miljoen euro. 

Financiële risico’s  Geen. 

Relevante beleidsinformatie De missie van Waterbedrijf Groningen is om als maatschappelijke onderneming 

de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. Waterbedrijf Groningen 

is niet alleen een leverancier van verschillende soorten water, maar levert ook 

een bijdrage aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van 

duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, 

werkgelegenheid en innovatie. Waterbedrijf Groningen is, samen met de 

gemeente Groningen, voor 50% aandeelhouder in WarmteStad BV. 

Beleidsrisico Geen. 
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Enexis Holding/Belang elektriciteitsproductie EPZ 

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf) 

Rechtsvorm  Naamloze vennootschap  

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch (hoofdkantoor) 

Doelstelling en openbaar belang 

 

Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- 

en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten 

(huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en 2,9 miljoen klanten voor 

elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met 

o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. 

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en werkgelegenheid 

Deelnemende partijen 

 

Diverse gemeenten en provincies in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland zijn 

aandeelhouder. De gemeente Groningen heeft 1,21055 % van de aandelen in 

Enexis.  

Bestuurlijk belang 

 

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders van Enexis Holding. 

Financieel Belang De boekwaarde van onze aandelen in Enexis bedroeg per 31 december 2021 818 

duizend euro. In 2020 hebben de aandeelhouders een converteerbare hybride 

lening verstrekt aan Enexis. De restant-hoofdsom en boekwaarde van het door 

de gemeente Groningen verstrekte deel daarvan bedroeg per 31 december 2021 

6,1 miljoen euro. 

Vermogen Het eigen vermogen op 31 december 2021 bedroeg 4,241 miljard euro en op 30 

juni 2022 4,231 miljard euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2021  

bedroeg 5,154 miljard euro en op 30 juni 2022 5,234 miljard euro. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2021 bedroeg 199 miljoen euro en over het eerste halfjaar 

van 2022 89 miljoen euro.  

Financiële risico's De aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt zich tot de hoogte van het 

nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap. Daarmee is het risico relatief 

gering. Het risico op onïnbaarheid van de in 2020 verstrekte converteerbare 

hybride lening is gering in verband met de huidige A-kredietstatus, de 

prominente plaats die het behouden daarvan inneemt in het financiële beleid 

van Enexis en het feit dat Enexis een (gereguleerde) monopolie-positie op de 

markt heeft. 

 

De energietransitie leidt voor Enexis tot een grote investeringsopgave en 

kapitaalbehoefte, die op lange termijn waarschijnlijk niet door de huidige 

aandeelhouders kan worden ingevuld. Enexis en haar aandeelhouders zijn in 

gesprek over de ontwikkelingen en mogelijke maatregelen om te zorgen dat 

Enexis een financieel solide basis behoudt. Ook het Rijk heeft voert overleg met 

de regionale netbeheerders en hun aandeelhouders over een eventuele 

participatie door het Rijk. Op basis van de huidige inzichten is de prognose dat 

Enexis voor de middellange termijn (huidige reguleringsperiode / tot 2027) aan 

de vastgestelde ratio's (waaronder kredietstatus) blijft voldoen.   

Relevante beleidsinformatie 

 

In 2022 is door de aandeelhouders van Enexis een nieuw strategisch plan 

vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met drie 

hoofddoelen:  

1. Wij sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes  
Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een 

duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de 

toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.  

2. Wij bieden iedereen altijd toegang tot energie  
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Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met 

behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk 

kosten.  

3. Klanten weten wat ze aan ons hebben  
Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en 

marktpartijen.   

 

Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële 

impact op Enexis hebben: klimaatverandering & energietransitie; participatie en 

vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe 

leefomgeving) en digitale transformaties.   

Beleidsrisico 

 

Als de in het kader van de energietransitie benodigde investeringen niet snel 

genoeg worden uitgevoerd, dan kan dat de energietransitie vertragen. 

Tijdelijke deelnemingen als gevolg van verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent 

Rechtsvorm Besloten vennootschappen 

Vestigingsplaats Den Bosch 

Doelstelling en openbaar belang Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de gemeente 

Groningen ook aandeelhouder geworden van Attero Holding N.V. (dit belang is 

verkocht in 2014 aan Waterland). Daarnaast zijn, ter beperking van de risico's 

van de verkooptransactie, vijf tijdelijke rechtspersonen opgericht. Hiervan 

bestaan de volgende twee nog: 

 

a. CSV Amsterdam B.V 

De vennootschap zal na de afwikkeling van een bezwaar- en/of 

beroepsprocedure richting Belastingdienst of eventuele voortijdige beëindiging 

van deze procedure kunnen worden opgeheven. De inschatting is dat dat in 2022 

zal kunnen. De resterende liquide middelen kunnen dan worden uitgekeerd aan 

de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.  

Het eigen vermogen op 31 december 2021 bedroeg 312 duizend euro en zal (bij 

opheffing in 2022) op 31 december 2022 0 euro bedragen. Het vreemd 

vermogen bedroeg 23 duizend euro op 31 december 2021 en zal (bij opheffing in 

2022) op 31 december 2022 0 euro bedragen.  

 

b. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V 

Ondanks dat er geen claims meer kunnen worden ingediend bij deze 

vennootschap, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen 

nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg 

met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele 

verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap 

vervolgens kan worden ontbonden. Het doel is dat dit in 2022 zal gebeuren. 

Het eigen vermogen op 31 december 2021 bedroeg 1,5 miljoen euro en zal op  

31 december 2022 (bij opheffing in 2022) uitkomen op 0 euro. Het begrote 

vreemd vermogen bedroeg op 31 december 2021 7 duizend euro en zal op 31 

december 2022 (bij opheffing in 2022) uitkomen op 0 euro. 

 

 

Community Network Noord-Nederland BV 

Community Network Noord Nederland BV   

Rechtsvorm  Besloten vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Community Network Noord Nederland is in 2004 opgericht met als doel 

laagdrempelig Dark Fiber (onbelichte glasvezel) aan te kunnen bieden aan, met 

name, grotere (veelal (semi)overheids-)organisaties die veel datatransport 

kennen. De private markt was en is erg geïnteresseerd in het aanbieden van 
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deze infrastructuur, terwijl de vraag naar een dergelijke voorziening bij met 

name (semi) overheden en maatschappelijke organisaties groot is. Het 

werkgebied van CNNN is initieel vooral de Noordelijke regio. CNNN BV is 100% 

eigenaar van dochtermaatschappij CNG BV, die de exploitatie van het 

glasvezelnetwerk in Groningen uitvoert. 

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en Werkgelegenheid 

Deelnemende partijen  De gemeente Groningen is A-aandeelhouder. Certificaathouders zijn UMCG, 

Hanzehogeschool, stichting Gerrit en de RUG. 

Bestuurlijk belang Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de 

aandeelhoudersvergadering. 

Financieel belang  Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2,475 miljoen euro en het geplaatst 

kapitaal 1,238 miljoen euro, bestaande uit 125 aandelen A van 8,9 duizend 

nominaal (gemeente Groningen 83 aandelen A) en 125 aandelen B van 1 

duizend nominaal, waarvan 117 in het bezit zijn van Administratiekantoor 

CNNN. De aandeelhouders A hebben een goedkeuringsrecht ter zake specifiek 

genoemde besluiten van de directie en ter zake van de winstbestemming. De 

gemeente Groningen heeft de aandelen als financiële vaste activa gewaardeerd 

op 1,2 miljoen euro. 

Vermogen  Het eigen vermogen op 31 december 2020 was 3,1 miljoen euro en op 31 

december 2021 3,4 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 

december 2020 340 duizend euro en op 31 december 2021 427 duizend euro. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat over 2021 bedroeg 276 duizend euro. 

Financiële risico’s Geen. 

Relevante beleidsinformatie Conform afspraken is de overname van het Gronet netwerk in 2021 afgerond. 

Momenteel zijn de volgende zaken van belang: 

• Medio 2022 zullen we het gebruik van acht co-locaties terugbrengen 

naar drie, te weten DCE, QTS en ODCN. Dit om het risico van uitval te 

verminderen. Ten opzichte van de andere 5 co-locaties bevinden deze 

3 co-locaties zich in een geconditioneerde ruimte met een goede 

noodvoorziening; 

• Per 1 september 2022 is de huur van de kantoorruimte in het 

verzamelpand aan de Leonard Springerlaan opgezegd. Er was veel 

verloop van huurders en het heeft niet meer de gewenste uitstraling 

die CNNN aan haar klanten wil bieden. Inmiddels is een kantoorruimte 

in de binnenstad betrokken; 

• Door de ombouw van de Zuidelijke Ringweg zullen we een gedeelte 

van het netwerk moeten verleggen. De totale investering bedraagt 

ongeveer 40 duizend euro. Op dit moment wordt gekeken in hoeverre 

Rijkswaterstaat een deel van deze kosten kan vergoeden. 

Beleidsrisico Geen. 

 

 

WarmteStad BV 

WarmteStad BV 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor 

duurzame warmte en/of koude voor de gemeente op een verantwoorde wijze 

en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energie-neutraal Groningen in 2035. 

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en werkgelegenheid. 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, ieder voor 50%. 
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Bestuurlijk belang 

 

De concerndirecteur Ruimte is vertegenwoordiger van de gemeente in de 

aandeelhoudersvergadering.  

Financieel belang In totaal was er per 31 december 2021 voor een bedrag van 11,3 miljoen euro 

door de gemeente aan eigen vermogen gestort in WarmteStad. In verband met 

het stopzetten van geothermie door WarmteStad heeft de gemeente in een 

eerder boekjaar een voorziening van 2,9 miljoen genomen op deze deelneming. 

Naast het eigen vermogen van WarmteStad zijn de volgende leningen verstrekt: 

• Een rekening courant van 750 duizend euro ten behoeve van de WKO-

activiteiten; 

• Een lening van 3,875 miljoen euro ten behoeve van de WKO-

activiteiten. 

Het totaal van de uitstaande leningen per 31 december 2021 bedroeg daarmee 

4,625 miljoen euro. 

 

Wij hebben met uw instemming (raadsbesluit Vervolgfinanciering Warmte 

Koude Opslag (WKO) en toekomstperspectief WarmteStad van 6 juli 2022) 

toegestemd in het door Warmtestad aan de aandeelhouders gedane verzoek 

tot herfinanciering. Dit verzoek behelst voor de gemeente omzetting van de 

bestaande leningen van 4,625 miljoen euro in agio, een aanvullende 

agiostorting van 1,5 miljoen euro, een nieuwe lening van 4 miljoen in de vorm 

van een 15-jarige kasgeldfaciliteit voor de voorfinanciering van plan- en 

ontwikkelingskosten van de WKO-installaties in Stadshavens en een 2-jarige 

leningfaciliteit van 750 duizend euro voor de financiering van netto-

werkkapitaal van de bestaande WKO-activiteiten. De uitvoering van de 

herfinanciering vindt plaats in 2022. 

Vermogen Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2020 8,2 miljoen euro en op 31 

december 2021 8,1 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 

december 2020 47,9 miljoen euro en op 31 december 2021 53,1 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat over 2021 bedroeg 91 duizend euro negatief.  

Financiële risico’s  Er zijn twee hoofdactiviteiten, warmtenetten en WKO-activiteiten. De activiteit 

warmtenetten ligt financieel op schema. Er is weliswaar sprake van 

aanloopverliezen, maar die lopen in de pas met de verwachtingen. De 

bestaande WKO-activiteiten zijn nu verliesgevend. Er zijn diverse verbeteracties 

in gang gezet, er zal een schaalsprong worden gemaakt door een uitbreiding 

met nieuwe WKO-activiteiten (Stadshavens) en er vindt herfinanciering plaats. 

  
Door de herfinanciering in 2022 is sprake van een duidelijke toename van de 

boekwaarde van de deelneming, met 6,1 miljoen euro tot 14,5 miljoen euro 

(netto, na aftrek van de eerder gevormde voorziening van 2,9 miljoen euro). 

Deze waardering is gerechtvaardigd als de door WarmteStad, bij de 

herfinanciering, overlegde nieuwe financiële meerjarenramingen daadwerkelijk 

gerealiseerd worden, inclusief een geslaagde turn around bij de bestaande 

WKO-activiteiten. Wij zullen dit blijven monitoren.   

 

De aan WarmteStad verbonden (financiële) risico's en de daarvoor opgenomen 

reservering in het weerstandsvermogen hebben wij gekwantificeerd in de 

paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Relevante beleidsinformatie 
In juni 2019 heeft de gemeenteraad het voorstel voor het uitvoeren van het 

project Noordwest vastgesteld. Het besluit betreft de bouw van een nieuwe 

duurzame warmtecentrale, waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte van 

de twee nabij gelegen datacenters, de aanleg van een leidingnetwerk in de 

wijken Zernike, Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren en het 

aansluiten van woningen en anderen gebouwen tot in totaal 10.600 
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woningequivalenten. De bouw en aanleg is volop in uitvoering. Er worden 

plannen gemaakt voor de verdere opschaling van de warmtenetten. 

 

WarmteStad beheert op dit moment naast het Warmtenet Noordwest ook drie 

collectieve WKO projecten in de gemeente Groningen: op het Europapark, in 

het Ebbingekwartier en in de Grunobuurt. Warmtestad zal de aanleg van WKO-

installaties in de nieuwe wijk Stadshavens gaan verzorgen. 

Beleidsrisico’s  De risico's worden nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. 

 

MartiniPlaza BV 

MartiniPlaza  

Rechtsvorm Besloten Vennootschap. Met ingang van 2019 is de B.V. gesplitst in MartiniPlaza 

Vastgoedmaatschappij B.V. en een exploitatie B.V., te weten MartiniPlaza B.V.  

MartiniPlaza B.V. wordt geconsolideerd in de jaarrekening van MartiniPlaza 

Vastgoedmaatschappij B.V.. De gemeente is alleen rechtstreeks (enig) 

aandeelhouder in MartiniPlaza Vastgoedmaatschappij B.V.  Vandaar dat de 

cijfers hieronder betrekking hebben op de geconsolideerde balans en verlies- en 

winstrekening van MartiniPlaza Vastgoedmaatschappij B.V. 

Vestigingsplaats Groningen  

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang betreft het bevorderen van cultuur in brede zin en het 

aanbieden van een theater en een evenementencomplex voor 

(top)sportactiviteiten, theatervoorstellingen, muziek, congressen en 

evenementen.  

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en Werkgelegenheid 

3.5. Cultuur 

Deelnemende partijen De gemeente Groningen is enig aandeelhouder. 

Bestuurlijk belang Per BV vertegenwoordigt een collegelid de gemeente in de Algemene 

Vergadering van  Aandeelhouders. 

Financieel belang De boekwaarde van de deelneming bedraagt per 31 december 2021 3,9 miljoen 

euro. De gemeente Groningen heeft leningen verstrekt met een restschuld per 31 

december 2021 van 9,5 miljoen euro. Daarnaast ontvangt MartiniPlaza een 

jaarlijkse subsidie van 1,9 miljoen euro. 

 

Ten behoeve van de uitvoering van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) 2021-

2030 is een kasgeldfaciliteit aan MartiniPlaza ter beschikking gesteld met een 

kredietlimiet van 7 miljoen euro. Hiervan zal naar verwachting vanaf 2022 gebruik 

gemaakt gaan worden.  

Vermogen Het eigen vermogen op 31 december 2020 was 3,8 miljoen euro en op 31 

december 2021 6,6 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 

december 2020 14,6 miljoen euro en op 31 december 2021 13,2 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat over 2021 bedroeg 2,8 miljoen euro. 

Financiële risico’s Ondanks de beperkingen gedurende de Corona periode is MartiniPlaza, mede 

door ingrepen in de bedrijfsvoering, met een goed resultaat uit de Coronacrisis 

gekomen. In 2022 moet duidelijk worden hoe het herstel zich zal ontwikkelen. 

Twee zaken spelen hierbij een rol, te weten: 

- het al dan niet uitblijven van Corona; 

- de periode die voor de evenementenorganisaties nodig is om hun  

  activiteiten opnieuw op te starten. 

Vanaf 2023 bestaat inmiddels een goed gevulde agenda met als grote uitdaging 

over de gehele linie de sterk stijgende (energie)kosten bij te kunnen benen. 
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Relevante beleidsinformatie Na het aanpakken van fors achterstallig onderhoud, wordt momenteel gewerkt 

aan de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan (het vastgestelde MJOP 

2021-2030) en aan het meer bij de tijd brengen van het pand (‘MartiniPlaza 2.0’). 

MartiniPlaza toekomstbestendig maken voor de lange termijn, vraagt echter 

keuzes van de aandeelhouder rond vastgoed en profiel. Daartoe heeft u op 28 

april 2021 een gemeentelijke visie voor MartiniPlaza vastgesteld. Deze benadrukt 

de economische, dynamische en publieke waarde van MartiniPlaza voor de stad 

en regio Groningen, en ziet met name kansen voor de zakelijke markt en de 

topsport. De visie wordt uitgewerkt in een concrete blauwdruk voor de toekomst, 

‘MartiniPlaza 3.0’, die naar verwachting in 2023 gepresenteerd zal worden. 

Beleidsrisico’s  De huidige situatie laten voortbestaan, al dan niet met sloop van de beurshallen, 

leidt tot een neerwaartse spiraal. De gebouwen van MartiniPlaza missen de 

moderniteit, uitstraling, sfeer en flexibiliteit om aansluiting te kunnen houden bij 

de (inter)nationale markt. Ambities voor de toekomst vragen kortom ingrepen, 

programmatisch en fysiek: ‘niets doen is geen optie’. 

Daarbij vormen de exponentieel gestegen energiekosten (exploitatie niveau) een 

belangrijk aandachtspunt op de duurzaamheidskalender.  

 

 

GEMM CV en BV (Meerstad) 

GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)  

Rechtsvorm  Commanditaire vennootschap en besloten vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang  Het openbaar belang is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan 

de oostkant van Groningen. 

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en Werkgelegenheid 

1.3. Wonen  

Bestuurlijk belang  De gemeente is 100% aandeelhouder van GEMM Beheer B.V. De gemeente 

bezit, als commandiet, 96 % van de aandelen in GEMM C.V. GEMM Beheer B.V. 

bezit, als beherend vennoot, de overige 4 % van de aandelen in de C.V. De 

gemeente zorgt voor de financiering. De grondexploitatie bevindt zich in de C.V. 

en de B.V. is de beherend vennoot van de C.V. 

Financieel belang 

 

De deelneming in Meerstad heeft geen boekwaarde op de gemeentelijke balans. 

De restant-hoofdsom en boekwaarde van de door de gemeente aan Meerstad 

verstrekte langlopende leningen bedroeg per 31 december 2021 266,1 miljoen 

euro. Daarnaast heeft de gemeente kasgeldleningen verstrekt aan Meerstad met 

een totale restant-hoofdsom en boekwaarde van 20 miljoen euro per 31 

december 2021. 

Vermogen Het eigen vermogen op 31 december 2020 bedroeg 66,4 miljoen euro en op 31 

december 2021 50,9 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2020 

bedroeg 295,9 miljoen euro en op 31 december 2021 294,6 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2021 bedroeg 15,5 miljoen euro negatief.   

Financiële risico’s   Het verwachte positieve resultaat (na het treffen van eerdere voorzieningen) van    

de grondexploitatie Meerstad bedraagt volgens de laatste, door de raad in 

november 2022 te behandelen, herziening (per 1-1-2022) van de grondexploitatie 

70,1 miljoen euro positief, op eindwaarde in 2049. Op dit moment wordt er 

vanuit gegaan dat dit positieve resultaat voldoende financiële buffer geeft in 

relatie tot de geïdentificeerde risico’s (hoge boekwaarde, lange looptijd, 

programmering, stijgende kosten in de Grond- Weg en Waterbouw).   

 

Daarnaast hebben we een grote reservering in het (benodigde) 

weerstandsvermogen verwerkt voor de risico's van Meerstad-Noord van 26,1 

miljoen euro. Zie de nadere toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. 
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Relevante beleidsinformatie 

 

Meerstad levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de 

woningbouwopgave van de gemeente en het faciliteren van bedrijven. Uit de 

gebiedsvisie Meerstad-Noord wordt duidelijk dat het gebied ook een belangrijke 

rol speelt in de energietransitie.  

Beleidsrisico’s  Aard en omvang van de behoefte aan woningen en bedrijfskavels kunnen in de 

tijd veranderen. Door periodieke aanpassing van de programmering wordt hier zo 

goed mogelijk op ingespeeld. 

 

 

 

Dilgt Hemmen Essen BV 

Dilgt Hemmen Essen B.V. 

 Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Vestigingsplaats Haren 

Doelstelling en openbaar belang  Voor de ontwikkeling van woningbouw in Haren Noord werken wij 

samen met twee bedrijven. Hiertoe zijn de rechtspersonen GEM Haren Noord 

C.V. en GEM Haren Noord Beheer B.V. opgericht. Via onze deelneming Dilgt 

Hemmen Essen B.V. oefenen wij invloed uit op het ondernemingsbeleid van GEM 

Haren Noord Beheer B.V. 

GEM Haren Noord Beheer B.V. is de beherend vennoot van GEM 

Haren Noord C.V. In deze C.V. bevindt zich de grondexploitatie Haren Noord. 

Relatie met deelprogramma 1.3. Wonen 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen 

Bestuurlijk belang 

 

De gemeente wordt door een collegelid vertegenwoordigd in de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders. 

De directie wordt aangewezen door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders en wordt momenteel gevormd door een ambtenaar van de 

gemeente. 

Financieel belang Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 180 aandelen a 100 euro, 

zijnde 18 duizend euro. De gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen. De 

boekwaarde van de aandelen op 31 december 2021 bedroeg 18 duizend euro. 

Vermogen Het eigen vermogen op 31 december 2019 was 17 duizend euro en op 31 

december 2020 17 duizend euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 

december 2019 0 euro en op 31 december 2020 0 euro. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat over 2020 bedroeg 0 euro. 

Financiële risico’s  

 

  Gezien de afrondende fase zijn de financiële risico's minimaal. 

Relevante beleidsinformatie De afronding van de woningbouw in Haren Noord staat gepland in 2022. Na de 

financiële afwikkeling, kan deze B.V. worden opgeheven. 

Beleidsrisico’s in relatie tot de  

verbonden partij 

Geen. 

 

 

 

BNG NV  

BNG Bank N.V. 

 Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Vestigingsplaats Den Haag 

Doelstelling en openbaar belang  BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 

maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van 

de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Relatie met deelprogramma 4.3. Algemene inkomsten en post onvoorzien 
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Deelnemende partijen De gemeenten en provincies in Nederland en de Staat der Nederlanden. 

Gemeente Groningen bezit 0,61% van de aandelen. 

Bestuurlijk belang Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financieel belang Het belang bedraagt 341.835 aandelen à 2,50 euro. De boekwaarde bedraagt 

856 duizend euro. 

Vermogen Het eigen vermogen op 31 december 2020 bedroeg 5,097 miljard euro en op 31 

december 2021 5,062 miljard euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2020 

bedroeg 155,262 miljard euro en op 31 december 2021 143,995 miljard euro. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2021 bedroeg 236 miljoen euro. 

Financiële risico’s  

 

In verband met de onzekerheden en risico's in verband met de oorlog in de 

Oekraïne, de inflatie en de invloed daarvan op de klanten, doet BNG geen 

voorspelling over de netto winst in 2022 en daarna. De vermogenspositie van 

BNG is zeer sterk en de AAA-kredietstatus onderstreept dat. 

Relevante beleidsinformatie BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 

maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van 

de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Beleidsrisico Geen 

 

Groninger Monumentenfonds 

NV Groninger Monumenten Fonds 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang  De doelstelling van het Groninger Monumenten Fonds (GMF) is het beheer, 

aankopen, restaureren en herbestemmen van monumentaal vastgoed in de 

provincie Groningen. 

 

Het publieke belang voor de gemeente Groningen: 

1. Door het wegvallen van de ISV-middelen waarmee gemeente uitvoering gaf aan 

het monumentenbeleid, dient het GMF die taak op zich te nemen, waarop de 

gemeente mede regievoering heeft op herbestemming van het monument; 

2. Gemeente kan gemeentelijk monumentaal bezit conform doelstellingen van het 

GMF afstoten en herbestemmen; 

3. GMF wil in het aardbevingsdossier de bepalende monumenten beschermen en 

verstevigen. 

Relatie met deelprogramma 1.3. Wonen 

Deelnemende partijen 

 

De gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest, TCN-SIG, de gemeente 

Veendam, Stichting Libau, Stichting Groninger Kerken en Jan Menze van Diepen 

Stichting. 

Bestuurlijk belang 

 

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financieel belang De gemeente bezit 57% van de aandelen met een boekwaarde van 1,4 miljoen 

euro. De gemeente heeft via SVn leningen verstrekt aan het GMF met een restant-

hoofdsom van 2,1 miljoen euro per 31 december 2021. 

Vermogen Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2020 2,9 miljoen euro en op 31 

december 2021 3,8 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 december 

2020 2,2 miljoen euro en op 31 december 2021 2,4 miljoen euro. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat 2021 bedroeg 829 duizend euro (hoofdzakelijk ontstaan 

door verwerking herwaarderingen bezit in het resultaat). 

Financiële risico’s  

 

Mede in verband met de Coronamaatregelen in de horecasector verslechterde de 

liquiditeitspositie van het GMF aanmerkelijk eind 2020. Aan het GMF is toen via 

het SVn een noodkrediet beschikbaar gesteld van maximaal 350 duizend euro om 

aan de noodzakelijke verplichtingen in de boekjaren 2020 en 2021 te kunnen 

voldoen. Om risico's op afwaardering van de deelneming en/of de (via) SvN 
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uitstaande leningen te beperken zijn voorbereidingen gaande om de slagkracht en 

liquiditeitssituatie van GMF structureel te verbeteren. 

Relevante beleidsinformatie 

 

Het Groninger Monumentenfonds waarborgt door middel van een gezonde 

exploitatie het behoud van monumentaal erfgoed in de gemeente Groningen en 

provincie. In een gezamenlijke aanpak met provincie, gemeenten en de private 

sector worden aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de 

monumentenzorg gebundeld. 

Beleidsrisico’s Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat 

doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder 

druk komen te staan.  

 

Omrin NV 

Omrin NV 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Vestigingsplaats Leeuwarden 

Doelstelling en openbaar belang  Verwerking van afvalstromen: restafval, Gft, bedrijfsafval, kunststof en 

drankenkartons. 

Relatie met deelprogramma 2.1 Kwaliteit leefomgeving. 

Deelnemende partijen 

 

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland N.V. én N.V. Fryslân Milljeu. 

De aandelen van Afvalsturing Friesland (met als belangrijkste taak het be- en 

verwerken van huishoudelijk afval) worden gehouden door de Friese gemeenten, 

de Groningse gemeente Eemsdelta, de Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, 

Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten en NV Irado (Capelle aan den IJssel, 

Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk). De aandelen 

van N.V. Fryslân Miljeu (met als belangrijkste taak het inzamelen van huishoudelijk 

afval) zijn in handen van 12 Friese en 4 Groningse gemeenten. De gemeente 

Groningen neemt deel in Afvalsturing Friesland N.V. met 360 aandelen (type B).  

Bestuurlijk belang 

 

De wethouder verantwoordelijk voor afval- en grondstoffenbeleid is bestuurlijk 

verantwoordelijk. De wethouder zal deelnemen aan aandeelhoudersvergaderingen 

van Omrin. 

Financieel belang De aankoop van 360 aandelen B tegen een nominale waarde van 450 euro per stuk 

en de opgebouwde reserve per aandeel 2.589 euro, in totaal 1.094.000 euro. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 67,2 miljoen euro en op 31 

december 2023 69,7 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 

2023 bedraagt 75,4 miljoen euro en op 31 december 2023 96,1 miljoen euro euro. 

Financieel resultaat Het verwachte resultaat over 2023 is 4,4 miljoen euro. 

Financiële risico’s  

 

Er bestaat een risico dat afvalstromen niet verwerkt kunnen worden vanwege een 

stop van de installatie of een calamiteit. Omrin beperkt dit risico door een 

onderhoudsprogramma waarmee ongepland stilstand van de installaties zoveel 

mogelijk wordt voorkomen, zorgt voor voldoende opslagcapaciteit en back-up door 

derden. Daarnaast loopt Groningen als aandeelhouder risico voor de waarde die zij 

voor de aandelen heeft betaald. Op basis van het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet de deelneming worden 

gewaardeerd op aanschafwaarde of lagere marktwaarde. Dit risico doet zich voor 

bij structureel veel lagere resultaten dan nu voorzien, waardoor toekomstige 

dividenden wegvallen. Het risico van een faillissement als gevolg van nadelig 

financieel beheer of een omvangrijke calamiteit achten wij beperkt. Dit zal zich niet 

snel voordoen omdat Omrin over twee verwerkingsinstallaties beschikt, waarover 

inkomsten worden gegenereerd. Andere door Omrin genoemde risico's voor de 

financiële resultaten zijn de energieprijzen (hier houden de energiekosten en de 

opbrengsten van de biogas en de geleverde energie uit de afvalverbranding elkaar 

redelijk in evenwicht) en daarnaast de beschikbaarheid van afval (dit laatste risico 

wordt zoveel mogelijk beperkt door langjarige contracten). 

Relevante beleidsinformatie Duurzaamheid en milieuprestaties 



254 
 

 Hieronder vallen het scheidingsrendement, het energierendement van de 

verbrandingsoven en de inzet op vermindering van de CO2 uitstoot. De 

nascheidingsfabriek van Omrin wordt momenteel technologisch opgeplust, 

waardoor het nascheidingspercentage naar verwachting stijgt van 38,5% naar 50% 

(exclusief voorscheiding). Het energierendement en de vermindering van de CO2 

uitstoot van Omrin zijn goed, doordat de verbrandingsoven redelijk nieuw is en 

omdat er naast stroom ook stoom aan de industrie wordt geleverd. 

 

Tarieven 

De tarieven die Omrin hanteert zijn marktconform en worden daardoor als positief 

beoordeeld. De poorttarieven die voorliggen zijn 69 euro per ton restafval 

verwerking. 

 

Afvalverwerkingsactiviteiten in de regio/werkgelegenheid & social return 

Omrin spreekt de intentie uit om te willen investeren in de realisatie van een 

vergistings- en composteringsinstallatie voor Gft op het ARCG-terrein. Op basis van 

een quickscan concluderen we dat er een reële businesscase is voor de realisatie 

van een dergelijke installatie. Daarmee wordt getracht om afvalgerelateerde 

werkgelegenheid te behouden in Groningen.  

 

Omrin heeft aandacht voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde door in 

te zetten op social return waar dat kan. Binnen het primaire proces is dat niet 

mogelijk vanwege het hoogtechnologische karakter van het geheel. Het vindt wel 

plaats binnen andere delen van het bedrijf. Social return kan worden verbonden 

aan de mogelijke realisatie van de vergisting- en composteringsinstallatie voor Gft 

op het ARCG-terrein in Groningen. 

Beleidsrisico Zie hierboven bij Financiële risico's. 

 

Stadhavens BV 

Stadshavens BV 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang  De doelstelling van Stadshavens BV met betrekking tot de gebiedsontwikkeling 

Stadshavens is tweeledig. Enerzijds is Stadshavens BV door de gemeente 

aangewezen als uitvoerend orgaan en zal de BV in opdracht van de gemeente de 

projecten binnen het investeringsprogramma uitvoeren. Anderzijds zal de BV in 

opdracht van de gemeente, onder opschortende voorwaarden, de aan de 

gemeente toekomende productierechten in de vorm van bouwrijpe kavels 

uitgeven aan derden. 

Relatie met deelprogramma 1.3 Wonen 

Deelnemende partijen 

 

De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder. 

Bestuurlijk belang 

 

Het college heeft een lid van de concerndirectie gemachtigd om namens de 

gemeente als aandeelhouder van de BV op te treden.  

Financieel belang  Het bedrag aan eigen vermogen van ruim 7,2 miljoen euro is gestort in 2022. 

Vermogen Nog niet bekend. 

Financieel resultaat Nog niet bekend. 

Financiële risico’s  

 

Als buffers voor het afdekken van de risico's (investeringsprogramma van 117 

miljoen euro) worden het eigen vermogen van 7,2 miljoen binnen de BV, een 

gemeentelijke bestemmingsreserve van 7 miljoen en het verwachte positieve 

resultaat van de grondexploitatie van 0,2 miljoen euro gehanteerd. 
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Relevante beleidsinformatie 

 

Naar aanleiding van het Raadsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Stadshavens 

I, zijn de kredieten en grondexploitatie voor deze gebiedsontwikkeling op 16 

februari 2022 door u vastgesteld. 

Beleidsrisico De gebiedsontwikkeling speelt een belangrijke rol in de (geplande) 

woningbouwproductie. Daarom wordt voortdurend gestuurd op de planning.  

 

Suikerzijde BV 

Suikerzijde BV 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang  Doel van het oprichten van de BV is een ontwikkel- en uitvoerings- annex 

verkooporganisatie voor De Suikerzijde te creëren die voldoende slagvaardig en 

flexibel is om adequaat in de omgeving en in de markt te kunnen opereren en die 

tegelijkertijd kan zorgen voor de benodigde continuïteit en focus. Deze vorm biedt 

voor deze specifieke stedelijke ontwikkeling de beste mogelijkheid voor integrale 

sturing, risicobeheersing en marktbenadering. De B.V. is opgericht op 29 maart 

2022. 

Relatie met deelprogramma 1.3 Wonen 

Deelnemende partijen 

 

De gemeente Groningen is 100 % aandeelhouder. 

Bestuurlijk belang 

 

Wij hebben twee leden van de concerndirectie vanuit het fysieke en sociale 

domein gemachtigd om namens de gemeente als aandeelhouder van de BV op te 

treden. 

Financieel belang Er zal door de gemeente een storting van 15 miljoen euro in het eigen vermogen 

van de BV worden gedaan. Aangezien de boekwaarde van de aangekochte 

gronden bij de gemeente blijft en de aan te leggen infrastructuur op de 

gemeentelijke balans komt, hoeft de BV geen leningen aan te trekken. Wel zullen 

er door de gemeente voorschotten moeten worden verstrekt aan de BV ten 

behoeve van de aanleg van de infrastructuur die bij de gemeente op de balans 

komt. 

Vermogen Nog niet bekend. 

Financieel resultaat Nog niet bekend. 

Financiële risico’s  

 

De gemeente hanteert bij gebiedsontwikkelingen die zijn ondergebracht in aparte 

rechtsvormen het uitgangspunt dat de risico’s binnen de beschikbare middelen 

voor de betreffende gebiedsontwikkeling kunnen worden opgevangen. De 

Suikerzijde BV volgt deze lijn en heeft binnen de BV buffers aangelegd waardoor 

er voldoende benodigd weerstandsvermogen aanwezig is om de nu 

geïdentificeerde risico’s te kunnen opvangen. 

Relevante beleidsinformatie 

 

De Suikerzijde BV is opgericht per 1 april 2022. Daarna  is de BV gestart met het 

uitwerken en organiseren van een aantal zaken, onder andere een gedetailleerde 

fasering van de realisatie van De Suikerzijde en de volgorde van de realisatie van 

de deelgebieden, incl. een definitief woonprogramma en woningdifferentiatie, 

afspraken met de gemeente over tijdelijk beheer, financiering van de BV en 

informatieverstrekking. De uit te werken zaken zijn vertaald in een 

gebiedsbegroting. Het raadsvoorstel Gebiedsbegroting De Suikerzijde kan in de 

herfst van 2022 worden behandeld. 

Beleidsrisico De gebiedsontwikkeling speelt een belangrijke rol in de (geplande) 

woningbouwproductie. Daarom zal voortdurend worden gestuurd op de planning. 

 

 

Stichtingen 
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WeerWerk Groningen 

Stichting WeerWerk Groningen  

Rechtsvorm  Stichting 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang betreft het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan 

personen omschreven in de Wet Werk en Bijstand, de Re-integratieverordening 

van de gemeente Groningen, evenals in de bij deze verordening behorende 

uitvoeringsbesluiten en voorts het verrichten van al wat tot het vorenstaande 

bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt. De stichting tracht de 

doelstellingen te bereiken onder meer door het aanbieden van een 

dienstverband aan hiervoor bedoelde personen op basis van door de gemeente 

Groningen vast te stellen arbeidsvoorwaarden, zoals het detacheren van 

werknemers bij werkgevers, zowel in de markt- als in de collectieve sector. De 

gemeente heeft besloten de stichting gefaseerd af te bouwen. 

Relatie met deelprogramma 3.1. Werk en Inkomen 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen is enig deelnemer. 

Bestuurlijk belang 

 

Statutair worden de bestuurders benoemd door het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Groningen. 

Financieel belang Het financieel belang valt samen met de vergoeding die de gemeente Groningen 

aan de stichting verstrekt voor de loon- en overige personeelskosten van de 

personen die een dienstverband zijn aangegaan met de stichting. Momenteel is 

nog één persoon in dienst van de stichting. De hiermee gemoeid gaande baten 

en lasten bedragen zo'n kleine 19 duizend euro. Deze persoon gaat in 2024 met 

pensioen, daarna zal deze stichting worden opgeheven. 

Vermogen Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2023 is 0 euro en op 31 december 

2023 0 euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2023 bedraagt 0 euro 

en op 31 december 2023 0 euro. 

Financieel resultaat Het verwachte resultaat over 2023 is 0 euro.  

Financiële risico’s  Geen. 

Relevante beleidsinformatie Het doel is het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen die 

onder de doelgroep van de WWB vielen. Deze zogeheten ‘gesubsidieerde 

arbeid’ is inmiddels afgebouwd (raadsbesluit 30 november 2011). Momenteel is 

nog één persoon in dienst van de stichting. Deze persoon gaat in 2024 met 

pensioen, daarna zal deze stichting worden opgeheven. 

Beleidsrisico Geen. 

 

 

SIG 

Stichting SIG te Groningen  

Rechtsvorm  Stichting 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar 

belang 

De gemeente Groningen heeft de Stichting SIG opgericht met als doel het beheren 

en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen. De stichting beheert de aandelen van de 

SIG Real Estate BV. 

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en Werkgelegenheid 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen 

Bestuurlijk belang Een ambtenaar van de gemeente Groningen is enig bestuurder. 

Financieel belang 

 

De vorderingen op de TCN-groep zijn ingediend bij de curator. Het boedeltekort is 

echter zo groot dat gezien de achtergestelde aard van de gemeentelijke 

vorderingen, de gemeente hier waarschijnlijk niets meer van terug krijgt. Daarom 

zijn de vorderingen in 2013 afgeboekt.  

Opheffing is in afwachting van de afwikkeling van het faillissement door de 

curator. Na afwikkeling wordt de stichting opgeheven. 
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Vermogen De jaarrekening 2011 is in 2013 opgesteld. De stichting heeft geen vermogen. In 

2013 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden. 

Financieel resultaat Het resultaat is overgeboekt naar de gemeente Groningen. 

Relevante beleidsinformatie Het doel van de stichting is het bevorderen van industrie, handel, nijverheid, 

ambacht en andere dienstverlening in of in de omgeving van Groningen. De 

stichting kan ter realisering van de doelstelling deelnemen in ondernemingen. 

Door het faillissement van TCN/SIG is de stichting niet meer actief. Opheffing is in 

afwachting van de afwikkeling van het faillissement door de curator. Na 

afwikkeling wordt de stichting opgeheven. 

Beleidsrisico Geen. 

 

 

Ondernemers-trefpunt 

Stichting Ondernemerstrefpunt  

Rechtsvorm  Stichting 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang hangt samen met de doelstelling om het overleg tussen 

organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale 

overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het 

bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd, zowel in de gemeente 

Groningen als ook in de regio. 

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en Werkgelegenheid. 

Deelnemende partijen Vanuit het Onderwijs:  

• Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) (VO)  

• Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2) (VO) 

• De Bolster  

• Alfa College (MBO) 

• Noorderpoortcollege (MBO) 

• Gomarus College (VO) 

• Menso Alting College (MBO) 

• Unipartners (WO) 

• Samenwerking met (HBO) studieverenigingen HMV Actis, HSV en KIC 

Vanuit het bedrijfsleven: 

• Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) 

• Vereniging Bedrijvenpark Noordoost (VBNO) 

• Vereniging Bedrijvenpark Groningen West (VBGW) 

• Groningen City Club GCC 

• MKB Noord 

• VNO-NCW 

• Kamer van Koophandel 

Vanuit de overheid: 

• Gemeente Groningen. 

• Provincie Groningen 

Bestuurlijk belang 

 

Een ambtenaar van de gemeente is lid van het bestuur van de stichting 

Ondernemerstrefpunt. 

Financieel belang Financieel belang: jaarlijks 80 duizend euro als gemeentelijke bijdrage vanuit de 

economische agenda. 

Vermogen Het eigen vermogen op 31 december 2019 was 163 duizend euro en op 31 

december 2020 165 duizend euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 

december 15 duizend euro en op 31 december 2020 36 duizend euro. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat over 2020 bedroeg 2 duizend euro.  

Financiële risico’s  Geen. 

Relevante beleidsinformatie Zie doelstelling en openbaar belang. 
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Beleidsrisico Geen. 

 

Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord 

Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord  

Rechtsvorm  Stichting 

Vestigingsplaats Haren 

Doelstelling en openbaar belang Voor de ontwikkeling van woningbouw in Haren Noord werken wij 

samen met twee bedrijven. Hiertoe zijn de rechtspersonen GEM Haren Noord 

CV en GEM Haren Noord Beheer B.V. opgericht. Via onze verbonden partij 

Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord treden wij op als commandiet in 

GEM Haren Noord CV, de entiteit waarbinnen zich de grondexploitatie Haren 

Noord bevindt. 

Relatie met deelprogramma 1.3. Wonen 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen is enig deelnemer. 

Bestuurlijk belang Een ambtenaar van de gemeente is bestuurder van de stichting. 

Financieel belang De door de gemeente gedane storting van eigen vermogen in GEM Haren Noord 

CV bedraagt 49 duizend euro. Dit belang wordt beheerd door Stichting 

Commanditair Kapitaal Haren Noord. 

Vermogen De planning is dat de stichting in 2022 kan worden opgeheven in verband met 

de afronding van het project Haren Noord. Bij opheffing in 2022 komen zowel 

het eigen als het vreemd vermogen per 31 december 2022 uit op 0 euro. 

Financieel resultaat Uitgaande van de verwachte opheffing kan de oorspronkelijke kapitaalstorting 

van 49 duizend euro in 2022 terugvloeien naar de gemeente. Ook het 

gemeentelijke aandeel (49 %) in de nog niet uitgekeerde winsten van GEM 

Haren Noord C.V. zullen bij de opheffing van de CV (in verband met afronding 

van het project) via de stichting aan de gemeente worden uitgekeerd. 

Financiële risico’s  Gezien de afrondende fase zijn de financiële risico's minimaal. 

  Relevante beleidsinformatie De afronding van de woningbouw in Haren Noord staat gepland in 2022. Na de 

financiële afwikkeling, kan de stichting worden opgeheven.    

  Beleidsrisico Geen. 

 

 

Sociaal Fonds Groningen 

Stichting Sociaal Fonds Groningen 

Rechtsvorm  Stichting 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van 

medewerkers van de gemeente Groningen, hun gezinnen en gepensioneerden. 

Relatie met deelprogramma 4.4: Overhead en ondersteuning organisatie 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen 

Bestuurlijk belang 

 

De wethouder P&O, een raadslid en 2 afgevaardigden namens de vakbond 

hebben zitting in het bestuur van de stichting. 

Financieel belang Financieel belang: de bijdrage in 2023 is 23 duizend euro 

Vermogen Het eigen vermogen op 1 januari 2023 wordt begroot op 288 duizend euro en 

op 31 december 2023 295 duizend euro. De Stichting Sociaal Fonds heeft geen 

vreemd vermogen. 

 Financieel resultaat Het begroot resultaat over 2023 bedraagt 7 duizend euro. 

Financiële risico’s  Geen 

Relevante beleidsinformatie Geen.  

Beleidsrisico Geen.  
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Overig 

Vereniging van gemeenten aandeelhouders Enexis  

Vereniging van gemeenten aandeelhouders Enexis Noord-Nederland (VEGANN) 

Rechtsvorm  Vereniging 

Vestigingsplaats Ten Boer 

Doelstelling en openbaar belang De vereniging behartigt de belangen van de gemeentelijke Enexis 

aandeelhouders in Noord-Nederland. 

Relatie met deelprogramma 1.1. Economie en werkgelegenheid 

Deelnemende partijen De gemeentelijke aandeelhouders van Enexis in Noord-Nederland. 

Bestuurlijk belang 

 

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in het Dagelijks Bestuur en in de 

algemene ledenvergadering. 

Financieel belang  Het financieel belang is minimaal gelet op omvang van het vermogen en de 

activiteiten van de vereniging. 

Vermogen  Het eigen vermogen op 31 december 2020 was 38 duizend euro en op 31 

december 2021 29 duizend euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 december 

2020 0 euro en op 31 december 2021 30 duizend euro. 

Financieel resultaat  Het financieel resultaat over 2021 bedroeg 9 duizend euro negatief. 

Financiële risico’s Geen 

Relevante beleidsinformatie Via dit kanaal kan invloed worden uitgeoefend en daarmee worden bijgedragen 

aan een succesvolle strategie van Enexis op het terrein van de energietransitie (en 

de uitvoering daarvan).  

Beleidsrisico Geen. 

 

 

 

 

Vereniging van Groninger gemeenten 

 Vereniging van Groninger Gemeenten 

Rechtsvorm  Vereniging 

Vestigingsplaats Ten Boer 

Doelstelling en openbaar belang De vereniging behartigt de belangen van 10 Groninger gemeenten.  Concreet 

doet het VGG Bureau dit door te coördineren dat belangen bij elkaar komen, de 

kennis wordt gedeeld en de projecten worden begeleid. Daarvoor organiseert 

het VGG Bureau bijeenkomsten, zorgt voor agendering en vastlegging van de 

afspraken en het onderhouden van het bestuurlijk-ambtelijk netwerk in en 

buiten de provincie. 

Relatie met deelprogramma Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 

Deelnemende partijen De Groninger gemeenten 

Bestuurlijk belang 

 

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in het bestuur en in de algemene 

ledenvergadering.  

Financieel belang  Het financieel belang is minimaal gelet op omvang van het vermogen en de 

activiteiten van de Vereniging. De jaarlijkse bijdrage voor het kalenderjaar 2023 

bedroeg 0,84 euro per inwoner. 

Vermogen  Het eigen vermogen op 31 december 2020 was 263 duizend euro en op 31 

december 2021 271 duizend euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 

december 2020 477 duizend euro en op 31 december 2021 1,3 miljoen euro. 

Financieel resultaat  Het begrote resultaat over 2023 bedraagt 3 duizend euro. 

Financiële risico’s  Geen 

Beleidsrisico’s in relatie tot de 

verbonden partij 

Geen 
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Relevante beleidsinformatie Geen 

Relevante beleidsinformatie De Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) behartigt de belangen van de 10 

Groninger gemeenten. Concreet doet het VGG Bureau dit door te coördineren 

dat belangen bij elkaar komen, de kennis wordt gedeeld en de projecten worden 

begeleid. Daarvoor organiseert het VGG Bureau bijeenkomsten, zorgt voor 

agendering en vastlegging van de afspraken en het onderhouden van het 

bestuurlijk-ambtelijk netwerk in en buiten de provincie. 

Beleidsrisico Geen 

 

Paragraaf 7: Grondbeleid 

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) verplicht gemeenten om in de 
begroting en in de jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen. Hierin komt aan bod hoe de 
gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Bij de jaarrekening worden de 
grondexploitaties geactualiseerd (technisch herzien) om een juiste waardering per ultimo boekjaar te 
verkrijgen. Bij de begroting worden de grondexploitaties inhoudelijk herzien en ligt de focus op het 
vooruitkijken. 
 
In de paragraaf zal naast de vaste onderdelen waarover gerapporteerd dient te worden volgens de regelgeving 

van het BBV, ook een meerjarenbeeld van het grondbedrijf gegeven worden. Het opstellen van een 

meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) zal in de komende jaren verder worden ontwikkeld. 

 

Visie en uitvoering Grondbeleid 
De gemeentelijke visie op grondbeleid is het bieden van instrumenten om de door de Raad vastgestelde doelen 
op het gebied van de programma’s wonen, economie en werkgelegenheid, natuur, cultuur, zorg en onderwijs 
te ondersteunen. De doelstelling van het grondbeleid is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik 
van grond dat daarmee de gestelde gemeentelijke doelen worden gerealiseerd. Grondbeleid is daarmee een 
middel en geen doel op zich. 
 
In januari 2022 is de omgevingsvisie van de gemeente Groningen, genaamd ‘Levende Ruimte’, vastgesteld. Het 
grondbeleid wordt situationeel ingezet. Dit houdt in dat de rol van de gemeente afhankelijk is van opgave en 
omstandigheden. Het grondbeleid kan actief, facilitair of door middel van een tussenvorm (samenwerking) 
worden gevoerd. De uitvoering van het situationeel grondbeleid vraagt om financiële middelen voor het 
verwerven van grond en opstallen. Allereerst voor de exploitatielasten van het huidige bezit, maar daarnaast 
ook voor nieuwe strategische verwervingen. De grondexploitaties worden uitgevoerd binnen diverse 
(beleids)kaders. Twee programma’s zijn in het bijzonder van belang voor het grondbeleid: Economie en 
werkgelegenheid én Wonen. Maar ook wordt bijgedragen aan de energietransitie door middel van het 
beschikbaar stellen van gronden voor bijvoorbeeld zonneparken. 
 
Economie en werkgelegenheid 
Marktanalyse 
De programmering van de werklocaties is afgestemd binnen de regio Groningen-Assen. In een onderzoek van 
Bureau Buiten in 2017 is een marktanalyse uitgevoerd en vastgelegd in een (tussen)rapportage van 1 maart 
2018. Het onderzoek is op 18 september 2018 behandeld in het college, een informerende brief is naar uw 
raad gegaan. Deze prognose is in mei 2020 door Bureau Buiten herbevestigd in de ‘update 
marktanalysewerklocaties’. Op basis van deze rapporten moest voormalig gemeente Groningen voorzien in een 
totale vraag naar bedrijventerrein van 37-69 ha tot 2025 (respectievelijk laag en hoog scenario) en een kleinere 
vraag van 5-45 ha tussen 2025 en 2035. In totaal gaat het dus om een vraag tot 2035 van 42-114 hectare 
(gemiddeld 2,5 – 6,7 ha per jaar). In deze prognose zijn bijzondere doelgroepen zoals datacenters, e-
commerce/logistieke bedrijven en incidentele grote vragers niet meegenomen. In 2022 wordt een nieuwe 
marktanalyse uitgevoerd waaruit de uitbreidingsvraag voor bedrijventerreinen kan worden bepaald. Deze is 
nog niet beschikbaar voor het opstellen van de begroting 2023. 
 
Actuele ontwikkelingen 



261 
 

De economische ontwikkelingen hebben zich sinds het onderzoek van Bureau Buiten zeer positief ontwikkeld. 
Op 1 april 2016 hadden de drie voormalige gemeenten nog 143.934 banen. De werkgelegenheid nam sindsdien 
met 17.756 banen toe. Hiermee heeft de gemeente Groningen per 1 april 2021 161.690 banen. In eerdere 
prognoses werd nog uitgegaan van een groei van 15.000 banen tot 2035 die mede waren gebaseerd op de 
werkgelegenheidsgegevens van 2016. Later onderzoek naar de economische ontwikkelpotenties van de 
ontwikkellocaties Stadshavens, Suikerzijde, Meerstad-Eemskanaalzone en Spoorkwartier door bureau Louter 
(2019) leverde een bijgestelde groeiprognoses van circa 23.500 banen tot 2035. De werkelijke banengroei lijkt 
ook dit scenario ruim voor 2035 te overtreffen. 
 
Aanbod bedrijventerreinen en kantoren/commercieel 
De werkgelegenheidsgroei zien we terug in het aanbod aan (bestaande) werklocaties. De leegstand per 1-1-
2021 in de bedrijfsruimte is gedaald naar 2,5%, de kantorenleegstand is per 1-1-2021 gedaald naar 4,5%. Door 
de transformaties van de afgelopen jaren en de aantrekkende markt zien wij met name een schaarste in de 
binnenstad en het Stationsgebied. Daar is de leegstand ver onder de frictieleegstand met in 2020 resp. 1,7% 
leegstaande kantoorruimte. 
 
Het beschikbare aanbod van nieuwe bedrijventerreinen loopt terug. In 2017 was er nog 113 hectare 
bedrijventerrein beschikbaar en per 1-1-2022 bedraagt het aanbod nog 70,4 hectare (zie tabel). Het aanbod is 
daarmee de afgelopen jaren met 43 hectare afgenomen door nieuwe economische ontwikkelingen en 
bijbehorende grondverkopen. Ontwikkelingen die niet meegenomen zijn in de marktanalyse van Bureau 
Buiten. 

 

Nog te realiseren gronduitgifte                         

Bouwgrond in exploitatie totaal  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-2037 

Bedrijventerreinen (in hectaren)                         

Eemspoort   1,3 0,7 0,7                   

Zernike 11,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,9 

Westpoort fase 1 45,8 5,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6 15,4 

Roodehaan 11,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9           

Haren - Nesciopark 0,6   0,2 0,2 0,2               

Subtotaal bedrijventerreinen 70,4 8,7 6,7 6,0 6,0 5,8 5,8 3,5 3,5 3,5 3,5 17,3 

 

Het beschikbare aanbod van nieuwe kantoren en commerciële locaties is met de toevoeging van stadshavens 
toegenomen tot circa 75.000 m2 bvo. 

 

Nog te realiseren gronduitgifte                         

Bouwgrond in exploitatie totaal  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-2037 

Kantoren / commercieel (in m2 bvo)                         

Europapark (kantoren) 66.800   7.500 9.800 9.800 9.800 4.100 7.100 7.100 3.000 3.000 5.600 

STADSHAVENS - commercieel, kantoren 2.163 144 144 216 216 144 144 144 144 216 216 433 

STADSHAVENS - commercieel, bedrijven 6.490 433 433 649 649 433 433 433 433 649 649 1.298 

Subtotaal kantoren / commercieel 75.453 577 8.077 10.665 10.665 10.377 4.677 7.677 7.677 3.865 3.865 7.331 

 
Vraag-aanbod analyse  
Op 8 december 2021 is de raad middels een collegebrief geïnformeerd over het “Meerjarenprogramma’s 
stadsontwikkeling 2022-2025’. Het meerjarenprogramma ruimtelijke economie maakt hier onderdeel van uit. 
In het meerjarenprogramma wordt melding gemaakt van hogere economische groei dan eerder verwacht. Op 
22 december 2021 heeft de raad het beleidskader voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties vastgesteld; de 
strategie werklocaties. Ook hierin wordt de snelle economische groei en de noodzaak tot uitbreiding van de 
voorraad benoemd. Een in 2022 uit te voeren marktanalyse bedrijventerreinen (door provincie Groningen) en 
kantoren (door de Regio Groningen-Assen, penvoerder gemeente Groningen) zal een nieuwe vraag-
aanbodanalyse opleveren die de basis moet leggen voor de programmering tot 2040. 
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Wij gaan op basis van de recente ontwikkelingen en prognoses in regioverband, die herbevestigd zijn in de 
update van het rapport van Bureau Buiten (2020), verkennen waar ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid. Deze 
prognoses laten zien dat we ons -ondanks de corona-pandemie- moeten voorbereiden op een grotere groei 
(ten opzichte van hoog scenario Bureau Buiten) en het bieden van ruimte voor het faciliteren van deze groei in 
de toekomst. Met name voor regulier mkb is meer vraag dan aanbod aan de oostkant van de stad. Een 
ruimtelijke verkenning rond Meerstad is in 2021 uitgevoerd: het ruimtelijk perspectief A7-corridor. Deze is 
door het college op 19 januari 2022 ter kennisname naar de raad verzonden. Dit zal als inspiratiedocument 
ingebracht worden in het participatieproces herijking masterplan Meerstad. Besluitvorming over de ‘Agenda 
voor de toekomst Meerstad’, inclusief voorkeurslocaties voor bedrijvenpark Meerstad is in september 2022 
aan de raad gestuurd. Mogelijke uitbreiding van Westpoort wordt met provincies Drenthe en Groningen en 
gemeenten Noordenveld en Westerkwartier afgestemd in het proces regionaal raamwerk Westpoort. 
 
Met nog 70,4 hectare bedrijventerreinen in voorraad begin 2022 en een gemiddeld uitgiftetempo van 6,7 
hectare per jaar (hoog scenario Bureau Buiten), exclusief bijzondere doelgroepen, zal er zonder uitbreiding van 
bovenstaande gebieden rond 2030 geen aanbod van bedrijventerreinen meer beschikbaar zijn. Het actuele 
aanbod voor regulier mkb is met 1,9 hectare bijna nihil. Het overige aanbod is voor ‘specials’: 
grootschalig/logistiek, hogere milieucategorieën en innovatieve bedrijvigheid van Campus Groningen. Dit 
benadrukt het belang van nieuwe uitbreidingslocaties voor bedrijvigheid in bovenstaande gebieden Meerstad 
en Westpoort.  
 
Als de prognoses van de hogere economische groei zich verder voortzet zal het tekort aan planaanbod steeds 
nijpender worden. We kijken hoe we versneld planaanbod kunnen verruimen op Westpoort fase 1c en 2 en dit 
(deels) ook toegankelijk te maken voor mkb. Met de buurgemeenten in de RGA stellen we regionaal 
bedrijventerreinbeleid op. Daarnaast kijken we als onderdeel van de uitvoeringsagenda strategie werklocaties 
naar de kansen voor verdichting op bestaande werklocaties en het programmeren van werk in de nieuwe 
woongebieden Stadshavens, Suikerzijde, Meerstad-Eemskanaalzone en het stationsgebied (hoofdstation 
Groningen). Wij zullen de voortgang van de grondverkopen goed blijven monitoren om de risico’s binnen de 
grondexploitaties beheersbaar te houden. 
 
Wonen  
In de gemeente Groningen is het prettig wonen, studeren, werken en recreëren. Deze unieke combinatie zorgt 
voor een aanzuigende werking. Steeds meer mensen willen in en rondom de stad Groningen wonen. Dit feit, 
naast de meer algemene (landelijke) druk op de woningmarkt, zorgt voor een gespannen situatie. Het is dan 
ook zaak om de komende jaren duizenden woningen bij te bouwen. Hierbij dient een fors aandeel beschikbaar 
te komen voor sociale huur en het middensegment (zowel koop als huur). De behoefte is het toevoegen van 
1.500 woningen per jaar. Vanwege de lage aantallen in de crisisjaren en de huidige oververhitte woningmarkt, 
zetten we in op 2.000 woningen per jaar. 
 
De basis voor onze opgave zijn de omgevingsvisie “Levende Ruimte” en de “Woonvisie, een thuis voor 
iedereen” vastgesteld. De belangrijkste opgave uit de woonvisie is het bouwen van voldoende en betaalbare 
woningen. Een deel van de woningbouw wordt ontwikkeld binnen de gemeentelijke grondexploitaties. 
Onderstaande grafiek geeft de prognose weer van kavelverkoop voor woningbouw in de gemeentelijke 
vastgestelde grondexploitaties inclusief Meerstad en Stadshavens. Het realiseren en het opleveren van 
woningen/appartementen vindt later plaats. Om tijdig nieuw en passend woonaanbod in plangebied Meerstad 
te kunnen realiseren is in 2022 gewerkt aan de een actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. Het 
resultaat van een uitgebreid participatietraject is vertaald in de Agenda voor de toekomst. Deze agenda is de 
basis om het vervolgproces voor Meerstad te starten zodat in 2025 verder kan worden gebouwd aan het 
plangebied Meerstad. 

 
Prognose kavelverkoop voor woningbouw 
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De in de vastgestelde grondexploitaties opgenomen woningbouw is onvoldoende om de opgave voor de 
komende jaren te realiseren. Naast de reeds in uitvoering zijnde vastgestelde grondexploitaties wordt daarom 
een aantal grote woningbouwplannen ontwikkeld zoals o.a. Stadshavens, De Suikerzijde, De Held III en de 
Reitdiepzone. Voor Stadshavens zijn stedenbouwkundige plannen ontworpen en is een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De start bouw van de eerste woningen wordt hier in 2024 verwacht. 
In De Suikerzijde werken we in stappen toe naar uitvoering en de bouw van onder meer circa 5.000 woningen. 
In 2021 zijn hiervoor belangrijke stappen gezet door vaststelling van de Structuurvisie en het bestemmingsplan 
deelgebied noord door de Raad. Er loopt een gerechtelijke procedure waardoor de uitvoering vertraging 
oploopt. Ondertussen wordt er gewerkt aan een gebiedsbegroting. Het is de bedoeling dat deze in november 
aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden. Nadat het gebied geschikt gemaakt is voor bouwen willen 
we in 2024 starten met de bouw van woningen.  
 
Voor de ontwikkeling van de gemeente zijn forse investeringen gedaan in het verwerven, 
planontwikkelingskosten en het bouw- en woonrijp maken van de gronden, zowel binnenstedelijk als ook in 
uitleggebieden. Daarnaast moeten extra kosten worden gemaakt om nieuwbouwlocaties optimaal in te passen 
in de bestaande stad. Denk hierbij aan kostbare investeringen in wegen, bruggen, tunnels, parken enzovoort. 
Dit maakt de financiële haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen een lastige en belangrijke opgave voor de 
komende jaren. Deels zijn hiervoor middelen vanuit het SIF beschikbaar, maar ook wordt een beroep gedaan 
op subsidiestromen zoals de woningbouwimpuls. Voor Stadshavens en De Suikerzijde ontvingen we hier de 
afgelopen jaren respectievelijk 18 miljoen euro en bijna 9 miljoen euro. Met de opgave uit het nieuwe 
regeerakkoord om minimaal 30% betaalbare woningen te realiseren en de opgave uit ons coalitieakkoord om 
2.500 betaalbare woningen extra te realiseren, gaan we ons inzetten om ook hiervoor aanvullende 
subsidiestromen vanuit de woningbouwimpuls te verkrijgen. 
 
In 2021 is in de grondexploitaties Ciboga en Haren-Stationsgebied en de gebiedsontwikkeling Meerstad grond 
uitgegeven voor in totaal 558 woningen. In 2023 wordt verwacht grond uit te geven voor in totaal circa 1.000 
woningen, waarvan de helft in de grondexploitatie Friesestraatweg 181. Daarna wordt jaarlijks grond 
uitgegeven voor gemiddeld circa 400 woningen, waarvan circa 260 in de gebiedsontwikkeling Meerstad. De 
terugval in beschikbare kavels moet vanaf 2024 worden opgevangen door de programmering van De 
Suikerzijde en De Held III. Aangezien dit nog geen vastgestelde gebiedsontwikkelingen zijn, komen die 
aantallen niet voor in bovenstaande grafiek met de prognose van kavelverkoop. 
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Meerjarenperspectief grondbedrijf 
Voorafgaand aan de begroting 2023 wordt het raadsvoorstel ‘Resultaten herzieningen grondexploitaties 2022’ 
besproken. In het voorstel wordt het resultaat van de herzieningen van de vastgestelde grondexploitaties 
bepaald. Het grondbedrijf bestaat uit meer dan de vastgestelde grondexploitaties. Er zijn en worden 
strategische aankopen verricht en grote gebiedsontwikkelingen worden door de gemeente ter hand genomen, 
zoals De Held III, Spoorzone Zuidzijde, Suikerzijde, Stadshavens. 
 
Om een doorzicht te geven voor de begroting 2023 wordt een financieel meerjarenbeeld gegeven van de 
vastgestelde grondexploitaties, de nog vast te stellen grondexploitaties en de strategische grondpositie en 
verwervingen. Een meerjarig perspectief geeft transparantie over de gehele grondportefeuille zodat het 
bestuur stevige handvatten heeft om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.  
 
Categorieën gronden grondbedrijf 
In de regelgeving van het BBV worden gronden in verschillende categorieën onderverdeeld. Deze categorieën 
hebben ieder een andere grondslag waarop ze worden gewaardeerd. De belangrijkste categorieën zijn: 

• Voorraad - Bouwgrond in exploitatie (BIE). Onder deze categorie vallen door de raad vastgestelde 
grondexploitaties. De boekwaarde op deze complexen per 1-1-2022 bedraagt afgerond 163 miljoen 
euro, met hiervoor getroffen verliesvoorzieningen ad 114 miljoen euro; 

• Materiële Vaste Activa (MVA) - nog te ontwikkelen gronden. Dit zijn de strategische grondposities 
en opstallen die aangekocht zijn voor nieuwe gebiedsontwikkelingen, bijvoorbeeld Suikerzijde, De 
Held III, Spoorzone Zuidzijde en Stadshavens. De boekwaarde per 1-1-2022 bedraagt afgerond 138 
miljoen euro, met hiervoor getroffen verliesvoorzieningen ad 42 miljoen euro. Een deel van het 
vastgoed is verworven door middel van de Grondbankverordening; 

• MVA - In erfpacht of anderszins uitgegeven gronden. De boekwaarde bedraagt afgerond 31 miljoen 
euro; 

• MVA- Verhuurde kavels. De boekwaarde bedraagt afgerond 8 miljoen euro, met hiervoor getroffen 
verliesvoorzieningen ad 1 miljoen euro; 

• IMVA – voorbereidingskredieten. Dit zijn in- en externe plankosten of beheermaatregelen voor het 
strategisch bezit van het grondbedrijf, waarbij verwacht wordt dat er binnen vijf jaar een 
grondexploitatie opgesteld wordt. De boekwaarde bedraagt afgerond 6 miljoen euro. 

 
De totale boekwaarde van het grondbedrijf bedraagt afgerond 345 miljoen euro. Hiertegenover zijn al 
middelen beschikbaar gesteld door het treffen van voorzieningen, voor in totaal afgerond 157 miljoen euro. De 
netto boekwaarde bedraagt (boekwaarde minus voorziening) afgerond 188 miljoen euro. Dit zijn investeringen 
die terugverdiend moeten worden met toekomstige grondopbrengsten (en bijdragen). In onderstaande grafiek 
worden de categorieën gronden weergegeven naar hoogte totaal netto boekwaarde. Uit onderstaande grafiek 
blijkt dat de categorie Nog te ontwikkelen gronden de hoogste netto boekwaarde heeft. In deze categorie is 
behoorlijk geïnvesteerd (onder andere in grondpositie), deze investeringen moeten door middel van de 
gebiedsontwikkelingen terugverdiend worden. De Suikerzijde heeft met een boekwaarde van afgerond 43 
miljoen het grootste aandeel in dit complex (45%). Volgens de BBV richtlijnen (warme gronden) is het, op basis 
van een taxatie, niet nodig om voor de Suikerzijde een verliesvoorziening te treffen. Op het moment van 
opmaak van de begroting 2023 werd gewerkt aan de voorbereiding van de vaststelling van de gebiedsbegroting 
De Suikerzijde. Bij vaststelling van die begroting wordt de boekwaarde van De Suikerzijde in exploitatie 
genomen ten behoeve van De Suikerzijde BV. 
 
Percentage boekwaarde naar categorie gronden 
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Bouwgrond in Exploitatie, de vastgestelde grondexploitaties 
De herziene grondexploitaties 2022 zijn voor de begroting 2023 geactualiseerd. Hiervoor zijn de boekwaarde 
per 1 januari 2022 als uitgangspunt genomen en zijn recente ontwikkelingen herijkt. In onderstaand tabel 
worden de verwachte resultaten per grondexploitatie weergegeven op Eindwaarde (EW) en op Contante 
Waarde (CW) (*1). De raad heeft de afgelopen decennia middelen in de vorm van verliesvoorzieningen 
beschikbaar gesteld voor verwachte tekorten in gebiedsontwikkelingen. Bij actualisaties en herzieningen van 
de grondexploitaties worden de reeds getroffen voorzieningen getoetst aan de herijkte resultaten van de 
grondexploitaties. Verliesvoorzieningen worden getroffen op het resultaat op contante waarde (*2).  
 
Het saldo aan verliesvoorzieningen per 1 januari 2022 bedroeg 113,76 miljoen euro. De benodigde 
verliesvoorzieningen na herzieningen van de grondexploitaties bedragen 112,49 miljoen euro (*3). Het verschil 
tussen de beschikbare en benodigde verliesvoorzieningen is 1,27 miljoen euro. Dit verschil kan verwerkt 
worden in de resultaten over 2022 of, indien in 2022 na verwerking een nadeel resteert, worden gedekt uit de 
bestemmingsreserve Grondzaken. 
 
*1) De Eindwaardeberekening is het exploitatieresultaat op het tijdstip dat de exploitatie wordt afgesloten. In 
deze berekening zijn alle kosten en opbrengsten (inclusief rente, opbrengsten- en kostenstijging) naar de 
einddatum doorberekend en dan gesaldeerd.  
*2) De contante waarde berekening geeft inzicht in de prestatie van projecten ten opzichte van elkaar, 
berekende saldi kunnen worden vergeleken. Projecten hebben een verschillende einddata. Voor de contante 
waarde wordt de eindwaarde teruggerekend naar heden. Een bedrag op het prijspeil van heden dat, onder 
invloed van rente, zal groeien naar het bedrag op eindwaarde. De effecten van kosten- en opbrengstenstijging 
zijn hierin verrekend.  
*3) Vanwege de inmiddels gestegen rente zullen bij de jaarrekening 2022 naar verwachting hogere rentekosten 
in de grondexploitaties geboekt worden dan waar bij de herziening rekening mee werd gehouden. Ook de jaren 
na 2022 zal de rente hoger zijn dan eerder werd verwacht. Het effect van dit renteverschil op de hoogte van de 
verliesvoorziening is berekend op totaal 1,95 miljoen euro. Dit bedrag is extracomptabel toegevoegd aan de 
berekening van de benodigde verliesvoorziening, waardoor deze uitkomt op 112,49 miljoen euro. 

 

Grex in exploitatie 
Verwacht resultaat Herziening 2022 tbv 

begroting 2023 
Mutatie op verliesvoorziening 

Bedragen x miljoen euro Eindwaarde Eindjaar 
Contante 

waarde 

Beschikbare 

voorziening    1-

1-2022 

Benodigde 

voorziening 

Herziening 2022  

Mutatie op 

voorziening 

Volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing             
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7000180 Ciboga -28,1 2030 -23,5 26,4                            23,5  -2,9 

7000230 Oosterhamrikzone -28,2 2036 -21,0 20,1                            21,0  0,9 

7000660 Reitdiepzone, Friesestraatweg 137A 0,1 2023 0,1       

7000660 Reitdiepzone, Friesestraatweg 181 -1,0 2024 -0,9 0,9                               0,9  0,1 

7000670 Reitdiep fase 3&4 -0,3 2032 -0,3 0,0                               0,3  0,3 

7003860 Haren, Stationsgebied 0,9 2024 0,8       

7003930 Theda Mansholtlocatie 0,5 2024 0,5       

7109450 Alo locatie -7,1 2025 -6,5 6,4                               6,5  0,1 

Economie en werkgelegenheid             

7000040 Eemspoort 0,0 2024 0,0       

7000100 Zernike 2,5 2033 2,0       

7000130 Westpoort fase I 1,8 2037 1,3 4,0   -4,0 

7000140 Roodehaan -1,8 2028 -1,6 1,6                               1,6  0,0 

Kantoren gemengd             

7000220 Europapark -40,7 2034 -31,5 29,3                            31,5  2,2 

7000300 Grote Mark -24,2 2022 -25,1 25,1                            25,1  0,0 

7003850 Haren Nesciopark -0,2 2026 -0,2 0,1                               0,2  0,1 

Verhoging rente             

Extracomptabel berekend                                       2,0  2,0 

Totaal     -105,7 113,8 112,5 -1,3 

 
Cashflow verloop 
In een grondexploitatie gaan de kosten voor de opbrengsten uit. Eerst worden er investeringen gedaan in 
verwerving, planvorming en bouw- en woonrijpmaken, daarna komen bij verkoop de grondopbrengsten. Dit 
heeft een risico, immers de gemaakte kosten moeten in de nabije (onzekere) toekomst terugverdiend worden. 
In spreektaal wordt dit vaak een badkuipmodel genoemd, omdat de vorm van de cashflow op een badkuip lijkt. 
Hoe dieper de badkuip hoe hoger het risico. Tegenover deze risico’s staan de getroffen voorzieningen en 
benodigde weerstandsvermogen. De herziene grondexploitaties voor de begroting 2023 zijn geconsolideerd tot 
één model. Onderstaand tabel geeft hier de cashflow van weer. 
 
De totale boekwaarde (het geïnvesteerd vermogen) van de vastgestelde grondexploitaties bedraagt per 1 
januari 2022 afgerond 161 miljoen euro (zie ontwikkeling lijn “cumulatief”). Een aantal grondexploitaties 
hebben nog een relatief korte looptijd. Anderen, zoals Europapark, Oosterhamrikzone en Westpoort, hebben 
nog een lange looptijd waarin de grondopbrengsten gegenereerd moeten worden. Een belangrijk deel van de 
boekwaarde kan de komende jaren niet goedgemaakt worden met grondopbrengsten. Voor deze 
verliesgevende grondexploitaties worden na de herzieningen verliesvoorzieningen getroffen van ad. 114 
miljoen euro. Er is een klein aantal grondexploitaties met een winstverwachting (voor ongeveer 5 miljoen 
euro). Deze winsten worden volgens de voorgeschreven Percentage of Completion methode (PoC), jaarlijks 
berekend. 
 
Cashflow herziene grondexploitaties 
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MVA- nog te ontwikkelen gronden 
De nog vast te stellen grondexploitaties 
Zoals reeds gesteld staat de gemeente voor een forse opgave voor wonen en werken. Om deze in te vullen 
wordt aan verschillende gebiedsontwikkelingen gewerkt. In onderstaande tabel staan de grondexploitaties 
waarvan verwacht wordt dat deze in de komende jaren aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. 

 

Nog vast te stellen grondexploitaties Verwacht in exploitatie 

  jaar 

Volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing   

De Suikerzijde (*4) 2022 

De Held III pm 

Nelflocatie 2023 

Gemengd   

Haren - Raadshuisplein 2023 

Stationsgebied Zuid 2023 

Versterkingsopgave   

Ten Post - Nije Buurt (*5) 2022 

Ter Boer - Hart van Ten Boer (*6) 2022 

 
Voor het meerjarenbeeld zijn van de belangrijkste ontwikkelingen indicatieve grondexploitaties opgesteld. 
Deze grondexploitaties hebben geen status en zullen wijzigen. Richting vaststelling van de separate plannen 
worden deze plannen verder uitgewerkt. 
 
*4) De gebiedsbegroting van De Suikerzijde wordt in de raadsvergadering van 9 november samen met de 
begroting en de herzieningen ter besluitvorming aan de raad aangeboden. 
*5) De grondexploitatie Nije Buurt is in 2022 onlangs door de raad vastgesteld en wordt daarom niet 
meegenomen in de herzieningenronde 2022. 
*6) De grondexploitatie Hart van Ten Boer is in 2022 onlangs door de raad vastgesteld en wordt daarom niet 
meegenomen in de herzieningenronde 2022. 
 
De conceptresultaten laten zien dat de nieuwe grondexploitaties niet allemaal sluitend gepresenteerd kunnen 
worden aan de gemeenteraad. Wel lijken deze tekorten gedekt te kunnen worden uit de voorzieningen die 
getroffen zijn voor de afwaardering van het vastgoed dat ingebracht zal worden in de grondexploitaties of door 
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bijdragen vanuit het SIF en subsidies. Pas bij vaststelling door de raad gaan deze gebiedsontwikkelingen in 
exploitatie. 

 
De concept grondexploitaties zijn geconsolideerd en in onderstaand grafiek wordt de cashflow weergegeven. 
Hierin is de Suikerzijde niet meegenomen omdat deze onder een BV ontwikkeld zal worden. 
 
Verwacht wordt dat met name in 2022/2023 de gebiedsontwikkelingen ter vaststelling worden aangeboden 
aan de raad. In de komende jaren worden forse investeringen verwacht in de aanleg van openbare ruimte en 
hoofdontsluiting (bovenwijkse voorzieningen). Voor de Suikerzijde zijn hiervoor middelen beschikbaar vanuit 
het SIF. 
 
Cashflow nog vast te stellen grondexploitaties 

 
 

Strategische eigendommen en verwervingen 
Een belangrijk deel van deze strategische eigendommen, met een boekwaarde van ongeveer 90 miljoen, zal 
binnen enkele jaren vanuit de materiële vaste activa ingebracht worden in de vast te stellen grondexploitaties 
(De Held III, Stationsgebied, Suikerzijde, Stadshavens etc.) of in bovenwijkse voorzieningen. Naast het 
inbrengen in grondexploitaties wordt het overig bezit om strategische redenen in eigendom gehouden, maar 
ook gedeeltelijk afgestoten. Om de ruimtelijke doelstellingen van de gemeente te kunnen realiseren wordt ook 
de komende jaren situationeel grondbeleid ingezet. Ook nu met de onzekerheid in de markt is het van belang 
om anticyclisch te investeren. Het grondbedrijf wordt daarbij niet alleen ingezet voor woningbouw en 
bedrijventerreinen, maar ook steeds meer voor de energietransitie en als instrument om ingewikkelde 
vastgoedontwikkelingen op gang te brengen.  
 
Grondbank 
In de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte' wordt een groot aantal opgaven benoemd. Hiervoor is het nodig om 
vastgoed te verwerven om tot realisatie van deze doelen te komen. Met de grondbankverordening is het 
college bevoegd om strategische verwervingen te realiseren, uiteraard met rapportageplicht aan de 
gemeenteraad, zo nodig achteraf. Hierbij geldt dat de grondbank een plafond (een kredietruimte) kent van 
netto 60 miljoen euro. Momenteel bedraagt de boekwaarde van vastgoed in de grondbank 58,5 miljoen euro, 
hiertegenover is een verliesvoorziening getroffen van 25,9 miljoen euro. De netto boekwaarde bedraagt 32,6 
miljoen euro per 1 januari 2022. Er resteert derhalve circa 27,4 miljoen euro kredietruimte binnen de 
grondbank.  
 
Zoals hiervoor reeds vermeld wordt een aantal ontwikkelingen de komende jaren in exploitatie genomen. Ook 
zullen het aantal toekomstige strategische aankopen aanzienlijk zijn. Verwervingen waarvan verwacht wordt 
dat deze binnenkort kunnen worden overgeheveld zijn bijvoorbeeld de Held III, Stationsgebied en de Grote 
Markt. Geschat wordt dat daarmee de kredietruimte van de Grondbank met circa 9 miljoen wordt vergroot. 
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Structureel budget exploitatielasten en afwaardering strategische eigendommen  
Voor de komende jaren is een inschatting gemaakt van het benodigde budget voor de exploitatielasten en 
afwaardering van de huidige en verwachte toekomstige eigendomspositie. De benodigde ruimte voor 
uitvoering van het situationeel grondbeleid is afhankelijk van de mate waarin het bestuur door middel van 
eigendom sturend wil zijn bij gebiedsontwikkelingen. Deze sturing en grip is vooral van belang bij 
ontwikkelingen die niet zonder meer door de markt opgepakt worden. Maar ook wanneer het bestuur de 
voortgang van ontwikkelingen wil bevorderen. Vastgoedpartijen hebben namelijk niet altijd belang bij een 
snelle ontwikkeling van hun locaties. Soms is wachten financieel interessanter en komen ontwikkelingen niet 
op gang. Dit gaat ten koste van huisvesting van inwoners en bevordering van de werkgelegenheid, maar ook de 
energietransitie kan hierdoor vertraging oplopen. Een actief grondbeleid kan deze beleidsdoelen 
ondersteunen. 
 
Sinds 2020 wordt jaarlijks 2,5 miljoen euro voor het tekort op de exploitatie van strategische eigendommen en 
nieuwe verwervingen gedekt via een structurele reserveonttrekking. Voor de begroting 2023 en verder zijn de 
exploitatielasten van het strategisch bezit nader beschouwd en is een raming gemaakt voor het 
meerjarenperspectief inclusief nieuwe verwervingen. De exploitatielasten van de huidige strategische 
eigendommen die reeds binnen het grondbedrijf zijn geregistreerd zijn structureel van aard. Momenteel 
bedragen deze lasten circa 0,65 miljoen euro per jaar.  
 
Op basis van de inventarisatie van toekomstige ontwikkelzones is een indicatie gemaakt van de potentiële 
verwervingen door de gemeente. Gemiddeld genomen wordt verwacht bij de uitvoering van het vastgestelde 
situationele grondbeleid zo’n 1,5 - 2,0 miljoen euro per jaar nodig te hebben, voor het afwaarderen van 
aankopen en de uitzetting van exploitatielasten. Dit bedrag zal van jaar tot jaar fluctueren afhankelijk van de 
kansen in de markt en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Om invulling te kunnen blijven geven aan het 
situationele grondbeleid en daadkrachtige handelingssnelheid is het, naast de grondbankverordening, nodig 
financiële middelen beschikbaar te hebben. Tezamen met de lasten van het huidige bezit blijft daarmee het 
jaarlijks benodigd budget rond de 2,5 miljoen euro.  
 
Onderstaande grafiek geeft een beeld van de ontwikkeling van de lasten van het strategisch bezit van de 
gemeente uitgaande van deels afstoten en het doen van nieuwe verwervingen. In de grafiek is zichtbaar dat de 
exploitatielasten van het huidige bezit langzaam zullen dalen als gevolg van inbreng in nieuwe 
grondexploitaties en verkoop. Daarnaast nemen door aankoop van nieuw strategisch vastgoed de 
exploitatielasten jaarlijks toe. Ook is er ruimte nodig voor de afwaardering op de gerealiseerde aankopen. De 
geleidelijke stijging van de verliesvoorzieningen wordt veroorzaakt door nieuwe strategische verwervingen. 
Voor de MPG is een inventarisatie gemaakt van potentiële strategische verwervingen. 
 
Ontwikkeling lasten strategisch bezit 
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Kredieten Grondbedrijf 
Voorafgaand aan de begroting 2023 wordt het raadsvoorstel ‘Resultaten herzieningen grondexploitaties 2022’ 
besproken. Hierin wordt het resultaat van de herzieningen van de vastgestelde grondexploitaties bepaald, en 
worden de kredieten herzien. Voor de uitvoering van deze grondexploitaties is een verlaging van de kredieten 
met totaal 9,28 miljoen euro becijferd. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door het afsluiten van de 
deelexploitatie Kempkensberg in 2021. 
 
Voor het strategisch bezit van het grondbedrijf is het noodzakelijk om enkele voorbereidingskredieten vast te 
stellen. Het gaat dan om in- en externe plankosten, maar soms ook om beheermaatregelen. In bepaalde 
omstandigheden is het namelijk bijvoorbeeld niet meer verantwoord om het verworven vastgoed in stand te 
houden. In die gevallen zal tot sloop overgegaan worden. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk eens per jaar 
nieuwe kredieten vast te stellen voor deze werkzaamheden. Deze nieuwe en gewijzigde kredieten worden 
voorafgaand aan de begroting 2023 met het raadsvoorstel ‘Resultaten herzieningen grondexploitaties 2022’ in 
de raad geagendeerd. Er is een ophoging van de voorbereidingskredieten met totaal 2,05 miljoen euro 
benodigd. 
 

Grondprijsbeleid 
Bij de vaststelling van de Nota Grondprijzenbeleid 2019-2022 op 29 oktober 2019, is aangegeven dat er in 2021 
een tussentijdse afweging over eventuele aanpassingen zou plaatsvinden. Sinds 2019 zien we door met name 
de grotere vraag naar woningen en bedrijfslocaties, een forse stijging van de marktwaarde van dergelijk 
vastgoed. Tegelijkertijd zien we in de nieuwbouw ook een forse stijging van de materiaalkosten, bouwkosten 
en aanneemsommen. Daarnaast leggen ambities en regelgeving een extra druk op de stichtingskosten. Per 
saldo is de ruimte om de grondprijzen te verhogen beperkt. Gezien de bijzondere marktsituatie is met name in 
de woningbouw steeds vaker maatwerk nodig om tot grondprijsafspraken te komen. 
 
Voorafgaand aan de begroting 2023 wordt het raadsvoorstel ‘Resultaten herzieningen grondexploitaties 2022’ 
besproken. Hierbij wordt het door het college vastgestelde ‘Grondprijzenoverzicht 2023’ ter kennisgeving aan 
de raad aangeboden. De in dit grondprijzenoverzicht genoemde grondprijzen per 1-1-2023 zullen als 
uitgangspunten voor de gesprekken met marktpartijen worden gehanteerd. Er is vaak sprake van vanaf-prijzen, 
om daarmee in relatie tot grondexploitaties ook greep te houden op de minimale opbrengsten en om 
anderzijds in te kunnen spelen op marktontwikkelingen. 
 

Resultaten grondexploitaties en reserve grondzaken 
Beschikbare weerstandsvermogen in relatie tot benodigd weerstandsvermogen/risico’s 
Inleiding 
Bij het exploiteren van (bouw)grond gaan niet alleen grote bedragen om, maar er zijn ook risico’s aan 
verbonden. Zeker gelet op de lange looptijden, de soms relatief hoge boekwaarden, geprognosticeerde 
omzetten en hoge nog te maken kosten en opbrengsten moet rekening gehouden worden met een reëel 
bedrijfsrisico. Risico’s zijn om deze reden min of meer inherent aan projecten en grondexploitaties. De wijze 
waarop we met risico’s omgaan is vastgelegd in de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 
2020 (raadsbesluit 22 april 2020). Het college heeft de parameters voor het weerstandsvermogen (WSV), als 
onderdeel van de uitgangspunten parameters herzieningen grondexploitaties 2022, op 14 juni 2022 tegelijk 
met de Voorjaarsbrief 2022 vastgesteld. Conform Kadernota Weerstandsvermogen zijn de parameters ter 
kennisgeving aan de raad aangeboden. 
 
Door snel veranderende macro economische omstandigheden ontstond de noodzaak tijdens het 
herzieningenproces om bij de parameters rentestijging en kostenstijging af te wijken van de door het college 
vastgestelde parameters. Gekozen is om de parameters voor het herzien van de grondexploitaties ongewijzigd 
te laten. De berekeningen van de herziene grondexploitaties waren op dat moment al uitgevoerd. Wel is er bij 
de grondexploitaties een bedrag van 1,95 miljoen euro extracomptabel toegevoegd aan de berekening van de 
benodigde verliesvoorziening voor de herziene grondexploitaties. Vanwege de inmiddels gestegen rente zullen 
bij de jaarrekening 2022 naar verwachting hogere rentekosten in de grondexploitaties geboekt worden dan 
waar bij de herziening rekening mee werd gehouden. Ook de jaren na 2022 zal de rente hoger zijn dan eerder 
werd verwacht. Het effect van dit renteverschil op de hoogte van de verliesvoorziening is berekend op totaal 
1,95 miljoen euro. 
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Daarnaast is er bij twee parameters voor het weerstandsvermogen afgeweken van de door het college 
vastgestelde parameters: 

• De parameter rentestijging is vastgesteld op 0,5%. Dat was gebaseerd op een langdurig gestaag dalende 
rente, waarbij geen schommelingen op langere termijn zijn voorzien. In korte tijd ziet de wereld er nu 
anders uit, de kapitaalmarkten zijn in beweging en de rente op staatsobligaties is in korte tijd fors 
gestegen. Die stijgende rente zal ook invloed hebben op het grondbedrijf. Daarom vinden we een 
rentestijging van 2% passend bij de huidige markt. Voor een deel is dit in de verliesvoorziening van de 
herziene grondexploitaties verwerkt, het restant verwachten we met 2% rentestijging in het 
weerstandsvermogen te kunnen opvangen. 

• De parameter kostenstijging is van 1% naar 2% gegaan. De inflatie vanwege hoge energieprijzen en 
materiaaltekorten leidt tot stijgende bouwkosten. Voor een deel zijn die in de verliesvoorziening van de 
herziene grondexploitaties verwerkt, het restant verwachten we met 2% kostenstijging in het 
weerstandsvermogen te kunnen opvangen. 

 
Beschikbaar weerstandsvermogen 
Om risico’s te kunnen opvangen is het van belang dat de gemeente over een buffer beschikt van voldoende 
omvang. Deze buffer bestaat uit het beschikbare gemeentelijke weerstandsvermogen. In de paragraaf 3 
“Weerstandsvermogen en risicobeheersing” wordt uitgebreid ingegaan op deze materie.  
 
Benodigd weerstandsvermogen 
Hieronder volgt het weerstandsvermogen voor de komende jaren. 

 

Benodigd weerstandsvermogen (x € 1 miljoen) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.     Vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties 16,1 15,7 14,2 13,6 13,1 12,0 

2.     Nog vast te stellen gemeentelijke grondexploitaties 15,1 14,6 14,3 13,7 8,9 8,8 

3.     Grondexploitaties die in aparte rechtsvormen       

3a. Meerstad - - - - - - 

3b. Meerstad Noord 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 

3c. Stadshavens - - - - - - 

3d. Suikerzijde - - - - - - 

4.     Strategisch bezit 7,6 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1 

  64,8 64,3 62,7 61,5 56,2 55,1 

 
Nadere toelichting 
Het benodigde WSV voor grondexploitaties bestaat uit de volgende onderdelen: 

 
1. Vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties 

Met behulp van de risicoboxenmethode is het benodigde weerstandsvermogen voor deze grondexploitaties 
bepaald. Hier komt voor de jaarschijf 2023 een benodigd WSV van 16,1 miljoen euro uit; 

2. Nog vast te stellen gemeentelijke grondexploitaties 
Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal gebiedsontwikkelingen. Naar verwachting worden deze 
gebiedsontwikkelingen met een vast te stellen grondexploitatie vanaf begin volgend jaar aan de raad 
voorgelegd. Het betreft een aantal kleinere gebiedsontwikkelingen die veelal met de versterkingsopgave te 
maken hebben. Daarnaast verwachten we ook de grondexploitaties voor de ontwikkeling van het 
Stationsgebied binnenkort te openen. Ook hier is met behulp van de risicoboxenmethode het benodigde 
weerstandsvermogen bepaald; 

3. Grondexploitaties die in aparte rechtsvormen zijn/worden ondergebracht 
De gemeente Groningen heeft de gebiedsontwikkeling Meerstad ondergebracht in een BV. Recent zijn ook 
Stadshavens en De Suikerzijde ondergebracht in een BV. Uitgangspunt bij gebiedsontwikkelingen die in 
aparte rechtsvormen zijn ondergebracht is dat de risico’s binnen de beschikbare middelen voor de 
betreffende gebiedsontwikkeling kunnen worden opgevangen. Daarmee hoeft er in beginsel dus geen 
weerstandsvermogen bij de gemeente te worden aangehouden. Voor Stadshavens BV zijn de risico’s door 
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een extern bureau beoordeeld. De conclusie was dat de mix van buffers binnen Stadshavens voldoende is 
om de in beeld gebrachte risico’s op te vangen. In november 2022 wordt de gebiedsbegroting van De 
Suikerzijde ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Ook hier is het beeld na toetsing dat er in de ramingen 
van de gebiedsbegroting tezamen met het gevormde eigen vermogen van de BV voldoende buffer is om de 
nu geïdentificeerde risico's op te vangen. We zien nu dan ook geen aanleiding om alsnog een risicobuffer 
voor Stadshavens en De Suikerzijde in het gemeentelijk weerstandsvermogen op te nemen. Bij vaststelling 
door de raad kunnen we definitief bepalen in hoeverre en op welke wijze deze uitgangspunten kunnen 
worden gerealiseerd. Mocht dan toch blijken dat we eventueel een beroep op het gemeentelijk 
weerstandsvermogen moeten doen, zullen we de raad daarover zo spoedig mogelijk informeren; 

3a. Meerstad Noord 
Op dit deelgebied zit een aanzienlijke opbrengsttaakstelling. Dit is een opbrengst boven op de agrarische 
waarde van de grond. Dit risico werd altijd al met het gemeentelijke weerstandsvermogen afgedekt. Op dit 
moment wordt gewerkt aan de uitwerking van plannen voor een zonnepark. Insteek is dat Meerstad als 
eigenaar van de grond een opbrengst ontvangt voor tijdelijk gebruik.  

  
In het verleden kwam het risico voort uit de opbrengsttaakstelling terwijl er geen programma onder dit 
deelgebied lag. Met het uitwerken van de plannen voor een zonnepark wordt er weliswaar aan een nieuw 
programma gewerkt, maar wordt het risico dat deze grondopbrengst niet geheel gerealiseerd gaat worden 
hoger ingeschat. Dit heeft een tweetal hoofdoorzaken: 

• De grondopbrengst Meerstad Noord wordt nu voorzien in de periode 2040-2043. In 2043 wordt de 
grondexploitatie afgesloten. Er wordt geen waarde toegerekend aan uitgifte van gronden na 2043. Hoe 
verder in de tijd een opbrengst ligt, hoe groter de onzekerheid en hoe hoger het risico is. Concreet 
betekent dit dat voor de uitgifte van de grond na 2040 vanuit het voorzichtigheidsbeginsel het 
risicoprofiel sterk toeneemt. Het is nu nog echt onduidelijk hoe en wanneer deze grondopbrengsten 
kunnen worden gerealiseerd; 

• Het risico op de langere exploitatieperiode gekoppeld aan de relatieve hoge boekwaarde van dit 
deelplan, betekent ook een (berekening volgens risicoboxenmethode) verhoging van het risicoprofiel 
van deze grondexploitatie. 

 
De opbrengst vanuit bijvoorbeeld woningbouw kan door het tijdelijk gebruik voor een zonnepark pas later 
in de tijd gerealiseerd worden (na 2040) waardoor de onzekerheid groter wordt. Er is op dit moment nog 
geen businesscase opgesteld waarbij de financiële effecten voor Meerstad en de gemeente totaal in beeld 
zijn gebracht.   
 
In de grondexploitatie komt het risico Meerstad Noord uit op 26,1 miljoen. Dit risico dekken we in 
tegenstelling tot de rest van Meerstad wel met gemeentelijk weerstandsvermogen af omdat het 
risicoprofiel van Meerstad dit extra risico op voorhand niet kan opnemen. Voor de totale grondexploitatie 
van Meerstad geldt dat we binnenkort uw raad separaat gaan informeren over de nieuwe ambities en op 
welke manier we deze nieuwe ambities zo kunnen inpassen dat de economische uitvoerbaarheid blijvend 
kan worden aangetoond. Daarbij zullen we zowel kijken naar de investeringskant, de programmeringskant, 
de faseringen alsook naar de mogelijkheden dat andere partijen/overheden bijdragen aan de plannen. 

 
4. Strategisch bezit 

Het weerstandsvermogen voor het strategisch bezit is bepaald met behulp van de risicoboxenmethode. 
Voor de jaarschijf 2023 is een weerstandsvermogen van 7,6 miljoen euro nodig om de risico's te kunnen 
opvangen. 

 
Samenvatting 
De inschatting is dat het benodigde weerstandsvermogen zich in de jaren 2023-2028 vrij stabiel beweegt in een 
bandbreedte tussen de 55,1 en 64,8 miljoen euro. Het benodigd weerstandsvermogen voor grondexploitaties 
is een onderdeel van het totale benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Groningen. De uitkomst op 
dit onderdeel moet dan dus ook altijd worden bezien in relatie tot de overige risico’s die de gemeente loopt. 
 
Reserve Grondzaken 
Bij de behandeling van de begroting 2021 heeft de raad de bestemmingsreserve grondzaken ingesteld. Een 
belangrijke eigenschap van de activiteiten binnen het grondbedrijf is de marktgevoeligheid (fluctuaties). Ook 
het feit dat iedere situatie en project weer anders is vraagt om maatwerk. Bij het grondbedrijf is geen, zoals bij 
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vele andere gemeentelijke activiteiten, sprake van stabiele lasten en baten over de jaren. Het ene jaar kan 
volop geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld verwervingen of de aanleg van infrastructuur, terwijl het volgende 
jaar er vooral grondopbrengsten gegenereerd worden. De jaarresultaten schommelen daardoor aanzienlijk en 
zijn daarnaast ook conjunctuurgevoelig. Het verevenen van voor- en nadelen, maar ook veel of minder 
investeren in verschillende jaren (strategische aankopen) binnen het grondbedrijf is dan ook van groot belang. 
Met een meerjarenperspectief, waarbij de voordelen van het ene jaar de nadelen in het andere jaar kunnen 
opvangen, kan beter sturing worden gegeven aan de benodigde middelen op langere termijn. De Reserve 
Grondzaken blijft meetellen voor het weerstandsvermogen en heeft derhalve hier geen invloed op. 

 
De algemene reserve wordt daarmee minder beïnvloed door de fluctuaties van het grondbedrijf, wat een 
rustiger beeld geeft. Daarmee wordt ook bereikt dat transparant is welke algemene middelen daadwerkelijk 
beschikbaar zijn. Uiteraard blijft wel overeind dat er geen ‘hek om het grondbedrijf’ komt. In alle 
omstandigheden blijft de raad bevoegd om keuzes te maken en de beschikbare reserve op alternatieve wijze in 
te zetten. Na vaststelling van de jaarrekening 2021 door de gemeenteraad is de stand van de reserve 
grondzaken 11,37 miljoen euro per 1 januari 2022. 

 

Voortgang grondexploitaties en belangrijkste ontwikkelingen 2023 
Hieronder volgt voor de financieel belangrijkste vastgestelde en nog vast te stellen grondexploitaties een 
beschrijving van de voortgang en de verwachte belangrijkste ontwikkelingen voor het jaar 2023.  
 
Vastgestelde grondexploitaties 
Eemspoort 
Eemspoort is een bedrijventerrein die de gemeente in ontwikkeling heeft voor de vestiging van gemengde 
bedrijvigheid. Het bedrijventerrein ligt in het Zuidoosten van de gemeente Groningen. Het bedrijventerrein is 
nagenoeg bouw- en woonrijp gemaakt. 
 
Het afgelopen jaar is er voor Eemspoort veel belangstelling en verlopen de verkopen voorspoedig. Er is 2,5 
hectare verkocht en er zijn voor de resterende 1,3 hectare diverse gesprekken gaande. De verwachting is dat 
de resterende kavels in 2 jaar zullen worden verkocht. Met de verkopen wordt ook het woonrijp maken 
opgepakt, wat voornamelijk bestaat uit het realiseren van de inritten en de trottoirs. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd, naargelang een verkoop van een kavel heeft plaats gevonden. 
 
Zernike 
Binnen het Akkoord van Groningen 2.0 is de ontwikkeling van Zernike Campus Groningen een belangrijke 
opgave. We willen Zernike verder uitbouwen tot een toplocatie waar kennisinstellingen en bedrijfsleven stevig 
met elkaar verbonden zijn. De onderlinge samenwerking is succesvol gebleken voor de ontwikkeling van zowel 
het bedrijventerrein, de werkgelegenheid als de ontwikkeling van de onderwijsinstellingen. 
 
De verkopen op Zernike Campus verlopen in 2022 naar verwachting. Ook voor de resterende 11 hectare blijft 
er voldoende belangstelling. Met de verkopen wordt tevens het woonrijp maken opgepakt, wat voornamelijk 
bestaat uit het realiseren van de inritten en de trottoirs. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd, naargelang 
een verkoop van een kavel heeft plaats gevonden. 
 
Westpoort - fase 1 
Sinds twee jaar is de interesse voor Westpoort (fase 1) sterk toegenomen en zijn er veel kavels in optie of 
reservering genomen. Het betreffen vooral bedrijven in de distributiesector en e-commerce, conform het 
oorspronkelijk beoogde profiel van Westpoort. Daarnaast is er ook meer interesse vanuit MKB-bedrijven 
waarvoor geen plek meer is aan de oostkant van de stad. Begin 2022 is er één kavel van 3,7 hectare verkocht 
aan een distributiebedrijf. Verder hebben we nu circa 12 hectare in optie en reservering. Binnen de 
grondexploitatie begroten we voor de rest van 2022 hiervan ca. 1,5 hectare te verkopen.  
 
De grote interesse versnelt het in verkoop en ontwikkeling brengen van fase 1C, het deel rondom de 
grondberging van Cosun, tot aan de Roderwolderdijk. Het oorspronkelijke inrichtingsplan uit 2008 is 
gedeeltelijk herzien en is verwerkt in deze herziening van de grondexploitatie. Dit heeft de volgende 
wijzigingen tot gevolg: 
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• We herverkavelen de kavels rondom de Newcastleweg. Als gevolg van de hoogspanningsleiding 
bleken de kavels onvoldoende verkoopbaar. We gaan de kavels ontsluiten vanaf de Cardiffweg en 
Birminghamweg en de Newcastleweg vervalt. We richten het water anders in, zodat er beter 
verkoopbare kavels komen, met goede representatie aan de A7. 

• Er komt een stevige groenzone langs de Birminghamweg en Manchesterweg. 

• De nog niet aangelegde Coventryweg wordt oost-west aangelegd in plaats van noord-zuid. Op die 
wijze hoeven we niet te wachten op aankoop van het Cosun-terrein en kunnen we kleinschaliger 
verkavelen. Op deze wijze is er meer ruimte voor mkb-bedrijven.  

• Er komt een stevige en brede groenzone langs de Roderwolderdijk. De beoogde woon-werkkavels 
vervallen. Voorgaande komt tegemoet aan de wensen van bewoners van de Roderwolderdijk en is 
voor ons ook ruimtelijk beter inpasbaar. Woon-werkkavels waren hier bovendien milieutechnisch 
lastig inpasbaar. 

 
Tevens beogen we  de twee recyclingbedrijven aan de Roderwolderdijk (langs het Hoendiep) aan te kopen en 
in te richten conform bestemmingsplan. Dat betekent dat we de groenzone langs het Hoendiep willen 
doortrekken. We zijn nog in onderhandeling met betrokken bedrijven en er is nog niets zeker. Met de 
eventuele aankoop van beide bedrijven willen we de overlast van deze bedrijven op de omgeving oplossen.  
In de grondexploitatie hebben we het nieuwe grondprijzenbeleid verwerkt in de herziening. Dat betekent dat 
we uitgaan van hogere prijzen en dit heeft een groot positief effect op de grondexploitatie.  
 
Gelet op de thans grote onzekerheid in de (wereld)economie en mogelijke recessie houden we in de 
grondexploitatie nog een aanzienlijke mate van voorzichtigheid aan. Opties en reserveringen zijn geen garantie 
voor verkoop. Ook hebben we te maken met netcongestie waardoor stroom niet altijd op tijd is gegarandeerd. 
We hebben daarom de looptijd van de grondexploitatie niet aangepast. Wel hebben we het verkooptempo wat 
aangepast, in die zin dat deze voor de komende vijf jaar wat hoger wordt aangehouden dan voorheen.  
 
Afhankelijk van daadwerkelijke verkopen zullen we bij een volgende herziening de uitgangspunten en 
parameters opnieuw tegen het licht houden.  
 
Roodehaan 
Roodehaan is een bedrijventerrein, bestemd voor milieu gerelateerde en gemengde activiteiten. Het 
bedrijventerrein ligt in het Zuidoosten van de gemeente Groningen. Het bedrijventerrein is nagenoeg bouw- en 
woonrijp gemaakt. 
 
Het afgelopen jaar is de belangstelling voor Roodehaan toegenomen en verlopen de verkopen voorspoedig. In 
totaal is er het afgelopen jaar 1,5 hectare verkocht en is er voor de resterende 11 hectare veel belangstelling, 
getuige het feit dat er op 7 van de resterende 12 kavels sprake is van een reservering. Voor de civieltechnische 
ontwikkelingen zijn de grote infrastructurele werken afgerond. Slechts een aantal hydrologisch gerelateerde 
aanpassingen (kavel ophoging, water berging en afvoer) en de aanleg van trottoirs en inritten resteert in het 
woonrijp maken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd, naargelang een verkoop van een kavel heeft plaats 
gevonden. In het kader van de energie/duurzaamheidsdoelstellingen is Roodehaan een locatie die in 
onderzoek is voor de plaatsing van Windturbines. De uitkomsten van dit onderzoek en de gesprekken met de 
omgeving worden naar verwachting dit jaar afgerond. 
 
Ciboga (Ebbingekwartier) 
Medio 2022 worden de appartementen in blok 7 opgeleverd, in het laatste te bebouwen blok op de 
parkeergarage Boterdiep. Aansluitend zal de omgeving woonrijp worden gemaakt. De ontwikkelingen op de 
het dek van de parkeergarage zijn dan voltooid. 
 
Voor de ontwikkeling van blok 10A, gelegen tussen de Borgmanschool en de Kunstwerf, zijn gesprekken met 
mede-grondeigenaar Nijestee gaande. Ontwikkeling van dit blok zal hier vanwege een huurcontract van 
Nijestee met de RUG niet voor medio 2024 plaatsvinden.  
Het binnenterrein van de Kunstwerf zal rond de bouwvak worden opgeleverd. 
 
Op het Bodenterrein wordt momenteel gebouwd aan een studentenflat met 270 kamers. De oplevering zal in 
het vierde kwartaal plaatsvinden, waarna de directe omgeving woonrijp kan worden gemaakt. Het gebouw 
wordt in februari 2023 in gebruik genomen.  
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De tijdelijke studentenhuisvesting aan de Vrydemalaan op de deellocatie Bodenterrein functioneert naar 
tevredenheid. Het Bodenterrein zal op middellange termijn (circa 2026 en verder) transformeren tot een 
definitieve invulling. Er is momenteel een mix voorzien van grondgebonden woningen en appartementen, al 
dan niet hier en daar gecombineerd met (non-)commerciële functies. 
 
Voor de Oosterhamrikkade geldt dat er momenteel, samen met de ontwikkelaar, verder wordt gewerkt aan het 
stedenbouwkundig plan voor de invulling ervan. Aan de hand van het huidig stedenbouwkundig plan op 
hoofdlijnen zijn we inmiddels met de ontwikkelaar al wel tot overeenstemming gekomen over de grondprijs. 
Naar verwachting zal medio dit jaar duidelijkheid zijn over dit stedenbouwkundig plan en voor de invulling van 
de Oosterhamrikkade, waarna de planontwikkeling kan worden gestart. 
 
Europapark 
Voor de ontwikkeling van de P2 locatie is via een partnerselectie een ontwikkelpartner geselecteerd. In het 3e 
kwartaal 2022 start de gemeente samen met de ontwikkelpartner de haalbaarheidsfase van de partnerselectie. 
Hierin wordt gezamenlijk onderzocht of er een haalbaar plan voor P2 is te realiseren. De naastgelegen kavel, 
bedoeld voor sociale woningbouw, wordt naar verwachting eind 2022 of 2023 verkocht. 
 
Oosterhamrikzone 
Het gebied wordt ontwikkeld op basis van de Aanpak Oosterhamrikzone en de Samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) tussen gemeente en Nijestee. De Grondexploitatie Oosterhamrikzone vormt het (financieel) vertrekpunt 
voor de herstructurering van de ontwikkelgebieden. 
 
In december 2021 is de mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze mobiliteitsvisie voorziet onder andere in een nieuwe 
(multimodale) oeververbinding over het Van Starkenborghkanaal in het verlengde van de Vinkenstraat en 
nieuwe routes voor het verkeer door het gebied. Met de herziening 2022 zijn de uitgangspunten van 
ruimtegebruik, woonprogramma en uitgiftetempo van de grondexploitatie aangepast naar dit nieuwe scenario. 
De looptijd van de grondexploitatie is hierdoor verlengd t/m 2036. De koplocaties kunnen pas ontwikkeld 
worden als is gestart met de realisatie van de nieuwe oeververbinding. In 2022 en 2023 wordt verder gegaan 
met de planuitwerking van de zuidzijde van deelgebied F waarbij wordt bekeken of Toentje ingepast kan 
worden. 
 
De realisatie van het gebouw ‘Karaat’ aan de Oosterhamrikkade 119 is ver gevorderd en deze zal dit najaar 
worden opgeleverd. Daarnaast is de omgevingsvergunning van het plan ‘Talent’ aan Oosterhamrikkade 115-
117 verstrekt. Hiertegen is beroep ingediend. Volgens planning zal dit najaar begonnen worden met de 
realisatie. Binnen de voorkeursvariant voor de nieuwe oeververbinding, zoals vastgelegd in de mobiliteitsvisie, 
worden de overige deelgebieden verder uitgewerkt. Hiervoor worden bestaande uitgangspunten en het 
woonprogramma voor de koplocaties geactualiseerd. Er wordt bekeken of deelgebied C tijdelijk ingevuld kan 
worden met flexwoningen. 
 
Grote Markt 
De bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde zal naar verwachting in 2022 worden slotgecalculeerd. 
 
Reitdiepzone (zoals grondexploitatie Friesestraatweg 137A en grondexploitatie Friesestraatweg 181) 
De Reitdiepzone is een gebiedsontwikkeling waarin ongeveer 2.600 woningen worden gerealiseerd de 
komende jaren. Inmiddels zijn twee deelprojecten gerealiseerd, de Ommelanden (Brivec) met 123 
grondgebonden huurwoningen en de Woldringlocatie met 435 huurappartementen, die primair bedoeld zijn 
voor jongerenhuisvesting. De gemeente heeft met de ontwikkelstrategie in 2017 ervoor gekozen om een 
faciliterend grondbeleid toe te passen op het gebied. Dat betekent dat slechts die kavels die al in eigendom 
waren van de gemeente worden ontwikkeld middels een grondexploitatie en dat de overige locaties worden 
gefaciliteerd met een bestemmingsplan en anterieure overeenkomst.  
 
In 2020 is het bestemmingsplan de Friesestraatweg 139, plan Crossroads, bouw 292 (huur, koop en sociale 
huur) woningen, definitief vastgesteld. De bouw is begin 2021 gestart en verloopt voorspoedig. 
 
Het bestemmingsplan voor de Friesestraatweg 181, plan Portland, bouw van 488 studentenwoningen en 72 
sociale huurwoningen, is eind 2021 vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld door bewoners van de 
Voermanhaven. Deze Raad van State procedure loopt nog. 
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Het bestemmingsplan Friesestraatweg 231 is begin 2021 vastgesteld. De bouw van de Friesestraatweg 231, The 
Yard (voorheen Dykstaete), bouw van 160 huurwoningen, is eind 2021 gestart.  
 
De overeenkomst voor de Friesestraatweg 175 wordt binnenkort getekend en dan kan de procedure 
voorontwerp bestemmingsplan Friesestraatweg 175 weer voortgezet worden. 
 
Om ook de openbare ruimte toekomstbestendig te maken is onderscheid gemaakt tussen de Friesestraatweg 
en de Reitdiepzijde. De Friesestraatweg wordt door de gemeente aangepakt en de kosten hiervan worden 
deels verhaald op de marktpartijen. De herinrichting van de Friesestraatweg is eind 2021 gestart vanaf de 
Pleiadenbrug tot aan de Ommelanden, daarna volgt het deel van de Ommelanden t/m de Alfa garage. 
 
Ontwikkelaars zijn zelfverantwoordelijk voor de inrichting van de dijk en kade van hun perceel. Er worden 
afspraken gemaakt om een strook van 15 meter terug te leveren aan de gemeente zodat hier een mooi 
verblijfsgebied ontstaat waarvoor de gemeente het beheer organiseert. 
 
Vanwege de bouw van meer dan 2.000 woningen in de Reitdiepzone is er in 2019 een MER/Structuurvisie 
procedure van start gegaan. Begin 2020 heeft de daaraan voorafgaande startnotitie ‘Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau’ ter inzage gelegen. In 2021 is de Ontwerp Structuurvisie door het college vrijgegeven voor 
publicatie. Hier zijn een aantal zienswijzen op gekomen en in april 2022 is de Structuurvisie ter vaststelling 
aangeboden aan het college en de raad. De raad heeft deze in juli 2022 vastgesteld. 
 
We zijn met stedenbouwkundig bureau SAB en de ontwikkelaars voor het deel Friesestraatweg 185 – 201 
(locaties Bouwselect, Vluchtelingenwerk, Borent, Baxbier) in overleg over het maken van één 
stedenbouwkundig plan voor deze locaties. Daarna kan er één bestemmingsplan worden gemaakt en kunnen 
de plannen van de deellocaties verder uitgewerkt worden. 
 
Voor de Friesestraat 137A is de koopovereenkomst met Frisoplan in november 2021 ontbonden. Er wordt in 
2022 onderzocht hoe deze locatie ingevuld kan worden. 
 
Reitdiep fase 3&4 
Het project Reitdiep fase 3-4 bestaat uit een gebiedsontwikkeling met circa 300 woningen en een kleinschalig 
bedrijventerrein. In 2021 zijn de laatste projectmatig ontwikkelde woningen opgeleverd en ook de laatste 
particuliere kavels zijn inmiddels bebouwd. Naar verwachting zullen in het 3e kwartaal van 2022 zowel fase 3 
als fase 4 woonrijp worden opgeleverd. 
  
Het kleinschalige bedrijventerrein ligt aan de zuidkant van het plangebied nabij de verkeersontsluiting van de 
woonwijk en de P&R. In 2019 opende het onbemande benzinestation naast de P&R. In 2021 is het 
gezondheidscentrum op het naburige kavel in gebruik genomen. Ook het autogaragebedrijf er tegenover is 
inmiddels in bedrijf. Voor het laatste kavel wordt hard gewerkt aan de plannen voor een autowasstraat. Naar 
verwachting kan eind dit jaar met de bouw worden gestart en zal oplevering in 2023 plaatsvinden. Daarmee is 
ook het bedrijventerrein volledig ingevuld.  
  
De verwerving van de Groene Enclave heeft ook dit jaar nog niet plaats kunnen vinden. Ondanks gesprekken 
met de eigenaren van de grond zal verwerving naar verwachting ook in 2022 niet slagen. De tijdelijke 
schoollocatie aan de Joeswerd 20-22 is verhuurd tot en met 2030. Na teruglevering aan de gemeente kan deze 
locatie worden uitgegeven voor woningbouw.  
 
Haren Nesciopark 
Alle woonkavels zijn verkocht. Eind 2022 / begin 2023 start het woonrijpmaken van het gebied. Er zijn nog 
enkele bedrijfskavels beschikbaar.  
 
Haren, Stationsgebied 
De sociale huurwoningen aan de oostkant van het station zijn vrijwel gereed. De onderhandelingen over de 
Stationsresidence kavel zijn in volle gang. De voormalige apotheek is gesloopt om de verkoop van de vrije 
kavels mogelijk te maken. Momenteel wordt onderzocht wat de ontwikkelmogelijkheden van de voormalige 
apotheeklocatie zijn. 
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Theda Mansholtlocatie 
In de tweede helft van 2022 zal het bouwrijp worden gestart en ook worden afgerond. In 2023 zullen de 3 
kavels in de verkoop gaan, er wordt verwacht dat deze kavels zeer snel verkocht zullen worden door de grote 
belangstelling die er is. In 2024 wordt er verwacht het plangebied woonrijp te maken. 
 
Alo-locatie 
In juni 2020 zijn de ruimtelijke kaders en de bijbehorende grondexploitatie voor de ALO-locatie vastgesteld 
door de gemeenteraad. Begin 2021 is de ontwikkeling gegund aan NWPO met hun winnende plan ‘Holt’. 
NWPO werkte dit plan het afgelopen jaar nader uit. Het voorontwerp bestemmingsplan is inmiddels in 
procedure gebracht. Daarna zal de realisatie van het plan ‘Holt’ starten. 
 
Nog vast te stellen grondexploitaties / gebiedsontwikkelingen 
 
De Held III 
Begin 2019 is de Woondeal Groningen gesloten tussen de gemeente Groningen en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij is geconstateerd dat Groningen een grote druk op de 
woningmarkt kent en de bouwproductie zal moeten vergroten om te voldoen aan de toenemende vraag naar 
woningen. In de woondeal is afgesproken dat onder meer wordt gekeken naar mogelijkheden om de 
woningbouw te versnellen in De Held III. Een groot deel van de woningbouwbehoefte wordt de komende jaren 
gerealiseerd in stedelijke woonmilieus. Echter blijft er ook een constante vraag naar groen stedelijk wonen op 
uitleglocaties zoals De Held III. 
 
Gezamenlijk met de andere grondeigenaren in het plangebied zijn stedenbouwkundige verkenningen 
uitgevoerd voor De Held III. Dit heeft in december 2021 geleid tot een concreet aanbod, onder welke 
voorwaarden het gebied tot ontwikkeling kan worden gebracht. Wij streven ernaar om nog in 2022 
duidelijkheid te krijgen over de positie van de grondeigenaren om gezamenlijk te komen tot een 
stedebouwkundig hoofdkader. Voor een locatie, grenzend aan de wijk Gravenburg, worden momenteel 
plannen uitgewerkt voor de tijdelijke huisvestiging van Oekraïners. 
 
De Suikerzijde 
Vanaf 2018 is in een integraal proces de planvorming voor De Suikerzijde gestart, met vanaf 2020 de 
planologische procedures voor De Suikerzijde. Het gaat om een Structuurvisie voor het hele plangebied en een 
bestemmingsplan voor het eerste deelgebied (deelgebied Noord). Voor beide documenten is ook een 
milieueffectrapportage opgesteld (MER). In juni 2021 zijn de Structuurvisie De Suikerzijde en het 
bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied noord door de Raad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is 
één beroep en een voorlopige voorziening bij de Raad van State ingediend. We zijn nog in afwachting van een 
zitting bij de Raad van State over het beroep. Het verzoek voorlopige voorziening is door de Raad van State 
afgewezen. Provincie Groningen heeft in 2021 een ontheffing Wnb verleend voor planontwikkeling De 
Suikerzijde deelgebied noord. Tegen deze ontheffing is in mei 2022 beroep ingediend en een voorlopige 
voorziening aangevraagd. De voorlopige voorziening is half juli 2022 door de rechtbank Groningen toegekend, 
met als gevolg dat de werkzaamheden die de ontheffing Wnb raken, op dit moment zijn geschorst.  
 
De basis voor het bestemmingsplan ligt in het stedenbouwkundig plan voor deelgebied Noord. In het 
stedenbouwkundig plan zijn uitgangspunten, visie en het stedenbouwkundig raamwerk vastgelegd. In 
deelgebied Noord ontstaat een woon-werk milieu dat aanvullend is op het bestaande aanbod van de stad. Een 
plan dat binnen de hoofdstructuur stevig is en kwaliteit uitstraalt en tegelijk flexibel genoeg is om toekomstige 
veranderingen en opgaven soepel op te kunnen nemen. Het stedenbouwkundig plan is ook de basis voor de 
uitvoeringsplannen. 
 
Afhankelijk van de voortgang in de procedures kan het project in uitvoering genomen worden. Het grondwerk 
is (technisch) voorbereid. De eerste fase van de uitvoering bestaat vooral uit grondwerk en zetting van de 
grond zodat de fysieke basislaag onder het plan op orde komt, te beginnen in de oostelijke helft van het 
plangebied. Doel is de uitvoering van het grondwerk te starten zodra de procedurele belemmeringen er niet 
meer zijn. Nadat het grondwerk klaar is en de grond “gezet” is, kan het gebied bouwrijp gemaakt worden 
waarbij de onder- en bovengrondse infrastructuur aangelegd wordt.  
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Nadat het gebied geschikt gemaakt is voor bouwen willen we in 2024 starten met de bouw van woningen.  
Samen met de corporaties Nijestee en Patrimonium werken we met de geselecteerde gebiedsontwikkelaar 
DURA Vermeer aan de planvorming van de eerste vier bouwvelden in deelgebied Noord. Op dit moment 
voeren de partijen gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uit naar de bouw van ca. 700 woningen, waarvan ca. 
300 woningen in het segment sociale huur en middenhuur. 
 
De financiële kaders worden vastgelegd in de gebiedsbegroting voor het totale gebied. Deze wordt november 
2022 aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. In de gebiedsbegroting worden de belangrijkste 
kostensoorten en opbrengsten nader toegelicht. Ook worden de conclusies van de second opinion op de 
gebiedsbegroting behandeld. De uitvoering van de gebiedsbegroting wordt neergelegd bij De Suikerzijde bv.  
 
Stationsgebied Zuid 
De opgave voor de zuidzijde van het Stationsgebied is een gemengd stedelijk gebied te creëren die recht doet 
aan de centrale ligging, afstand tot de binnenstad, de potentie van de locatie en de kwaliteiten van de 
omliggende stadswijken. Het Stationsgebied is de verbindende schakel tussen de binnenstad en de 
Rivierenbuurt en de werklocatie Martini Trade Park. Bovendien moet de zuidzijde een aantrekkelijke station 
entree worden, met een hoog stedelijk milieu en sterke mix aan functies. Daarbij wordt binnen het plangebied 
ook ruimte gereserveerd voor het Muziekcentrum. De ruimtelijke, programmatische en technische afstemming 
geeft een extra dimensie aan de opgave. 
 
In 2022 is gewerkt aan het uitwerken van de visie opdat naar verwachting begin 2023 het concept 
stedenbouwkundig plan kan worden opgeleverd inclusief een vertaling van de financiële haalbaarheid er van 
uitgaande dat de planvorming voor het Muziekcentrum hierbij ook tijdig kan aanhaken. Parallel aan dit proces 
worden alvast de eerste bouwstenen verzameld voor het opstellen van het omgevingsplan om de planning 
daarmee zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Waarna gestart kan worden met het omgevingsplan. Het 
informatiepaviljoen zal waarschijnlijk begin 2023 worden geopend als onderdeel van placemaking van het 
gebied. 
 
 

Paragraaf 8: Lokale heffingen 
Deze paragraaf gaat over de lokale belastingen en heffingen. Aan de orde komen het beleid ten aanzien van de 

lokale heffingen, de geraamde inkomsten, de kostendekkendheid van de tarieven, het kwijtscheldingsbeleid 

dat we hanteren en de lastendruk voor de burger. 

 

Lokale heffingen betreffen zowel publiek- als de privaatrechtelijke heffingen. De publiekrechtelijke heffingen 

worden onderscheiden naar belastingen en rechten: 

• Belastingen: de opbrengsten van belastingen komen toe aan de algemene middelen en kunnen vrij 

worden besteed. Dit zijn onder meer de onroerende-zaakbelasting (OZB) en de logiesbelasting. Het 

criterium kostendekkendheid is hier niet aan de orde; 

• Rechten: een recht is een vergoeding voor een concrete prestatie door de gemeente geleverd. De 

opbrengst van de rechten is niet vrij besteedbaar: de opbrengsten moeten aangewend worden voor 

de gerelateerde prestaties. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges 

burgerzaken. Hier geldt een wettelijke norm van maximaal 100% kostendekkendheid. 

De privaatrechtelijke heffingen hebben betrekking op tarieven voor economische activiteiten die verricht 

worden in het algemeen belang. 

 

In de jaarlijkse Tarievennota wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de gemiddelde jaarlijkse 

woonlasten. De woonlasten zijn een optelling van de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een 

gemiddeld (meerpersoons) huishouden.  

 

Op grond van de Financiële verordening gemeente Groningen 2019 moet om de vier jaar een 

tarievenonderzoek plaatsvinden en wordt de kostendekkendheid van de publiek- en privaatrechtelijke tarieven 
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doorgelicht en aan de gemeenteraad gerapporteerd.  Het laatste tarievenonderzoek heeft plaatsgevonden in 

2020 en is uitgevoerd op de begroting 2021. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de tarieven 

rechtmatig zijn. Er worden geen kostenposten toegerekend die niet toegerekend mogen worden en de 

wettelijke norm van honderd procent kostendekking wordt niet overschreden. De kostentoedeling is 

inzichtelijk, herleidbaar en wordt integraal voor de gehele gemeente toegepast. 

 

Beleid lokale heffingen 
Beleid publiekrechtelijke heffingen 

Hieronder geven we een beknopte uiteenzetting van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de 

publiekrechtelijke tarieven.  

 

Onroerende-zaakbelasting 

De onroerende-zaakbelasting is de belangrijkste gemeentelijke belasting, niet alleen qua omvang, maar ook 

omdat de opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus naar eigen inzicht besteed kan worden. De 

belangrijkste functie is het genereren van inkomsten voor de algemene middelen. De hoogte van een aanslag is 

afhankelijk van de waarde van een pand en van de door de raad vastgestelde tarieven. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen de heffing voor eigenaren van woningen, eigenaren van niet-woningen en gebruikers van niet-

woningen. De waarde van de woningen en bedrijven wordt ieder jaar opnieuw bepaald.  

 

Afvalstoffenheffing  

De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing, omdat de opbrengst niet naar de algemene middelen vloeit, 

maar dient ter dekking van de kosten van afvalinzameling en -verwerking. Het uitgangspunt is dat deze kosten 

inclusief de kosten van kwijtscheldingen volledig gedekt worden uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing. In 

het  tariefsysteem wordt onderscheid gemaakt naar drie categorieën, namelijk eenpersoonshuishoudens, 

tweepersoonshuishoudens, en huishoudens van drie personen of meer. 

 

Rioolheffing 

De kosten voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel worden door een heffing verhaald. 

Gemeenten hebben naast de zorgplicht voor stedelijk afvalwater en hemelwater ook de zorgplicht voor 

grondwater. De opbrengst van de rioolheffing, met als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, is geoormerkt. 

De belangrijkste functie is dus het genereren van inkomsten om de voorziening mogelijk te maken. De 

rioolheffing wordt geheven van  de eigenaar (aansluitrecht).  

 

Bouwleges 

Bouwleges worden geheven om de kosten van het proces van bouwvergunningverlening te dekken. De 

belangrijkste functie is dus het genereren van inkomsten om de voorziening mogelijk te maken. De hoogte van 

de bouwleges wordt bepaald door de bouwkosten (aanneemsom exclusief BTW) en het tarief.    

 

Parkeergelden publiekrechtelijk deel 

Het publiekrechtelijk deel wordt ook wel parkeerbelasting genoemd en daaronder vallen de tarieven voor het 

parkeren bij parkeermeters en parkeerautomaten, de boetes voor het rood staan bij parkeermeters en 

parkeerautomaten, de kosten van het (gratis) fiets parkeren en de tarieven voor parkeervergunningen. Voor de 

publiekrechtelijke parkeergelden (parkeerbelasting) is de doelstelling van regulering expliciet in de wet 

vastgelegd. In de tariefstelling mag onderscheid gemaakt worden naar parkeerduur (kort/lang), het moment 

waarop wordt geparkeerd (dag/avond/weekend), het gebied waar wordt geparkeerd en het type vergunning. 

In Groningen maken we gebruik van de toegestane differentiatiemogelijkheden. We sturen zowel met tarieven, 

de duur van parkeren als met de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. 

 

Kwijtscheldingsbeleid 
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Met het hanteren van een kwijtscheldingsregeling geeft de gemeente een deel van zijn burgers de 

mogelijkheid om voor een lager tarief in aanmerking te komen. De ruimte om een eigen gemeentelijk 

kwijtscheldingsbeleid te voeren is beperkt. De criteria waaraan kwijtscheldingsverzoeken getoetst worden, zijn 

op rijksniveau vastgesteld. Wel mogen gemeenten zelf bepalen van welke belastingen zij kwijtschelding 

verlenen en welk deel van de belastingaanslag of heffing zij kwijtschelden. Dit houdt in dat kwijtschelding 

wordt verleend van: 

• Afvalstoffenheffing. Mensen die twee jaar of langer op het sociale minimum zitten, krijgen 

volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De andere kwijtscheldingsgerechtigden 

krijgen 57% van de aanslag kwijtgescholden; 

• Leges gehandicaptenparkeerplaats en -kaart en huwelijksleges (volledig).  

 

Baten en kruissubsidiëring publiekrechtelijke leges  

In de Legesverordening zijn heel veel verschillende diensten van een tarief voorzien. Voorbeelden zijn 

paspoorten, rijbewijzen, huwelijksvoltrekkingen, omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en 

drank- en horecavergunningen. De diensten waarvoor leges worden geheven zijn in de Legesverordening 

onderverdeeld in drie clusters van samenhangende diensten:  

• Titel 1 Algemene dienstverlening;  

• Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning/Wabo;  

• Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn.  

 

Onder titel 1 vallen met name de legestarieven voor diensten van Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen en 

huwelijksvoltrekkingen). 

Onder titel 2 vallen de legestarieven voor diensten die verleend worden onder de noemer 

‘omgevingsvergunning’ (voorheen bouwvergunning). 

Onder titel 3 vallen de legestarieven voor diensten die uitsluitend verleend worden aan ondernemers zoals de 

alcoholvergunning, de evenementenvergunning en de vergunning voor seksbedrijven.  

 

Binnen titel 1 is kruissubsidiëring toegestaan. Zo mag bijvoorbeeld het tarief voor huwelijksvoltrekkingen meer 

dan kostendekkend worden vastgesteld ter compensatie van een niet kostendekkend tarief voor paspoorten.  

Ook binnen titel 2 is kruissubsidiëring toegestaan. Bij de invoering van de omgevingsvergunning in 2010 was 

het weliswaar de wens van de wetgever dat alleen binnen de omgevingsvergunning kruissubsidiëring zou 

worden toegepast en niet met dienstverlening daarbuiten. Maar inmiddels heeft de rechter geoordeeld dat 

kruissubsidiëring tussen titel 1 en titel 2 niet verboden is. Niet kostendekkende tarieven voor de diensten die 

vallen onder titel 1 mogen dus gecompenseerd worden door meer dan kostendekkende tarieven voor de 

omgevingsvergunning.  

Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn is binnen titel 3 kruissubsidiëring niet toegestaan. Voor elk van de 

tarieven van titel 3 geldt de norm van maximaal 100% kostendekking. Indien er een wettelijk maximumtarief 

geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit in de paragraaf lokale heffingen 

aangegeven. Ook indien de raad niet uitgaat van het uitgangspunt ''volledige kostendekking'' is dit aangegeven 

(criterium kostendekkendheid: beperkt). 

 

Beleid privaatrechtelijke heffingen 

Hieronder geven we een beknopte uiteenzetting van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de 

privaatrechtelijke tarieven.  

 

Privaatrechtelijke tarieven 

In Groningen maken we onderscheid tussen algemene tarieven die vooraf zijn bepaald en voor iedere afnemer 

gelden en commerciële tarieven. Bij de laatste opereert de gemeente als marktpartij in een concurrerende 

omgeving. Medio 2014 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Op grond van deze wet moeten we 
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voor onze producten en diensten de integrale kostprijs in rekening brengen. Daarnaast heeft de gemeente voor 

een aantal producten zelf een beleid voor kostendekkendheid. 

 

Parkeergelden privaatrechtelijk 

Onder het privaatrechtelijk deel vallen de tarieven voor parkeergarages en buurtstallingen. Het uitgangspunt is 

dat het in totaal (samen met het publiekrechtelijk deel) kostendekkend is. 

 

Berekening lokale heffingen 

Voor het berekenen van de kostendekkendheid en hoogte van de lokale heffingen, maken wij gebruik van een 

kostenverdeelstaat. In deze kostenverdeelstaat rekenen wij directe lasten en baten, indirecte lasten en baten 

en de algemene interne dienstverleningskosten toe aan de verschillende lokale heffingen.  

 

Toerekening primaire lasten 

De centrale activiteiten van een heffing staan op een taakveld. Riolering en Afval zijn voorbeelden van 

taakvelden waarvan de kosten toe te rekenen zijn aan respectievelijk de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. 

De taakvelden vormen de kern van de directe lasten van de kosten-onderbouwing. Daarnaast moet de vraag 

beantwoord worden of er op andere taakvelden lasten staan die te maken hebben met de uitvoering van de 

taak waarvoor de heffing in rekening gebracht wordt. Is dat het geval dan moet worden bepaald in welke mate 

die lasten toerekenbaar zijn. 

Enkel voor de publiekrechtelijke leges geldt dat de lasten die geen enkel verband hebben met een dienst 

waarvoor een tarief in rekening wordt gebracht, niet verhaalbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van:  

• beleidsvoorbereiding;  

• inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures;  

• handhaving, toezicht en controle (behoudens de eerste controle).  

 

Toerekening overhead 

Alle kosten voor overhead staan apart begroot op taakveld 0.4. Een deel van de overhead mag als opslag op de 

directe lasten meegenomen worden in de tarieven. De overhead wordt niet doorbelast aan de taakvelden waar 

de directe lasten op staan. Dit betekent dat het niet mogelijk is om uit de taakvelden alle aan de tarieven toe te 

rekenen kosten af te leiden. De overhead moet buiten de begroting om aan de tarieven worden toegerekend. 

In de Financiële verordening gemeente Groningen 2019 is de methodiek voor de toerekening van overhead 

opgenomen.  

 

Toerekening algemene interne dienstverleningskosten 

Binnen de kaders van wet- en regelgeving rekenen we de algemene toerekenbare overhead, zoals kosten van 

het shared service center, aan de lokale heffingen toe. Dit noemen we algemene interne 

dienstverleningskosten, afgekort AID. De verdeling van de AID vindt plaats op basis van de formatie per heffing.  

 

De AID is ten opzichte van de begroting van 2022 met 4,3 miljoen euro gestegen waardoor in 2023 het totale 

bedrag aan algemene interne dienstverleningskosten uitkomt op 72,5 miljoen euro. De netto verhoging is het 

resultaat van diverse mutaties binnen de overhead waaronder de loon- en prijscompensatie. 

 

Opbrengstontwikkeling lokale heffingen 
In de begroting geven we jaarlijks een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen, te weten de 

belangrijkste belastingen, rechten en heffingen (leges). Het tarief van iedere lokale heffing wordt in het najaar 

door middel van een apart raadsvoorstel vastgesteld. 

 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de in de begroting opgenomen opbrengsten voor de 

belastingen van de Gemeente Groningen.  



282 
 

 

Opbrengsten belastingen     Toename van 

(bedragen in euro's)  begroting 2022   begroting 2023   2022 naar 2023  

Onroerende zaakbelasting (OZB) 97.940.928 105.587.418 7.646.490 

Roerende zaakbelasting (RZB) 132.000 137.000 5.000 

Logiesbelasting 2.274.273 2.474.273 200.000 

Precariobelasting 1.198.843 1.350.000 151.157 

Parkeerbelasting 14.513.007 15.536.567 1.023.560 

 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de in de begroting opgenomen opbrengsten voor de rechten 

en heffingen van de Gemeente Groningen.  

 

Opbrengstenrechten en heffingen     Toename van 

(bedragen in euro's) begroting 2022   begroting 2023   2022 naar 2023  

Afvalstoffenheffing 36.699.733 38.382.492 1.682.759 

Marktgelden  931.262 863.000 -68.262 

Rioolheffing 18.508.754 20.516.916 2.008.162 

Begrafenisrechten 1.792.487 1.844.097 51.610 

Leges Burgerzaken 2.040.250 2.110.500 70.250 

Leges Bouwactiviteiten 14.440.338 15.929.110 1.488.772 

Leges Huisvestingswet 135.698 140.367 4.669 

Instemmingsbesluit Telecommunicatie- 
verordening en Graafverordening 624.000 624.000 

0 

Leges Drank & Horeca 140.953 173.475 32.522 

Leges Prostitutie 20.051 20.269 218 

Havengelden 171.269 200.000 28.731 

Parkeergelden (privaatrechtelijk) 9.867.781 10.335.619 467.838 

 

Belastingen 
Hieronder geven wij een toelichting op de ontwikkeling van de diverse belastingen van de Gemeente 

Groningen. 

 

Onroerende zaakbelasting 

De opbrengst van de OZB stijgt in 2023 van 97,94 miljoen euro naar 105,59 miljoen euro, een toename 7,65 

miljoen euro. Deze toename is het gevolg van een tariefverhoging van 5,9 miljoen euro en een toename van 

het bouwvolume van 1,75 miljoen euro. Door het CPB is in augustus 2022 een raming gepubliceerd met een 

geactualiseerde loon- en prijsontwikkeling voor de periode 2021 tot en met 2023. Daarin zien we dat de prijzen 

aanmerkelijk forser stijgen dan was geraamd in het voorjaar (CEP). Dit nadeel van 6,6 miljoen euro vanaf 2023 

zal worden gedekt uit de algemene dekkingsbronnen. Gedeeltelijk wordt dit nadeel opgevangen door de 

tariefverhoging van de OZB. Dit betekent een verhoging van 1,3 miljoen euro OZB vanaf 2023 bovenop de 

reguliere tariefverhoging van 4,6 miljoen euro, waardoor de totale tariefverhoging op 5,9 miljoen euro uitkomt.  

 

Roerende zaakbelasting 

De opbrengst roerende zaakbelasting stijgt met 5 duizend euro als gevolg van het jaarlijks indexeren van het 

tarief.  

 

Logiesbelasting  

De raming van de opbrengst logiesbelasting is met 200 duizend euro verhoogd in verband met een 

driejaarlijkse tariefsverhoging. 

 

Precariobelasting 

De opbrengsten uit precariobelasting bestaan uit heffingen voor gebruik van gemeentegrond, terrassen in de 

openbare ruimte en kabels en leidingen. De opbrengsten stijgen in de begroting 2023 met 151 duizend euro. 
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Dit komt met name door een hoger aantal bouwactiviteiten. Hierdoor stijgen de verwachte opbrengsten met 

110 duizend euro. Het overige deel van de toename van de opbrengsten is het gevolg van indexatie. Het beleid 

is niet gewijzigd. Vanaf de begroting 2024 zullen progressieve tarieven gehanteerd worden.   

 

Parkeergelden 

De parkeergelden bestaan uit een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk deel. Het publiekrechtelijk deel 

wordt ook wel parkeerbelasting genoemd en daaronder vallen de tarieven voor het parkeren bij parkeermeters 

en parkeerautomaten, de boetes voor het rood staan bij parkeermeters en parkeerautomaten, de kosten van 

het (gratis) fiets parkeren en de tarieven voor parkeervergunningen. Onder het privaatrechtelijk deel vallen de 

tarieven voor parkeergarages, buurtstallingen en P&R terreinen. Het uitgangspunt is dat het in totaal 

kostendekkend is. 

 

De opbrengst van de publiekrechtelijke parkeergelden (parkeerbelasting) stijgt met 1,0 miljoen euro ten 

opzichte van de begroting 2022. Dit komt vooral door de indexering van de tarieven voor de 

parkeervergunningen en een toename van het aantal uitgegeven bezoekerspassen.  

 

De opbrengsten van de parkeergarages nemen toe met circa 0,5 miljoen euro. Deze toename wordt verklaard 

door verdere ingroei van de forumgarage (eind 2019 is de forum-garage in exploitatie genomen),  toename van 

de omzet van de Boterdiep-garage en door de afloop van de coronapandemie. De kostendekkendheid van het 

privaatrechtelijke deel bedraagt in 2022, 76% (2022: 106%). De kostendekkendheid was in 2023 incidenteel 

hoog door de verkoopopbrengst van het parkeerdek Martiniplaza. 

 

Leges en heffingen 
Hieronder geven wij een toelichting op de ontwikkeling van de diverse leges en heffingen van de Gemeente 

Groningen. 

 

Leges burgerzaken 

Onder leges burgerzaken vallen de tarieven voor reisdocumenten, verklaring omtrent gedrag, inlichtingen en 

afschriften burgerlijke stand, rijbewijzen, huwelijken en afschriften basisregistratie personen (BRP). Voor de 

reisdocumenten en rijbewijzen geldt dat de rijksoverheid een maximumtarief vaststelt. De kostendekkendheid 

van de producten burgerzaken loopt uiteen maar de totale kostendekkendheid van deze producten komt uit op  

71% (2022: 69%). Het verschil wordt vooral veroorzaakt door het product reisdocumenten en de afschriften 

BRP. De inkomsten reisdocumenten zijn bijgesteld naar de verwachtte afgifte in 2023. Deze inkomsten zijn 175 

duizend euro hoger dan in 2022. Hier staan ook hogere lasten tegenover van 144 duizend euro. Per saldo stijgt 

de kostendekkendheid van reisdocumenten van 67% in 2022 naar 72% in 2023.  

Woningcorporaties maken bij de woningtoewijzing gebruik van gegevens uit de gemeentelijke Basisregistratie 

personen (BRP). De woningcorporaties krijgen wettelijk de mogelijkheid om hiervoor zelf de BRP te raadplegen. 

Dit betekent dat gemeenten deze gegevens niet langer op aanvraag verstrekken. Dit leidt tot een afname van 

zowel de baten als de lasten. De baten dalen met 53 duizend euro en de lasten dalen met 141 duizend euro. 

Per saldo stijgt de kostendekkendheid van de afschriften BRP van 45% in 2022 naar 53% in 2023. 

 

Instemming besluiten Telecom en Graafverordening 

De kosten voor het verlenen van instemmingsbesluiten voor graafwerkzaamheden worden op basis van de 

telecomverordening en de graafverordening verhaald op de netbeheerders. De begrote heffingen in 2023 

bedragen 627 duizend euro. Er is een minimale toename in zowel baten en lasten die het gevolg zijn van 

tariefstijgingen. 

 

Leges Gehandicapten parkeerkaart 
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De opbrengsten zijn voor 2023 begroot op 60 duizend euro (gelijk aan 2022) en de kosten op 246 duizend euro 

(9 duizend euro meer dan in 2022). De kostendekkendheid neemt hierdoor iets af maar blijft net als vorig jaar 

25% (afgerond, wel licht gedaald). Op basis van bestaand beleid hoeven de leges niet kostendekkend te zijn 

maar vormen deze enkel een tegemoetkoming in die kosten. 

 

Leges bouwactiviteiten 

Leges worden geheven om de kosten van het vergunningverleningsproces rondom een omgevingsvergunning 

te dekken. De hoogte van de bouwleges wordt bepaald op basis van een bouwkostenraming (aanneemsom 

exclusief BTW) en het tarief zoals in de legesverordening is vastgesteld. 

 

De tarieven zijn in 2021 geharmoniseerd, waarbij gekozen is voor de berekeningssystematiek die ook in de 

voormalige gemeente Groningen werd gehanteerd. De legestarieven vallend onder Titel 2 

‘Omgevingsvergunningen’ zijn voor 2023 met 21,52% verhoogd. Naast de jaarlijkse indexering betreft dit een 

verhoging veroorzaakt door de verwachte toename in kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet 

en de wet kwaliteitsborging bouw (WKB) per 1 januari 2023. Daarnaast verwachten we in 2023 een 

vermindering in opbrengsten van 2 miljoen als gevolg van de invoering van de WKB. 

 

Daarmee komt de kostendekkendheid van de titels 1 en 2 uit de legesverordening op 99%. 

 

De begrote baten zijn onderverdeeld in de categorieën bouwkosten tot en met 455 duizend euro en 

bouwkosten meer dan 455 duizend euro. De bouwkostenvolumes waarmee gerekend is, zijn gebaseerd op het 

7-jaarsgemiddelde van de gerealiseerde bouwkosten van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten 

Boer over de jaren 2015 tot en met 2021. Er worden ten opzichte van dit gemiddelde geen uitschieters, 

bijvoorbeeld als gevolg van uitzonderlijke grote projecten, verwacht. 

 

In de begroting van de lasten van de bouwleges is rekening gehouden met de toegerekende BTW. De overige 

lasten zijn herijkt. 

 

In 2021 zijn voor het eerst leges geheven voor een zogenaamd vooroverleg (IVO). De lasten hiervan zijn 

afgesplitst aan de lasten van de bouwleges. Beide maken onderdeel uit van de leges omgevingsvergunning.  

 

Bovengenoemde herberekeningen hebben geleid tot een toename in de baten leges bouwactiviteiten van 

1,512 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2022 en een toename in de lasten van 1,833 miljoen euro. 

Het percentage kostendekkendheid is hiermee uitgekomen op 109% (2022: 110%).  

 

Op 1 januari 2023 wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet verwacht, gecombineerd met de Wet 

Kwaliteitsborging Bouw. Hiermee ontstaan nieuwe producten/ vergunningen en verandert de wijze van 

toetsing. Ook het stelsel van vergunningvrij bouwen wijzigt. Over de exacte impact van de wet is nog veel 

onduidelijk. Hierdoor zijn de inkomsten zeer moeilijk te voorspellen. Het is ook nog mogelijk dat de wet weer 

wordt uitgesteld.  

 

Leges vellen van de houtopstand 

Er wordt een afname in de baten verwacht van 39 duizend euro in 2023 ten opzichte van 2022. De verwachte 

afname in de lasten bedraagt 3 duizend euro.  

 

Leges vallend onder titel 3 van de Legesverordening 

Afgezien van de leges voor evenementenvergunningen en later de Winkeltijdenwet is in 2014 voor elk van de 

tarieven van titel 3 de norm op 100% kostendekking gesteld. Voor de leges die niet kostendekkend zijn, worden 

voorstellen gedaan om dit uitgangspunt te realiseren. 
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Horecaleges 

Hieronder vallen de alcoholvergunning (vergunning om een horeca- of slijtersbedrijf te mogen uitoefenen) en 

de exploitatievergunning (onder andere voor coffeeshops). Om te komen tot volledige kostendekking moeten 

de horecaleges met 73% worden verhoogd. De horecaondernemers zijn zwaar getroffen door de gevolgen van 

de COVID-beperkingen. Daarom wordt de volledige kostendekking niet in één keer gerealiseerd maar in drie 

jaarlijkse stappen. In 2023 stijgt het tarief van € 548 naar € 711,40 (+29,8%) waarmee de kostendekking op 87% 

uitkomt. De extra opbrengst als gevolg van deze verhoging bedraagt 33 duizend euro. 

 

Leges terrasvergunning 

Om te komen tot volledige kostendekking moeten de leges met 11% worden verhoogd. Ook deze leges worden 

niet in één keer maar in drie jaarlijkse stappen verhoogd. Dit betekent voor 2023 een tariefstijging van € 542 

naar € 585,40 + 8,0%) en een extra opbrengst als gevolg van deze verhoging van 2 duizend euro waardoor de 

kostendekking op 82% uitkomt. 

 

Leges vergunning seksbedrijven 

Hierbij gaat het om de leges voor het verlenen en verlengen van vergunningen voor de exploitatie van 

prostitutiebedrijven, seksbioscopen e.d. Het tarief voor de vergunning voor de exploitatie van een 

prostitutiebedrijf stijgt van € 2.572 naar € 2.671,30.  

 

Leges vergunningen Huisvestingswet  

Voor een deel van de woningvoorraad in de gemeente geldt een vergunningplicht voor: 

• het onttrekken van woonruimte aan de woningvoorraad; 

• het samenvoegen van woonruimte; 

• het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte en  

• het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten. 

Deze vergunningplicht heeft tot doel de woningvoorraad op peil te houden. De leges zijn voor 2023 met de 

toegestane indexatie (3,86%) verhoogd tot € 2.752,29. 

 

Leges splitsingsvergunning 

De splitsingsvergunning is nodig om een gebouw te mogen splitsen in appartementsrechten. De leges zijn voor 

2023 met de toegestane indexatie (3,86%) verhoogd tot € 279,07. 

 

Kamerverhuur- en bemiddelingsvergunning 

Verhuurders van kamers of appartementen aan studenten in Groningen hebben sinds 1 januari 2019 een 

verhuurdersvergunning nodig. Dit geldt ook voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten. Sinds 

1 januari 2021 worden er voor deze vergunningen leges geheven die volledig kostendekkend zijn. De leges zijn 

voor 2023 met de toegestane indexatie (3,86%) verhoogd tot € 379,92. 

 

Leges verhuurvergunning opkoopbescherming 

Sinds 1 maart 2022 geldt er in onze gemeenten een opkoopbeschermingsregeling. Die regeling houdt in dat het 

verboden is om zonder vergunning nieuw aangekochte woningen in het goedkope en middeldure segment 

binnen vier jaar na aankoop te verhuren. Met ingang van 1 januari 2023 worden er voor deze vergunningen 

leges geheven die volledig kostendekkend zijn. De leges zijn voor 2023 bedragen € 379,92. 

 

Evenementen 

Voor leges voor evenementen geldt een beperkte kostendekkendheidseis. In de begroting 2023 is met een 

lager aantal grote evenementen gerekend omdat deze sector moet opstarten en er personeelstekorten zijn. 

Hierdoor is de kostendekkendheid gedaald van 27% naar 21%.  
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Afvalstoffenheffing 

Voor 2023 geldt voor de afvalstoffenheffing een vast tarief naar huishoudengrootte (1 persoons, 2 persoons en 

3 en meer persoons). Om tot een 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing te komen, wordt het 

gemiddelde tarief voor de afvalstoffenheffing met 3,45% verhoogd. De tariefstijging is benodigd door een 

toename in de lasten op diverse onderdelen. De tarieven voor de verschillende categorieën huishoudens zijn 

hieronder weergegeven. 

 

Tarieven 2023 

1 persoonshuishouden € 263,64 

2 persoonshuishouden € 308,52 

3 of meerpersoonshuishouden € 374,52 

 

 

Rioolheffing 

De kosten voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel worden door een heffing verhaald. 

Gemeenten hebben naast de zorgplicht voor stedelijk afvalwater en hemelwater ook de zorgplicht voor 

grondwater. De opbrengst van de rioolheffing, met als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, is geoormerkt. 

De belangrijkste functie is dus het genereren van inkomsten om de voorziening mogelijk te maken. De 

rioolheffing wordt geheven van de eigenaar (aansluitrecht). 

 

Aan de batenkant is er ten opzichte van 2022 per saldo sprake van een stijging van de baten rioolheffing met  

2,0 miljoen euro. De baten stijgen omdat het tarief van de Rioolheffing is verhoogd. Deze verhoging is met 

name noodzakelijk door een toename in salariskosten, door stijgende kapitaallasten door investeringen in het 

stelsel van rioleringen en door hogere BTW lasten.  

 

Het tarief voor de rioolheffing in 2023 bedraagt 155,24 euro.  

 

Begrafenisrechten 

De tarieven voor begrafenisrechten stijgen met 3,86%. Dit is nodig voor een volledige kostendekkendheid. De 

extra legesopbrengst bedraagt hiermee 50 duizend euro en is nodig vanwege een toename van de 

kapitaallasten door investeringen en reguliere loon- en prijsstijgingen. 

 

Marktgelden 

De marktgelden zijn 68 duizend euro lager begroot dan in de voorgaand jaar. Dit is op basis van de verwachte 

opbrengsten en omdat door de verbouwing van de Grote Markt minder vierkante meters verhuurd kunnen 

worden. De materiële kosten zijn evenredig naar beneden gebracht. De kostendekkendheid blijft daarmee op 

100%. 

 

Havengelden 

De begrote havengelden nemen in 2023 toe met 28 duizend euro. We zien een toename van het aantal boten 

dat in Groningen verblijft. De personele inzet stijgt hierdoor ook. De kostendekkendheid blijft 100%.  

 

Kostendekkendheid lokale heffingen 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is 

gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder 

overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) 

kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Voor titel 1 en 2 van de legesverordening geldt een 

gezamenlijke kostendekkendheidseis van 100%. Voor de overige onderdelen is aangegeven wanneer de 
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gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt van volledige kostendekking (criterium kostendekkendheid: 

beperkt of gefaseerd). 

 

(bedragen in euro’s) Criterium Begrote Toegerekende Kosten 

Soort Heffing (Publiekrechtelijk) 
Kosten 

dekkendheid 
Opbrengsten 

 2023 
Kosten dekkendheid 

Legesverordening          

Titel 1. Algemene Dienstverlening         

I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum:         

a. Reisdocumenten   1.041.807 1.439.656 72% 

b. Verklaring Omtrent Gedrag   87.700 304.250 29% 

c. Inlichtingen / Afschriften BS   95.800 224.691 43% 

d. Rijbewijzen   606.108 663.527 91% 

Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk   1.831.415 2.632.124 70% 

          

II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum:         

a. Huwelijksvoltrekkingen   214.035 214.353 100% 

b. Inlichtingen / Uittreksel BRP Beperkt 65.050 122.619 53% 

Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk 
maximum: 

  279.085 336.971 83% 

          

Totaal Afgifte gerelateerde leges   2.110.500 2.969.095 71% 

          

Naturalisaties   571.600 734.277 78% 

Leges Leegstandswet   11.349 13.724 83% 

Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en 
Graafverordening 

100% 624.000 640.859 97% 

Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen   6.126 42.330 14% 

Leges Kansspelen   30.695 19.365 159% 

Leges APV – Verkeer   44.811 63.861 70% 

Gehandicapten parkeerkaart   60.000 244.231 25% 

          

Totaal Algemene Dienstverlening   3.459.081 4.727.742 73% 

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving / omgevingsvergunning 

        

Omgevingsvergunning         

Leges Bouwactiviteiten   15.929.110 14.584.969 109% 

Leges vooroverleg IVO Wabo   70.546 321.185 22% 

Leges uitweg/inrit Wabo   13.848 10.739 129% 

Totaal leges Bouwactiviteiten   16.013.504 14.916.893 107% 

Leges Aanlegactiviteiten   7.366 5.028 147% 

Leges Handelsreclame   2.631 7.411 35% 

Vellen Houtopstand   125.949 194.289 65% 

Totaal leges omgevingsvergunning   16.149.450 15.123.621 107% 

          

Totaal Titel 1 en Titel 2 100% 19.608.531 19.851.362 99% 

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese 
dienstenrichtlijn 

        

Leges APV – Drank en Horeca Gefaseerd 173.475 199.255 87% 

Leges Terrasvergunning Gefaseerd 32.257 39.439 82% 

Leges APV – Prostitutie   20.269 20.277 100% 

Leges Evenementen inclusief diversen 
muziekvergunningen 

Beperkt 155.000 738.713 21% 

Leges splitsingsvergunning   14.112 14.526 97% 

Leges Huisvestingswet   140.367 140.458 100% 

Kamerverhuurvergunning   46.351 68.276 68% 

Leges Kamerbemiddelingsvergunning   1.900 1.900 100% 

Leges Opkoopbescherming   24.700 24.700 100% 

Leges APV – Winkeltijdenwet Beperkt 186 1.664 11% 
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Totaal Dienstverlening vallend onder Europese 
dienstenrichtlijn 

  608.617 1.249.208 49% 

          

Totaal Legesverordening   20.217.148 21.100.570 96% 

          

Overige:         

Afvalstoffenheffing   38.382.492 38.382.892 100% 

Marktgelden   863.000 862.240 100% 

Rioolheffing   20.516.916 20.519.775 100% 

Havengelden   200.000 199.752 100% 

Begrafenisrechten   1.844.097 1.843.857 100% 

Precariobelasting n.v.t. 1.350.000 902.304 150% 

          

Totaal Overige Verordeningen   63.156.505 62.710.820 101% 

Totaal Publiekrechtelijk   83.373.653 83.811.391 99% 

 

De verwachte begrote opbrengsten en toegerekende kosten met betrekking tot de leges is een optelsom van 

genoemde drie verschillende verordeningen. In totaal bedraagt de kostendekkendheid hiervan 96%. Het totaal 

van titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning bedraagt 107%.  

   

De belangrijkste overige verordeningen, rechten en heffingen inclusief precariobelasting, komen op een 

gezamenlijke kostendekking van afgerond 101% uit. De kostendekkendheid van het totaal van de 

publiekrechtelijke heffingen bedraagt 99%. 

  

Overhead 

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces en  bestaat 

uit: 

• Leidinggevenden primair proces; 

• Managementondersteuning primair proces; 

• Personeel en Organisatie; 

• Inkoop; 

• Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening); 

• Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;  

• Informatievoorziening en automatisering (ICT); 

• Communicatie; 

• Facilitaire zaken en Huisvesting; 

• DIV. 

 

De totale kosten overhead staan vermeld in programma 4 Dienstverlening en Bestuur, deelprogramma 4 

Overhead en ondersteuning organisatie. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de 

personeelsinzet van het primair proces. In onderstaande tabel is per soort publiekrechtelijke heffing de 

toegerekende overhead weergegeven. 

 

(bedragen in euro’s)           

Soort heffing (publiekrechtelijk) Opbrengsten Kosten Overhead 
Totale 
kosten 

Kosten- 
dekkendheid 

Leges Reisdocumenten 1.041.807 1.179.178 260.477 1.439.656 72% 

Leges Overige documenten/VOG 87.700 209.944 94.307 304.250  29% 

Leges Inlicht. /afschriften BS 95.800 125.091 99.600 224.691  43% 

Leges Rijbewijzen 606.108 462.193 201.334 663.527  91% 

Leges Huwelijksvoltrekkingen 214.035 151.142 63.211 214.353  100% 

Leges Inlicht. / Uittreksel BRP 65.050 60.759 61.860 122.619  53% 

Leges Naturalisaties 571.600 645.496 88.781 734.277  78% 

Leges Leegstandswet 11.349 8.963 4.761 13.724  83% 
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Leges Inst Telecom Graafverord 624.000 526.345 114.513 640.859  97% 

Leges APV – Winkeltijdenwet 186 1.317 347 1.664  11% 

Leges Ligplaatsverg woonschepn 6.126 29.255 13.075 42.330  14% 

Leges Kansspelen 30.695 14.662 4.703 19.365  159% 

Leges APV – Verkeer 44.811 44.099 19.762 63.861  70% 

Leges Gehandicapten parkeerkrt 60.000 160.195 84.036 244.231  25% 

Leges Bouwactiviteiten 15.929.110 11.082.704 3.502.264 14.584.969  109% 

Leges Aanlegactiviteiten 7.366 3.740 1.288 5.028  147% 

Leges Handelsreclame 2.631 5.520 1.891 7.411  35% 

Leges vellen vd houtopstand 125.949 130.168 64.121 194.289  65% 

Leges APV – Drank en Horeca 173.475 146.106 53.149 199.255  87% 

Leges Terrasvergunning 32.257 29.037 10.402 39.439  82% 

Leges APV – Prostitutie 20.269 14.673 5.604 20.277  100% 

Leges Evenementen/ muziekvergn 155.000 466.453 272.260 738.713  21% 

Leges Splitsingsvergunning 14.112 9.307 5.219 14.526  97% 

Leges Huisvestingswet 140.367 94.575 45.884 140.458  100% 

Afvalstoffenheffing 38.382.492 34.522.900 3.859.992 38.382.892  100% 

Marktgelden heffing 863.000 682.193 180.047 862.240  100% 

Rioolheffing 20.516.916 19.280.961 1.238.814 20.519.775  100% 

Havengelden heffing 200.000 151.906 47.846 199.752  100% 

Leges Begrafenisrechten 1.844.097 1.431.972 411.885 1.843.857  100% 

Precariobelasting 1.350.000 737.493 164.811 902.304  150% 

 

Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen  

Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een 

aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking er toe kunnen leiden dat 

een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische 

activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een 

lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen 

wordt in het volgende overzicht weergegeven. 

 

Soort Heffing (Privaatrechtelijk) Begrote 
Opbrengsten 

Kosten Overhead Totaal 
toegerekende 

begrote  
kosten 

Kosten-
dekkendheid 

* (bedragen in euro’s) 

  2023 2023 2023 2023 2023 

Inzameling bedrijfsafval 9.265.326 7.435.973 1.585.361 9.021.334 103% 

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 1.150.000 1.080.837 21.951 1.102.789 104% 

Straatreinigen zakelijk 725.000 793.174 233.912 1.027.087 71% 

Zakelijke werkplaats Stadsbeheer 1.115.000 1.062.957 51.081 1.114.038 100% 

            

Kermissen 215.000 158.558 40.847 199.405 108% 

            

Stadsschouwburg / Oosterpoort           

Stadsschouwburg/Oosterpoort – Zakelijke tarieven 855.000 543.096 311.948 855.043 100% 

Stadsschouwburg/Oosterpoort – Culturele tarieven 8.979.525 15.834.703 3.089.713 18.924.416 47% 

            

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge           

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge – 
lasten incl. kapitaallasten 

7.576.561 25.114.462 3.348.596 28.463.058 27% 

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge – 
lasten excl. Kapitaallasten 

7.576.561 20.193.761 3.348.596 23.542.357 32% 

            

Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en 
Kardinge excl. Kapitaallasten 

          

Sporthallen 1.663.535 3.806.009 418.465 4.224.474 39% 

Sportparken 1.385.024 5.638.907 333.709 5.972.616 23% 

Gymlokalen 673.588 2.141.200 335.998 2.477.198 27% 

Zwembaden 2.689.180 7.260.882 1.899.197 9.160.079 29% 
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Ijsbanen 1.165.234 1.346.763 361.227 1.707.990 68% 

            

Parkeergelden privaatrechtelijk 10.335.619 13.440.312 117.318 13.557.630 76% 

            

            

Totaal 40.217.031 65.464.072 8.800.728 74.264.799   

 

Inzameling bedrijfsafval  

We leveren onder andere aan bedrijven en instellingen diensten op het gebied van inzameling en verwerking 

van bedrijfsmatig vrijkomende afvalstromen. Ook faciliteren we omliggende gemeenten bij de inzameling van 

huishoudelijk afval. De kostendekkendheid op dit onderdeel is 103%. 

 

Klein gevaarlijk afval 

Klein gevaarlijk afval betreft de inzameling van afval waarin chemische stoffen zitten, die schadelijk kunnen zijn 

voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. De kostendekkendheid op dit onderdeel bedraagt 104%. 

 

Zakelijk straatreiniging 

De zakelijk straatreiniging betreft de reiniging van verharding op private terreinen. De wet markt en overheid 

stelt dat deze dienstverlening minimaal kostendekkend moet zijn. De kostendekkendheid is 71%. Omdat het 

niet lukt deze dienstverlening kostendekkend uit te voeren, bouwen we de zakelijke straatreiniging gefaseerd 

af. 

 

Zakelijke werkplaats  

Voor het onderhoud en reparaties van voertuigen in bezit van derden, de verkoop van brandstof en het leasen 

van voertuigen verwachten we een kostendekkendheid van 100%. 

 

Lokale lastendruk 

Om een beeld te geven van de lokale lastendruk in vergelijking met die in andere gemeenten in Nederland 

maken we gebruik van gegevens uit de publicatie ‘Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2022’ van de 

stichting COELO. Onderzoeksinstituut COELO, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, verricht jaarlijks 

onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten in de 40 grootste gemeenten in Nederland. Onder grote 

gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend. In het 

overzicht zijn de woonlasten (de som van OZB-eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 2022 voor een 

meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde van de gemeente Groningen afgezet tegen 

die van de andere gemeenten.  Als woonlasten geldt de som van die drie heffingen. In 2021 stond Groningen 

op de derde plaats en in 2022 op de tweede plaats, zie de laatste kolom. 

 

Gemeente (Overzicht Coelo 2022) 
OZB-

Eigenaar 
(euro’s) 

Afvalstoffenheffing 
(euro’s) 

Rioolheffing 
(euro’s) 

Woonlasten 
(euro’s) 

 

Leiden 525,21 424,44 212,28 1.161,93  

Groningen 561,50 362,04 141,18 1.064,72  

Delft 394,91 400,50 248,36 1.043,77  

Nijmegen 765,87 39,29 222,31 1.027,46  

Sittard-Geleen 505,72 307,47 207,48 1.020,66  

Westland 360,38 357,24 294,68 1.012,30  

Amersfoort 489,05 343,32 161,54 993,91  

Maastricht 421,17 368,12 202,40 991,69  

Haarlem 404,92 412,20 151,50 968,62  

Zaanstad 340,16 338,69 284,41 963,26  
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Enschede 396,04 291,62 274,40 962,06  

Arnhem 449,03 294,00 214,56 957,59  

Utrecht 374,87 353,85 228,32 957,04  

Lelystad 417,58 347,76 186,12 951,46  

Middelburg 367,62 342,34 215,47 925,43  

Almere 356,58 390,87 175,67 923,12  

Zoetermeer 485,36 311,77 125,00 922,12  

Hilversum 361,51 375,60 182,52 919,63  

Helmond 463,53 267,02 187,80 918,35  

Emmen 416,94 284,57 216,28 917,78  

Deventer 436,27 303,03 174,96 914,26  

Alphen a/d Rijn 323,86 330,24 253,80 907,90  

Venlo 470,95 274,21 155,30 900,46  

Apeldoorn 436,25 260,08 190,10 886,43  

Rotterdam 260,01 383,90 235,90 879,81  

Eindhoven 422,19 288,62 168,00 878,81  

Purmerend 312,18 369,24 192,36 873,78  

Leeuwarden 325,76 348,74 193,12 867,62  

Breda 275,69 354,48 230,40 860,57  

Haarlemmermeer 330,69 382,00 137,56 850,25  

Amsterdam 250,61 441,00 152,50 844,11  

Assen 446,34 252,89 137,39 836,62  

Dordrecht 296,64 312,60 204,67 813,91  

Oss 371,44 265,83 173,52 810,79  

Zwolle 393,52 295,97 110,14 799,63  

s-Gravenhage 207,23 385,32 154,50 747,05  

Ede 353,27 231,94 154,68 739,90  

Alkmaar 232,37 320,63 156,46 709,46  

s-Hertogenbosch 308,12 252,36 130,36 690,84  

Tilburg 289,51 289,45 107,98 686,94  

Laagste 207 39 108 687  

Hoogste 766 441 295 1162  

Gemiddelde 347 342 186 876  
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Paragraaf 9: Bedrijfsvoering 
Samen maken we Groningen 

Onze gemeentelijke opgaven zijn steeds meer verweven met andere maatschappelijke opgaven en houden niet 

op bij een gebiedsgrens of domein. We kunnen onze ambities alleen verwezenlijken in nauwe samenwerking 

en verbondenheid met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en kennisinstellingen.  

Ook binnen de organisatie is samenwerken van essentieel belang: Groningen maken we samen.  

Een goede kwaliteit van onze organisatie en bedrijfsvoering die op orde is, is daarbij randvoorwaardelijk.  

 

Voor onze organisatie en bedrijfsvoering werken we de komende jaren aan de volgende drie speerpunten:  

▪ samenwerken, zeggenschap en vertrouwen; 

▪ toekomstbestendige bedrijfsvoering; 

▪ goed werkgeverschap. 

 

Samenwerken en vertrouwen 
De maatschappelijke vraagstukken waar we met elkaar voor staan, vragen om een organisatie die nog verder 

verandert; van het werken in organisatorische sectoren naar het werken aan concrete opgaven in samenhang. 

Wij willen het vertrouwen in onze inwoners voorop stellen. Zeggenschap van inwoners wordt nog meer een 

kernwaarde van de organisatie. Daarbij zien we dat digitale veiligheid en data-ethiek in toenemende mate 

thema’s zijn waarin we moeten investeren, noodzakelijk voor zowel het realiseren als herwinnen van vertrouwen 

in onze gemeente en democratie.  

 

Versterken participatie 

We hebben in Groningen een levendige democratie. We zien in dorpen en wijken een grote betrokkenheid van 

inwoners maar er zijn ook veel mensen die zich niet gehoord voelen en weinig vertrouwen hebben in de lokale 

politiek. Terwijl zeggenschap voor inwoners belangrijk is om de kwaliteit van besluiten te vergroten. Daar gaan 

wij aan werken.  

 

Voor burgers is het daarbij belangrijk dat er meer duidelijkheid bestaat over wat in de participatie wel en niet 

kan. De nieuwe participatieverordening gaat ons daarbij helpen. Ook vraagt het van ons om te investeren in onze 

relatie met burgers. We gaan directer en vaker in contact met onze inwoners en zijn zichtbaar in de wijken. Ook 

gaan we coöperaties, verenigingen en ondernemers betrekken en hen verantwoordelijkheid geven als dat kan. 

Dit vraagt wat van onze medewerkers in het dagelijkse werk. We oefenen in drie gebieden met het Gronings 

model voor wijk- en dorpsdemocratie en leren werken met de nieuwe participatieverordening. 

 

Resultaten 2023 

• Vaststellen Participatieverordening (incl. visie, beleid, programma) 

• Leeraanbod voor collega’s om participatie conform de nieuwe Participatieverordening uit te voeren; 

• Tools en formats voor collega’s om participatieplannen op te stellen;  

• Evaluatie drie pilots GroningsModel.  

 

Digitale veiligheid  

Nieuwe technologieën en digitalisering leiden tot explosieve toename van cybercrime onder burgers, bedrijven, 

(lokale) overheden en instellingen. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat wij in actie komen bij misbruik 

van digitale processen, bij cybercriminaliteit, en bij het schenden van regels rond privacy of gebruik van data. Dat 

we gegevens van burgers veilig en vertrouwelijk registreren en bewaren.  
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Wij volgen de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. We laten jaarlijks de verantwoording over informatiebeveiliging 

via ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) volledig toetsen door een onafhankelijke auditor. De 

financiële systemen worden beoordeeld door de IT-auditor van de accountant.  

We investeren in verbeteringen waar nodig en bovenal in de bewustwording en de vergroting van het 

kennisniveau over informatiebeveiliging en privacy bij alle medewerkers van gemeente Groningen.  

 

Resultaten 2023 

• Het realiseren van de Agenda Digitale Veiligheid 2021-2024, waarbij naast het werken aan certificering van 

de interne beheersing van informatiebeveiliging wordt gewerkt aan een digitaal veiligere gemeente Groningen. 

Het uitgangspunt is daarbij het weerbaarder maken van ook burgers en bedrijven tegen cybercriminaliteit. 

• Het doorvoeren van technische beveiligingsmaatregelen als onderdeel van de afronding van de ICT-

outsourcing. 

 

Data-ethiek 

De mogelijkheden van digitalisering breiden zich steeds verder uit. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving 

naast het profijt ook steeds meer oog heeft voor de nadelige effecten. Er kan veel op technologisch gebied, maar 

moeten we het ook willen? Zijn we ons bewust van de (ethische) aspecten en gevolgen? Is de technologie die we 

willen gebruiken ook maatschappelijk geaccepteerd? 

We moeten kortom op een kritische en gestructureerde manier nadenken over wat we wel en niet doen en 

waarom. We zijn daarom in 2021 van start gegaan met intern ethisch team en ethisch afwegingskader. In 2023 

gaan we hiermee door met behulp van een leerlijn in het opleidingsprogramma.  

 
In september 2022 komt een voorstel hoe de externe ethische commissie vormgegeven wordt. Deze commissie 

wordt in 2023 geëvalueerd. 

 

Toekomstbestendige bedrijfsvoering 
De afgelopen jaren is veel bezuinigd op de ambtelijke organisatie. In het coalitieakkoord 2022-2026 is gekozen 

de nog openstaande bezuinigingsopgave in de organisatie te schrappen en te kiezen voor noodzakelijke 

investeringen op gebied van de digitalisering: digitale veiligheid en noodzakelijke vervanging van apparatuur en 

software. Hiermee beogen we onze dienstverlening op peil te houden en mee te gaan met de digitalisering van 

de samenleving. Tegelijkertijd willen we een toegankelijke overheid zijn voor iedereen en werken we aan 

nieuwe vormen van dienstverlening.  

Ook op een aantal andere gebieden werken we aan toekomstbestendige en effectieve bedrijfsvoering: op 

gebied van medezeggenschap, het verbeteren van de interne beheersing, innovatie van financiën en inkoop. 

We behandelen in deze paragraaf tenslotte nog over twee andere (verplichte) onderwerpen: 

subsidieverwerving en rechtmatigheid. 

 

Digitale transformatie 

Invulling geven aan en investeren in de Groninger Digitale Ambitie is cruciaal voor de gemeente om goed, veilig 

en levensvatbaar te opereren de komende decennia èn om te voldoen aan de eisen die de maatschappij ons 

tegenwoordig stelt. Met regelmaat wordt in de publieke sector de vergelijking getrokken met dijken en 

waterbeheer: cruciaal om droge voeten te houden en klimaat-adaptief te handelen. Zo is het ook met het 

investeren in Digitalisering en ICT. Zonder hier stevig op te investeren komt de continuïteit van de 

dienstverlening aan burgers en ondernemers in gevaar en ontstaan cyber-risico’s. Want de dagelijkse 

uitvoering van ons werk en dienstverlening is met de dag meer afhankelijk van een beschikbaar en kwalitatief 

hoogstaande digitale overheid en het fundament hieronder, te weten de kern ICT-applicaties van de gemeente 

Groningen. Investeren in digitale dienstverlening is bovendien hard nodig om onze veelvoorkomende diensten 

tegen lagere kosten en een grotere tevredenheid van de inwoner af te handelen. 
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De Groninger Digitale Ambitie is geen lijst met ICT-projecten, maar een ambitie en de principes waarmee we 

onze digitale gemeente willen inrichten. Het is geen routekaart, maar een kompas. Dit kompas is noodzakelijk 

ook om binnen de organisatie prioriteiten te stellen om met beperkte middelen de juiste acties en 

veranderingen te kunnen doorvoeren en te besluiten over eventuele bijstellingen (als gevolg van de snelle 

veranderingen).   

Deze Groninger Digitale Ambitie is dus extern, naar de inwoners gericht, maar heeft ook grote interne gevolgen 

voor het gehele digitale landschap van de gemeente, de budgetten, onze medewerkers, onze organisatie en 

onze werkwijze.  

 

Publieke dienstverlening  

Onze inwoners ziet één gemeente en wil dit ook zo ervaren. We moeten daarom de inwoner en samenleving 

centraal stellen in onze dienstverlening. Dit kan via een digitale persoonlijke omgeving (Mijn Groningen) waar 

de inwoner of ondernemer zijn/haar dienstverlening kan ontvangen, regie voert op gegevens en zicht heeft op 

de afhandeling van verzoeken. Hiermee luisteren we actief naar onze inwoners, aangezien zij vanuit recente 

onderzoeken aangeven beter inzicht te willen in hun lopende zaken bij de gemeente en specifiek erg graag op 

de hoogte gehouden willen worden van de status hiervan. 

Ook stelt MijnGroningen ons in staat om te kunnen voldoen aan de eisen die nieuwe wetgeving aan ons stelt, 

zoals de Wet Open Overheid en de Wet elektronische publicaties. Daar waar veel contacten zijn met de 

gemeenten verwachten wij grote meerwaarde.  

 

Onze samenleving is steeds sneller en complexer geworden en vormt vaak een obstakel om zaken zelf regelen. 

Voor de groep inwoners die moeite heeft op digitaal niveau mee te komen of bij complexe vragen, ontstaat als 

gevolg van de digitalisering ruimte om (persoonlijk) maatwerk te kunnen bieden. Hiervoor hebben wij 

medewerkers nodig bij de publieksbalies die breed zijn opgeleid zodat ze de inclusieve dienstverlening kunnen 

bieden die nodig is.  

  

Resultaten 2023 

• MijnGroningen live met een beperkt aantal dienstverleningsprocessen 

 

Outsourcing ICT 

De outsourcing van de ICT gaat in 2022 een nieuwe fase in. De modernisering van de ICT-voorzieningen (van 

nieuwe pc’s, de overgang naar Windows 10 tot en met de vervanging van de ICT-systemen) is dan afgerond. 

Daarnaast heeft de consolidatie van de IT-dienstverlening door de leverancier zijn beslag gekregen. De 

opgedane ervaringen en daarbij gevraagde externe oordelen leiden tot een te heroverwegen strategie ten 

aanzien van de outsourcing voor de korte en langere termijn. Overwogen wordt in 2022 extern belegde IT-

taken die nu een adequate innovatie en informatieveiligheid bemoeilijken, van de leverancier weer over te 

nemen. 

Gezien de ontwikkelingen in de markt en de ervaringen die de gemeente momenteel opdoet met het 

outsourcen, wordt in 2022 definitief vastgesteld welke IT-diensten bij de huidige IT-leverancier worden 

herbevestigd en welke worden aanbesteed, dan wel in eigen beheer worden genomen. Deze ontwikkelingen 

vragen in 2023 ook aanpassingen in de ICT-organisatie van de gemeente. 

 

Inkoop 

We dragen vanuit ons inkoopbeleid bij aan de groei van de gemeente door het versterken van de regionale 

economie en door te werken aan de thema’s duurzaam inkopen, sociaal inkopen en innovatief inkopen. Dit 

noemen wij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). In 2023 gaan we het landelijke MVI convenant 

implementeren binnen het inkoopbeleid en de organisatie.  
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Daarnaast zetten we meer in op samenwerking met marktpartijen om aanbestedingen en contracten samen 

vorm te geven. Dit doen we door het organiseren van marktdagen, het publiceren van de 

aanbestedingskalender en externe focus in het categoriemanagement, waardoor we mede de effecten van de 

veranderende economie vroegtijdig kunnen signaleren. De economie zal veranderen doordat de 

beschikbaarheid van grondstoffen, mensen en middelen een steeds beperkendere factor is. De prijseffecten 

hiervan verwachten we terugzien in nieuwe contracten.  

In onze interne organisatie kijken we naar oplossingen als automatisering en robotisering om repeterende 

werkzaamheden efficiënter uit te voeren. 

 
Visie op control – Three lines 

De afgelopen jaren hebben we ons interne beheerssysteem verstevigd met behulp van de inzet van de “Three 

lines”.  Deze visie is een antwoord op de snelle ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de complexiteit van 

opgaven, waardoor sterke regie en bewaking van samenhang steeds belangrijker wordt.  

 

We zien dat de uitvoering van de visie op control zijn vruchten afwerpt en we steeds beter zicht en grip hebben 

op de soms complexe financiële vraagstukken waar onze gemeente voor staat. Belangrijk is dat we scherp 

blijven op de opgaven waar we als gemeente voor staan en mogelijkheden om deze met een goed afgewogen 

risico te kunnen realiseren. 

 

Resultaten 2023 

Voor 2023 ligt het accent op: 

• Verder verstevigen van de interne beheersing in de 1e lijn (de verschillende vakdirecties); 

• Verder verstevigen van de control op verbonden partijen. 

 

Innovatie in administratievoering 

De financiële administratie is een basisingrediënt voor een soepel lopende bedrijfsvoering. Dit fundament is 

belangrijk om gemeentelijke doelstellingen te realiseren en vraagt een klimaat van continue verbetering en 

professionalisering. Voor de ontwikkelingen in de administratie kijken we enerzijds naar de ontwikkelingen om 

ons heen, maar ook naar de informatie- en gebruikersbehoeften intern. De komende jaren verwachten we dat 

mogelijkheden op het gebied van robotisering, data-analyse en kunstmatige intelligentie een steeds 

belangrijker aandeel gaan innemen binnen onze administratieve werkprocessen. 

 

Resultaten 2023 

Voor 2023 ligt het accent op: 

• Met behulp van data-analyse en visualisatie een verdere ontwikkelslag maken in onze 

voortgangsrapportages; 

• Het treffen van voorbereidingen op de implementatie van een nieuw financieel systeem. 

 

Subsidie verwerving 

De gemeente Groningen is succesvol in Europese fondsenverwerving en deelname aan Europese 

projecten.  Het samenwerken in Europa is voor de gemeente en de regio belangrijk. Door deelname aan 

Europese samenwerkingsprojecten werken we aan het realiseren van onze gemeentelijke ambities en 

tegelijkertijd ook aan oplossingen die internationaal van belang zijn.  

 

De gemeentelijke organisatie kent een decentrale aanpak, dat wil zeggen dat EU fondsenverwerving op 

verschillende plekken in de gemeentelijke organisatie plaatsvindt. De projecten waar Groningen aan 

deelneemt zijn bij verschillende beleidsvelden ondergebracht. Coördinatie geschiedt via Internationale Zaken 

bij de Concernstaf, onder meer door het periodieke ‘rondje Europa’. Ook is er vanuit de Concernstaf gerichte 

aandacht voor internationale lobby. 
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De expertise rond het financieel- administratieve beheer van Europese projecten is belegd bij het SSC in het 

“Team EU subsidies”, sinds april 2022 een vast onderdeel in de gemeentelijke organisatie. De bedoeling is dat 

alle Europese projecten qua financieel-administratief beheer bij dit “Team EU subsidies” worden 

ondergebracht om de kennis te bundelen rondom de verantwoordingssystematiek en de specifieke 

regelgeving.  Het team adviseert verder bij het budgetteren van nieuwe projectvoorstellen.  

 

Voor diverse EU fondsen is een nieuwe programma periode gestart met nieuwe mogelijkheden voor deelname 

aan subsidieprojecten (denk onder meer aan het North Sea Region Programma, North West Europe 

programme en Interreg Europe). We kijken actief naar ontwikkelkansen om onze gemeentelijke ambities te 

koppelen aan EU fondsen. Wat opvalt in Groningen is dat we een sterk netwerk in Europa hebben opgebouwd 

(met een reeks aan projecten in verschillende regelingen), veel projecten verwerven we vanuit het door ons 

zelf opgebouwde netwerk (we zien dit met name bij de beleidsterreinen: energie, waterstof, klimaatadaptatie, 

circulariteit, mobiliteit en voedsel).  

 

Resultaten 2023 

• Gemeentelijke ambities blijven we ondersteunen door actief vanuit ons netwerk te zoeken naar Europese 

projectkansen en Europese fondsen.  

• We richten ons op verdere uitbreiding van ons Europese netwerk  

• Uitbreiding van het Team Europa bij het SSC met 1 fte – zodat alle EU projecten (bestaande en nieuwe) daar 

financieel-administratief beheerd kunnen worden. 

 

Medezeggenschap 

In 2022 is een nieuw geactualiseerd convenant medezeggenschap ondertekend door bestuurder en 

Ondernemingsraad. In 2023 ontwikkelen we door naar een moderne vorm van medezeggenschap. Met nadruk 

op de dialoog. We vereenvoudigen door onderwerpen zoveel mogelijk op één tafel of in de 

onderdeelcommissie te bespreken. Voor de besluitvormingsprocessen organisatieverandering wordt 

onderzocht waar vereenvoudigde procedures met behoud van medezeggenschap mogelijk zijn.   

 

Resultaten 2023 

• Werkbare werkwijze wijze waarbij onderwerpen zoveel mogelijk op één tafel worden besproken.  

• Onderzoek vereenvoudiging procedures organisatieverandering met behoud van medezeggenschap. 
 

 

Rechtmatigheidsverantwoording 

Vanaf 2023 dient elke gemeente, vanaf boekjaar 2022, een eigen rechtmatigheidsverantwoording te 

overleggen. Financiële rechtmatigheid is niet nieuw, maar het is wel nieuw dat niet de accountant, maar het 

college van B&W deze verklaring geeft. In 2021 en 2022 hebben we gewerkt aan gemeentebrede 

bewustwording en dossiervereisten, inclusief een update van het beleid inzake misbruik en oneigenlijk gebruik 

(een te toetsen onderdeel bij de rechtmatigheidsverantwoording). Dit proces wordt afgerond en daarmee 

wordt het afleggen van de verklaring onderdeel van de Planning & Control cyclus van de gemeente. De 

directies dragen gedurende het jaar zorg voor aantoonbare controles op hun processen vanuit het 

rechtmatigheidsperspectief zodat zij in staat zijn hierover een onderbouwde verklaring af te leggen. In het 

controleprogramma over het boekjaar 2022 van team Auditing zijn de rechtmatigheidstoetsen geïntegreerd. 

 

Een goede werkgever 
De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De gemeentelijke organisatie zou daarom een goede afspiegeling 

moeten zijn van de Groningse samenleving en daarom voeren wij een divers en inclusief personeelsbeleid. 
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De komende jaren vergrijst de organisatie, veel mensen gaan met pensioen. We bieden oudere werknemers de 

mogelijkheid om minder te gaan werken, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Daarbij creëren we ook ruimte 

voor nieuwe medewerkers. Het aantrekken en behouden van nieuwe medewerkers krijgt onze aandacht en 

daarom investeren we in de arbeidsmarktstrategie van onze organisatie. We willen een goede werkgever zijn. 

 

Diversiteit 

In 2023 gaan we verder met het uitvoeren van het (meerjarige) Plan van Aanpak Diversiteit en Inclusie, 

dat we eind 2021 hebben vastgesteld. Het doel is het realiseren van een meer diverse en inclusieve 

organisatie. Activiteiten die we in gang hebben gezet, zetten we voort, bijvoorbeeld het creëren van 

bewustwording over het thema diversiteit door middel van trainingen. Dit is van groot belang omdat 

werknemers die zich niet thuis voelen in onze organisatie snel weer uitstromen. Andere activiteiten 

zijn bijvoorbeeld trainingen inclusief selecteren en het richten van onze arbeidsmarktstrategie op 

meer diversiteit. We beogen met dit laatste niet alleen om de diversiteit van onze organisatie te 

vergroten maar ook om in de huidige krappe arbeidsmarkt alle potentiële kandidaten zoveel mogelijk 

te bereiken. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we de mate van diversiteit en inclusie beter kunnen 

monitoren. Nu is het alleen mogelijk om de leeftijdsopbouw te monitoren. We versterken onze inzet 

om het aantal jonge medewerkers in onze organisatie te vergroten, zodat de leeftijdsopbouw van ons 

personeelsbestand beter in balans komt. We gaan een extra inspanning leveren om meer 

afspraakbanen te creëren. 

 

Resultaten 2023 
De diversiteit in het personeelsbestand is met 2% van het totaal toegenomen (ca. 60 werknemers) 

Arbeidsmarktstrategie  

Hoe blijven we als gemeente Groningen een aantrekkelijke werkgever? Hoe kunnen we de juiste 

mensen geschikt maken en aan ons binden in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Deze vraag 

is en wordt de komende jaren nog pregnanter. Nu al zien we een tekort aan personeel bij de politie, in 

de zorg, het onderwijs en bij gemeenten. Dat tekort versterkt het effect van de uitvoeringscapaciteit 

die al onder druk staat en die nodig is voor de maatschappelijke en economische uitdagingen van de 

toekomst. Bovendien, binnen nu en tien jaar zal bijna de helft van ons personeelsbestand uitstromen 

vanwege natuurlijk verloop. 

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de kosten van professionals en huren we naar 

verwachting meer (extern) in (zie ook indicator externe inhuur). We hebben kortom een klus te klaren 

op het gebied van arbeidsmarktstrategie.  

 

In 2023 willen we daarom het werkgevers merk (Employer Branding) van de gemeente Groningen 

‘uitrollen’. Wat voor werkgever is de gemeente, wat inspireert de medewerkers die er werken en 

welke Identiteit, kernwaarden, ambities willen wij uitstralen. Deze gaat ook een impuls geven aan het 

bereiken van de doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie. De zichtbaarheid als 

werkgever gemeente Groningen is voor potentiële nieuwe medewerkers vergroot door een 

“werkenbijGroningen” site met duidelijke informatie.  

 

Vanaf 2023 streven we naar meer gebruikmaking van interne mobiliteit. Wij hebben de kwaliteiten 

van onze werknemers inzichtelijk en benutten hun kwaliteiten optimaal niet alleen voor structurele 

vacatures, maar ook voor tijdelijke klussen. Het werving- en selectiebeleid is gemoderniseerd en het 

nieuwe expertisecentrum recruitment/mobiliteit is de spin in het web daarvoor. 

 

Resultaten 2023 

• 30% van onze vacatures wordt door interne kandidaten vervuld;  

• De respons op onze externe vacatures is 25% hoger dan in 2022;  
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• We hebben een “werkenbijGroningen” site gerealiseerd 

 

Duurzame inzetbaarheid 

De doelstelling voor duurzame inzetbaarheid voor 2023 is zorgen voor fitte en vitale medewerkers die 

inzetbaar zijn en blijven voor de interne en externe arbeidsmarkt. Hierbij werken wij langs drie pijlers 

vitaliteit, mobiliteit en leren & ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheidstrajecten zijn vaker succesvol 

gebleken als er maatwerk wordt geleverd. Wij gaan ons daarom voor de doorontwikkeling van 

duurzame inzetbaarheid richten op het afdelings- en teamniveau of meer nog, op individueel niveau. 

Werken aan duurzame inzetbaarheid is niets anders dan goed werkgeverschap. Daarbij zijn 

leidinggevenden én medewerkers aan zet, ondersteund door HR.  
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(Wettelijke) indicatoren en landelijke vergelijking 

We verantwoorden in dit onderdeel de (wettelijke) indicatoren ten opzichte van voorgaande jaren en 

beoogde cijfers. Daar waar we expliciet op deze indicatoren kunnen en willen sturen, hebben we 

streefwaarden benoemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze externe inhuur en overhead, oninbare 

facturen of bezwaartermijnen. Voor een aantal indicatoren rapporteren we zoals gebruikelijk achteraf.  
 

 

Wettelijke indicator(en) Behaald 2018 
Behaald  

2019 
Behaald 

2020 
Behaald 

2021 
Beoogd 

2022 
Beoogd 

2023 

Apparaatskosten (kosten per 
inwoner) 

1.022 1.036 1.097 1.165  n.v.t. n.v.t.  

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 14,3 12,7 11,7 11,9 n.v.t.  n.v.t.  

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 13,9 12,6 11,4 11,9  n.v.t.  n.v.t.  

Externe inhuur (kosten als % van 
totale loonsom + totale kosten 
externen)* 

15,40% 13,40% 14,50% 14,9%  14,0% 15,5% 

Overhead (% van de totale 
formatie) 

10,80% 10,70% 9,60% 8,9%  n.v.t.  n.v.t.  

 
  

Prestatie indicator(en) 
Behaald  

2018 
Behaald  

2019 
Behaald 

2020 
Behaald 

2021 
Beoogd  

2022 
Beoogd  

2023 

% betalingen binnen wettelijke 
termijn 

95% 93% 94% 94% 92% 93% 

% bezwaarprocedures afgehandeld 
binnen de wettelijke termijn 

75% 73% 72% 81% 

85% 85% 

% bezwaarschriften via informele 
weg 

38% 48% 43,00% 43% 
40% 40% 

% oninbare facturen sociale 
zekerheid (ten opzichte van totale 
vorderingen) 

28% 38% 30,40% 50% 

61% 51% 

% oninbare facturen belastingen 0,40% 2,20% 0,79% 1,80% 
1,10% 1,1 

% oninbare facturen overig 
privaatrechtelijk 

0,18% 0,15% 0,18% 0.47% 0,18% 0,18% 

% duurzame inkoop  
(aanbestedingen >50.000 euro) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% lokale inkoop (binnen gemeente 
Groningen) - inkoopwaarde besteed 
bij leveranciers binnen de 
gemeente ten opzichte van de 
totale inkoopwaarde 

39% 48,20% 40,10% 42% 45,0% 45,0% 

% regionale inkoop  53% 60,10% 55% 59% 70% 65% 

percentage aanbestedingen waarin 
afspraken worden gemaakt over de 
inzet van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

35,30% 45,00% 35% 23% 35,0% 40,0% 
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Aantal jaarlijks geregistreerde 
meldingen over (mogelijke) 
datalekken 

40 159 164  148 N.v.t. N.v.t. 

Percentage melden  (mogelijke) 
datalekken binnen 72 uur 

100% 100% 100%  100% 100% 100% 

Instroom – aantal medewerkers in 
dienst 

272 241 225 360 n.v.t. n.v.t. 

Uitstroom – aantal medewerkers 
uit dienst 

260 619 214 220 N.v.t. N.v.t. 

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling 
per medewerker x 1 euro 

1.040 1.100 776  1.186 N.v.t. N.v.t. 

Ziekteverzuim 5,9% 6,5% 6,01% 5,8% 6,0% 6.0% 

Meldingsfrequentie 0,99 1,06 0,62 0,66 0,75 0.9 

Aantal stagiairs en trainees 269 213 223 198 200 200 

Interne mobiliteit - % medewerkers 
dat veranderd is van functie of 
afdeling ten opzichte van het totaal 
aantal medewerkers aan het begin 
van het jaar 

3,04% 3,0% 2,90% 2,80% N.v.t. N.v.t. 

Aantal mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt geplaatst in een 
afspraakbaan 

11 10 3 17 10 10 

% vrouwen in leidinggevende 
posities 

36,40% 37,4% 39,74% 38% N.v.t. N.v.t. 

% medewerkers onder 35 jaar 11,30% 13,0% 12,74% 15,7 N.v.t. N.v.t. 
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Financiële positie 

1. Samenvatting financieel beeld 2023-2026 

2.  Financieel meerjarenbeeld 

3. Investering- en financieringsstaat 

4. Reserves 

5. Voorzieningen 

6. Balans 

7.  EMU-saldo 

8. Incidentele baten en lasten 

9.  Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
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Samenvatting financieel beeld 2023-2026 
In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties samengevat van het financieel meerjarenbeeld, de 

financiële knelpunten en ambities en de dekkingsbronnen. 

Financieel perspectief 2023 2024 2025 2026 

Financieel meerjarenbeeld 40.616 58.639 73.593 40.315 

Intensiveringen / opgaven -53.183 -57.545 -55.415 -58.946 

Dekkingsbronnen 11.293 3.360 3.320 3.280 

Saldo MJB te verrekenen met AR -1.273 4.455 21.499 -15.351 

 

In hoofdstuk Financieel meerjarenbeeld wordt ingegaan op de ontwikkeling van het meerjarenbeeld. Het 

startpunt is de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2022. Vervolgens worden ieder van de 

autonome ontwikkelingen vanaf de begroting 2022 toegelicht. Dit betreft de ontwikkelingen zoals opgenomen 

in de Voorjaarsbrief 2022 maar ook enkele nieuwe ontwikkelingen en actualisaties.  

 

De intensiveringen en hervormingen zoals die in eerdere begrotingen zijn opgenomen voor de jaarschijven 

2023-2026 maken onderdeel uit van het saldo van het meerjarenbeeld. De intensiveringen en dekkingsbronnen 

zoals opgenomen in de voorgaande begrotingen lichten we toe in de hoofdstuk Intensiveringen voorgaande 

jaren (reeds middelen voor gereserveerd in) voorgaande jaren en dekkingsbronnen voorgaande jaren 

 

Ook in 2023 t/m 2026 hebben we te maken met nieuwe opgaven waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld. 

Een groot deel was reeds opgenomen in het coalitieakkoord. Deze opgaven zijn opgenomen in het hoofdstuk 

Intensiveringen 2023-2026 en worden daar afzonderlijk per opgave toegelicht. In het hoofdstuk 

dekkingsbronnen 2023-2026 zijn een aantal dekkingsmaatregelen voor de opgaven.  

 

Voor 2026 resteert een omvangrijk tekort. Dit komt doordat het gemeentefonds opnieuw is verlaagd met de 

opschalingskorting. Daarnaast heeft het kabinet voor 2026 een zeer laag accres verstrekt (met het oog op de 

voorgenomen herziening van het belastinggebied). 

 

Financieel meerjarenbeeld 
Bij de voorjaarsbrief 2022 hebben we het meerjarenbeeld voor de jaren 2023-2026 gepresenteerd. Het 

meerjarenbeeld is op onderdelen geactualiseerd in deze begroting naar aanleiding van aanvullende informatie. 

De ontwikkeling van het meerjarenbeeld sinds de begroting 2022 is daarmee als volgt: 

 

  2023 2024 2025 2026 

Meerjarenbeeld (begroting 2022) 0  0   0  12.012  

Nieuwe ontwikkelingen:     

1. Correctie activering BTW riolering 
    Actualisatie correctie activering BTW riolering 

-780 
-49 

-490 
-32 

-440 
31 

-410 
19 

2. Brandverzekering -658 -658 -658 -658 

3. Verkiezingen -375 -325 -325 -325 

4. Proceskostenvergoeding belastingen -200    

5. Legesinkomsten reisdocumenten -8 165 142 240 

6. Wet kwaliteitsborging bouw -255 -255 98  

7. Invoeringskosten omgevingswet 1.079 687 785  

8. Meeropbrengsten logiesbelastingen 200 200 200 200 

9a. Gemeentefonds - Maartbrief 2022 * 23.650 40.750 49.650 23.850 

9b. Gemeentefonds - Voorjaarsnota Rijk 2022 * 23.000 36.100 48.900 30.600 

9c. Behoedzaamheidsbuffer ABR * -7.100 -12.000 -15.300 -8.600 

10. Collectieve zorgverzekering minima *   300 300 
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Voorbeslag     

11. Dierenbescherming en -noodhulp -50 -50 -50 -50 

12. Accommodatie 'bij Van Houten' -108 -108 -108 -108 

13. Beheer openbare ruimte Dudok *  -151 -151 -151 

     

Jaarlijkse ontwikkelingen     

14a. Gemeentefonds – septembercirculaire 2021 9.442 8.856 10.582 12.402 

14b. Gemeentefonds - meicirculaire 2022 * -3.908 353 1.451 -166 

15a. Bijstelling BUIG-budget 4.401 4.128 3.974 3.974 

15b. Bijstelling BUIG-budget 600 650 650 650 

16a. Nominale compensatie * -16.539 -26.322 -35.029 -42.728 

16b. Verhoging minimum uurloon naar 14 euro * -1.044 -1.094 -1.144 -1.144 

17. Belastingen * 4.202 6.390 8.357 10.140 

18. Rente-effecten -2.245 -3.181 -3.330 -3.813 

19. Dividend Enexis Holding 1.195    

20. Areaalontwikkeling -109 168 234 349 

21. Terugloop kapitaallasten 2 -1 -4 -9 

22. Voorziening afkoopsom graven -3 -5 -3 -1 

23. Investeringsprojecten - kapitaallasten    -942 

24. GR - PG&Z -100 -103 -105 -116 

25. GR - Noordelijk belastingkantoor 149 95 87 8 

26. GR - Groninger Archieven 175 142 115 95 

27. GR - Veiligheidsregio Groningen -528 -569 -615 -603 

28. Bovenwijkse voorzieningen Meerstad * 900    

29. BTW op legesvergunningen * 381    

     

Saldo meerjarenbeeld begroting 2023 40.616 58.639 73.593 40.315 

      *) Mutatie t.o.v. van het financieel meerjarenbeeld bij de voorjaarsnota 

 

 
 

1. Correctie activering BTW riolering  
We hebben in december 2021 per brief (kenmerk 593724-2021) uw raad geïnformeerd over de onjuiste 
verwerking van de BTW op rioolinvesteringen. Dit betekent dat we in de rekening 2021 een balanscorrectie 
moeten maken maar ook dat onze meerjarenraming moet worden gecorrigeerd. Het financiële effect van deze 
correctie bedraagt 780 duizend euro nadelig in 2023 en dit loopt af naar 410 duizend euro nadelig in 2026.  
Actualisatie van de afdracht leidt nog tot een beperkte bijstelling van -49 duizend euro in 2023, -32 duizend 
euro in 2024, +31 duizend euro in 2025 en +19 duizend euro in 2026.  
 
2. Brandverzekering 
Alle opstallen en inventarissen in eigendom zijn tot eind 2022 verzekerd onder een uitgebreide brandpolis. De 
optie om het verzekeringscontract met nog eens drie jaren te verlengen is door de verzekeraar niet gebruikt. 
De uitkomst van de nieuwe aanbesteding leidt tot een hogere premie voor de brandverzekering door 
ontwikkelingen als stijgende bouwkosten en klimaatverandering. Het nadeel vanaf 2023 bedraagt 658 duizend 
euro. Van dit nadeel heeft 281 duizend euro betrekking op onderwijshuisvesting. 
 
3. Verkiezingen 
Voor de uitvoering van een reguliere verkiezing is een budget beschikbaar van 550 duizend euro. Door 
autonome ontwikkelingen is dat niet meer voldoende om de kosten van een huidige verkiezing te dekken. Als 
dekking van de gestegen kosten is 325 duizend euro per jaar extra nodig vanaf 2023.  
In de begroting 2020 is een besparing van 50 duizend euro opgenomen voor 2021 t/m 2023. Deze besparing 
kan niet worden gerealiseerd zodat er 375 duizend euro voor 2023 extra nodig is. 
 
4. Proceskostenvergoedingen belastingen 
Het bedrag aan uitgekeerde proceskostenvergoeding is sterk gestegen. Het aantal bureaus dat namens 
woningeigenaren bezwaarprocedures tegen de WOZ-waarde voert, neemt toe. Deze bureaus werken gratis 
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(‘no-cure-no-pay’). Vanaf 2022 is de begroting al opgehoogd van 130 duizend euro structureel naar 305 
duizend euro structureel. Op basis van de meest actuele cijfers verwachten we totaal 500 duizend euro aan 
uitgekeerde proceskostenvergoedingen in 2023. Dat is een toename van zo’n 200 duizend euro. Vanaf 2024 
hopen we dat de VNG in overleg met de betrokken ministeries en belangenverenigingen met een oplossing 
komt. 
 
5. Legesinkomsten reisdocumenten 
In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Als gevolg hiervan lopen de 
inkomsten terug. Een deel van de derving van inkomsten wordt goedgemaakt door de personele capaciteit aan 
te passen aan de productie. De inschatting is geactualiseerd en leidt tot een nadeel van 8 duizend euro en in 
2023 en een voordeel oplopend tot 240 duizend euro in 2026. 
 
6. Wet kwaliteitsborging bouw (WKB) 
Gelijktijdig met de omgevingswet wordt ook de wet kwaliteitsborging bouw ingevoerd. De regels rond het 
verlenen van een vergunning gaan daardoor enorm veranderen. Er wordt een zgn. knip gezet in de vergunning 
zoals we die nu kennen. Vanaf het in werking treden van deze wetten kennen we de bouwtechnische 
vergunningen en de omgevingsplan vergunningen. De kosten die daarmee gemoeid zijn kunnen worden gedekt 
onder bouwleges. Dit geldt echter niet voor een bepaalde groep bouwwerken die gaan vallen onder de 
bouwmelding (de zgn. gevolgklasse 1 bouwwerken). We willen in de eerste 2 jaar bezien wat de effecten nu 
precies zijn en wat structureel nodig is. Er zal door de WKB ook minderwerk ontstaan. Voor 2023 en 2024 zijn 
de verwachte kosten vanwege extra personele inzet 353 duizend euro. Daarnaast is (in de startnota) door de 
minister van BZK compensatie toegezegd bij de Voorjaarsnota. De ontvangst voor 2023 t/m 2025 is naar 
verwachting  98 duizend euro per jaar. 
 
7. Invoeringskosten omgevingswet 
In de startnota is door het Rijk een bijdrage opgenomen voor gemeenten voor de invoeringskosten 
omgevingswet. Er wordt landelijk in 2023 t/m 2025 respectievelijk 110 miljoen euro, 70 miljoen euro en 80 
miljoen euro beschikbaar gesteld. Ons aandeel bedraagt 1,079 miljoen euro in 2023, 687 duizend euro in 2024 
en 785 duizend euro in 2025. Opgaven met betrekking tot de invoeringskosten Omgevingswet kunnen vanuit 
deze middelen worden gedekt. 
 
8. Meeropbrengst logiesbelastingen 
Op verzoek van de hotelsector worden de tarieven van de logiesbelasting niet jaarlijks maar driejaarlijks 
aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Hierdoor is er stabiliteit in de tarieven. De voorgestelde 
tariefverhoging leidt tot een extra opbrengst van 200 duizend euro vanaf 2023. 
 
9a. Gemeentefonds, Maartbrief 2022 
Per brief is door de minister van BZK een eerste beeld gegeven van de gevolgen voor individuele gemeenten 
van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord op het gemeentefonds. Ook gaat deze brief in op het 
besluit om vanaf 2023 de nieuwe verdeling van het gemeentefonds in te voeren. Hieronder zijn de effecten van 
de maartbrief samenvattend opgenomen: 

 
 2023 2024 2025 2026 

Accres bijstelling – Maartbrief 2022 13.600 25.100 28.400 13.400 

Behoedzaamheidsraming accres ( -20%)     

Opschorten opschalingskorting 6.600 8.700 10.800  

Hervormingsagenda Jeugd 1.700 1.700 1.700 1.700 

Invoering nieuwe verdeelmodel GF 1.750 5.250 8.750 8.750 

 23.650 40.750 49.650 23.850 

 
- We hielden aanvankelijk rekening met een behoedzaamheidsraming van 20% op de accressen uit de 

startnota vanwege de verwachte achterblijvende rijksuitgaven. Voor de zomervakantie heeft de VNG 
met het kabinet afgesproken om het (volume)accres in 2022 t/m 2025 te bevriezen. De raming van het 
gemeentefonds is daarvoor bijgesteld. 

- De opschalingskorting wordt tijdelijk geschrapt tot en met 2025. In 2026 staat de opschalingskorting 
weer volledig opgenomen (structureel en voor het volledige bedrag). 
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- We houden rekening met 100% van de aanvullende middelen zoals opgenomen in de uitspraak van de 
arbitrage commissie. We gaan er dus vanuit dat de aanvullende besparing die is opgenomen in het 
coalitie akkoord van het rijk kan worden gerealiseerd of als deze niet kan worden gerealiseerd door het 
rijk aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. 

- Het nieuwe verdeelmodel voor het gemeentefonds wordt vanaf 2023 ingevoerd met een ingroeipad 
voor maximale herverdeeleffecten per inwoner. Op basis van dit ingroeipad verwachten we extra 
inkomsten in 2023 t/m 2025. 

De effecten van de maartbrief worden door het rijk in de meicirculaire 2022 verwerkt. 
 

9b. Gemeentefonds, Voorjaarsnota Rijk 2022 
Op 20 mei verscheen de Voorjaarsnota van het Rijk met informatie over de ontwikkeling van het accres 
gemeentefonds en de verwachte onderuitputting onder het plafond van het BCF.  
 
Het accres ligt hoger dan bij de Maartbrief door de verwerking van de loon- en prijsontwikkelingen conform 
het Centraal Economisch Plan van het CPB. Ook ligt het niveau van de rijksuitgaven hoger waardoor het accres 
toeneemt. We hielden aanvankelijk rekening met een behoedzaamheidsraming van 20% op de accressen uit de 
Voorjaarsnota Rijk vanwege de verwachte achterblijvende rijksuitgaven. Voor de zomervakantie heeft de VNG 
met het kabinet afgesproken om het (volume)accres in 2022 t/m 2025 te bevriezen. De raming van het 
gemeentefonds is daarvoor bijgesteld. 
 
Volgens de Voorjaarsnota neemt de ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds toe. In onze 
meerjarenraming houden we rekening met de vrijval onder het BCF-plafond. Op basis van deze informatie 
houden we alvast gedeeltelijk rekening met extra ruimte onder het plafond BCF van 1 miljoen euro per jaar. Bij 
het raadsvoorstel meicirculaire 2022 komen we hierop terug.   

 
 2023 2024 2025 2026 

Accres bijstelling – voorjaarsnota Rijk 
2022 

22.000 35.100 47.900 29.600 

Behoedzaamheidsraming accres ( -20%)     

Plafond BCF onderuitputting 1.000 1.000 1.000 1.000 

 23.000 36.100 48.900 30.600 

 
9c. Behoedzaamheidsbuffer Algemene Bestemmingsreseve 
Zoals aangegeven is het accres t/m 2025 bevrorenop de standen van meicirculaire 2022. In de 
ontwerpbegroting 2023 hebben we ervoor gekozen de behoedzaamheidsbuffer in stand te houden en 
vooralsnog niet in te zetten met het oog op diverse onzekerheden en risico's. 

 
10. Collectieve zorgverzekering minima 
Het contract met Menzis betreffende de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) is vanaf 2023 opgezegd. 
Voor 2023 en volgende jaren was voor CZM een bedrag van 950 duizend euro in de begroting opgenomen. 
Door uw raad is een motie aangenomen waarbij het college wordt verzocht de 950 duizend euro voor de 
doelgroep beschikbaar te houden en voor de doelgroep in te zetten. Het budget is voor 2023 en 2024 volledig 
ingezet en vanaf 2025 houden we rekening met een structurele last van 650 duizend euro. De inzet van 
middelen wordt na twee jaren geëvalueerd.  
 
11. Dierenbescherming en -noodhulp 
Onze wettelijke taken voor dieren en dieren in nood laten we uitvoeren door de Dierenbescherming waarbij 
het “Basisarrangement Dierennoodhulp” het uitgangspunt is. Een nieuwe overeenkomst leidt tot 50 duizend 
euro hogere kosten omdat we nu ook de wettelijke taken in Haren en Ten Boer uitvoeren. Met raadbesluit 
424469-2021 is besloten de meerkosten als voorbeslag ten laste van de Gemeentebegroting 2023 te nemen. 
 
12. Accommodatie ‘bij Van Houten’ 
Bij Van Houten is een initiatief van vier bewonersorganisaties in de Oosterparkwijk voor de terugkeer van een 
groot buurtcentrum in de Oosterparkwijk. We willen de voormalige Van Houtenschool en de voormalige 
Vensterschool Oosterpark transformeren tot een volwaardige grote buurtaccommodatie door deze te 
renoveren, verduurzamen, toegankelijk maken en verbinden door middel van een nieuwe entree en een 
horecafunctie toe te voegen. De exploitatielasten van 281 duizend euro worden deels gedekt uit het 
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Accommodatiebudget en uit het budget Werk & Participatie. Voor de dekking van de resterende 108 duizend 
euro vindt voorbeslag op de begroting plaats (raadsbesluit 41620-2022). 
 
13. Beheer openbare ruimte Dudok 

Het beheer van dit gedeelte binnenstad wordt nu uitgevoerd volgens het borgniveau C (matig). Dit niveau sluit 

niet aan bij de bij de geformuleerde doelen voor Dudok. Bij het opstellen van de visie voor Dudok is een aantal 

uitgangspunten gehanteerd. Daarbij is uitgegaan van een verhoging van het borgniveau van C (matig) naar A 

(goed). Dit sluit aan bij het beheerniveau voor de binnenstad. We houden voor de jaren 2024 – 2026 

incidenteel rekening met meerkosten van 151 duizend euro. Bij de begroting 2027 brengen we op nieuw in 

beeld welke middelen we nodig zijn voor de jaren na 2027 . 

 

14a. Gemeentefonds, septembercirculaire 2021 
De raming van het gemeentefonds is geactualiseerd op basis van de septembercirculaire 2021.  
Het geraamde accres is ten opzichte van de meicirculaire 2021 fors opwaarts bijgesteld. Dit komt zowel door 
een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling  in de Macro Economische Verkenning (MEV-raming) van het 
Centraal Planbureau als door een positieve volumeontwikkeling. Het kabinet heeft vanaf 2022 aanvullende 
middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen, waaronder voor klimaatmaatmaatregelen. Daarnaast 
zijn de kosten voor het compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag opwaarts bijgesteld. 
Ook andere uitgaven zoals die in de zorg en de EU-afdrachten zijn opwaarts bijgesteld. Tot slot is de 
ontwikkeling van de maatstaven geactualiseerd op basis van actuelere informatie. Per saldo ontstaat een 
voordeel van 9,4 miljoen euro in 2023 oplopend tot 12,4 miljoen euro in 2026. 
 
14b. Gemeentefonds – meicirculaire 2022 
We hebben in het meerjarenbeeld reeds rekening gehouden met de ontwikkeling van het accres conform de 
Voorjaarnota van het rijk. In de meicirculaire zijn de overige ontwikkelingen opgenomen. Het gemeentefonds 
wordt vanaf 2023 verdeeld via het nieuwe verdeelmodel. Door de meicirculaire verslechtert het beeld in 2023 
met 3,9 miljoen euro ten opzichte van het meerjarenbeeld dat is opgenomen in het coalitieakkoord. In de jaren 
2024 en 2025 is sprake van een plus en vanaf 2026 een beperkt nadeel van 166 duizend euro.  
 
15. BUIG 
Het ministerie van SZW heeft op 1 oktober 2021 het definitieve budget BUIG 2021 en het voorlopig budget 
BUIG 2022 bekend gemaakt. Dit leidt tot een voordelige bijstelling die met name ontstaat doordat ons aandeel 
in het macrobudget is toegenomen. Per brief (kenmerk: 505679-2021) is uw raad hierover geïnformeerd. Het 
effect van de bijgestelde raming betekent een voordeel van 4,4 miljoen euro in 2023 aflopend tot 4 miljoen 
euro vanaf 2025. 
De bekendmaking van het voorlopig budget BUIG 2022 leidt tot verbetering van het meerjarenbeeld. Het 
voordeel in 2023 bedraagt 600 duizend euro en vanaf 2024 is dit 650 duizend euro per jaar. 
 
16a. Nominale compensatie 
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 
verwachte loon- en prijsontwikkeling. We hebben in onze raming de prijsontwikkeling conform de 
augustusraming van het CPB bijgesteld. Normaliter baseren we onze raming op het CEP (Centraal Economisch 
plan) van het CPB in het voorjaar. Vanwege de inflatieontwikkelingen wijken we daar nu van af. Dit betreft een 
prijsstijging van 5,8% (2023), 2,4% (2024 en 2025) en 1,90% (2026). Voor de loonontwikkeling zijn de CAO-
afspraken voor 2021 en 2022 verwerkt. Voor de ontwikkeling van de lonen zijn de ramingen van het CEP 
geactualiseerd vanaf 2023 overgenomen. Dit betekent een loonontwikkeling van: 3,30% (2023), 3,90% (2024), 
3,80% (2025) en 3,60% (2026). 
 De bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling leidt ten opzichte van de begroting 2022 tot een neerwaartse 
bijstelling van 16,5 miljoen in 2023 euro oplopend tot ruim 42 miljoen euro in 2026.  
 
Samengevat is de loon- en prijsontwikkeling t.o.v. de begroting 2022: 

Ontwikkeling van de nominale 
compensatie 

2023 2024 2025 2026 

- Inschatting begroting 2022 1,90% 1,74% 1,98% 1,98% 

- Actuele inschatting (augustusraming CPB) 4,10% 3,60% 3,52% 3,26% 
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 +2,20% +1,86% +1,54% +1,28% 

 
16b. CAO-effect minimumloon 14 euro/uur 
Eén onderdeel van de Cao-afspraken 2021-2022 is dat het minimumloon minimaal 14 euro per uur bedraagt. 
Voor de gemeente Groningen is het financiële nadeel ingeschat op ruim 1 miljoen euro per jaar. Ongeveer de 
helft van dit nadeel heeft betrekking mensen met een afspraakbaan. Dit betreft reeds bestaande afspraken én 
de groei van afspraakbanen door vervanging van SW-medewerkers bij Stadsbeheer.  
 
17. Belastingen 
Het tariefstijgingspercentage wordt berekend op basis van de nominale compensatie. Als gevolg van een 
hogere nominale compensatie ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld, stijgt het percentage waarmee de 
tarieven stijgen. Op basis van een inschatting gebaseerd op de augustusraming van het CPB betekent dit in 
2023 een tariefstijging van 5,24% voor de OZB (raming begroting 2022: 1,9%). We verwachten een toename 
van de opbrengsten van 3,2 miljoen euro in 2023 oplopend tot 8,2 miljoen euro in 2026. 
 
Gedurende de grondexploitatieperiode van het project Grote Markt oostzijde/Forum is het Forum tot nu toe 
buiten de OZB-heffing gebleven. In het najaar van 2022 wordt naar verwachting de slotcalculatie aangeboden 
aan de raad. Daarmee eindigt de grondexploitatie en kan er vanaf 2023 OZB worden geheven. De verwachte 
opbrengst bedraagt 750 duizend euro per jaar. 
 
In de jaren 2023-2026 houden we rekening met een meeropbrengst OZB als gevolg van de groei van de stad. 
Bij de coalitiebesprekingen is afgesproken de meeropbrengst van de OZB te reserveren voor het realiseren van 
meer betaalbare woningen (initiatiefvoorstel PvdA). In de begroting 2023 verwerken we de extra inkomsten 
(300 duizend euro in 2023, 600 duizend euro in 2024, 900 duizend euro in 2025 en 1,2 miljoen euro vanaf 
2026).  
 
18. Rente-effecten 
Het rentenadeel bedraagt 2,2 miljoen euro in 2023 en loopt op tot 3,8 miljoen euro in 2026. Dit nadeel bestaat 
uit een aantal componenten: 

- we hebben onze verwachting van de lange termijnrente voor nieuwe leningen verhoogd van 0,75% naar 
2,00%. Dit leidt tot hogere rentelasten; 

- op basis van onze financiële verordening waarderen we verliesvoorzieningen voor grondexploitaties op 
contante waarde. De rente die we daarvoor moeten hanteren bedraagt verplicht 2% per jaar (eerder 
hanteerden we een lagere GREX-rente).  

- in de begroting hanteren we een taakstelling van 950 duizend euro die werd ingevuld met korte 
mismatchfinanciering (financiering vaste activa met kortlopende leningen). In verband met de toegenomen 
renterisico’s en het in verband daarmee eerder aantrekken van langlopende leningen, hebben we dit 
voordeel gehalveerd tot 475 duizend euro; 

- een nadeel van 400 duizend euro ontstaat vanaf 2023 omdat de verhoging van de ROP van 1,50% naar 
1,55% leidt tot een hogere kapitaallast op onze investeringen.  

 
19. Dividend Enexis 
In 2022 is sprake van een incidenteel voordeel omdat we het verwachte dividend over onze Enexis 
aandelen van 1,2 miljoen euro hebben verwerkt. (Het dividend is incidenteel geraamd omdat we in ons 
weerstandsvermogen rekening hebben gehouden met de opbrengst van een eventuele verkoop). 
 
20. Areaalontwikkeling 
De benodigde budgetten voor het onderhoud aan de openbare ruimte door ontwikkelingen in het 
areaal is geactualiseerd ten opzichte van de begroting 2022. In 2023 leidt dit tot een nadeel van 109 duizend 
euro, een voordeel van 168 duizend euro in 2024, een voordeel van 234 duizend euro in 2025 en een voordeel 
van 349 duizend euro in 2026. 
 
21. Terugloop kapitaallasten 
Dit betreffen specifieke investeringen waarvan de afnemende kapitaallasten terugvallen ten gunste van het 
meerjarenbeeld. De impact is beperkt en loopt op tot een nadeel van 9 duizend euro in 2026. 
  
22. Voorziening afkoopsom graven 
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Het afgekochte grafonderhoud loopt via een voorziening, conform voorschriften van het BBV. Jaarlijks vindt er 
een onttrekking aan de voorziening plaats ter hoogte van het in dat jaar benodigde onderhoudsbedrag. 
Daarnaast storten we jaarlijks een bedrag bij voor een (nieuw tiende) jaar. De hoogte van deze jaarlijkse 
bijstorting wordt elk jaar, bij het opstellen van de begroting, geactualiseerd op basis van gedetailleerde 
overzichten van al het afgekochte onderhoud. De voorziening moet in de jaarrekening van voldoende omvang 
zijn om de kosten voor de komende tien jaren te kunnen dekken. Dit betekent een beperkt hogere jaarlijkse 
dotatie aan de voorziening. 
 
23. Investeringsprojecten – kapitaallasten 
In de begroting zijn in voorgaande jaren investeringsprojecten opgenomen bij de opgaven waarvan de 
kapitaallasten jaarlijks toenemen. In de begroting 2022 is daarnaast dekking beschikbaar gesteld voor het 
MJOP Martiniplaza dat doorloopt t/m 2030.  

- Binnenstad (begroting 2019) 180 duizend euro (oploop jaarlijks t/m 2027) 

- Stadshavens (begroting 2019) 200 duizend euro (oploop jaarlijks t/m 2029) 

- Suikerunie (begroting 2019) 460 duizend euro (oploop jaarlijks t/m 2029) 

- Martiniplaza (opgave 87, begroting 2022) 102 duizend euro (oploop t/m 2030) 
  942 duizend euro  

24. GR – Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) 
Op basis van de ontwerpbegroting 2023 van PG&Z hebben we onze bijdrage geactualiseerd. In de begroting 
2022 was er rekening gehouden met een meerjarige loon- en prijsontwikkeling van 2,5%. De reeks vanaf 2024 
is in de ontwerpbegroting 2023 ongewijzigd maar voor het jaar 2023 is het bijgesteld van 2,5% naar 3,81%. Dit 
betekent naar verwachting een hogere bijdrage van zo’n 100 duizend euro per jaar. 
 
25. GR - Noordelijk belastingkantoor (NBK) 
De bijdrage aan de verbonden partijen wordt jaarlijks via het meerjarenbeeld geactualiseerd. De bijdrage is 
gebaseerd op de ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen. Het betreft de loon- en prijsontwikkelingen 
en mutaties in verdeelsleutels. Dit leidt in 2023 tot een voordeel van 149 duizend euro aflopend tot 8 duizend 
euro in 2026. 
 
26. GR – Groninger Archieven 
De bijdrage aan de verbonden partijen wordt jaarlijks via het meerjarenbeeld geactualiseerd. Door lagere 
huurlasten ontstaat een meerjarig voordeel. De hogere loon- en prijsontwikkeling dempt dit voordeel in latere 
jaren. 
 
27. GR – Veiligheidsregio Groningen 
De bijdrage aan de verbonden partijen wordt jaarlijks via het meerjarenbeeld geactualiseerd. Op basis van 
voorlopige gegevens van de GR leidt dit tot een nadelige bijstelling van 528 duizend euro in 2023 oplopend tot 
een nadelige bijstelling van 603 duizend euro in 2026. De nadelige bijstelling vloeit voort uit actualisatie van de 
indexering, de opgenomen uitzetting voor informatieveiligheid en huisvesting conform de kaderbrief en de 
herziene verdeelsleutel voor openbare orde en veiligheid. 
 
28. Bovenwijkse voorzieningen Meerstad 
We hielden voor 900 duizend rekening met kapitaallasten van bovenwijkse voorzieningen Meerstad. Dit blijkt 
ook in 2023 niet nodig te zijn. Daardoor kan er 900 duizend euro vrijvallen ten gunste van de algemene 
middelen. 
 
29. BTW in legesvergunningen 
Het is mogelijk om (net als afgelopen jaar) bij de leges omgevingsvergunningen aan de lastenkant de 
compensabele btw mee te nemen en dit door te berekenen in de legestarieven. We ramen een incidentele 
opbrengst in 2023 omdat de toerekenbare btw kan fluctueren. De incidentele opbrengst voor 2023 bedraagt 
381 duizend euro. 
 

Intensiveringen voorgaande jaren 
In dit onderdeel van de financiële positie lichten wij de opgaven toe die in voorgaande jaren in de begroting 

zijn verwerkt. Het betreft de nog openstaande opgaven afkomstig uit de begrotingen 2020, 2021 en 2022. 

Ieder van deze opgaven wordt vervolgens toegelicht. 
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Opgaven Begroting 
Deel-

programma 
I/S 2023 2024 2025 2026 

1. Fietsparkeren 
2021 
2022 

1.2 
I 
S 

-600  -600  
 

-600 
 

-600 

2. Groot onderhoud en vervangingen 2020 2.1 S -42 -42 -42 -42 

3. Vervangingsinvesteringen groen en aanvullend 

onderhoud 
2021 2.1 S -92 -348 -92 -92 

4. Apparaatskosten Wet bodembescherming 2021 2.1 I p.m. p.m. p.m. p.m. 

5. Extra capaciteit toetsing werkzaamheden ZRW 2022 
2.1 
4.2 

I 
I 

-103 
103 

-103 
103 

  

6. Vervanging en groot onderhoud openbare ruimte 2022 2.1 
S 
I 

  -292 
-365 

-292  

7. Onderhoud openbare ruimte- veranderde instroom 2022 2.1 S -420 -710 -1.030 -1.030 

8. Veiligheidsregio Groningen - pensioenvoorziening 2021 2.2 I -1.149 -677   

9. Top-X aanpak jongeren hardnekkige criminele 

leefstijl en ernstige problematiek 
2022 divers S -478 -478 -478 -478 

10. Ketenregisseur veiligheid en zorg 2022 divers I -138 -138 -138  

11. Verhuurdersinspectie 2022 2.2 I -425    

12. Meer geld voor minder armoede 2020 3.1 I -30    

13. Tekort BUIG 
2020 
2021 

3.1 S 
-300 
-100 

-300 
-500 

-300 
-500 

-300 
-500 

14. Begeleiding vergunninghouders 2021 3.1 I -72    

15. Vervanging SW sleutelfunctionarissen 
2021 
2022 
2022 

3.1 S 
-44 

-5 
5 

-333 
52 

-52 

-333 
-344 
344 

-333 
-344 
344 

16. Wet Schuldhulpverlening 2021 3.1 S p.m. p.m. p.m. p.m. 

17. Basisbaan 2022 3.1 I 
-707 
707 

   

18. Vroegsignalering 2022 3.1 I 60 125 245  

19. Bijzondere bijstand/ individuele inkomenstoeslag 2022 3.1 S 
-250 
250 

   

20. Onderzoek en uitwerking nieuw muziekcentrum 2022 divers S -348 -466 -576 -576 

21. Zorgkosten Wmo 

      Zorgkosten Wmo (volume) 

      Zorgkosten Wmo (overig) 

      Zorgkosten Wmo (beschermd wonen) 

      Zorgkosten Wmo (volume) 

      Zorgkosten Wmo (overig) 

2020 
2021 
2021 
2021 
2022 
2022 

3.3 S 

1.844 
9 

-249 
p.m. 
-280 
-408 

1.844 
19 

-496 
p.m. 
-290 
-344 

1.844 
19 

-496 
p.m. 
-290 
-296 

1.844 
19 

-496 
p.m. 
-290 
-296 

22. Zorgkosten Jeugdhulp 
2020 
2022 

3.3 S 
1.200 

800 
1.200 
1.700 

1.200 
1.700 

1.200 
1.700 

23. Accommodatiebeleid 2022 3.3 S     

24. Vervanging kunstgrasvelden 2020 3.3 
S 
I 

-37 
-200 

-37  -37  -37  

25. Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren 

bezuinigingen DMO 
2021 3. ... S -36 -36 -36 -36 

26. Herontwikkeling Kardinge – verlenging gebruik 2022 3.4 I -176 574   

27. Co-investeringsfonds sportaccommodaties 2022 3.4 S -200 -200 -200 -200 

28. Nulscenario Oosterpoort 2022 3.5 
S 
I 

  -6.000 
6.000 

-6.000  

29. Martiniplaza 2022 3.5 S -170 -200 -395 -395 

30. Niet realiseren oude taakstellingen 2020 4.1 I 41    

31. Generatiepact 
2021 
2022 

4.3 
4.2 

S 
75 

-70 
55 

-50 
55 
10 

55 
10 

32. Huisvesting Iederz 2020 4.4 S 1.000 1.000 1.000 1.000 

33. Vereenvoudiging financiële administratie 2021 4.4 I -77    

34. Financiering datawarehouse 2021 4.4 I -142 -125   



310 
 

35. Formatie functioneel beheer 2021 4.4 I -317 -300   

36. AOW-uitstroom 2022 divers S  406 406 406 

37. ICT-reservering 2022 4.4 S 975 500 500 500 

38. Digitale dienstverlening 2022 4.4 S -300 -300 -300 -300 

39. Uitvoering motie schoonmaak 2022 4.4 S -117 -700 -732 -764 

    -3.073 -2.667 -2.609 -8.383 

 

1. Fietsparkeren 

Wij willen ervoor zorgen dat het voor iedereen prettig verblijven is in onze binnenstad. Daarom is het juist in 

de binnenstad van belang dat fietsen op de geëigende plek worden gestald. Er zijn daarom extra middelen 

nodig voor fietsstewards, de handhaving op de maximale parkeerduur en verkeerd gestalde fietsen. In de 

Begroting 2021 is daarom aanvullend 600 duizend euro voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid 

in de binnenstad toegekend. Per abuis zijn deze middelen niet structureel maar incidenteel t/m 2024 in de 

meerjarenbegroting verwerkt. Om te voorkomen dat er vanaf 2025 een knelpunt zou ontstaan is bij de 

begroting 2022 daarom vanaf 2025 structurele dekking opgenomen van 600 duizend euro. 

 

2. Groot onderhoud en vervangingen 

De komende jaren zijn diverse voorzieningen in de openbare ruimte aan vervanging toe. Of omdat de kosten 

voor onderhoud in de eindfase te hoog worden of omdat de voorziening echt ‘op’ is. Via voorgaande 

begrotingen zijn meerjarig budgetten gereserveerd voor aanvullend groot onderhoud en vervangingen. Het 

betreft een structurele component voor vervangingsinvesteringen en een incidentele component voor groot 

onderhoud. Het gaat om vervanging en groot onderhoud van het openbaar lichtnet, beweegbare bruggen en 

viaducten, verharding, speeltoestellen en openbare recreatievoorzieningen. Voor 2022 is 52 duizend euro 

opgenomen, dit wordt 94 duizend euro vanaf 2023. 

 

3. Vervangingsinvesteringen Groen en aanvullend groot onderhoud  

Er zijn aanvullende middelen nodig voor het vervangen van bomen (mede als gevolg van ziekte) en 

speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Deze kosten kunnen niet binnen de bestaande 

onderhoudsmiddelen worden opgevangen. Het meerjaren investeringsprogramma wordt jaarlijks betrokken bij 

de begrotingsvoorbereiding. We stellen incidenteel 360 duizend euro beschikbaar in 2024. Voor 2021 wordt 28 

duizend beschikbaar gesteld dat oploopt tot 144 duizend euro in 2022, 236 duizend euro in 2023 en 492 

duizend euro in 2024. 

 

4. Apparaatskosten Wet bodemsanering  

Tot en met 2020 ontvangen we van het Rijk middelen om de wettelijke taken die voortkomen uit Wet 

bodembescherming uit te kunnen voeren. Dit is geregeld in het 2e Convenant Bodem en Ondergrond 2015-

2020, die is ondertekend door het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Voor de uitvoering van 

de wettelijke taken is 560 duizend euro beschikbaar. Daarnaast is er 140 duizend euro beschikbaar voor 

wettelijk taken die door de Omgevingsdienst Groningen (ODG) worden uitgevoerd. Met het aflopen van het 

convenant in 2020 vervalt ook de dekking van onze uitvoeringskosten en de inzet van de Omgevingsdienst 

Groningen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over middelen die vanuit het Rijk beschikbaar komen. 

Hierover wordt met de convenantpartijen nog overlegd. Het niet ontvangen van middelen is opgenomen onder 

de risico's. 

 

5. Extra capaciteit toetsing werkzaamheden ZRW  

De werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg worden uitgevoerd conform een zogenaamd UAV-GC contract. 

In dit contract zijn, ook door de gemeente Groningen, eisen gesteld aan ontwerp en uitvoering (Design & 

Construct). Toetsing van zowel het ontwerp als de uitvoering vindt plaats op basis van deze eisen. In de 

afgelopen jaren is gebleken dat de aannemer Combinatie Herepoort moeite heeft om aan de gestelde eisen te 
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voldoen en dat wij daar forse inzet op hebben moeten plegen. Nu, met de overeengekomen 

Vaststellingsovereenkomst (VOK), vraagt dit ook om herijking van onze toets inzet. Uitgangspunt van de VOK is 

namelijk ‘contract is contract’ . Het is noodzakelijk om (tijdelijk) extra toets capaciteit (schaal 9) in te zetten 

zodat de vereiste kwaliteit beter geborgd wordt en er achteraf substantieel minder discussiepunten zijn. De 

extra kosten bedragen van 2022 tot en met 2024 103 duizend euro per jaar. We dekken deze kosten uit het in 

de algemene bestemmingsreserve gereserveerde bedrag voor de extra kosten voor kabels en leidingen als 

gevolg van de verlegging riolering in verband met Aanpak Ring Zuid.  

 

6. Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud  

Een aantal voorzieningen in de openbare ruimte is versleten en moet de komende jaren worden vervangen 

en/of er moet groot onderhoud worden gepleegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bruggen, openbare 

verlichtingskabels, speeltoestellen, verhardingen, bomen en oeverbeschoeiingen. Het reguliere 

onderhoudsbudget is niet toereikend voor dekking van de kapitaallasten die met deze investeringen zijn 

gemoeid. In het bedrag voor bomen zit ook de herplant als gevolg van essentaksterfte, kastanjeziekte en 

stormschade opgenomen. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting brengen we in beeld wat de benodigde 

middelen voor de komende 4 jaar zijn. We stellen 292 duizend euro beschikbaar vanaf 2025, daarnaast stellen 

we 365 duizend euro incidenteel beschikbaar in 2025. 

 

7. Onderhoud openbare ruimte – veranderde instroom  

Het teruglopen van het aantal SW medewerkers in het beheer en onderhoud van onze gemeente vloeit voort 

uit de Participatiewet en vraagt om alternatieve capaciteit om het BORG niveau op peil te houden. Mede 

omdat de inleenvergoeding voor SW medewerkers voor het beheer en onderhoud altijd relatief laag was, leidt 

alternatieve capaciteit met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tot meer kosten. De uitstroom SW 

vervangen we voor 50% met mensen uit de doelgroep en voor 50% door reguliere onderhoudsmedewerkers. 

We stelden 300 duizend euro beschikbaar in 2022. We stellen voor 2023, 2024 en 2025 respectievelijk de 

volgende bedragen beschikbaar: 720 duizend euro, 1,01 miljoen euro en 1,33 miljoen euro. Deze opgave heeft 

een relatie met hervorming voorgaande jaren 5 Inzet activeringsmiddelen t.b.v. oplopende onderhoudskosten 

openbare ruimte door veranderde instroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt''. 

 

8. Veiligheidsregio Groningen – pensioenvoorziening  

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in 

verband met FLO-overgangsrecht. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen. Op basis van de wet- en 

regelgeving dient dit eigen vermogen te worden weggewerkt. We stellen 1,149 miljoen euro beschikbaar in 

2021 t/m 2023 en 677 duizend euro in 2024. 

 

9. Top-X aanpak jongeren met hardnekkige criminele leefstijl en ernstige problematiek  

Landelijk is de noodklok geluid over de toename van zware geweldsdelicten onder jongeren. In Groningen zien 

we ook een toename. Dit noodzaakt om nu stevig te investeren in deze jongeren voordat ze verder afglijden in 

de criminaliteit. Daarom willen we een Top-X aanpak ontwikkelen. De opstartkosten in 2022 zijn 63 duizend 

euro en vanaf 2023 zijn de structurele kosten van de Top-X aanpak 478 duizend euro. 

 

10. Ketenregisseur voor effectieve verbinding veiligheid en zorg  

De onderlinge beïnvloeding tussen de werkvelden openbare orde & veiligheid en maatschappelijke 

ondersteuning & zorg is sinds de decentralisaties zeer sterk, maar in de praktijk lukt het nog lang niet altijd om 

verbinding en samenwerking te realiseren. Om de tegenstellingen op het snijvlak van veiligheid en zorg te 

overbruggen én doorslaggevende factoren te vinden voor een succesvolle samenwerking is een ketenregisseur 

Veiligheid en Zorg nodig. De structurele kosten vanaf 2022 bedragen 138 duizend euro. 

 

11. Verhuurdersinspectie  

Voor de aanpak misstanden in de verhuursector van kamers en appartementen richten we ons op intensieve 
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controle en handhaving van een geselecteerde groep vastgoedbezitters in combinatie met een integraal 

ondermijningsonderzoek in samenwerking met het RIEC. Het project heeft een looptijd van twee jaar. Na 

afloop van deze periode wordt een evaluatie opgesteld om te beoordelen of verlenging en/of het structureel 

maken van de aanpak aan te bevelen is. We stellen 425 duizend euro beschikbaar in 2022 en 2023. 

 

12. Meer geld voor minder armoede  

We stellen in 2020 t/m 2023 jaarlijks 30 duizend euro beschikbaar voor belangrijke voorzieningen voor minima 

zoals de maaltijdvoorziening. 

 

13. Tekort BUIG 

In onze raming voor 2020 gingen we ervan uit dat de relatief positieve ontwikkeling van onze bijstandsuitgaven 

zich zou voortzetten. Ons aandeel in de landelijke bijstandsuitgaven was de afgelopen jaren afgenomen en ook 

waren er extra middelen beschikbaar gesteld om de bijstandsuitgaven nog verder te verlagen. In afwijking van 

wat we hadden gedacht, is ons aandeel verslechterd. De stijging van ons uitgavenaandeel heeft een negatief 

effect op het voorspelde tekort op de BUIG. Dit neemt fors toe en bedraagt meer dan 7,5% van het toegekende 

budget zodat we weer in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Bij de begroting 2020 is daarom nog 

eens 5,8 miljoen euro beschikbaar gesteld dat met 1,3 miljoen toeneemt tot een tekort van 7,1 miljoen euro in 

2021. Daarna loopt het nadelige tekort op tot 7,9 miljoen euro in 2022 en 8,2 miljoen euro in 2023. 

Het verwachte tekort op de BUIG is bij de begroting 2021 geactualiseerd naar aanleiding van het voorlopig 

budget 2020. Door een daling van ons aandeel in het macrobudget en een negatieve bijstelling van het 

macrobudget naar aanleiding van de lagere realisaties van het aantal uitkeringen in 2019 stijgt ons tekort op de 

BUIG. Voor 2021 wordt een tekort op de BUIG verwacht van 14,1 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden 

met een bijdrage vanuit de vangnetuitkering en de effecten van het werkprogramma. Ten opzichte van de 

begroting 2020 betekent dit een extra tekort van 1,5 miljoen euro in 2021. Het extra tekort loopt met 100 

duizend euro op in 2023 en met 500 duizend euro vanaf 2024. 

 

14. Begeleiding vergunninghouders  

De verwachting is dat we vanaf 2021 een nieuwe opgave krijgen, namelijk de Veranderopgave Inburgering. 

Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de inburgering. We verwachten 

de extra inzet op de begeleiding vergunninghouders te kunnen dekken uit een nog te ontvangen rijksbijdrage. 

 

15. Vervanging SW-sleutelfunctionarissen  

In het beschutte bedrijf worden momenteel circa 47 sleutelfuncties ingevuld door SW-medewerkers. Het 

betreft medewerkers in de functie van werkleider, begeleider, onderhoudsmedewerker, magazijnmedewerker 

en ondersteuning personeelszaken. Doordat de oude SW wordt afgebouwd en de nieuwe instroom minder 

potentieel bevat zullen op termijn voor deze functies géén SW-medewerkers meer beschikbaar zijn. Hierdoor 

moeten we deze functies ambtelijk invullen. Dit leidt tot hogere kosten. In de periode 2021 – 2025 betreft dit 

21 medewerkers. We onderzoeken mogelijkheden om geschikt personeel te vinden in andere gesubsidieerde 

doelgroepen. Ook de functie van orderbegeleider zal vanaf 2021 uitgebreid worden. In de begroting 2021 

hebben we rekening gehouden met een opgave van 189 duizend euro in 2022, 233 duizend euro in 2023 en 

522 duizend euro vanaf 2024. 

In de begroting 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2024. Daarbij was echter 

nog geen rekening gehouden met de sleutelfunctionarissen die voor 2021 zijn vervangen. De kosten hiervan 

waren incidenteel gedekt. Deze kosten en de kosten na 2024 zijn structureel meegenomen in de opgave in de 

begroting 2022. De kosten kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor de SW en nieuwe 

doelgroepen. Deze ruimte ontstaat doordat het subsidietekort op de SW de komende jaren afneemt als gevolg 

van de afname van het aantal SW’ers. 

 

16. Wet Schuldhulpverlening  

Momenteel wordt een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voorbereid. Verwachte 
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inwerkingtreding is 1 januari 2021. Hiermee wordt een grondslag gecreëerd om over domeinen heen (Wmo, 

Jeugdwet en Participatiewet) noodzakelijke gegevens uit te wisselen (integrale aanpak). De gemeente krijgt 

hierbij een extra taak, namelijk het aanbieden van een intake bij signalen over betalingsachterstanden. Voor de 

uitvoering van deze taak zijn aanvullende middelen benodigd. Wanneer hieromtrent meer duidelijkheid is 

komen we hierop terug. 

 

17. Basisbaan  

In maart 2020 zijn we in Groningen gestart met het experiment basisbaan. Het doel van deze banen is om extra 

werkgelegenheid te creëren voor mensen die op een andere manier geen kans maken op een betaalde baan. Er 

is enige vertraging geweest bij de start van het experiment en door de Corona crisis is er verdere vertraging 

ontstaan. Om deze redenen is het voorstel om het experiment te verlengen t/m 2023 en in deze periode het 

beoogde aantal van 50 basisbanen te realiseren. Het tekort in 2023 bedraagt 707 duizend euro en wordt 

gedekt door verwachte REACT-EU gelden. 

 

18. Vroegsignalering 

Door invoering van de nieuwe wet schuldhulpverlening moet ook de gemeente Groningen de vroegsignalering 

inrichten. Door een toename van het aantal deelnemende organisaties verwachten we de komende tijd een 

forse stijging in het aantal signalen en daarmee in de benodigde uitvoeringskosten (4 fte + uitvoeringsbudget). 

Totaal komt dit neer op 430 duizend euro waarvoor geen dekking aanwezig is. Vanuit het Rijk worden hier geen 

extra middelen voor beschikbaar gesteld, uitgangspunt is dat deze kosten zichzelf terugverdienen. De 

verwachting is inderdaad dat deze lasten zichzelf gaan terugverdienen met een besparing op de lasten van de 

schuldhulpverlening, hier zal echter wel enige tijd overheen gaan voor we dit voordeel gaan realiseren. In de 

begroting 2022 is 430 duizend euro beschikbaar gesteld. In 2023 dalen de kosten met 60 duizend, in 2024 

dalen de kosten met 125 duizend euro en in 2025 verwachten we voor 245 duizend aan lagere kosten. 

 

19. Bijzondere bijstand / individuele inkomenstoeslag  

We verwachten voor de komende jaren een toename van de uitgaven aan bijzondere bijstand en individuele 

inkomenstoeslag. Deze prognose wordt deels beïnvloed door de verwachte toename van de doelgroep als 

gevolg van de coronacrisis. Hoe het beeld zich na 2023 ontwikkelt is zeer onzeker, we kijken om die reden niet 

te ver vooruit. De stijging van het gebruik van de individuele inkomenstoeslag lijkt te zijn afgevlakt, voor 2022 

en 2023 wordt nog wel jaarlijks een tekort van 170 duizend euro verwacht. Ook bij de maaltijdvoorziening 

verwachten we een groei van 10% van het aantal cliënten, wat neerkomt op een stijging van de lasten in 2022 

en 2023 van 40 duizend euro. Als gevolg van een hogere huisvestingstaakstelling in 2021 verwachten we dat de 

uitgaven aan aanvullende bijstand voor vergunninghouders in 2022 weer gaat toenemen. Het tekort voor 2022 

wordt ingeschat op 120 duizend euro. Tenslotte wordt in 2022 een tekort van 130 duizend euro op de 

uitvoering van het beschermingsbewind verwacht. De invoering van het nieuw beleid in 2018 waarbij we zelf 

beschermingsbewind als dienst aanbieden, heeft geleid tot een sterke afname van uitgaven maar minder dan 

gedacht. De redenen zijn de verlate ingangsdatum van de ‘nieuwe’ beleidsregels, de hardheidsclausule, de 

verhuizers, de klanten van Haren en Ten Boer en de lange wachttijden bij de rechtbank. We onderzoeken de 

mogelijkheden om deze tekorten op te vangen door gedeeltelijke inzet van armoedemiddelen en verwachte 

extra rijksmiddelen voor bijzondere bijstand vanuit het steun en herstelpakket corona. 

 

20. Nieuw muziekcentrum – onderzoek en uitwerking  

Het opstellen van de kadernota inclusief een financieringsplan voor het nieuwe muziekcentrum wordt naar 

verwachting afgerond in de eerste helft van 2022. Voor de fase daarna worden extra kosten verwacht voor 

plankosten, fundraising en Leerwerk. We stelden hiervoor 534 duizend euro beschikbaar in 2022. Voor 2023 

stellen we 882 duizend euro beschikbaar, voor 2024: 1 miljoen euro en vanaf 2025 stellen we 1,11 miljoen euro 

beschikbaar. 
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21. Zorgkosten Wmo 

 

Begroting 2020 

De zorgkosten voor WMO nemen toe door een forse stijging van het aantal indicaties voor Beschermd Wonen 

in 2019. van de zorgkosten wordt niet meer uitgegaan van de verwachte maximale tekorten. De volumegroei 

bij Jeugd en WMO is op 0% gezet vanaf 2021. Wij verwachten in de toekomst een reële vergoeding van het Rijk 

te ontvangen. Het college vult de extra tekorten op WMO in de begroting ten opzichte van het coalitieakkoord 

aan. Hierbij wordt er vanaf 2021 echter geen rekening gehouden met de volumegroei. Dit hangt samen met 

een afspraak tussen het Rijk en de VNG waardoor de gemeente Groningen compensatie van het Rijk verwacht 

voor de volumegroei. 

 

Begroting 2021 

De raming van de zorgkosten in het kader van de WMO hebben betrekking op de door de gemeente 

gecontracteerde zorg (ZIN) en de verstrekking van persoonsgebonden budgetten. Daarnaast zijn hierin ook de 

kosten voor huishoudelijke hulp, vervoer- woon en rolvoorzieningen, de meerkostenregeling en de kosten voor 

collectief vervoer meegenomen. Ten opzichte van de raming in de begroting 2020 zien we vooral een wijziging 

door de geraamde volumestijging. In de begroting 2020 hielden we vanaf jaarschijf 2021 geen rekening met 

een groeiende zorgvraag. Indien we in 2021 rekenen met een volumegroei van 2,5%, leidt dit tot een opgave 

van 812 duizend euro. De overige effecten in de raming van de WMO zorgkosten leiden in de jaren 2021-2023 

tot een lichte daling van de kosten. Vanaf 2024 slaat dit om in een kleine nadelige afwijking door iets hogere 

zorgkosten. Ondanks de beperkte afwijking zijn er wel enkele uitschieters. Zo ontstaat een nadeel van ruim 600 

duizend euro door een hogere tariefstijging dan waarmee we in de begroting 2020 rekening houden. Daarnaast 

realiseren we niet alle opgenomen bezuinigingen. Dit leidt tot een structureel nadeel van 498 duizend euro 

vanaf 2021. Dit betreft o.a. de bezuiniging op WMO-oud (vervoer- woon en rolvoorzieningen). Er ontstaat een 

voordeel door het verwerken van het budget uit de septembercirculaire en het terugdraaien van korting op de 

loon- en prijscompensatie over de zorgbudgetten. In 2021 is dat voordeel 885 duizend euro. 

WMO – Beschermd wonen 

Er gebeurt heel veel tegelijk op het gebied van Beschermd wonen. De (financiële)  verantwoordelijkheid van 

cliënten verschuift door decentralisatie en woonplaatsbeginsel. De Wlz cliënten gaan uit BW. En er is een 

nieuw objectief verdeelmodel op basis van instroomcijfers gemaakt. De uitkomsten van dat model zijn nog niet 

gepubliceerd, maar moeten straks afgezet worden tegen de huidige kosten minus kosten voor WLZ cliënten. 

Ook die laatste is nog niet bekend. Ten slotte komen er twee ingroeipaden voor de nieuwe financiering. Al deze 

wijzigingen maken het voorspellen van het budget en de kosten Beschermd Wonen voor komende jaren lastig. 

 

Begroting 2022 

Op basis van het beschikbare budget en verwachte meerjarige ontwikkeling van de zorgkosten Wmo 

verwachten we de komende jaren een oplopend tekort. Het grootste verschil komt door de tariefstijging 

huishoudelijke hulp vanaf 2021, volumestijgingen in 2022 en enkele knelpunten bij Wmo oud. Voor het volume 

effect is rekening gehouden met de volumegroei 2022, gebaseerd op de populatieontwikkeling. In de begroting 

2021 was alleen voor 2021 rekening gehouden met een volumestijging. De overige effecten ontstaan vooral 

door:  

• Doorwerking hogere tarieven huishoudelijke hulp vanaf 2021;  

• Het niet realiseren van de uitname Wlz-middelen voor hulpmiddelen en een rijks korting als gevolg van de 

uitname van de Wlz-middelen voor hulpmiddelen;  

• Kosten die de Rijksoverheid gemeenten in rekening brengt voor uitvoeringskosten PGB van de Sociale 

Verzekeringsbank;  

• Financiële consequenties van de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen.  

• De Onafhankelijke cliëntondersteuning is opnieuw aanbesteed en dit leidt tot meerkosten. 
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22. Zorgkosten Jeugdzorg 

 

Begroting 2020 

De stijging van de zorgkosten Jeugd wordt naast stijging van de tarieven veroorzaakt door de groei van het 

aantal cliënten in combinatie met een verschuiving naar zwaardere zorg. Het college vult de extra tekorten in 

de begroting ten opzichte van het coalitieakkoord aan. Bij de begroting 2020 is voor 2022 een extra budget van 

5,3 miljoen euro beschikbaar gesteld en 4,1 miljoen euro vanaf 2023. Hierbij is er echter geen rekening 

gehouden met de volumegroei. Dit hangt samen met een afspraak tussen het Rijk en de VNG waardoor de 

gemeente Groningen compensatie van het Rijk verwacht voor de volumegroei. 

Begroting 2022 

De opgave zorgkosten jeugd heeft een aantal oorzaken. Om de kosten van jeugdhulp terug te dringen zijn, 

onder de noemer accelaratie projecten WIJ, de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen en als gevolg 

daarvan taakstellingen ingeboekt. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen een positief effect hebben op de 

kosten, maar per saldo leiden ze vooral tot een demping van de kostenstijging in plaats van de kostendaling die 

verwacht werd. Zonder deze maatregelen waren de kosten van jeugdhulp hoger uitgevallen. De verwachting is 

dat als gevolg van de maatregelen de kosten de komende jaren zullen dalen, maar niet in de omvang die vooraf 

was ingeschat. Voor 2022 en verder bedraagt de totale taakstelling acceleratie WIJ 9,5 miljoen euro per jaar. 

Op basis van de realisatie tot nu toe wordt deze taakstelling verlaagd met respectievelijk 3,0 miljoen euro in 

2022 en 2,1 miljoen euro vanaf 2023. Een van de succesvolle maatregelen is de invoering van de ondersteuner 

jeugd en gezin (OJG) bij huisartsen. Ondanks de inzet van de OJG vallen de zorgkosten via de huisarts 

structureel 1,7 miljoen euro hoger uit dan eerder verwacht. Zonder de inzet van de OJG was deze 

kostenstijging hoger geweest. Voor 2022 en de jaren erna is een structurele besparing van 1,0 miljoen euro 

ingeboekt in verband met de nieuwe inkoop jeugdhulp. Vanaf 2024 wordt nog steeds verwacht dat deze 

besparing netto kan worden gerealiseerd. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt geen netto-besparing verwacht 

als gevolg van noodzakelijke investeringen en aanloopkosten binnen de nieuwe inkoop jeugd, waardoor de 

taakstelling voor 2022 en 2023 met 1,0 miljoen euro naar beneden moet worden bijgesteld. Tot slot zijn de 

zorgkosten 2020 hoger uitgevallen dan het niveau waarop de begroting 2021 gebaseerd was. Een deel van 

deze kostenstijging is structureel en werkt door in de loon-prijscompensatie. Dit heeft een nadelig effect op de 

zorgkosten van 0,9 miljoen euro in 2022, 1,0 miljoen euro in 2023 en 1,1 miljoen euro vanaf 2024. 

In de begroting 2022 is per saldo 6,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de zorgkosten Jeugd. In 2023 daalt 

dit tot een extra budget van 5,8 miljoen en vanaf 2024 is het 4,9 miljoen euro structureel. 

 

23. Accommodatiebeleid  

Om de voorzieningen in de Oosterparkwijk in lijn te brengen met de andere wijken in de stad, hebben we de 

wens de Siebe Jan Boumaschool te transformeren tot een wijkcentrum. Er wordt onderzocht welke extra 

middelen nodig zijn voor het beheer en onderhoud van deze nieuwe accommodatie. Vooralsnog gaan we uit 

van een jaarlijks benodigd bedrag van 50 duizend euro. In Ten Post komt een nieuw multifunctioneel centrum 

‘Huis van Ten Post’. Vanwege een toename van de jaarlijkse gemeentelijke belastingen en heffingen, 

verzekeringen en exploitatie welke gebaseerd zijn op een nieuw gebouw ontstaat een jaarlijks tekort in de 

exploitatie van 60 duizend euro. 

 

24. Vervanging kunstgrasvelden 

Er is besloten om bij vervanging van kunstgras af te stappen van rubbergranulaat (SBR) en te kiezen voor 

kunstgrasvelden non-infill vanuit milieuoverwegingen. Bij de begroting 2019 is al dekking beschikbaar gesteld 

voor de structureel hogere kapitaallasten. Om ook andere kunstgrasvelden te kunnen vervangen is in de 

begroting 2021 voorgesteld aanvullende dekking beschikbaar te stellen. Voor de structurele dekking van de 

kapitaallasten wordt 185 duizend euro in 2022 en 222 duizend vanaf 2023 beschikbaar gesteld (structurele 

toename van 37 duizend euro). Daarnaast is voor de sanering van de aanwezige SBR incidenteel dekking nodig 

van 200 duizend euro in 2023. 
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25. Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO 

Binnen de DMO is sprake van vertraging bij de realisatie van bezuinigingen. Het nadeel dat hierdoor ontstaat is 

bij de begroting 2021 en begroting 2022 gedekt. Vanaf 2023 resteert nog een tekort van 36 duizend euro. 

 

26. Herontwikkeling Kardinge – verlenging gebruik  

We zijn gestart met het proces om het sportcentrum Kardinge te herontwikkelen. Gedurende het proces 

hebben zich tal van kansen voorgedaan om het hele gebied Kardinge een forse impuls te geven. We werken nu 

eerst een integrale gebiedsvisie uit. De consequentie hiervan is dat het tijdpad langer wordt en Kardinge tot 

uiterlijk 2029 in de huidige staat operationeel moet blijven. Dat kan maar vraagt wel extra preventief 

onderhoud én uitstel brengt ook risico’s op uitval met zich mee. Het bestaande onderhoudsplan Kardinge is 

geactualiseerd gericht op een ‘sterfhuisconstructie’ in uiterlijk 2029. Op basis van onderzoeken zijn een aantal 

zaken uit het meerjarig onderhoudsplan gehaald en apart genomen. Deze zaken worden niet preventief 

vervangen, maar op het moment dat ze stuk gaan zal op dat moment afgewogen moeten worden of vervanging 

nog wenselijk is gezien de ontwikkelingen en resterende levensduur. Op dat moment moeten ook de financiële 

consequenties worden beoordeeld en volgt mogelijk een financiële claim. Actualisatie van het onderhoudsplan 

leidt tot een jaarlijks aanvullend benodigde storting in de onderhoudsvoorziening. In de periode 2021- 2023 

leidt dit tot een tekort, vanaf 2024 is Kardinge afgeschreven en kan de vrijvallende kapitaallast tijdelijk ter 

dekking worden ingezet. Het tekort in de jaren 2021-2023 komt ten laste van de algemene middelen, in 2024 

wordt het tekort van in totaal 574 duizend euro ‘terugbetaald’ aan de algemene middelen. 

 

27. Co-investeringsfonds sportaccommodaties  

Het co-investeringsfonds sportinfrastructuur biedt mogelijkheden om structureel investeringen te doen in 

sportaccommodaties. Nieuwe voeding van het structurele deel van het fonds is noodzakelijk om 

sportinvesteringen te kunnen blijven doen. Belangrijk aspect is dat bij deze investeringen sprake is van 

cofinanciering door de sportclubs. We stellen 200 duizend euro beschikbaar vanaf 2023. 

 

28. Nulscenario Oosterpoort 

Bij de besluitvorming over de ‘nieuwe Oosterpoort’ is aangegeven dat: 

 ‘Ongeacht of we in de toekomst tot een nieuw muziekcentrum besluiten, we de Oosterpoort na 2027 als 

voorziening voor de stad willen behouden. Minimaal uitgangspunt hiervoor is het voortzetten van de huidige 

programmering, functionaliteit en bedrijfsvoering. Hieraan zijn kosten verbonden die we als stad altijd zullen 

moeten maken. We willen dit nulscenario inzichtelijk maken en als opgave betrekken bij de Begroting 2022.’  

In de eerste fase van het vooronderzoek naar een nieuwe Oosterpoort (2018) is in beeld gebracht wat de 

kosten zijn voor renovatie van de Oosterpoort uitgaande van de huidige bedrijfsvoering en programmering. De 

uitkomsten van dit onderzoek zijn geactualiseerd en hanteren we als nulscenario. De stichtingskosten zijn 

berekend in een bandbreedte van 124 tot 160 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige situatie leidt dit tot 

een jaarlijkse stijging van circa 6 tot 8,5 miljoen euro. In de uitkomsten is geen rekening gehouden met de 

negatieve gevolgen voor de marktpositie als gevolg van voortzetting in de huidige vorm in plaats van 

nieuwbouw. We stellen 6 miljoen euro vanaf 2025 structureel beschikbaar. Eenzelfde bedrag valt jaarlijks vanaf 

2025 vrij tot op het moment van gereedkomen van het nieuwe muziekcentrum. 

 

29. Martiniplaza 

Met het MJOP1 (2014-2015) en MJOP2 (2017-202) is het achterstallig onderhoud bij Martiniplaza aangepakt, 

zodat veiligheid en continuïteit konden worden gegarandeerd. Voor het onderhoud naar de toekomst toe 

wordt een MJOP voor de periode 2021-2040 opgesteld. Hierover heeft de raad op 29 september een brief 

ontvangen. Een eerste indicatie duidt op toenemende onderhoudsbehoefte. We stellen 130 duizend euro 

beschikbaar in 2022, 300 duizend euro in 2023, 330 duizend euro in 2024 en 525 duizend euro vanaf 2025. 

 

30. Niet realiseren oude taakstellingen 

Een aantal nog openstaande oude taakstellingen op de organisatie zijn niet realiseerbaar. Deze taakstellingen 
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zijn afkomstig uit eerdere bezuinigingsrondes om de begroting sluitend te krijgen. Het grootste gedeelte 

hiervan is gerealiseerd, een deel echter niet. De niet realiseerbare taakstellingen zijn volledig in de begroting 

2022 verwerkt. Er resteert nog een beperkt voordeel van 41 duizend euro in 2023. 

 

31. Generariepact  

Het Generatiepact 2019 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. Het generatiepact voor 

medewerkers tot en met schaal 7 loopt tot 1-1-2022 en voor medewerkers in schaal 8 tot 1-1-2021 (na 

verlenging met ingang van 1 januari 2020). De mogelijkheden in 2021 en verder worden nader uitgewerkt door 

een vertegenwoordiging vanuit de werkgever en de bonden. Ook wordt in het kader van een nieuwe CAO 

mogelijk een landelijk bindende afspraak gemaakt over een Generatiepact. Het Generatiepact leidt tot extra 

kosten van 490 duizend euro in 2021 aflopend tot 445 duizend euro in 2022, 370 duizend euro in 2023 en tot 

390 duizend euro in 2024. 

Op basis van uitgangspunten en aannames zijn bij de begroting 2021 middelen beschikbaar gesteld om dit 

generatiepact te dekken. Mede omdat het generatiepact voor schaal 8 en hoger niet opnieuw is verlengd is een 

soort “laatste kans-effect” ontstaan en is de deelname groter geworden dan vooraf verondersteld. Dit leidt 

zeven jaar lang tot hogere lasten van 295 duizend euro in 2022 oplopend tot 365 duizend euro in 2023 waarna 

het afloopt tot 285 duizend euro in 2025, waarbij rekening is gehouden met het niet meer invullen van drie 

stadstalent-plekken. 

 

32. Huisvesting Iederz 

We stellen 0,4 miljoen euro in 2022 beschikbaar voor de huisvesting Iederz. Vanaf 2023 wordt dit bedrag met 

1,0 miljoen euro verhoogd zodat er vanaf 2023 1,4 miljoen euro beschikbaar is voor de herhuisvesting van 

Iederz. 

 

33. Vereenvoudiging financiële administratie 

De huidige financiële administratie van de gemeente Groningen is complex. Dit bemoeilijkt een goede 

informatievoorziening en de totstandkoming van de P&C cyclus. We willen daarom de financiële administratie 

vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging zal er ook toe bijdragen dat de keuze voor een nieuw systeem minder 

afhankelijk is van de complexe en Groningen-specifieke inrichting die we nu gebruiken in onze administratie. 

We willen dit projectmatig aanpakken met een doorlooptijd van 2 tot 3 jaar. De inspanningen die gepleegd 

moeten worden voor dit project, kunnen niet volledig binnen bestaande personele capaciteit (in de vorm van 

tijd en kennis) worden uitgevoerd. We stellen 153 duizend euro beschikbaar in 2021 en 2022 en 77 duizend 

euro in 2023. (Dekking vindt plaats uit inzet van het DOIB, zie hervorming voorgaande jaren nr. 10). 

 

34. Financiering datawarehouse  

Het gemeentelijke datawarehouse is nu zo’n twee en een half jaar in de lucht. Inmiddels zijn al 25 applicaties 

ontsloten, van waaruit informatie wordt geleverd. Belangrijke bronnen zijn de applicaties die worden gebruikt 

binnen het sociaal domein (Werk, Inkomen, WMO en Jeugdzorg), maar ook data uit het ruimtelijk domein en 

de bedrijfsvoering wordt in toenemende mate ontsloten en beschikbaar gesteld. Het is daarmee een 

belangrijke schakel geworden voor de informatievoorziening binnen de gemeente. We stellen 142 duizend 

euro beschikbaar in 2023 en 125 duizend euro in 2024. (Dekking vindt plaats uit inzet van het DOIB, zie 

hervorming voorgaande jaren nr. 10). 

 

35. Formatie functioneel beheer  

De ICT wordt steeds meer ingezet als strategisch middel. De bestaande capaciteit op het gebied van 

functioneel beheer is vooral gericht op beheer en instandhouding en niet op nieuwe ontwikkelingen. Het gaat 

bijvoorbeeld om de ontwikkeling van publieke dienstverlening & informatieverstrekking aan onze inwoners. Dit 

leidt tot een opgave van 317 duizend euro in 2023 en 300 duizend euro in 2024. (Dekking vindt plaats uit inzet 

van het DOIB, zie hervorming voorgaande jaren nr. 10). 
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36. AOW-uitstroom 

Bij de begroting 2020 zijn hervormingsmaatregelen vastgesteld. Een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn niet/ 

zeer moeilijk te realiseren. Het betreft hervormingen op het gebied van sport, duurzame energieopwekking, 

beheer en onderhoud, vrijval compensatieregeling OZB en optimalisatie gebruik panden. Het niet realiseren 

van de hervormingen kan vanaf 2024 gedeeltelijk worden gedekt uit de besparing van 406 duizend euro op 

AOW-uitstroom. 

 

37. ICT reservering  

Voor de afronding van het outsourcingsprogramma en het op orde krijgen en houden van een kwalitatieve ICT 

omgeving – waarin we zelf voldoende in control zijn - ter ondersteuning van onze processen onderkennen we 

dat we in 2022 en verder additionele middelen vrij moeten maken. Hiervoor reserveerden we 1,85 miljoen 

euro in 2022. Voor 2023 reserveren we 875 duizend euro en 1,35 miljoen euro vanaf 2024. 

 

38. Digitale dienstverlening 

Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) 

veroudering op te vangen. Om voorbereid te zijn op een vervanging van het digitale dienstverlenings-platform 

is een structureel bedrag nodig van 300 duizend euro vanaf 2023. 

 

39. Uitvoering motie schoonmaak 

Nu uw raad tot inbesteden van de schoonmaak heeft besloten bereiden we ons voor op het in dienst nemen 

van de schoonmakers per 1 november 2023, na afloop van een korte aanbesteding voor een periode van 2 jaar. 

De structurele lasten van het in dienst nemen van de schoonmakers per november 2023 zijn 117 duizend euro 

in 2023, 700 duizend euro in 2024 oplopend tot 764 duizend euro structureel vanaf 2026. 

 

Dekkingsbronnen voorgaande jaren 
In dit onderdeel van de financiële positie lichten wij de hervormingen toe die in voorgaande jaren in de 

begroting zijn verwerkt. Het betreft de nog openstaande hervormingen afkomstig uit de begrotingen 2019, 

2020 en 2021. Ieder van deze hervormingen wordt vervolgens toegelicht. 

 

Hervormingen voorgaande begrotingen 
 

Begroting 
Deelpro-
gramma 

I/S 2023 2024 2025 2026 

1. SIF-middelen 2020 1.2 I 1.000    

2. Ringsparen 2020 1.2 I 381    

3. Organisatorische inrichting 2020 1.3 I 190    

4. Begeleiding vergunninghouders 2021 3.1 I 72    

5. Inzet activeringsmiddelelen voor oplopende 
onderhoudskosten openbare ruimte door 
veranderde instroom mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt 

2022 3.1 S 420 710 1.030 1.030 

6. Aanvulling taakstelling Jeugdzorg 2022 3.1 S 3.000 2.700 2.300 2.300 

7. Verkiezingen 2020 4.1 I 50    

8. Subsidies 2020 4.2 I 1.000    

9. Frictiekosten 2020 4.2 I -220    

10. Inzet DOIB 2021 4.2 en 4.4 I 500 500   

11. Extra opbrengst subsidies 2022 4.2 I 500    

12. OZB verhogen 2020 4.3 S 820 820 820 820 

13. Aanvulling rijksmiddelen uitvoering Jeugdzorg 2022 4.3 S -6.900 -7.800 -8.800 -8.800 

14. Inzet weerstandsvermogen 2020 4.4 I -7.046    
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15. Verstrekking hardware ICT-middelen 2020 4.4 S 10 10 10 10 

16. Verhoging leges Titel 3, Legesverordening 2022 divers S 29 58 58 58 

Totaal hervormingen voorgaande jaren    -6.194 -3.002 -4.582 -4.582 

 

1. SIF-middelen 

We stellen voor de algemene bezuiniging op de structurele middelen van het SIF voor het grootste deel in 

te vullen door het schrappen van de parkeergarage in stationsgebied Zuid. Voor de taakstelling van 1 

miljoen euro in 2023 doen we een voorstel in de begroting 2023.  

 

2. Ringsparen 

Van het Ringspaarbudget zetten we 381 duizend euro t/m 2023 elders in. De aanleg van de ‘inprikker’ 

vanaf het Emmaviaduct naar stationsgebied Zuid wordt daar niet door geraakt. Na 2023 vloeien deze 

middelen weer terug naar de ringspaarprojecten. We gaan hierover in gesprek met de Provincie. 

 

3. Organisatorische inrichting 

Er wordt een (schaal)voordeel gerealiseerd op de personele inzet (aardbevingsgelden). Dit leidt tot een 

besparing van 190 duizend euro per jaar tot en met 2023. 

 

4. Begeleiding vergunninghouders  

De verwachting is dat we vanaf 2021 een nieuwe opgave krijgen, namelijk de Veranderopgave Inburgering. 

Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de inburgering. We verwachten 

de extra inzet op de begeleiding vergunninghouders te kunnen dekken uit een nog te ontvangen rijksbijdrage. 

Voor 2023 houden we rekening met een incidentele dekking van 72 duizend euro.  

 

5. Inzet activeringsmiddelen t.b.v. oplopende onderhoudskosten openbare ruimte door veranderde instroom 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  

We zetten de eerder beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen voor activering anders in. Deze middelen 

zullen we inzetten voor de oplopende onderhoudskosten voor beheer en onderhoud openbare ruimte door 

veranderende instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (zie opgave voorgaande jaren 7). 

 

6. Aanvullende taakstelling Jeugdzorg 

Aanvullend op de maatregelen die de gemeente Groningen al heeft getroffen om de kosten van de jeugdzorg 

omlaag te brengen, zien wij mogelijkheden in de door de arbitragecommissie voorgestelde maatregelen om de 

kosten van jeugdzorg verder te verlagen. Daarom is een aanvullende taakstelling opgenomen van 3,0 miljoen 

euro in 2023, 2,7 miljoen euro in 2024 en 2,3 miljoen euro vanaf 2025. 

 

7. Verkiezingen 

De kosten voor verkiezingen lopen al enige jaren op. Door middel van een aantal maatregelen worden 

deze kosten omlaag gebracht. Hierbij zal worden onderzocht hoe 50 duizend euro bespaard kan worden 

op het organiseren van verkiezingen. De toegankelijkheid en nabijheid van stembureaus voor de inwoner 

zal zoveel mogelijk worden gewaarborgd. 

 

8. Subsidies 

Voor innovatieve doelen en ambities is op veel thema’s EU geld beschikbaar. Op dit moment hebben we 

onze inzet op het daadwerkelijk schrijven van Europese projecten ad hoc geregeld via de capaciteit van 

verschillende programma’s. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een woondeal met de rijksoverheid 

gesloten. Zo komen Groningse projecten in aanmerking voor een bijdrage uit een speciaal fonds. Door 

middel van deze maatregel willen we een team vormen om gestructureerd subsidies binnen te halen en te 

verantwoorden. 
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9. Frictiekosten 

Er worden diverse maatregelen getroffen om te komen tot een sluitende (meerjaren)begroting. In een 

aantal gevallen zijn frictiekosten onvermijdelijk, bijvoorbeeld voor maatregelen die de organisatie raken. In 

de periode 2020-2023 hebben we daarom een bedrag van 5,17 miljoen euro. gereserveerd voor 

frictiekosten. In 2023 is dat  220 duizend euro. In de uitwerking blijkt of en in welke mate frictiekosten 

daadwerkelijk gaan optreden. 

 

10. Inzet DOIB 

In de begroting is een jaarlijks een budget beschikbaar voor financiering van concernbrede initiatieven voor 

vernieuwing en verbetering van de organisatie op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering (DOIB). De 

financiële realisatie van het DOIB-budget laat zien dat er jaarlijks sprake is van onderbesteding. We zetten 

daarom 500 duizend euro van dit budget als dekking in voor 2022 t/m 2024. 

 

11. Extra opbrengst subsidies 

Eerder is al in de begroting rekening gehouden met incidentele opbrengsten uit subsidies van de EU of het Rijk. 

We verhogen onze verwachting van de extra opbrengsten uit subsidies met 500 duizend euro in 2022 en 2023. 

(In de begroting 2022 is bij de opgaven (nr. 51) de extra opbrengst van 500 duizend euro structureel vanaf 2022 

vervallen, omdat we geen mogelijkheden zien voor een structurele invulling van deze taakstelling 

 

12. OZB verhogen 

Bij de begroting 2020 is voor de jaren 2021-2023 besloten tot een jaarlijkse stijging van de OZB met 1% 

(820 duizend euro). 

 

13. Aanvullen rijksmiddelen uitvoering jeugdzorg 

Op 3 juni 2021 heeft het kabinet besloten om gemeenten in 2022 1,314 miljard euro extra budget te 

verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de jeugdwet. Dit extra budget is het resultaat van een jarenlang 

traject van onderzoeken naar de tekorten op de jeugdhulp, gesprekken tussen VNG en Rijk hierover en de 

uiteindelijke uitspraak van een arbitragecommissie over de structurele financiering van de jeugdzorg. Een 

nieuw kabinet zal moeten besluiten over de jaren na 2022. Het aandeel van de gemeente Groningen in het 

totale budget 2022 is 17,4 miljoen euro. Aan de afspraak over het extra budget is gekoppeld dat er een 

hervormingsagenda tussen Rijk, VNG en andere betrokken partijen moet komen, waarin maatregelen zijn 

opgenomen om de kosten van jeugdzorg omlaag te brengen. De arbitragecommissie heeft hierover uitspraken 

gedaan. De verwachting is dat daardoor het jaarlijkse extra budget voor de jaren na 2022 stapsgewijs omlaag 

zal gaan. Het Rijk heeft voor de jaren vanaf 2023 indicatieve budgetten afgegeven. Vanuit behoedzaamheid en 

in het licht van de afspraken rond de hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende 

maatregelen kunnen nemen, is tussen Rijk, gemeenten en provincies (als toezichthouder) afgesproken dat 

gemeenten maximaal 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling van deze jaarlijkse budgetten 

zouden krijgen, mogen opnemen in de begroting. In de begroting 2022 hebben we rekening gehouden met een 

opbrengst van 17,4 miljoen euro. Voor 2023 en volgende jaren houden we rekening met de volgende 

bedragen: 2023: 10,5 miljoen euro, 2024: 9,6 miljoen euro en 2025: 8,6 miljoen euro. 

 

14. Inzet weerstandsvermogen  

We streven aan het eind van de coalitieperiode naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Gelet op 

de grote opgave accepteren we voor de kortere termijn een ratio van minimaal 0,8. Bij de inzet van het 

weerstandsvermogen wordt, naast deze ratio, ook gekeken naar de verhouding tussen harde reserves en niet 

direct beschikbaar weerstandsvermogen. Voor de periode 2020 tot en met 2023 zetten we per saldo 2,4 

miljoen euro weerstandsvermogen in voor een sluitende begroting. In 2023 wordt 7,046 miljoen euro 

toegevoegd aan het weerstandsvermogen. 
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15. Verstrekking hardware ICT middelen  

De afgelopen jaren is een stijging in de uitgifte van ICT middelen waarneembaar (onder andere iPads en 

laptops). Dit past binnen de visie om de medewerkers te voorzien van moderne ICT voorzieningen. Daarbij zien 

we dat deze middelen niet overal effectief worden ingezet. Er is hierbij soms gering gebruik zichtbaar of een 

langere tijd geen gebruik. Daarnaast zijn er ook werknemers met dubbele ICT voorzieningen. Een efficiëntere 

inzet van de ICT middelen zal moeten leiden tot lagere lasten. De besparing loopt in 2023 op met 10 duizend 

euro tot structureel 80 duizend euro. 

 

16. Verhoging leges Titel 3 Legesverordening 

We streven naar 100% kostendekkendheid van onze leges. We constateren dat de leges verhoogd moeten 

worden in Titel 3 van de Legesverordening om aan dit uitgangspunt te voldoen. De horecaondernemers zijn 

zwaar getroffen door de gevolgen van de COVID-beperkingen. Daarom worden de leges voor horeca- en 

terrasvergunningen in drie stappen verhoogd tot een kostendekkendheid van 100%. De leges voor de 

seksbedrijven en vergunningen huisvestingswet brengen we met ingang van 2022 op een kostendekkendheid 

van 100%. De opbrengst bedraagt 131 duizend euro in 2022, 160 duizend euro in 2023 en loopt op tot 189 

duizend euro vanaf 2024. 

 

Intensiveringen 2023-2026 
In onderstaand overzicht staan de opgaven waarvoor wij aanvullende middelen beschikbaar stellen. Het 

betreffen opgaven die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke 

consequenties heeft. We stellen voor deze opgaven op te lossen door het beschikbaar stellen van extra 

beleidsmiddelen hiervoor. We lichten alle punten afzonderlijk toe. 

 

Nr. Opgaven 
Deel-

programma 
I/S 2023 2024 2025 2026 

1 Uitbreiden naar 250 basisbanen 3.1/4.4 S -558 -2.253 -2.784 -3.316 

  Inzet Rijksmiddelen voor re-integratie - naar 250 basisbanen 3.1 S 1.058 2.115 2.115 2.115 

2 Intensiveren armoedebestrijding 3.1 S -2.572 -2.525 -2.553 -2.581 

3 Werkpremie 3.1 I -700       

4 Schuldhulpverlening, Groningse Kredietbank 3.1/4.4 S -1.351 -1.613 -1.613 -1.613 

  Dekking middelen Toekomst met Perspectief voortzetten 3.1 S 200 200 200 200 

5 Schuldhulpverlening, vroegsignalering 3.1/4.4 S -599 -664 -784 -539 

6 Schuldhulpverlening: nieuwe wettelijke taken: Zelfstandigen 3.1/4.4 S -208 -208 -208 -208 

7 Bijzondere Bijstand 3.1 S -645 -599 -564 -537 

8 Stijging uitgaven Wet Kinderopvang 3.1 S -206 -206 -206 -206 

9 Volwassenenfonds voor sport en cultuur / armoedebeleid 3.4/3.5 S -300 -300 -300 -300 

10 Woonzorgvsie divers S -610 -610 -610 -610 

  Woonzorgvisie: Samenwerking woningcorporaties  3.3 I -50 -50 pm pm 

11 Meer betaalbare woningen 1.3 S -300 -600 -900 -1.200 

12 Winteropvang voor buitenslapers 3.3 S -230 -230 -230 -230 

13 Aanpak ondermijning 2.2/4.4 S -941 -941 -941 -941 

14 Aanpak Jeugd en veiligheid/  personen met onbegrepen gedrag 2.2/4.4 S -477 -675 -675 -675 

  Rijksmiddelen preventie met gezag 2.2 S 160 160 160 160 

15 Aanpak mensenhandel 3.3 S -300 -300 -300 -300 

16 Aanpak mensen met onbegrepen gedrag 3.3 S -190 -215 -240 -240 

17 Bijdrage Veiligheidsregio (vervangen kazerne Sontweg) 2.2 S         

18 Exploitatie huidig cameratoezicht 2.2 S -45 -45 -45 -45 
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19 Extra toezicht en handhaving 1.3/4.4 I -586    

20 Extra inzet VTH voor uitvoering Omgevingswet 4.4 I -1.635 -1.635 -1.635   

  Extra inzet gedekt vanuit bouwleges 4.4 I 1.635 1.635 1.635   

21 Implementatie van de Omgevingswet 1.3 I -842       

22 Veiligheid en leefbaarheid - Perspectief voor wijken 2.2/4.4 S -990 -1.320 -1.650 -2.090 

  Rijksmiddelen preventie met gezag 2.2 S 100 100 100 100 

23 Koersen en kansen: ondersteuning Groningse zelfmelders 3.3 S -50 -50 -50 -50 

  Ondersteuning zelfmelders via ketenpartners /onderbrengen bij WIJ 3.3 S 50 50 50 50 

24 Ondersteuning sekswerkers 3.3 S -220 -220 -220 -220 

  Rijksmiddelen uitstapprogramma's en overweeghuis t.l.v. MO 3.3 S 220 220 220 220 

25 Veiligheid voor vrouwen en jongeren 3.3 I -50 -50 -50 -50 

26 Oud en nieuw activiteiten in wijken en dorpen 2.2 S -100 -100 -100 -100 

 Totaal spoor 1: Bestaanszekerheid bied   -11.332 -10.929 -12.718 -13.206 

27 Energietransitie 1.3 I -4.000 -4.000     

28 Circulaire economie 1.3 I -400 -400     

29 Afval en circulariteit 2.1 S -32 -32 -32 -32 

  Afval en circulariteit 2.1 I -110 -110 -60 -60 

30 Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed 1.3/4.4 S -688 -688 -688 -688 

  Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed 1.3 I -200 -200 -200   

31 Cofinanciering verduurzaming particuliere woningvoorraad 1.3 S -500 -500 -500 -500 

32 Meerkosten Waterstof 2.1/4.4 S -68 -68 -68 -68 

  Meerkosten Waterstof 2.1 I -98 -31     

33 Economische agenda 1.1 S -400 -400 -400 -400 

34 Akkoord van Groningen 1.1 S -200 -200 -200 -200 

35 Vertegenwoordiging in Den Haag 4.2 S -100 -100 -100 -100 

36 Ruimtelijke economie 1.1 S -900 -900 -900 -900 

37 Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 1.2/4.4 S -1.000 -1.250 -1.500 -1.750 

38 Fietsparkeren 2.1 I -400 -400 -300 -300 

39 Bovenwijkse infrastructuur 1.1 S   -1.000 -1.500 -2.000 

40 Fietsparkeren (stalling zuid en west) 1.2 S   -100 -400 -400 

  Fietsparkeren (stalling zuid en west) 1.2 I -150 -150 -100 -100 

41 Intensiveringsmiddelen verkeer 1.2 S -600 -1.000 -1.700 -1.700 

42 Meerkosten intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) 1.2 S -150 -150 -150 -150 

43 Opdrachtenmodel laadpalen 1.2 I - - - - 

44 Alternatief vervoer binnenstad 1.2 I -100 -100   

45 Coördinator toegankelijk Groningen 1.2 S - - - - 

46 Versterken ecologsich beheer  2.1 S -100 -100 -100 -100 

  Verdubbelen ecologisch oppervlak (nieuw) 2.1 I     -450   

47 Versterken biodiversiteit 2.1 S -120 -120 -120 -120 

48 Bestrijding invasieve exoten 2.1 S -350 -350 -350 -350 

49 Landschap en ecologie 2.1 S -100 -100 -100 -100 

50 Landschapsvisie 2.1 I -50       

51 Groen herwinnen/leidraad openbare ruimte 2.1 S -250 -250 -250 -250 

52 Groenparticipatie 2.1 I -125 -125 -125 -125 

53 Groene evenementen 3.5  I -100 -100 -100 -100 
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54 Biotoop Haren  1.1 S -500 -500 -500 -500 

55 Uitvoering ambitie nota Dieren 2.1/4.4 S -183 -183 -183 -183 

56 Kardinge / Vitaliteitscampus 3.4 S -500 -500 -500 -500 

57 Meerjarig vervangingsplan voorzieningen openbare ruimte 2.1 S -88 -142 -363 -995 

58 Plan- en investeringskosten Stadspark en drafbaan 1.1 S -150 -150 -150 -150 

 Plan- en investeringskosten Stadspark en drafbaan 1.1 I -500 -500 -500 -500 

 Totaal spoor 2: Groningen groeit groen en eerlijk   -13.212 -14.899 -12.589 -13.321 

59 Wijkvernieuwing 4.2 S -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

  Wijkvernieuwing 4.2 I -2.000 -1.500 -1.000 -1.000 

60 Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte 2.1/4.4 S -850 -850 -850 -850 

61 Sociaal gebiedsontwikkelaars divers S -393 -393 -393 -393 

62 Wijkontwikkelprogramma 4.2 I -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 

63 Ondersteuning mantelzorgers 3.3 I -150 -150 -150 -150 

64 Kansrijke start 3.3 S -133 -183 -331 -331 

65 Voortzetten inzet jongerencoaches 3.3 S   -210 -210 -210 

66 Doorontwikkeling pilot preventie en vroegsignalering risicojeugd 3.3 S -150 -150 -150 -150 

  Dekking uit Rijksmiddelen preventie met gezag 3.3 S 150 150 150 150 

67 Jeugdhulp 3.3 I -300 -700   

68 Voorinvesteringen Samen 3.3 I -1.250 -500      

69 Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein 3.3/4.4 S -790 -790 -790 -790 

  Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma 3.3/4.2 I 790 790 790 790 

  Opbrengst agv borging werkwijze 3.3 S 250 600 790 790 

70 Fijnmazig wijkvervoer 3.3 S -300 -300 -300 -300 

71 WIJ Haren 3.3 S -418 -418 -418 -418 

72 bezuiniging GGD 3.3 I -300       

73 Gezond in de Stad (GIDS) 3.3 S -485 -485 -485 -485 

  Rijksmiddelen 3.3 S 485 485 485 485 

74 Jimmy's 3.3 S -60 -60 -60 -60 

75 Frictiebudget nieuwe visie sociale basis en soc.cult accomodaties 3.3 I  -100   

76 Salarisstijging in de zorg 3.3 S -293 -293 -293 -293 

77 Zorgkosten WMO 3.3 S 455 -31 -409 -535 

78 Buurtbemiddeling 3.3 S - - - - 

79 Overweeghuis 3.3 S - - - - 

80 Kind aan huis 3.3 I -100 -100   

81 Aanpak overlast houtrook 3.3 I -105 -71   

82 Verlengde schooldag aandachtsgebieden 3.2 S -2.300 -2.906 -2.906 -2.901 

  Rijksmiddelen Rijke schooldag 3.2 I 560 560 560   

83 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 3.2 S -460 -920 -1.380 -1.840 

84 Accommodaties Bewegingsonderwijs en Binnensport 3.2 S -370 -740 -960 -1.175 

  Accommodaties Bewegingsonderwijs en Binnensport 3.2 I -160 -160     

85 Uitbreiding brugfunctionaris 3.1 S -190 -285 -285 -285 

86 Fair practice Code 3.5 S -350 -350 -350 -350 

  Hogere kosten opvangen binnen cultuurmiddelen 3.5 S     350 350 

87 Cultuur in de wijk / de wijk de wereld 3.5 S -150 -150 -150 -150 

88 Nieuw muziekcentrum: kapitaallasten en voorbereidingskosten 3.5 S     
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89 Nieuwbouw Martiniplaza: planvoorbereidingskosten 3.5 S -250 -500 -500 -500 

90 Vervolg uitvoering Erfgoednota 2.1 S -125 -125 -125 -125 

91 Monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij 3.5 I -150       

92 Verzelfstandiging CKC 3.5 I -220 -30 -15  

93 Volksfeesten en evenementen 3.5 S -50 -50 -50 -50 

94 VRIJDAG 3.5     -100 

95 Ateliers / broedplaatsen 1.1 S -200 -200 -200 -200 

96 Roze zaterdag 2024 3.3 I -30 -75   

97 
Bewegende stad: Uitbreiding sportplekken openbare ruimte + 

projectleider 
divers S -150 -150 -150 -150 

98 Voortzetten beweegcoach uniek sporten 3.4 S -65 -65 -65 -65 

99 Ontwikkeling van meer buitensportparken investering 3.4 S   -10 -210 -400 

100 Sportaccommodaties: beheer en onderhoudsbudgetten en organisatie 3.4/4.4 S -625 -625 -625 -625 

101 
Vervolg sportactiviteiten uit corona perspectiefplan / laagdrempelig 

sport en bewegen in de wijk 
3.4 S -30 -50 -50 -50 

  Opgave koppelen aan gebiedsteams en budgetten 3.4 S 30 50 50 50 

102 Vervangen oude SBR kunstgrasvelden 3.4 S  -22 -26 -30 

 Saneren en opruimen SBR korrels 3.4     -98 

103 Gelijk Speelveld 2.0 Haren en Ten Boer 3.4 S -40 -40 -40 -40 

104 Uitstroom SW personeel (sporthalbeheerders) 3.4 S -85 -85 -127 -127 

105 
Hogere kosten schoonmaakdienstverlening voor de binnensport 

accommodaties 
3.4 S -27 -27 -27 -27 

106 Structuur Sport050 3.4/4.4 S -187 -127 -127 -127 

 Totaal spoor 3: Gelijke kansen voor alle Groningers   -18.401 -19.171 -17.862 -19.595 

107 Democratische vernieuwing en participatie 4.2 I -250 -200 -150 -100 

108 Digitale ambitie 4.4 S -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 

109 Extra kosten sociaal werkgeverschap 2.1 S       -370 

110 WOO: Ondersteuning afhandeling WOB verzoeken  4.4 S -400 -400 -400 -300 

111 Arbeidsmarktstrategie 4.4 S -500 -450 -400 -400 

112 Outsourcing 4.4 S   -2.000 -2.000 -2.000 

  Outsourcing 4.4 I   -1.000 -500   

113 Duurzame inzetbaarheid: verlichting werkweek senioren 4.4 S -542 -804 -899 -890 

  Inzet vrijval vervallen uitlooprang divers  S     235 738 

114 Kosten organisatie Stadsbeheer (taakstelling) 2.1 S -600 -600 -600 -600 

115 Hogere kosten door Toelage onregelmatige dienst (TOD) 2.1/4.4 S -90 -90 -90 -90 

 Hogere kosten door Toelage onregelmatige dienst (TOD) 2.1 I -70 -50 -30   

116 Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken 4.1/4.4 I -462       

117 Uitvoering Plan van Aanpak diversiteit en Inclusie 4.4 I -140 -140 -140   

118 Realisatie Samenhangende objectenregistratie divers I -250 -250 -250 -250 

119 Taakstelling organisatorische inrichting  4.2 S -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

  Inzetten begrotingspost voor weglek bezuinigingen 4.2  S 1.110 1.110 1.110 1.110 

120 Uitbreiding college en ondersteuning 4.2/4.4 S -500 -500 -500 -500 

121 Taakstelling Lumpsum aardbevingen 4.2 I -72    

122 ICT (licentiekosten) VTH 1.3 S -100 -100 -100 -100 

123 Taakstelling publieke dienstverlening (nominale compensatie) 4.1 S -73 -73 -73 -73 

124 Invoeren reclamebelasting 4.3 I -150    
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125 Organisatie VNG congres 2023 4.2 I -150    

126 Aanvullende huisvesting SPOT 4.4 I - - - - 

 Totaal spoor 4: Samen maken we Groningen   -10.239 -12.547 -11.787 -10.825 

   Sparen voor opgaven na 2026  4.2       -1.000 -2.000  

  Opgaven     -53.183 -57.545 -55.415 -58.946 

 

 

1. Uitbreiden naar 250 basisbanen 

In onze gemeente hebben we nog steeds een grote groep mensen die niet deelneemt aan de arbeidsmarkt en 

die niet in staat is om in een eigen inkomen te voorzien. Tegelijkertijd is er een grote hoeveelheid werk dat wel 

maatschappelijke waarde heeft, maar dat nu niet of niet volledig wordt uitgevoerd. Als lokale overheid voelen 

we ons mede verantwoordelijk voor het creëren van extra werkgelegenheid voor inwoners van onze gemeente 

voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Daarom hebben we voor deze mensen de basisbaan 

geïntroduceerd. In samenwerking met de gebiedsteams stellen inwoners, WIJ Groningen, zorgorganisaties, 

scholen en sportverenigingen zelf een pakket van taken samen dat waarde heeft voor het gebied en daaraan 

worden de basisbanen gekoppeld. Op dit moment zijn er ongeveer 50 basisbanen. De eerste resultaten zijn 

positief. 

We willen het aantal basisbanen gefaseerd uitbreiden naar 250. De kosten hiervan zijn 532 duizend euro in 

2023 en lopen op naar 3,1 miljoen euro vanaf 2026. Deze kosten kunnen deels gedekt worden uit 

Rijksmiddelen die beschikbaar worden gesteld voor investeringen in re-integratie. Op basis van de bedragen 

die door het Rijk zijn genoemd, verwachten we in 2023 ruim 1,0 miljoen euro te ontvangen. Vanaf 2024 gaat 

het om 2,1 miljoen euro. Aanvullend hierop stellen we in de begroting 2023 structurele middelen beschikbaar.  

Onlangs heeft het Rijk aangegeven dat deze middelen nog ter discussie staan. Uiteindelijke besluitvorming over 

de definitieve bedragen vindt plaats in het voorjaar van 2023. De structurele kosten van de uitbreiding van het 

aantal banen in 2023 waarmee we in de businesscase hebben gerekend, kunnen binnen de beschikbare 

middelen worden opgevangen. Bij de begrotingsvoorbereiding 2024 is er zowel zicht op de definitieve 

bedragen die het Rijk beschikbaar stelt als ook een beeld van de mogelijkheden van alternatieve dekking van 

het tekort bij uitbreiding naar 250 basisbanen. Op dat moment kan besluitvorming over het vervolg 

plaatsvinden. 

Voor de begeleiding van de basisbanen is formatie-uitbreiding nodig. We rekenen met 2,7 fte per 50 

basisbanen. De kosten van de formatie-uitbreiding zijn meegenomen in de hierboven genoemde kosten. 

Daarnaast nemen de centrale overheadkosten toe met 26 duizend euro in 2023 oplopend naar 211 duizend 

euro vanaf 2027. 

 

2. Intensiveren armoedebestrijding 

We stellen 2,6 miljoen euro vanaf 2023 beschikbaar voor een intensivering van de aanpak van armoede. Deze 

intensivering bestaat uit een aantal onderdelen. In de eerste plaats gaan we meer geld uitgeven aan de 

individuele inkomenstoeslag (IIT). We verwachtten een tekort van 272 duizend euro op het beschikbare budget 

doordat de regeling steeds bekender werd en doelgroep toenam. Daarnaast hebben we besloten om de 

toeslag eerder toe te kennen. In plaats van na 5 jaar komen mensen nu voor de toeslag in aanmerking wanneer 

ze 2 jaar een inkomen op bijstandsniveau hebben. Voor de extra uitgaven die als gevolg van het verkorten van 

de referteperiode hebben we 1,0 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast hebben we ook oog voor de groep 

inwoners die niet voor inkomensondersteuning in aanmerking komt omdat zij net boven de inkomensgrens 

zitten die wordt gehanteerd. Hiervoor is een bedrag van 0,6 miljoen euro beschikbaar. Tot slot stellen we 0,7 

miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe armoedeaanpak waarbinnen doorbraken worden gerealiseerd in 

complexe situaties waarin mensen met armoede en schulden zich kunnen bevinden. 

 

3. Werkpremie 
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Omdat wij parttime werk als een belangrijke eerste stap richting financiële onafhankelijkheid beschouwen, 

willen we dit extra stimuleren. Binnen het werkprogramma wordt onderzocht hoe we (parttime) werken 

lonender kunnen maken zodat mensen er financieel op vooruitgaan als ze gaan werken. Dit kan door een 

nieuwe regeling te ontwikkelen of door de bestaande regeling van de uitstroompremie aan te passen (bredere 

doelgroep/hogere bedragen). Hiermee dragen we ook bij aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt.  

Het kabinet is van plan de ruimte om bij te verdienen in de bijstand te vergroten, maar we weten niet hoe dit 

eruit zal zien. We gaan ervan uit dat vanaf 2024 rijksbeleid ontwikkeld zal zijn met passende financiering. Om in 

2023 alvast een start te kunnen maken stellen we 700 duizend euro in 2023 incidenteel beschikbaar. 

 

4. Schuldhulpverlening, Groningse Kredietbank 

In 2018 heeft de gemeenteraad besloten beschermingsbewind door de GKB gratis aan te bieden aan inwoners 

met een minimuminkomen. Dit beleid heeft geleid tot een grotere toeloop bij de GKB van inwoners met 

financiële problemen. De kosten voor het gratis aanbieden van beschermingsbewind zijn veel lager zijn dan de 

bijzondere bijstand die we verstrekten voor beschermingswind bij commerciële aanbieders.  

De druk op de schuldhulpverlening en beschermingsbewind (door autonome groei en nieuw beleid) is de 

afgelopen jaren steeds groter geworden en de financiële problematiek waar inwoners mee kampen wordt 

steeds complexer.  

Om inwoners die schuldhulp of beschermingsbewind nodig hadden kunnen helpen is de bezetting van de GKB 

de afgelopen jaren gegroeid zonder extra middelen. De formatie-uitbreiding is de afgelopen jaren gedekt uit 

incidentele middelen. Dit is niet langer mogelijk. Op basis van verwachte aantallen cliënten is een structurele 

formatie uitbreiding nodig. Hiervoor stellen we 896 duizend euro in 2023 en 1,085 miljoen euro vanaf 2024 

beschikbaar. Een deel van de kosten (200 duizend euro) blijven we dekken uit armoedemiddelen. Het gaat om 

een structurele formatie-uitbreiding die oploopt tot 21,1 fte in 2024. Hierdoor nemen ook de centrale 

overheadkosten toe met 455 duizend euro in 2023 oplopend naar 528 duizend euro vanaf 2024.  

 

5. Schuldhulpverlening, vroegsignalering 

Door de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 heeft de gemeente een 

wettelijke taak op het gebied van vroegsignalering. Vroegsignalering houdt in dat als een signaal van 

schuldeisers over betalingsachterstanden is ontvangen, de gemeente een aanbod moet doen voor een eerste 

gesprek. Vanuit het Rijk worden hiervoor geen extra middelen beschikbaar gesteld. De kosten moeten zichzelf 

‘terugverdienen’. Door vroegsignalering komen inwoners met financiële problemen sneller in beeld, wordt 

vergroting van hun schuldenproblematiek tegengegaan, waardoor trajecten kunnen worden voorkomen of 

sneller kunnen worden ingezet en korter duren. We verwachten dat het wel enige tijd zal duren voordat de 

kosten zich daadwerkelijk gaan terugverdienen. Voor de uitvoering van vroegsignalering is in 2023 en verder 5 

fte formatie nodig. De structurele kosten hiervan zijn 414 duizend euro. Daarnaast realiseren we de 

terugverdientaakstelling uit de begroting 2022 niet. Dit leidt tot een knelpunt in 2023, 2024 en 2025 van 

respectievelijk 60 duizend euro, 125 duizend euro en 245 duizend euro. We stellen de benodigde middelen 

beschikbaar. De structurele formatie-uitbreiding van 5 fte, leidt tot een verhoging van de centrale overhead 

van 125 duizend euro per jaar. 

 

6. Schuldhulpverlening, zelfstandigen 

De gemeente heeft na de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ook een wettelijke taak 

gekregen op het gebied van schuldhulpverlening aan zelfstandigen. Deze schuldhulpverlening vergt veel 

specialistische kennis en vaardigheden die niet voldoende bij de GKB aanwezig zijn. Bij de GKB kan wel een 

eerste indicatie, intake en voorwerk worden gedaan, waarna de zelfstandige zorgvuldig kan worden doorgeleid 

naar de afdeling zelfstandigen dan wel naar een in schuldhulp aan zelfstandigen gespecialiseerde externe 

instantie. Hiervoor is een formatie-uitbreiding van 1 fte nodig. De structurele kosten hiervan zijn 83 duizend 

euro. Daarnaast is een budget nodig waaruit de dienstverlening van de externe partij kan worden betaald. Op 

dit moment lijkt een structureel budget van 100 duizend euro hiervoor afdoende. In totaal stellen we vanaf 



327 
 

2023 183 duizend euro structureel beschikbaar. De formatie-uitbreiding van 1 fte, leidt tot een verhoging van 

de centrale overhead van 25 duizend euro per jaar. 

 

7. Bijzondere bijstand 

In 2021 was er een tekort op de bijzondere bijstand van 645 duizend euro. Een deel van dit tekort werd 

veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele steunmiddelen van het Rijk. Daarnaast kan niet al het 

verstrekte krediet worden teruggevorderd en moeten we een deel van de kredieten om niet verstrekken. We 

verwachten dat ook in de komende jaren sprake is van een tekort. We houden rekening met een tekort van 

645 duizend euro in 2023. Door compensatie van de klantenaantallen via het gemeentelijk meerjarenbeeld, 

loopt het tekort terug naar 537 duizend euro vanaf 2026. We stellen extra structurele middelen beschikbaar 

om het tekort op te lossen. 

 

8. Stijging uitgaven Wet Kinderopvang 

We zien de afgelopen jaren een stijging van de uitgaven bij de Wet Kinderopvang. In 2021 zijn de uitgaven 206 

duizend euro hoger dan het beschikbare budget. De toename wordt onder andere veroorzaakt door langere 

behandeltrajecten voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en een intensivering van de 

dienstverlening aan de groep kwetsbare gezinnen. We verwachten dat de dienstverlening de komende jaren 

verder zal toenemen. Het effect hiervan op de kosten is op dit moment echter niet goed in te schatten, daarom 

stellen we vooralsnog 206 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar om het tekort op te lossen. 

 

9. Volwassenenfonds voor sport en cultuur / armoedebeleid 

We willen inwoners die in armoede verkeren, de mogelijk bieden mee te  doen met sport en/of 

cultuuractiviteiten. Vanuit cultuur en sport is hiervoor in 2022 twee keer 100 duizend euro beschikbaar, 

mogelijk nog aangevuld met middelen vanuit incidentele preventieakkoord/leefstijl middelen. De Pilot start in 

2022 en moet nog uitwijzen hoeveel behoefte hiervoor is en of de wijze van inzet via het Volwassenenfonds 

effectief is. We hebben de ambitie om ook na 2022 volwassenen die onder of net boven bijstandsniveau rond 

moeten komen, blijvend te ondersteunen om culturele of sportactiviteiten mogelijk te maken. We stellen 

hiervoor 300 duizend euro structureel beschikbaar. 

 

10. Woonzorgvisie 

Met de Woonzorgvisie brengen we in kaart wat fysiek en sociaal nodig is om het tekort aan passende 

huisvesting en woonzorgarrangementen aan te pakken. Dit dient als basis voor de prestatieafspraken met 

woningcorporaties over wonen en zorg voor 2023. Naast de fysieke huisvestingsopgave, bevat het de inzet op 

sociale thema’s die ertoe bijdragen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen (bv 

eenzaamheid, dementie, mantelzorg) en de inzet op verdere verkenning en ontwikkeling van onconventionele 

woonvormen. Verder zetten we in op huisvesting van kwetsbare doelgroepen bij wijkvernieuwingsprojecten, 

nieuwbouwprojecten en het maken van heldere afspraken ten aanzien van woningaanpassingen tussen 

gemeente, stichting WIJ Groningen en woningcorporaties. We stellen 557 duizend euro vanaf 2023 structureel 

en 50 duizend euro  incidenteel beschikbaar in 2023 en 2024. De structurele formatie-uitbreiding van 2,8 fte, 

leidt vanaf 2023 tot een verhoging van de overhead van 53 duizend euro per jaar. 

 

11. Meer betaalbare woningen 

De woningmarkt in Groningen is zwaar overspannen. Door verschillende oorzaken hebben steeds meer 

mensen moeite een betaalbare woning te vinden. Daarom willen we 2.500 extra sociale huur- en betaalbare 

koopwoningen realiseren. In deze begroting ramen we extra OZB inkomsten als gevolg van de groei van de 

stad. Het gaat om 300 duizend euro in 2023, 600 duizend euro in 2024, 900 duizend euro in 2025 en 1,2 

miljoen euro vanaf 2026.  

 

12.Winteropvang voor buitenslapers 
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Een (tijdelijk) thuis en/of onderdak is een belangrijke randvoorwaarde voor een (hernieuwd) perspectief in het 

leven. Dit geldt ook voor mensen met complexe (meervoudige)-problematiek, waarvoor het bestaande aanbod 

aan wonen en/of opvang niet past bij de behoefte. Het ontbreken van deze match gaat veelal samen met 

risico’s op het gebied van zorg- en veiligheid. Voor het bieden van (winter)opvang aan alle buitenslapers vanaf 

een gevoelstemperatuur van 0 graden stellen we 230 duizend euro beschikbaar vanaf 2023. 

 

13. Aanpak ondermijning 

In Groningen zien we al verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit, van witwassen, tot 

drugshandel, in het vastgoed en bij mensenhandel. Onderzoek van Pieter Tops en Edward van der Torre toont 

aan dat we een stevige impuls nodig hebben om ondermijnende criminaliteit in Groningen goed aan te pakken 

en de ontwrichtende effecten te bestrijden. De meest kwetsbare wijken en gebieden behoeven extra aandacht 

en het is belangrijk dat jongeren via scholing en werk worden gestimuleerd om niet in criminaliteit te vervallen. 

De repressieve, strafrechtelijke aanpak van ondermijning moet hand in hand gaan met de preventieve, brede 

maatschappelijke aanpak.  

We willen inzetten op het wegnemen van de sociale voedingsbodem, de aanpak van gelegenheidsstructuren, 

het doorbreken van criminele carrières, het versterken van handhaving en het bewust en weerbaar maken van 

kwetsbare sectoren en branches. We stellen hiervoor 850 duizend euro beschikbaar vanaf 2023. Het gaat om 

benodigde capaciteit voor gespecialiseerde ondermijningsboa’s op straat, het organiseren en houden van 

integrale controles op ondermijning en het uitvoeren van Bibob en ondermijningsonderzoeken. De formatie-

uitbreiding van 4,2 fte leidt tot een verhoging van de centrale overhead van 91 duizend euro per jaar vanaf 

2023. 

 

14. Zorg en veiligheid: Versterken aanpak jeugd en veiligheid en procesregie personen met onbegrepen 

gedrag 

Het zorg- en veiligheidsdomein zijn sterk met elkaar verbonden. Het vaak gaat om kwetsbare personen met 

een opeenstapeling van problemen met een zorg- en veiligheidscomponent die voor problematisch gedrag of 

risicovolle incidenten zorgen. De complexe opgave en toename van jeugdcriminaliteit en gevaarlijke incidenten 

vragen om een impuls op jeugd en personen met onbegrepen gedrag. Het versterken van de regie op het 

gebied van zorg, ondersteuning, opvang en veiligheid vraagt met name om menskracht voor sterkere 

persoonsgerichte aanpak. Daarbij willen we voorkomen dat het doorgroeit naar ernstige casuïstiek. Het aantal 

incidenten, waaronder dodelijke steekincidenten door personen met onbegrepen gedrag, zoals in de zomer 

van 2021 in Hoogkerk, onderstrepen de urgentie om ernstige incidenten voor te blijven. Een uitbreiding van 

het aantal jeugdboa’s is nodig om contact te kunnen houden met problematische jeugdgroepen en blijvend 

impact te realiseren. Deze opgave dient tevens als cofinanciering die we opgenomen hebben in de aanvraag 

voor Preventie met Gezag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In december wordt bekend wat er van 

deze aanvraag op jeugd en veiligheid gehonoreerd wordt. 

Aanvullend is projectgeld nodig voor uitvoeringsbudget voor weerbaarheidsprojecten rondom jongeren en 

criminaliteit en wapens.  

We stellen 410 duizend euro in 2023 en 580 duizend euro vanaf 2024 beschikbaar. Een deel van deze kosten 

kunnen we structureel dekken als de aangevraagde Rijksmiddelen voor preventie met gezag worden toegekend 

(160 duizend euro). De structurele formatie-uitbreiding van 5 fte leidt tot een verhoging van de overhead van 

95 duizend euro per jaar vanaf 2024 (in 2023 gaat het om 67 duizend euro). 

 

15. Aanpak mensenhandel 

Mensenhandel is een maatschappelijk verschijnsel dat zich heeft verspreid over verschillende leefdomeinen en 

onder diverse lagen van onze bevolking. In 2022 moet elke gemeente een duidelijke en geborgde aanpak 

mensenhandel hebben. Een aanpak die zich richt op álle verschijningsvormen van mensenhandel. Deze 

landelijke afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP) staat ook in het programma Samen tegen 

Mensenhandel en sluit aan bij de ambitie uit het Veiligheidsbeleid 2021 – 2024 om te komen tot een integrale 

programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Gemeenten zijn in de 
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aanpak verantwoordelijk voor preventie, signalering, handhaving, veiligheid en zorg.  De aanpak mensenhandel 

zal berusten op vier pijlers: netwerksamenwerking, preventie en signalering, hulp, zorg en opvang voor 

slachtoffers en opsporen, vervolgen en aanpakken van daders. 

We stellen 300 duizend euro structureel beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, het organiseren van 

campagnes gericht op bewustwording en het inkopen van voldoende, kwalitatieve (na)zorg zodat er genoeg 

aanbod is om aan te sluiten bij de behoeften van slachtoffers. De benodigde formatie van 1 fte vangen we op 

binnen de begroting.  

 

16. Aanpak mensen met onbegrepen gedrag 

Het is nodig de integrale samenwerking tussen specialistische GGZ / medisch domein en het sociaal domein te 

verbeteren. Hierdoor kunnen we vroegtijdig interveniëren, waarbij het verlenen van herstelgerichte zorg 

centraal staat. We doen dit door o.a. de inzet van ervaringsdeskundigheid bij beleidsontwikkeling en 

beleidsuitvoering, het inrichten en werken met een grijsfonds met partners, het uitbreiden van 

herstelwerkplaatsen en het breed borgen van de werkwijze die voortkomt uit de pilot Samen voor Herstel. We 

werken vanuit een netwerksamenwerking met zorg, ondersteuning, opvang, wonen en veiligheid (scholen, WIJ, 

OM, politie) vanuit het Meerjarenprogramma Psychisch Kwetsbaren. We stellen 190 duizend euro in 2023, 215 

duizend euro in 2024 en 240 duizend euro vanaf 2025 beschikbaar voor het continueren van het grijsfonds en 

investeringen in preventie. 

 

17. Bijdrage Veiligheidsregio 

De Veiligheidsregio (VRG) werkt op dit moment aan een toekomstvisie voor de huisvesting. Ten aanzien van de 

locatie Sontweg maakt de VRG plannen voor nieuwbouw (voormalige Arriva locatie), gecombineerd met onder 

andere de GGD. De nieuwbouw leidt tot hogere kapitaallasten voor de VRG en dus tot een hogere bijdrage 

voor de deelnemende gemeenten. We houden vooralsnog rekening met een hogere bijdrage van 400 duizend 

euro vanaf 2027. 

 

18. Exploitatie huidig cameratoezicht 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Er zijn 

instrumenten en handvatten nodig om snel en adequaat op te kunnen treden bij (dreigende) ordeverstoringen. 

Door gerichte en kortdurende inzet van camera’s kunnen (dreigende) ordeverstoringen in de openbare ruimte 

beter en effectiever worden bestreden. Voor de kosten van het huidige cameratoezicht (bestaand beleid voor 

locaties als Hoogkerk of de gele loper) is geen structurele dekking in onze begroting. We stellen 45 duizend 

euro beschikbaar vanaf 2023.  

 

19. Extra toezicht en handhaving (VTH) 

De Wet kwaliteitsborging is nieuw en treedt tegelijk met de Omgevingswet inwerking op 1 januari 2023. Om 

aan de nieuwe wettelijke taak te voldoen moeten we meldingen in behandeling nemen en accorderen. De 

geraamde 5.000 potentiële meldingen betekent dat een formatie uitbreiding van 3 fte noodzakelijk is. We 

stellen hiervoor 351 duizend euro in 2023 beschikbaar. De incidentele formatie-uitbreiding van 3 fte leidt tot 

een verhoging van de overhead van 75 duizend euro in 2023. Daarnaast stellen we 160 duizend euro 

beschikbaar in 2023 voor inhuur en incidentele ondersteuning en projectkosten. We verwachten voor deze 

taak een aanvullende Rijksbijdrage. In 2023 beoordelen we wat structureel nodig is. 

 

20. Extra inzet VTH voor uitvoering Omgevingswet 

Naar verwachting wordt de Omgevingswet op 1 januari 2023 ingevoerd. Er is nog veel onduidelijkheid over de 

gevolgen voor de onderliggende processen. Wel is duidelijk dat er veel extra taken bijkomen, zoals 

bijvoorbeeld op het gebied van gebouwd erfgoed, natuur inclusief bouwen, participatie. Ook zal er in de eerste 

jaren veel tijd nodig zijn voor de ontwikkeling van omgevingsvisie/plan waarin alle regelgeving op het gebied 

van het ruimtelijk domein (zoals alle bestemmingsplannen) op elkaar afgestemd moet worden.  
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We verwachten voor de jaren 2023-2025 een formatie uitbreiding van 13 fte nodig te hebben. We stellen 

hiervoor 1,31 miljoen euro per jaar beschikbaar. De formatie-uitbreiding van 13 fte leidt tot een verhoging van 

de centrale overhead van 325 duizend euro per jaar in de jaren 2023-2025. Deze (formatie-uitbreiding en 

centrale overhead) rekenen we toe aan de bouwleges. Dit leidt tot een hogere opbrengst uit de bouwleges van 

1,635 miljoen euro in 2023-2025. De structurele kosten vanaf 2026 worden gedekt ook uit de opbrengst van 

(kostendekkende) bouwleges. 

 

21. Implementatie Omgevingswet 

We verwachten dat de Omgevingswet op 1 januari in werking zal treden. De eerste helft van 2023 staat in het 

teken staan van nazorg, monitoring, bijsturing en doorontwikkeling van het werken met en de Omgevingswet. 

In de tweede helft van 2023 zullen de taken voor de doorontwikkeling van o.a. werkwijzen, werkprocessen 

worden overgedragen aan de lijnorganisatie, en zal de projectorganisatie Omgevingswet afgebouwd worden 

m.u.v. de opbouw van het omgevingsplan. Dit vergt wat meer inspanningen en capaciteit vanuit het project 

Omgevingswet. 

Het streven is om in 2023 een (extern) onderzoek naar de structurele financiële effecten van de invoering van 

de Omgevingswet te (laten) doen. We stellen 842 duizend euro in 2023 beschikbaar. Dit is nodig om: 

• de gemeentelijke organisatie te laten werken met de Omgevingswet en met zowel het tijdelijk 

omgevingsplan als het op te bouwen omgevingsplan (met een veel bredere reikwijdte); 

• de gebiedsgerichte opbouw van het gemeentelijke omgevingsplan voortvarend voort te kunnen zetten; 

• de doorontwikkeling van een aantal onderdelen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zoals de 

uitwerking van de omgevingsvisie in het DSO mogelijk te maken; 

• en te zorgen dat de ontwikkelingen in de organisatie geborgd worden.  

 

22. Veiligheid en leefbaarheid – perspectief voor kwetsbare wijken 

In kwetsbare wijken zijn bewoners door opeenstapelende problemen vatbaarder om betrokken te raken bij 

criminaliteit. Kwetsbare wijken vragen om onorthodox beleid met net zo onorthodoxe besturing en 

samenwerking gericht op drie pijlers: fysiek, sociaal en veiligheid. Dit is ingegeven door 3 ontwikkelingen:  

• Een groeiende kloof in woonomstandigheden en sociale kansen voor bewoners ten opzichte van andere 

wijken;  

• Het samenkomen van diverse sociale problemen in veel huishoudens in sommige wijken;  

• Een proces van ondermijning in de wijken door (drugs)criminaliteit. 

Ervaringen van het (landelijke) aanjaagteam ondermijning wijzen naar de noodzaak voor gebiedsgericht beleid 

op het terrein van ondermijning. Maatschappelijke opgaves op het gebied van onder meer jeugd, 

ondermijning, verwarde personen en polarisatie vragen in toenemende mate om overheidsoptreden in de 

vorm van handhaving. Ook zien we een steeds verder terugtrekkende politie waardoor gemeentelijke 

handhavers een prominentere plek moeten innemen om de gemeente leefbaar en veilig te houden. Ook wordt 

steeds meer inzet gevraagd op het gebied van o.a. ondermijning, jeugd en overlastgevende personen met 

onbegrepen gedrag. Ook in de binnenstad is een gebiedsgerichte inzet op veiligheid-en 

leefbaarheidsvraagstukken noodzakelijk.  

 

De nieuwe wijkenaanpak vraagt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid om extra middelen voor  

gebiedsmanagement veiligheid. Dit is ook nodig gezien de schaalsprong die de gemeente maakt, de 

complexiteit en omdat de omvang van leefbaarheidsvraagstukken groeit.  

We stellen 900 duizend euro in 2023, oplopend naar structureel 1,9 miljoen euro in 2026 beschikbaar. De inzet 

betreft: het vormgeven van gebiedsgerichte doorbraken voor aanpak problematische jeugd, personen met 

verward gedrag, ondermijning, polarisatie en verloedering in kwetsbare wijken en in de binnenstad focus op 

handhaving overlast hotspots, drugsoverlast, bestrijding ondermijning, prostitutiehandhaving. Een deel van 

deze kosten kunnen we structureel dekken als de aangevraagde Rijksmiddelen voor preventie met gezag 

worden toegekend (100 duizend euro). In de jaren 2023-2026 neemt de structurele formatie-uitbreiding 
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gefaseerd tot met 10 fte. De structurele formatie-uitbreiding van 10 fte vanaf 2026 leidt tot een verhoging van 

de centrale overhead van 190 duizend euro.  

 

23. Koersen en kansen: ondersteuning Groningse zelfmelders 

Voor de ondersteuning van zelfmelders ontvangen we een rijksbijdrage. Tijdens het project is gebleken dat 

bepaalde aanvullende activiteiten buiten de subsidievoorwaarden vallen. Het gaat dan om de afstemming met 

de gedetineerden in de penitentiaire instellingen, reclassering, interventies in de strafrechtketen. Deze 

aanvullende werkzaamheden zijn nodig. Voor deze activiteiten stellen we 50 duizend euro structureel 

beschikbaar vanaf 2023. De dekking van deze middelen organiseren we via  

ketenpartners en het onderbrengen van activiteiten bij WIJ en binnen de begroting. 

 

24. Ondersteuning sekswerkers 

Binnen de kaders van het Groningse prostitutiebeleid bieden we zorg en ondersteuning. Twee belangrijke 

pijlers in dit aanbod zijn het bieden van ondersteuning aan sekswerkers die wensen uit te stappen (de 

uitstapprogramma’s) en het overweeghuis in Groningen. Het Overweeghuis is een burgerinitiatief dat voor een 

periode van 3 jaar is aangegaan. In de loop van 2022 loopt de periode af en op basis van een (brede) evaluatie 

zal worden bepaald of het een vervolg krijgt. We stellen 220 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar voor op peil 

houden van het ondersteuningsaanbod en doorgaan met het overweeghuis vanaf 2023. We gaan ervan uit dat 

we ook na 2022 Rijksmiddelen ontvangen voor uitstapprogramma’s (120 duizend euro). De benodigde 

middelen voor het overweeghuis (100 duizend euro) dekken we uit middelen voor maatschappelijke 

ontwikkeling (MO). 

 

25. Veiligheid voor vrouwen en jongeren 

Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem en sneller ingrijpen na een melding en langer ondersteunen is 

noodzakelijk. We bespreken met onze ketenpartners hoe we de extra middelen vanuit het coalitieakkoord het 

beste in kunnen zetten waarbij we zoeken tussen de juiste balans tussen voorkomen van onveilige situaties en 

het oplossen van acute problematiek. We stellen 50 duizend euro in de jaren 2023-2026 incidenteel 

beschikbaar. 

 

26. Oud en nieuw activiteiten in wijken en dorpen 

We stellen 100 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar voor oud- en nieuwactiviteiten in wijken en dorpen. 

 

27. Energietransitie 

Energietransitie is wereldwijd de meest urgente opgave. Het klimaatakkoord ziet daarbij een rol voor de 

gemeente om regie te voeren over de transitie van de gebouwde omgeving en de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie. Dit uit zich bijvoorbeeld in het warmtetransitieplan en in de versnelling van 

hernieuwbare energie zoals zonneparken en windenergie. Met de door de raad vastgestelde ambitie dat 

Groningen CO2-neutraal is in 2035 lopen we voor op de landelijke doelstelling dat uitgaat van 2050. Om de 

doelstelling CO2-neutraal in 2035 te halen is een regie-benadering nodig. We richten ons op de volgende 

onderdelen: 

• Wijkenergie aanpak: woonlastenneutraal verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving 

door de aanleg van een warmtenet en ondersteuning via een energieloket.  

• Warmtetransitieplan: opgaven op het gebied van warmte-infrastructuur, -bronnen, elektra-netwerken, 

netcapaciteit en buffer- en opslagvermogen en verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

• Zon: realiseren van 950 MWp geïnstalleerd vermogen in 2035, waarmee zonne-energie de grootste 

duurzame elektrische energiebron van de gemeente wordt.  

• Opslag netcapaciteit: Opslag in de vorm van accu’s, waterstof of andere vormen van buffering 

(bijvoorbeeld warmte).  
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• Wind: energie opwekken uit windturbines in de gemeente. Dit bestaat uit de ontwikkeling van Roodehaan 

en de actualisatie van het huidige windbeleid.  

We gaan ervan uit dat we de komende jaren een groot deel van de benodigde middelen voor de 

energietransitie van het Rijk ontvangen. Hierover is echter nog geen zekerheid. Omdat we de eerstkomende 

jaren geen vertraging willen oplopen, stellen we 4 miljoen euro voor 2023 en 2024 beschikbaar.  

 

28. Circulaire economie 

We willen in 2050 volledig circulair zijn. Als tussenstap hebben we als doelstelling voor 2030 geformuleerd dat 

we binnen de gemeente 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Met de routekaart circulaire economie 

en bijbehorende uitvoeringsagenda heeft de gemeenteraad de hiervoor genoemde ambities vastgesteld. 

Daarnaast willen we, in samenwerking met kenniscentra, een doorlopende leerlijn circulaire economie 

ontwikkelen om structureel aandacht te geven aan de transitie van afval naar grondstof op alle 

onderwijsniveaus.  

We stellen 400 duizend euro in 2023 en 2024 beschikbaar. 

 

29. Afval en circulariteit 

Door de groei van het aantal inwoners stijgt het afval- en grondstoffenaanbod in de gemeente. We zien dat 

bewoners en ondernemers zich meer bewust zijn van de noodzaak afval te scheiden voor hergebruik van 

schaarser wordende grondstoffen. Als grondstoffeninzamelaar en -verwerker is het belangrijk dat de gemeente 

daarin de regie neemt en innovatieve ontwikkelingen rondom onze grondstofstromen ondersteunt. Voor het 

bevorderen van de circulariteit voeren we de volgende projecten uit: 

• Het realiseren van een innovatief 3e afvalbrengstation (de Circulariteitshub) voor de verwerking van het 

groeiende afval(grondstoffen) aanbod en het verleggen van de focus van afval naar grondstof. Een groot 

deel van de investering van 11 miljoen euro, brengen we ten laste van de afvalstoffenheffing. De 

resterende 0,5 miljoen euro leidt tot een structurele kapitaallast van 32 duizend euro. 

• Het stimuleren van innovaties rondom onze grondstoffen i.s.m. bedrijfsleven en de creatieve sector. 

• Het ontwikkelen van een digitale grondstoffencatalogus waarmee ondernemers inzicht krijgen in de 

beschikbare grondstoffen vanuit de gemeente.  

• Het stimuleren van participatie en bewustwording van bewoners rondom het thema circulariteit. De 

kosten kunnen ten laste  van de afvalstoffenheffing worden gebracht.  

• Inzetten op innovatietrajecten voor circulaire economie met behulp van Europese subsidiegelden.  

Voor de genoemde projecten stellen we 32 duizend euro vanaf 2023 structureel en 110 duizend euro in 2023 

en 2024 incidenteel en 60 duizend euro in 2025 en 2026 incidenteel beschikbaar.  

 

30. Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

De Klimaatwet brengt een grote opgave met zich mee voor de verduurzaming van het maatschappelijk 

vastgoed van de gemeente Groningen. Er zijn middelen nodig voor het aardgasloos maken van het vastgoed en 

het inzetten op energiebesparing conform de zogenaamde ‘Paris Proof’ benadering. Er is een routekaart 

opgesteld met een relatief korte looptijd tot 2024 om de gemeentelijke panden te onderzoeken en om een 

aantal pilots uit te werken. Door dit te doen wordt heel concreet inzichtelijk wat de impact is van de 

verduurzamingsopgave is op het gebied van techniek, financiën en organisatie. Beoogd wordt om al deze 

elementen bijeen te brengen in een “Uitvoeringsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed”, 

inclusief bijbehorende opzet voor de uitvoeringsorganisatie.  

We stellen 650 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar voor capaciteit en het uitvoeren van een aantal pilots om 

panden integraal te verduurzamen (Paris Proof).  

De structurele formatie-uitbreiding van 1,5 fte vanaf 2023 leidt tot een verhoging van de centrale overhead van 

38 duizend euro. Daarnaast stellen we in 2023-2025 jaarlijks 200 duizend incidenteel beschikbaar voor 

onderzoek aan de panden en het opzetten van een database met te nemen maatregelen en het effect op de 

CO2-reductie (monitoring). 
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31. Cofinanciering verduurzaming particuliere woningvoorraad 

De gemeente Groningen krijgt een bijdrage van 10,5 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds voor het 

verduurzamen van de particuliere woningvoorraad. Om deze regeling uit te kunnen voeren zullen we de 

komende 10 jaar (afgerond) 4,5 miljoen euro moeten co-financieren. We stellen hiervoor vanaf 2023 

structureel 500 duizend euro beschikbaar. Samen met de bijdrage van particulieren zelf ontstaat hiermee een 

investeringsruimte van 18,7 miljoen euro, dat kan worden ingezet voor verbetering van de particuliere 

woningvoorraad.  

 

32. Meerkosten Waterstof 

De gemeente Groningen is koploper op het gebied van waterstof in Europa. Waterstof is een belangrijk middel 

om tot een emissieloze toekomst te komen. We constateren dat het pionieren met waterstof op dit moment 

tot problemen leidt in de bedrijfsvoering van Stadsbeheer. We willen investeren in extra opleiding, 

instructeurs, monteurs, chauffeurs en een projectleider aanstellen die de komende twee jaren een plan gaat 

ontwikkelen en uitvoeren om ons wagenpark binnen 15 jaar emissievrij te maken. We stellen 54 duizend euro 

structureel vanaf 2023, 98 duizend euro incidenteel in 2023 en 31 duizend euro incidenteel in 2024 

beschikbaar voor de meerkosten die niet gedekt kunnen worden binnen bestaande budgetten. De structurele 

formatie-uitbreiding van 0,9 fte leidt tot een verhoging van de centrale overhead van 14 duizend euro per jaar. 

33. Economische agenda 

Voor de Economische Agenda is jaarlijks 900 duizend euro beschikbaar. We willen dit inzetten op de gebieden 

waar het effect voor Groningen het grootst is. Daartoe hebben we een aantal onderzoeken uitgezet. Het 

betreft onder meer onderzoek naar het Noord-Nederlandse start- en scale-up klimaat en naar digitalisering. 

Maar ook inventariseren wij bijvoorbeeld met de Life Science sector de marktkansen. Deze onderzoeken zullen 

ons meer inzicht geven in de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie van Groningen verder te 

versterken. We stellen aanvullend 400 duizend euro extra beschikbaar vanaf 2023. De inzet hiervan nemen we 

mee in de nieuwe Economische Agenda 2023-2026. 

 

34. Akkoord van Groningen 

De gekozen lijnen in de strategische agenda van het Akkoord van Groningen, en de jarenlange profilering in de 

kenniseconomie op de thema’s Energie, Health en Digitalisering hebben hun vruchten af geworpen. Daarnaast 

leidt deze profilering tot (Europese en nationale) bekendheid, innovaties en projectfinanciering, en de daarbij 

gepaard gaande werkgelegenheid. We stellen 200 duizend euro vanaf 2023 extra beschikbaar. Door te 

investeren in het Akkoord van Groningen wordt minimaal vijftig procent cofinanciering gecreëerd die deze 

ontwikkeling stimuleert. Op deze manier wordt gezamenlijk geïnvesteerd in het startup en scale-up 

ecosysteem, in campusontwikkeling, in het aantrekken van talent en talentbehoud, in leven lang ontwikkelen 

en in profilering van Groningen.  

 

35. Vertegenwoordiging in Den Haag 

We willen toe naar permanente vertegenwoordiging in Den Haag om de doelen uit het aanstaande 

coalitieakkoord beter te kunnen verwezenlijken. Dit vraagt extra capaciteit, vergelijkbaar met andere grote 

steden in het land. We stellen 100 duizend euro hiervoor vanaf 2023 beschikbaar.  

 

36. Ruimtelijke economie 

In het meerjarenprogramma Stadsontwikkeling hebben we voor ruimtelijke economie twee hoofdopgaven 

opgenomen. De eerste hoofdopgave betreft het faciliteren van bestendige economische groei. Hiervoor 

hebben we drie deelopgaven benoemd: 

• Revitalisering bedrijventerreinen: toekomstbestendig maken huidige werklocaties met betrekking 

tot energietransitie, natuur-inclusie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verblijfskwaliteit, openbare ruimte, 

vastgoed, profiel en economisch programma. 
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• Investeren in onze dynamo’s voor werkgelegenheid: We investeren in die gebieden die het meest 

bijdragen aan de werkgelegenheid: Europapark, Campus Groningen, Corpus den hoorn, Stationsgebied. 

• Uitbreiden voorraad werklocaties aan de westkant (Westpoort) en oostkant (Meerstad) van de stad. 

 

De tweede hoofdopgave betreft het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid van de gemeente 

Groningen. Hiervoor hebben we de volgende drie deelopgaven opgenomen: 

• Verbeteren PDV-winkellocaties Sontplein en Hoendiep/Peizerweg 

• Werken aan de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de (winkel)voorzieningen en winkelcentra in onze 

wijken en buurten. 

• Uitvoering Retail- en horecavisie “Ruimte voor Retail” 

 

We stellen 900 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar voor de opgaven bij ruimtelijke economie. Voor de 

periode 2023-2026 willen we de middelen als volgt inzetten: 

- Revitalisering bedrijventerreinen: 100 duizend euro in 2023 en 2024, 200 duizend euro vanaf 2025; 

- Investeren in dynamo’s: 75 duizend euro vanaf 2023; 

- Uitbreiding voorraad werklocaties: 100 duizend euro vanaf 2023; 

- Perifere detailhandel (Sontplein / Hoendiep): 175 duizend euro vanaf 2023; 

- Verbeteren wijks- en dorpscentra: 100 duizend euro vanaf 2024; 

- Uitvoering retail en horecavisie en vrijetijdseconomie: 100 duizend euro vanaf 2023; 

- Herstelagenda: 50 duizend euro vanaf 2023; 

- Uitwerken concrete business case broedplaatsen/start up: 200 duizend euro in 2023 en 100 duizend 

euro in 2024; 

- Circulaire economie: 100 duizend euro vanaf 2023. 

 

37. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 

Met de mobiliteitsvisie en de ontwerpleidraad Nieuwe Ruimte maken we een transitie naar een leefbare, 

veilige, doorwaadbare én bereikbare stad. Bij de mobiliteitsvisie hoort een ambitieus uitvoeringsprogramma. 

Eén van de meest prominente opgaven is het herinrichten van het (auto)verkeersnetwerk tot wegen waar de 

auto te gast is. Het gaat om de transformatie van 50 km/uur naar 30 km/uur, inrichten van belevingsplekken en 

realisatie van autoknips.  

Daarnaast stellen we ook een Routekaart OV 2040 op. Voor het faciliteren van de groei in de gemeente zetten 

we in op een goed ontwikkeld OV-netwerk waarbij trein, bus en tram als opties zijn benoemd. Grote 

investeringen zoals de aanleg van nieuwe stations, het verdichten van treindiensten en de aanleg van de 

Lelylijn zijn nodig om onze gemeente ook op langere termijn goed te laten blijven functioneren. Dergelijke 

grootschalige aanpassingen overstijgen per definitie onze financiële draagkracht en komen alleen in 

samenwerking met provincie, Rijk en Europa tot stand.  

Een slimme en goede koppeling middels wijk- en buurthubs is randvoorwaardelijk om ervoor te zorgen dat het 

openbaar vervoer in Groningen een belangrijk maatschappelijk bindmiddel blijft. Tegelijkertijd bieden wijk- en 

buurthubs ook kansen voor het verbeteren van de leefomgeving in wijken en buurten. Zowel binnen de WMO 

als het openbaar vervoer liggen er kansen als het gaat om fijnmazig wijkvervoer. Dit is een laagdrempelige 

vervoersvoorziening die toegankelijk is voor alle inwoners. Om de ontwikkeling van wijk- en buurthubs 

gestructureerd aan te kunnen pakken, stellen we in 2022 een routekaart op. Naast de realisatie van wijk- en 

buurthubs voorzien we ook (grootschalige) herinrichtingen van de P+R Haren en P+R Kardinge.  

 

Goede fietsvoorzieningen en een veilige openbare ruimte zijn essentieel om onze gemeente bereikbaar te 

houden en om inwoners te verleiden meer te bewegen. Voor een deel van de projecten uit onze Fietsstrategie 

Groningen 2015-2025 en onze Aanpak Verkeersveiligheid hebben we geen middelen meer beschikbaar. Het 

gaat dan om projecten zoals de fiets-/voetgangersbrug Oosterkade-Winschoterkade, het fietspad 

Hoofdstation-Verlengde Willemstraat, de fietsverbinding tussen P+R Hoogkerk en Groningen Zuid, het fietspad 
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Bremenweg-Duinkerkenstraat en de aanlanding van de Doorfietsroute Assen-Groningen. En om het aanpakken 

van verkeersveiligheidsknelpunten en maatregelen vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.  

 

We stellen 750 duizend euro in 2023, 1 miljoen euro in 2024, 1,25 miljoen euro in 2025 en 1,5 miljoen euro 

vanaf 2026 beschikbaar. Daarnaast is structureel extra capaciteit nodig bij beleidsadvies en verkeersontwerp. 

Hiervoor stellen we 200 duizend euro vanaf 2023 structureel beschikbaar. Met de extra capaciteit voor 

beleidsadvies kunnen we meer inzetten op keten- en deelmobiliteit, elektrisch laden en betere benutting van 

de bestaande capaciteit in het verkeerssysteem. Extra capaciteit voor verkeersontwerp is nodig voor complexe 

verkeers- en gebiedsontwikkelingsprojecten. De structurele formatie-uitbreiding van 2 fte leidt tot een 

verhoging van de centrale overhead van 50 duizend euro per jaar vanaf 2023. 

 

38. Fietsparkeren 

Met de druk op de openbare ruimte, is er een grotere inzet op de handhaving van fout gestalde fietsen nodig. 

Vanwege het ontbreken van voldoende stallingen aan de west- en zuidzijde van de binnenstad is er voor de 

jaren 2023 t/m 2026 een vervolg op de inzet op tijdelijke maatregelen nodig (extra rekken, communicatie, 

gedragsprojecten, etc.).  

Het gaat dan om: 

• extra inzet op handhaving foutparkeren in kernwinkelgebied, bovenop de handhaving in het 

uitgaansgebied op uitgaansavonden. Evaluatie zal verder moeten uitwijzen hoe we de totale gelden voor 

handhaving inzetten.  

• tijdelijke fietsparkeermaatregelen voor de jaren 2023 t/m 2026 (voortzetting huidige maatregelen 

(vanwege het ontbreken van voldoende stallingen aan de west- en zuidzijde van de binnenstad).  

• Voor de maatregelen stellen we 400 duizend euro in 2023 en 2024 en 300 duizend euro in 2025 en 2026 

beschikbaar. 

 

39. Bovenwijkse infrastructuur 

De komende periode gaan we daadwerkelijk starten met woningbouw op de Suikerzijde, Stadshavens, 

Eemskanaalzone en herijken we de ontwikkelstrategie voor Meerstad. Voor deze gebiedsontwikkelingen zijn 

grondexploitaties opgesteld. We doen een beroep op het rijk voor bijdragen via bijvoorbeeld de 

woningbouwimpuls om meer betaalbare woningen te kunnen realiseren. De bovenwijkse/regionale 

voorzieningen kunnen niet uit de grondexploitatie of de nu beschikbare middelen in het SIF gedekt worden. 

We stellen hiervoor een structureel budget van 1 miljoen euro in 2024, oplopend naar 1,5 miljoen euro in 2025 

en 2 miljoen euro vanaf 2026 beschikbaar 

 

40. Fietsparkeren (stalling zuid en west) 

In de binnenstad staat de ambitie op het gebied van leefbaarheid en toegankelijkheid onder druk vanwege het 

grote aantal gestalde fietsen op straat. Het herwinnen van de openbare ruimte en het creëren van meer ruimte 

voor de voetganger vraagt investeringen in de aanleg van nieuwe fietsenstallingen. Met name aan de west- en 

zuidzijde van de binnenstad ontbreken goede stallingen.  

De jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten voor twee stallingen ramen we op 1,4 miljoen euro structureel. 

Vooralsnog gaan we uit van realisatie van een stalling aan de zuidkant van de binnenstad in 2025 en aan de 

westkant in 2027. We stellen hiervoor structureel 100 duizend euro vanaf 2024 oplopend naar 400 duizend 

euro in 2025 en 2026 en 1,4 miljoen euro vanaf 2027 beschikbaar. Voor de voorbereiding en realisatie van de 

stallingen stellen we 150 duizend euro in 2023 en 2024 en 100 duizend euro in 2025 en 2026 beschikbaar. 

 

41. Intensiveringsmiddelen verkeer 

De kapitaalslasten binnen het programma nemen de komende jaren toe van 600 duizend euro in 2022 tot zo’n 

1,7 miljoen euro vanaf 2025. Gevolg hiervan is dat er geen financiële ruimte meer is binnen het programma. 

Om onze reguliere taken binnen het Programma Mobiliteit de komende periode te kunnen (blijven) uitvoeren, 
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zijn aanvullende middelen noodzakelijk. De middelen zijn nodig voor beleidsvorming, deelname aan 

(landelijke/regionale) pilots en nieuwe ontwikkelingen, het verrichten van studies en onderzoek en als 

cofinanciering voor het mogelijk maken van projecten/activiteiten. Daarnaast worden de middelen ingezet 

voor de bijdrage aan Groningen Bereikbaar (de organisatie die de centrale regie voert over het bereikbaar 

houden van onze gemeente tijdens alle (weg)werk-zaamheden), de dekking van maatregelen als gevolg van 

raads- en/of bewonersvragen en de onvoorziene knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid. We 

stellen hiervoor een structureel budget van 600 duizend euro in 2023, oplopend naar 1 miljoen euro in 2024 en 

1,7 miljoen euro vanaf 2025 beschikbaar. 

 

42. Meerkosten intelligente verkeersregelinstallaties 

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transsport (BO MIRT) van 2020 

hebben Rijk en regio’s de afspraak dat elke nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI) een intelligente VRI wordt 

bevestigd. Deze intelligente VRI maakt een slimmere en duurzamere inzet van verkeerslichten mogelijk, zoals 

langer groen voor fietsers of verbeterde doorstroming op corridors voor het openbaar vervoer. Dit leidt voor 

de gemeente tot meerkosten voor vervanging en instandhouding van de circa veertig VRI’s. We stellen hiervoor 

150 duizend euro structureel vanaf 2023 beschikbaar.  

 

43. Opdrachtenmodel laadpalen 

Voor de transitie naar emissievrij vervoer is een dekkend netwerk van (openbare) laadinfrastructuur voor 

elektrische auto’s van belang. Op basis van extern advies en eigen ervaringen is geconcludeerd dat een 

opdrachtenmodel, waarbij de verantwoordelijkheid voor de investeringen en opbrengsten bij de gemeente ligt, 

de toekomst heeft. De plaatsing en exploitatie en het beheer en onderhoud wordt dan ingekocht bij een 

marktpartij. Het college heeft in het najaar 2021 deze conclusie overgenomen en heeft de raad geïnformeerd 

dat het college uitwerking geeft aan dit opdrachtmodel. We hebben hiervoor een business case laten opstellen. 

Op basis hiervan verwachten een winstgevende businesscase. In de jaren 2023-2029 is sprake van een 

aanloopverlies. 

Voor 2023 t/m 2026 is naar verwachting 350 duizend euro per jaar nodig is. Deze aanloopkosten dekken we 

vanuit het parkeerbedrijf. Op basis van een tussenbalans in 2026 wordt bepaald hoeveel middelen daarna nog 

nodig zijn om de aanloopverliezen te dekken.  

 

44. Alternatief Vervoer Binnenstad 

In de visie ‘Bestemming Binnenstad’ is vastgelegd dat bussen niet langer halteren op de Grote Markt en op het 

A-Kerkhof. In 2020 heeft de raad de onderzoeksopdracht ‘Alternatief Vervoer Binnenstad’ vastgesteld in relatie 

tot het verdwijnen van de bussen van de Grote Markt. Het opheffen van de bushaltes op de Grote Markt in het 

voorjaar van 2022 zorgt er voor dat de loopafstanden naar diverse bestemmingen in de binnenstad groter 

worden. We willen echter een gastvrije en inclusieve binnenstad zijn voor iedereen. We voeren een pilot uit 

met fietsriksja’s, stadsstewards en duwrolstoelen. Deze pilot duurt tot eind 2022. Als deze pilot slaagt, willen 

we deze vorm van alternatief vervoer in de binnenstad continueren. We stellen 100 duizend euro beschikbaar 

in 2023 en 2024. 

 

45. Coördinator toegankelijk Groningen 

De raad heeft zich geconformeerd aan het VN verdrag toegankelijkheid. Hiervoor stellen we de agenda 

Toegankelijk Groningen op, dat recent is geactualiseerd voor de komende vier jaar. Deze agenda betreft een 

breed palet aan maatregelen (fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, toegankelijke sport- en 

cultuurvoorzieningen, etc.). Het raakt alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie.  

Om deze agenda uit te voeren en te monitoren is er een coördinerende medewerker nodig. Dit vraagt een 

structurele inzet. De coördinator is aanspreekpunt voor de interne organisatie, maar ook voor de externe 

partners. Voor nu is deze functie is structureel 0,5 fte nodig. We realiseren dit binnen de bestaande formatie.  
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46. Versterken ecologisch beheer 

Verspreid over meer dan 100 locaties van de Gemeentelijke Ecologische Structuur hebben we openbare ruimte 

die we ecologisch beheren. Beheer dat erop is gericht de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te 

versterken. We willen het beheer van deze locaties nadrukkelijker baseren op de aanwezige waarden en 

ontwikkelmogelijkheden op elk van deze locaties. Het opstellen van beheerplannen en de monitoring daarop 

zijn de basiselementen om ervoor te zorgen dat het ecologisch beheer slaagt. Voor het uitvoeren van dit 

beheer zijn veelal specifieke maatregelen nodig die extra kosten met zich meebrengen. Voor het opstellen van 

beheerplannen en de uitvoering van de daaruit voortkomende beheer- en ontwikkelmaatregelen stellen we 

100 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar. 

Gazons in de gemeente worden in het algemeen regelmatig kort gemaaid, waardoor de aanwezige kruiden niet 

tot bloei komen en de gazons slechts een beperkte bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Momenteel is circa 

11 hectare van de gazons ingezaaid met een specifiek voor de Groninger situatie ontwikkeld mengsel met de 

naam “Nectar onder het maaimes”. Kenmerkend voor dit mengsel is dat de hierin aanwezige kruiden snel tot 

bloei komen waardoor ze bijen en andere insecten aantrekken, zich gemakkelijker verspreiden en zo een 

gunstig effect hebben op de biodiversiteit. Voor het omvormen van nog eens 11 hectare traditionele gazons 

naar “Nectar onder het maaimes” stellen we in 2025 een bedrag van 450 duizend euro beschikbaar. 

 

47. Versterken biodiversiteit 

In het beheer zetten we op verschillende manieren in op het versterken van de biodiversiteit. Met minder 

maaien, toepassen van meer faunavriendelijke bomen en beplanting en door natuurvriendelijke oevers te 

realiseren ontstaat een beter milieu voor verschillende soorten. We zien kansen om hieraan een extra impuls 

te geven door meer gazons in te zaaien met nectarvriendelijke soorten en door meer inzet te plegen op 

behoud en versterken van de biodiversiteit in het (landelijk) gebied van Haren en Ten Boer en in de ecologisch 

beheerde delen van de SES.  

We stellen hiervoor 120 duizend euro beschikbaar vanaf 2023.  

 

48. Bestrijding innovatieve exoten 

De bestrijding van invasieve soorten levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van en het versterken van 

de biodiversiteit. De woekerende soorten zoals de Japanse duizendknoop en de waternavel zorgen voor schade 

en overlast omdat ze moeilijk te bestrijden zijn en inheemse soorten verdringen. Hiermee vormen invasieve 

exoten een grote bedreiging voor de biodiversiteit. Een actieve en professionele bestrijding van deze soorten 

leidt tot hogere kosten, maar voorkomt in de toekomst (herstel)kosten voor schade aan kapitaalgoederen 

(groen, wegen en funderingen). We stellen 350 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar voor het bestrijden van 

innovatieve exoten.  

 

49. Landschap en ecologie 

Met de herindeling heeft Groningen naast stedelijk gebied ook landelijk gebied binnen de gemeentegrenzen 

gekregen. In het Gorecht lopen verschillende landschapsprojecten af. Deze projecten leveren een belangrijke 

bijdrage aan het in standhouden en versterken van het landschap. In Ten Boer is ook veel waardevol landelijk 

gebied dat we willen verbeteren en borgen. We hanteren daarbij de strategie om dit samen met partners en 

inwoners op te pakken via het Landschapsconvenant en een uitvoeringsagenda. Dit sluit aan bij het Groenplan 

Vitamine G. Partijen geven hiermee uitvoering aan een effectieve samenwerking voor herstel, ontwikkeling en 

beheer van het landschap. We willen hiermee ook de biodiversiteit verbeteren. We stellen 100 duizend euro 

vanaf 2023 beschikbaar voor het oplossen van knelpunten en het aanpakken in projecten.  

 

50. Landschapsvisie 

Voor het opstellen van een visie voor de Hunzezone (in combinatie met bedrijventerrein Driebond) stellen we 

in 2023 50 duizend euro beschikbaar. 

 

51. Groen herwinnen / leidraad openbare ruimte 
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De Leidraad openbare ruimte helpt bij het maken van een inrichting van de straten die aantrekkelijk is, met 

ruimte voor de voetganger, en met veel groen en klimaatadaptieve maatregelen. Hiervoor is structureel 145 

duizend euro beschikbaar. Om op de meest kansrijke plekken de (koppel-)kansen voor een betere inrichting 

van de straat te kunnen benutten is een groter budget nodig. Dit budget kan worden ingezet voor 

cofinanciering voor projecten of het opstellen van visies. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Bedumerweg, de 

Aweg, de Eikenlaan, het Stationsplein en aan groene projecten zoals de opname van het Zuiderplantsoen in het 

omliggende (stedelijke) weefsel (Liniepark).  

We stellen hiervoor 250 duizend euro vanaf 2023 structureel beschikbaar. 

 

52. Groenparticipatie 

Het klimaatbestendig en groener maken van de gemeente pakken we samen met inwoners en ondernemers 

aan. Dit doen we nu door verschillende acties en subsidieregelingen beschikbaar te stellen, zoals Operatie 

Steenbreek, ideeën uit het groenplan en de groene dakensubsidie. We zien dat inwoners en ondernemers in 

toenemende mate ook een bijdrage willen leveren. Om het groeiende aantal bewoners- en 

bedrijveninitiatieven te kunnen ondersteunen stellen we 125 duizend euro in de jaren 2023-2026 per jaar 

beschikbaar.  

 

53. Groene evenementen 

In het nieuwe evenementenbeleid, dat in 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is verduurzaming van 

evenementen een belangrijke opgave. Van grote professionele evenementenorganisatoren verwachten we dat 

zij zelf investeren in het verduurzamen op thema’s als energie, waterverbruik, afval en mobiliteit. Voor 

middelgrote en niet-professionele organisatoren, zoals organisatoren van de volksfeesten en 

studentenverenigingen, is een subsidieregeling noodzakelijk om de evenementen mogelijk te maken en te 

werken aan verduurzaming.  

We stellen 100 duizend euro in de jaren 2023-2026 per jaar beschikbaar voor een aanjaagbudget voor het 

vergroenen van middelgrote evenementen van 2.000 tot 20.000 bezoekers. 

 

54. Biotoop Haren 

Na aankoop van de gronden van de Hortus en Biotoop verwachten we kosten te maken voor het jaarlijkse 

onderhoud en exploitatie voor bestendiging van het huidige gebruik. We stellen 500 duizend euro vanaf 2023 

beschikbaar voor de jaarlijkse exploitatie en investeringen.  

 

55. Uitvoering ambitie nota Dieren 

Zorgvuldig beleid maakt dat het welzijn van zowel mensen als dieren wordt meegewogen in alles wat we doen. 

In de nota Dieren zijn integrale uitgangspunten opgesteld die leidraad zijn voor de wijze waarop gemeente 

Groningen invulling geeft aan haar wettelijke taken voor dierenwelzijn en bij het invullen van de regisserende 

en stimulerende rol. We hanteren het uitgangspunt dat mens en dier zo veel mogelijk in harmonie samenleven. 

Dit doen we door dierenleed te voorkomen, eenduidig beleid op te stellen waarbij de belangen van dieren 

worden meegewogen tegen andere belangen en inwoners te informeren en de aandacht voor dierenwelzijn te 

vergroten. 

Coördinatie op het thema is van belang om de nota dieren handen en voeten te geven. We stellen 158 duizend 

euro vanaf 2023 structureel beschikbaar voor een coördinator en aanjager op dit thema en uitvoering van de 

speerpunten in de ambitie nota. De structurele formatie-uitbreiding van 1 fte leidt tot een verhoging van de 

centrale overhead van 25 duizend euro per jaar vanaf 2023. 

 

56. Kardinge / Vitaliteitscampus 

In het gebied Kardinge is het project Vitaliteitscampus gestart. We hebben in 2021 het bidbook voor de 

realisatie van de vitaliteitscampus vastgesteld. De vervolgstap is het opstellen van een gebiedsvisie met een 

ontwikkelstrategie. Voor de vernieuwing van sportcentrum Kardinge en ontwikkeling naar een 

vitaliteitscampus is een inschatting gemaakt van de plan- en ontwikkelkosten. Het gaat om zaken als 
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nieuwbouw sportcentrum, nieuwbouw Alfa/TTS, herinrichting openbare ruimte en herinrichting infrastructuur 

en mobiliteit. We stellen 500 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar voor plankosten in de eerste jaren en 

dekking van kapitaallasten na realisatie van investeringen in het gebied. Vanaf 2029 wordt de 500 duizend euro 

volledig ingezet voor dekking van structurele kapitaallasten. 

 

57. Meerjarig vervangingsplan voorzieningen openbare ruimte  

Diverse voorzieningen in de openbare ruimte zijn de komende jaren aan het einde van de levensduur. Het 

reguliere onderhoud is dan ontoereikend voor instandhouding en de kosten van noodzakelijke reparaties 

nemen onevenredig toe. Het huidige 10-jarenvervangingsplan loopt tot en met 2021. Voor de jaren 2022 t/m 

2031 is opnieuw in beeld gebracht welke voorzieningen in de openbare ruimte vervangen moeten worden en 

welke aanvullende middelen hiervoor nodig zijn. Het gaat om een totale investering van 78,4 miljoen euro in 

10 jaar voor de vervanging van speelplekken, openbare verlichting, verhardingen, civiele kunstwerken en 

torens, groen en bomen.  

Bij de vervangingen van de verschillende voorzieningen is op diverse manieren rekening gehouden met een 

bijdrage aan de maatschappelijke opgaven. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met klimaat-adaptieve 

maatregelen, met extra investeringen in energiezuinige LED-lampen, met een veiligere inrichting en meer 

groen en biodiversiteit.  

We stellen 88 duizend euro vanaf 2023 oplopend naar 142 duizend euro in 2024, 363 duizend euro in 2025 en 

995 duizend euro vanaf 2026 beschikbaar voor dekking van de structurele kapitaallasten van de 

vervangingsinvesteringen. 

 

58. Plan- en investeringskosten Stadspark en drafbaan 

In 2021 heeft de raad de herijking visie Stadspark  (“Visie Stadspark, park voor de stad!”) vastgesteld en 

besloten de drafbaan door te ontwikkelen als evenemententerrein. In de visie “Stadspark: Park voor de Stad” 

zijn tien hoofdpunten geformuleerd die we de komende jaren willen realiseren. Het gaat om: 

• Een aantrekkelijker Stadspark voor bezoekers en flora en fauna; 

• Betere aansluitingen op de rest van de stad; 

• Een hoger beheerniveau (hiervoor is al een budget in de begroting opgenomen); 

• Versterken van de ecologie en de biodiversiteit door groene verbindingen met de omgeving; 

• Minder autoverkeer in het park; 

• Meer voorzieningen in het park die passen bij het park zoals bijv. een skatepark; 

• Initiatieven van Stadjers die bijdragen aan een mooier Stadspark ondersteunen; 

• Hoogwaardige evenementen op de drafbaan; 

• Een publiek toegankelijke drafbaan als er geen evenementen zijn; 

• Meer gemeentelijke aandacht voor het park, coördinatie en het instellen van een adviesgroep voor het 

Stadspark. 

 

Ook vraagt de doorontwikkeling en professionalisering van de drafbaan om aanvullende investeringen. Het 

gaat om investering inrichting terrein als parkruimte, investeringen in het evenemententerrein met het oog op 

verdere opschaling evenementen, integratie van de drafbaan in het Stadspark en vastgoedontwikkeling 

drafbaan Stadspark. 

Tot slot wordt een visie op de opstallen van de Drafbaan gemaakt. Hiervoor zijn de komende jaren plankosten 

nodig voor het maken van de visie, maar ook voor het regelen van het tijdelijke gebruik en ‘placemaking’ voor 

de toekomst. Na het opstellen van de visie en het vrijkomen van de opstallen in 2028 zijn aanvullende 

middelen nodig voor investeringen. Er wordt eerst een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren 

opgesteld waarin zowel de aanpak en prioritering van bovengenoemde verbeterpunten in het park (verdeeld in 

verschillende projecten) als de aanpak van de drafbaan als evenemententerrein wordt opgenomen. 

We stellen 500 duizend euro incidenteel beschikbaar in 2023 t/m 2026 voor de plankosten van de genoemde 

ontwikkelingen. Voor het uitvoeren stellen we150 duizend euro structureel vanaf 2023 beschikbaar. 
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59. Wijkvernieuwing 

De wijkvernieuwing is in de afgelopen jaren op stoom gekomen. Met het afsluiten van de Regiodeal hebben we 

aanvullende middelen van het Rijk gekregen (15 miljoen euro voor de periode 2021 – 2024), waarbij een co-

financieringseis geldt ter hoogte van hetzelfde bedrag. Via het NPG is nog eens 20 miljoen euro beschikbaar 

voor een periode van 10 jaar voor Beijum en Lewenborg. Als vervolg op het Manifest Kwetsbare Wijken 

verwachten we dat vanuit het Rijk de komende jaren aanvullende middelen beschikbaar komen voor het 

tegengaan van de groeiende ongelijkheid in de steden.  

Voor de vier bestaande wijkvernieuwingswijken is 4 miljoen euro incidenteel en 700 duizend euro structureel 

beschikbaar tot en met 2022. De inzet is gericht op fysieke investeringen in de wijk (openbare ruimte, 

woonomgeving, klimaatadaptatie) en gelijktijdige investeringen op sociaal-maatschappelijk vlak en de 

plankosten (inclusief programmaleiding wijkvernieuwing). Met het op stoom komen van de wijkvernieuwing 

zien we dat deze budgetten vollopen.  

 

We zetten de wijkvernieuwing in de Wijert, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en Selwerd onverminderd 

voort. We verankeren de financiering voor de wijkvernieuwing op de lange termijn. Dat is nodig, want 

wijkvernieuwing vereist een lange adem. Tegelijkertijd schalen we de aanpak op naar een programma 

Noordelijke Wijken waarmee de wijkvernieuwing wordt verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, de 

Oosterparkwijk en Lewenborg. Maatwerk is van cruciaal belang, de ene wijk vraagt een andere aanpak dan de 

andere, omdat de uitdagingen waar we voor staan per wijk verschillen. We blijven ons met andere steden 

inzetten voor middelen vanuit het Rijk hiervoor. 

Wijkvernieuwing vraagt een aanpak die structureel geborgd wordt. We stellen daarom 5 miljoen euro vanaf 

2023 beschikbaar. Om direct een start te kunnen maken met de uitbreiding naar meer wijkvernieuwingswijken 

stellen we 2 miljoen euro in 2023, 1,5 miljoen euro in 2024 en 1 miljoen euro in 2025 en 2026 1 miljoen euro 

per jaar beschikbaar. 

 

60. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte 

Inwoners hechten steeds meer belang aan (gevarieerd) groen, leefbare en groene straten en duurzaamheid. 

Meer aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving draagt bij aan het welbevinden, sociale ontmoeting en 

aan de gezondheid en veiligheid van bewoners. Bovendien vraagt ook klimaatontwikkeling (hevige regenval en 

extreme droogte) om extra onderhoud.Aansluitend bij de inzet voor de wijkvernieuwing, willen we het beheer 

van de openbare ruimte in de noordelijke wijken naar een hoger niveau tillen. We stellen hiervoor 775 duizend 

euro vanaf 2023 beschikbaar. De structurele formatie-uitbreiding van 5 fte leidt tot een verhoging van de 

centrale overhead van 75 duizend euro per jaar vanaf 2023. 

 

61. Gebiedsgericht werken (sociaal gebiedsontwikkelaars) 

In het sociaal domein werken we met sociaal gebiedsontwikkelaars en ondersteuning. Zij werken aan kansen 

voor kinderen en sociale basis met lokale netwerken van professionals en bewoners. Op basis van een 

gebiedsanalyse wordt samen met inwoners, WIJ, OOV en andere partners een sociaal programma opgesteld. 

Een deel van de dekking komt uit middelen voor wijkvernieuwing en NPG middelen. Daarnaast stellen we 308 

duizend euro vanaf 2023 beschikbaar. De structurele formatie-uitbreiding van 3,4 fte leidt tot een verhoging 

van de centrale overhead van 85 duizend euro per jaar vanaf 2023. 

 

62. Wijkontwikkeling programma 

Met gebiedsgericht werken verbinden we de gemeentelijke programma’s met de specifieke opgaven in 

wijken en dorpen en initiatieven van bewoners. We werken aan een duurzame wijkontwikkeling in de brede 

zin: een integrale benadering waarin alle thema’s die van belang zijn, samenkomen in het gebiedsprogramma. 

De gebiedsteams met de wijk- en dorpswethouders zijn de verbindende schakel tussen de gemeente en de 

wijken en dorpen en jagen aan dat de gemeentelijke organisatie steeds meer gebiedsgericht gaat werken. 
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Voor de uitvoeringskosten voor de zeven gebiedsprogramma is elk jaar 2,37 miljoen euro beschikbaar. Hiervan 

is 1,8 miljoen euro afkomstig is uit de stedelijke programma’s. We stellen voor de jaren 2023 t/m 2026 jaarlijks 

1,83 miljoen euro beschikbaar. Daarmee komt het totale budget voor de jaren 2023 t/m 2026 op 4,2 miljoen 

euro. 

 

63. Ondersteuning mantelzorgers 

Het mantelzorgbeleid in de gemeente Groningen wordt uitgevoerd het steunpunt Mantelzorg van Humanitas. 

Het Steunpunt is gericht op innovatie van mantelzorgondersteuning, respijtzorg, belangenbehartiging en 

ondersteunt burgerinitiatieven. Het Steunpunt Mantelzorg fungeert ook als kenniscentrum voor 

zorginstellingen en maatschappelijke organisaties waaronder WIJ. Als gevolg van onder andere de bekende 

demografische ontwikkelingen zal de druk op de mantelzorgers de komende jaren toenemen. Wij zijn gestart 

met twee onderzoeksprojecten om een beter beeld te krijgen hoe we intensieve mantelzorgers beter kunnen 

ondersteunen en wat de behoefte is van thuiswonende dementerende inwoners. We stellen 150 duizend euro 

in de jaren 2023-2026 per jaar beschikbaar voor de verbetering van de ondersteuning aan mantelzorgers op 

basis van de onderzoeksresultaten.  

 

64. Kansrijke start 

Uit onderzoek is gebleken dat de eerste 1.000 dagen bepalend kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling. Met 

Kansrijke Start Groningen komen we samen met onze partners tot een integrale aanpak in de geboortezorg die 

kwetsbare gezinnen een veilige, kansrijke en gezonde start biedt. Door vroegsignalering en de 

jeugdgezondheidszorg eerder in te zetten, namelijk al tijdens de zwangerschap, versterken we de verbinding 

tussen het medische, sociale en publieke gezondheidsdomein. We willen bewezen interventies inbouwen in 

onze systemen. Zoals voorzorg, samenwerking tussen medische professionals en sociaal domein professionals, 

maar vooral ook inzetten op pedagogische en opvoedkundige ondersteuning bij ouders. Kansrijke Start wordt 

nu incidenteel gefinancierd, vooral met middelen van het rijk en provincie. We stellen 133 duizend euro vanaf 

2023 beschikbaar voor kansrijke start. Dit loopt op naar 183 duizend euro structureel in 2024 en 331 duizend 

euro vanaf 2025. 

 

65. Voortzetten inzet jongerencoaches 

Vanuit de Regiodeal Noordelijke wijken zetten wij als pilot tot en met 2023 een drietal jongerencoaches (2,53 

fte) in de wijken Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk in. De jongerencoaches begeleiden jongeren die risicovol en 

soms zelfs crimineel gedrag vertonen, maar waarvan we denken dat zij te verleiden zijn tot positievere keuzes 

in het leven. In eerste instantie richten de jongerencoaches zich op jongeren uit de negatieve top van een 

problematische jeugdgroep, maar op termijn kunnen ook jongeren die niet tot een jeugdgroep behoren 

hiervan gebruik maken. Het doel is samen met een jongere en het gezin planmatig en intensief te werken aan 

het maken van andere, positievere keuzes op de leefgebieden van deze jongere, als het gaat om onderwijs, 

werk en vrijetijdsbesteding. Vanuit de Regiodeal is er dekking tot en met 2023. We stellen 210 duizend euro 

vanaf 2024 beschikbaar voor het continueren va de inzet jongerencoaches.  

 

66. Doorontwikkeling pilot preventie en vroegsignalering risicojeugd 

Een sluitende keten van jeugd en veiligheid is nodig om (herhaald) slachtofferschap- en daderschap te 

voorkomen. Tot eind 2022 loopt op 4 basisscholen een pilot preventie en vroegsignalering. De eerste 

ervaringen van de deelnemende basisscholen zijn zeer positief. Het is de bedoeling dat dit project de komende 

jaren wordt uitgerold naar voor- en naschoolse voorzieningen en naar andere basisscholen binnen de 

gemeente Groningen. Deze ondersteuning bestaat uit intensieve begeleiding door een gedragswetenschapper 

en inzet vanuit de WIJ. We stellen 150 duizend euro hiervoor vanaf 2023 beschikbaar. Deze kosten kunnen we 

structureel dekken als de aangevraagde Rijksmiddelen voor preventie met gezag worden toegekend. 

 

67. Jeugdhulp 
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Voor de begroting 2023 zijn de zorgkosten voor jeugdhulp geactualiseerd. We zien hierbij een aantal 

ontwikkelingen: 

• Er is een grotere zorgvraag als gevolg van corona. Zowel het aantal cliënten als de aard van de 

problematiek is toegenomen. Dit heeft geleid tot hogere kosten in 2021. Dit werkt structureel door in de 

kosten en leidt tot een nadeel van 2,6 miljoen euro in 2023.  

• De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel leidt tot een structureel nadeel van 1 miljoen euro. 

• We hebben de verwachte realisatie van de inkooptaakstelling jeugd aangepast. We hielden rekening met 

realisatie van de taakstelling van 1 miljoen euro vanaf 2024. We gaan nu uit van realisatie van 0,4 miljoen 

euro vanaf 2023 door de uitvoering van de pilot Team050 Op Maat. De resterende 0,6 miljoen euro 

verwachten we vanaf 2026 te kunnen realiseren. Dit hangt samen met het onderbrengen van de 

begeleiding van gezinnen en kinderen bij WIJ.  

• Nominale ontwikkelingen leiden tot hogere kosten.  

 

Daar staat tegenover dat we van het Rijk extra middelen ontvangen als gevolg van de uitspraak van de 

Commissie van Wijzen. Rijk, IPO en VNG zijn overeengekomen dat gemeenten de jeugdmiddelen voor 2023-

2026 conform volledig mee mogen nemen. Voor Groningen zijn de extra middelen hoger dan verwacht omdat 

(in de nieuwe verdeelsystematiek van de algemene uitkering) ons aandeel in het landelijk budget is 

toegenomen.  

Onderdeel van de uitspraak van de Commissie van Wijzen is dat er, naast extra middelen voor gemeenten, een 

Hervormingsagenda Jeugd moet komen met maatregelen die leiden tot een vermindering van kosten voor 

jeugdhulp. Als gevolg van deze maatregelen worden de extra middelen die gemeenten ontvangen in de 

periode 2022-2028 verlaagd. Zoals ook opgenomen in het coalitieakkoord gaan we ervan uit de maatregelen 

daadwerkelijk leiden tot een besparing op de zorgkosten. Voor Groningen gaat het in de jaren 2023-2026 om 

een te realiseren besparing van 14,6 miljoen euro. De besparingen die voor 2023 zijn opgenomen (5,7 miljoen 

euro) in de uitspraak van de commissie van wijzen, hebben we niet als verlaging op de zorgkosten verwerkt 

omdat hier teveel overlap is met maatregelen die we zelf al eerder hebben genomen (zoals bijvoorbeeld de 

ondersteuner Jeugd en gezin bij de huisartsen). Indien de beheersmaatregelen niet het beoogde (financiële) 

effect hebben, zal het Rijk over de brug moeten komen met een aanvulling van het budget. 

De ontwikkelingen bij de zorgkosten en het budget dat we van het Rijk ontvangen samen leiden per saldo tot 

een tekort van 0,3 miljoen euro in 2023 en 0,7 miljoen euro in 2024. We stellen middelen beschikbaar om de 

tekorten in 2023 en 2024 te dekken. 

 

68. Voorinvesteringen Samen 

In 2022 tot en met 2024 zijn voorinvesteringen noodzakelijk om SAMEN. mogelijk te maken en uitvoering te 

geven aan de motie van de gemeenteraad. De voorinvesteringen moeten ervoor zorgen dat WIJ Groningen 

voor wat betreft de bedrijfsvoering en de omvang en de kwaliteit van het personeel op tijd klaar is om met 

SAMEN. te starten. Onze inschatting is dat de totale voorinvesteringen voor de periode 2022-2024 circa 4,6 

miljoen euro bedragen. Voor 2023 stellen we hiervoor 1,25 miljoen euro en voor 2024 500 duizend 

euro  beschikbaar. Voor de kosten in 2022van 2,85 miljoen is een afzonderlijk dekkingsvoorstel aan uw raad 

voorgelegd. 

 

69. Borging werkwijze en lerend netwerk stapeling sociaal domein 

Sommige inwoners hebben veel persoonlijke problemen en hebben te maken met veel instanties en regels, 

waarbij er kansen zijn om hen beter en goedkoper te helpen. Met het project stapeling sociaal domein werken 

we over de domeinen heen en zetten we vanuit de doelen van inwoners in op wat nodig is. Vaak is er een 

doorbraak nodig. Deze werkwijze heeft resultaat, zowel inhoudelijk als financieel. Gezien het succes (betere 

resultaten voor bewoners, ondersteuning tegen lagere kosten), willen we het project stapeling sociaal domein 

breed uitrollen. Om de beweging gemeente breed te kunnen faciliteren is uitbreiding met 5 fte nodig (waarvan 
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4 fte bij de WIJ. Daarnaast is aantal investeringen noodzakelijk (o.a. communicatie, digitale hulpmiddelen, 

website). We stellen hiervoor 755 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar.  

De structurele formatie-uitbreiding van 1 fte bij de gemeente leidt tot een verhoging van de centrale overhead 

van 35 duizend euro per jaar vanaf 2023. 

Van het Rijk ontvangen we tot en met 2027 extra middelen voor het versterken van de ondersteuning van 

wijkteams (jaarlijks 714 duizend euro). We gebruiken deze middelen ter dekking van de kosten van deze 

werkwijze. Daarnaast leidt deze werkwijze (gefaseerd) tot een evenredige besparing op onze (zorg)uitgaven. 

Deze besparing hebben we verwerkt in de begroting vanaf 2023. 

 

70. Fijnmazig wijkvervoer 

Vanuit het reguliere OV zijn lijnen geïntensiveerd en verdwenen. Hiermee wordt de kwaliteit van het OV 

vergroot maar ook de afstand tot de haltes groter. Hierdoor kunnen niet alle inwoners de bus gebruiken omdat 

ze er simpelweg niet kunnen komen. Fijnmazig wijkvervoer vormt daarvoor een alternatief. Op dit moment 

wordt er vanuit 8 verschillende wijken door meerdere initiatieven fijnmazig wijkvervoer aangeboden. Het is 

een goedkoper, laagdrempeliger alternatief voor het Wmo-vervoer (maatwerk). Bijvangst is dat inwoners die 

zich als vrijwilliger inzetten ontwikkelkansen krijgen, de regie en zelfredzaamheid van de doelgroep wordt 

vergroot en het vervoer bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid. Voor de uitbreiding van het fijnmazig 

vervoer stellen we 300 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar. 

 

71. WIJ Haren 

WIJ Haren is in 2019 gestart met een budget dat al snel onvoldoende bleek te zijn om de minimale taken in 

Haren uit te voeren. Sinds 2020 wordt dit knelpunt door WIJ Groningen opgelost door capaciteit vanuit andere 

WIJ-teams in te zetten in Haren. Door de hoge werkdruk en wachtlijsten is dit niet langer houdbaar. Bij WIJ is 

capaciteitsuitbreiding nodig om het aantal meldingen dat bij WIJ Haren binnen komt te kunnen afhandelen. We 

stellen 418 duizend euro hiervoor vanaf 2023 beschikbaar. 

 

72. Bezuiniging GGD 

In de begroting 2020 is opgenomen dat de gemeente Groningen een hervorming van 300 duizend euro op 

de GGD wil realiseren. Er is ingezet op een gedragen gezamenlijk besluit waarbij er gezocht wordt naar een 

efficiency-slag binnen de GGD om deze hervorming te realiseren. Om de bezuiniging te realiseren, is nodig 

dat alle gemeenten in de GR positief besluiten over een bezuiniging van 5%. We schatten in dat de bezuiniging 

voor 2023 niet haalbaar is en stellen hiervoor incidenteel 300 duizend euro beschikbaar. Na duidelijkheid over 

het effect van het regeerakkoord op de GGD, kunnen we met de GGD een integrale discussie voeren over 

inhoudelijk beleid en financiële middelen. Op basis daarvan kunnen we bepalen of een structurele invulling 

mogelijk is.  

 

73. Gezond in de stad (GIDS) 

In 2017 is de decentralisatie uitkering Gezond in de Stad verlengd tot en met 2021. Door de lange 

regeringsvorming zijn de GIDS-middelen incidenteel verlengd in 2022. Jaarlijks ontvangt de gemeente 

Groningen 485 duizend euro algemene GIDS middelen en daarbij sinds enige jaren 72 duizend euro GIDS 

middelen specifiek voor Kansrijke Start.  

Het budget voor de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid en de visie op Healthy Ageing is voor het 

grootste gedeelte afhankelijk van deze GIDS-middelen. De gemeente voegt daar jaarlijks vanuit haar eigen 

begroting ruim 200 duizend euro aan toe. In het regeerakkoord is veel aandacht voor publieke gezondheid, 

preventie en kansrijke start. We gaan er daarom vanuit dat de GIDS-middelen ook in 2023 en verder 

beschikbaar komen. We zetten deze middelen in voor het voortzetten van het lokale gezondheidsbeleid. 

Wanneer de GIDS middelen niet weer verstrekt worden zal het grootste deel van de uitvoering naar aanleiding 

van het gezondheidsbeleid vervallen.  

 

74. Jimmys 
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Jimmy’s is een voorziening voor en door jongeren. Het is een plek waar jongeren heel laagdrempelig kunnen 

komen met allerhande vragen waar zij mee zitten. Het is een manier om ook inzet van jeugdhulp te 

voorkomen. Er is bijvoorbeeld ook samenwerking met enkele jeugdhulpaanbieders die waar nodig jongeren 

kunnen begeleiden wanneer ze met zelfmoordgedachten rondlopen. Jimmy’s wordt uitgevoerd door de 

Werkpro en heeft een aantal taken, waaronder Jimmy’s van de MJD overgenomen. We stekken 60 duizend 

euro vanaf 2023 hiervoor beschikbaar. 

 

75. Frictiebudget nieuwe visie sociale basis en sociaal culturele accommodaties 

Samen met alle partijen in het veld formuleren we een nieuwe visie op de sociale basis, inclusief de sociaal 

culturele accommodaties. We willen dat de accommodaties een nog nadrukkelijker centrale rol in de wijk 

pakken ter versterking van de sociale basis. We overwegen ook een andere wijze van subsidiering die meer is 

gericht op activiteiten en exploitatie (en minder op de grootte van de accommodaties). Om de accommodaties 

tijd te geven de organisatie en het programma aan te passen aan de nieuwe situatie, dient er rekening te 

worden gehouden met een frictiekostenbudget voor eenmalige subsidies in de overgangssituatie. We stellen in 

2024 hiervoor 100 duizend euro beschikbaar.  

 

76. Salarisstijging in de zorg 

Het kabinet heeft 675 miljoen euro beschikbaar gesteld om de salarissen in de zorg en welzijn te verbeteren 

(door het toepassen van een arbeidsmarkttoeslag). Zorgaanbieders en andere instellingen die werkzaam zijn 

binnen de Jeugdwet en de Wmo ontvangen via de gemeente de benodigde middelen om de salarissen te 

kunnen verbeteren. In december 2021 zijn de tarieven voor Wmo conform deze afspraak aangepast. De kosten 

hiervan lagen al boven het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.  

De loonkostenstijging van 1,13% voor middeninkomens in de zorg (naar aanleiding aangenomen motie 

Hijink/Bikker in de Tweede Kamer) werkt door op de salarissen van het personeel bij Stichting WIJ Groningen. 

We stellen 293 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar voor de extra salariskosten bij de WIJ.  

 

77. Zorgkosten WMO  

De zorgkosten WMO voor de jaren 2023-2026 zijn geactualiseerd. Daarbij spelen twee ontwikkelingen een 

belangrijke rol. Allereerst is er de jaarlijkse volumegroei. Groei van de bevolking en vergrijzing leiden tot een 

verhoging van de kosten. Ten tweede is er een beleidswijziging in de maak voor huishoudelijke hulp. We willen 

herstelgerichte hulp inzetten als alternatief voor de huishoudelijke hulp. Dit moet leiden tot een besparing ten 

opzichte van het bestaande beleid. Op basis van onze huidige inschattingen verwachten we met 

herstelgerichte hulp op termijn een besparing van 1,7 miljoen euro te realiseren. Bij invoering van 

herstelgerichte hulp in 2024 zal dit voordeel naar verwachting in 2028 gerealiseerd kunnen worden.  

Naast deze twee ontwikkelingen zijn alle regelingen die vallen onder de WMO geactualiseerd. Dit leidt tot een 

positieve bijstelling van 455 duizend euro in 2023, een negatieve bijstelling van 31 duizend euro in 2024, een 

negatieve bijstelling van 409 duizend euro in 2025 en een negatieve bijstelling van 535 duizend euro vanaf 

2026. 

We verwerken de bijstelling van de zorgkosten in begroting 2023. 

 

Bij de WMO spelen nog wel enkele risico’s. Enerzijds lopen we een risico bij de invoering van herstelgerichte 

hulp. Daarnaast zijn er andere risico’s bij de WMO. We weten niet wat effect van Corona is op de toekomstige 

zorgvraag en of het rijk nog interventies gaat plegen rond het abonnementstarief. Ook is het effect van de 

aanbesteding hulpmiddelen nog niet bekend. Ten slotte zijn er de reguliere risico’s omtrent aannames als 

volume, prijs en verzilveringseffecten. 

 

78. Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling houdt in dat vrijwilligers (36) in een zo vroeg mogelijk stadium in burenruzies bemiddelen 

(150 per jaar). Zowel woningbouwcorporaties, WIJ teams als bewoners zelf kunnen zich bij buurtbemiddeling 

melden. Ook worden de vrijwilligers gecoached door een betaalde coördinator. De vrijwilligers brengen in 
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burenruzies en -conflicten de dialoog weer op gang en vinden meestal gezamenlijk een oplossing voor het 

probleem. Escalatie van situaties wordt voorkomen en na bemiddeling blijkt er minder beroep gedaan te 

worden op hulp van instanties.  

Buurtbemiddeling is een project dat door de gebiedsteams samen met de woningbouwcorporaties is 

ontwikkeld en haar nut na een aantal jaren terdege heeft bewezen. Onlangs is het opnieuw samen met de 

woningbouwcorporaties geëvalueerd. Eenieder is tevreden en enthousiast over de preventieve positieve 

resultaten.  

Tot nog toe wordt Buurtbemiddeling gefinancierd door de gezamenlijke woningbouwcorporaties (50%) en door 

de gemeente Groningen / de gebiedsteams (50%). De structurele kosten van 50 duizend euro per jaar dekken 

we vanuit de reeds beschikbare middelen in de begroting. 

79. Overweeghuis 

Het Overweeghuis is een burgerinitiatief dat, met steun van vrijwilligers, fondsen, maatschappelijk middenveld 

en de gemeente, een praktische, tijdelijke en veilige opvang voor vrouwen biedt die overwegen uit de 

prostitutie te stappen. Na drie jaar is de pilot geëvalueerd. Hieruit komt dat het (in Nederland unieke) 

burgerinitiatief een waardevolle verrijking van het ondersteuningsaanbod voor sekswerkers in de regio 

Groningen en is een toevoeging op dit ondersteuningsaanbod waar nog niet in werd voorzien. Naar aanleiding 

van de positieve evaluatie is het bestuur van het overweeghuis voornemens het burgerinitiatief te continueren, 

onder de randvoorwaarden dat de bijdrage van de gemeente wordt verhoogd en de bereikbaarheidsdienst 

geprofessionaliseerd kan worden.  We willen het overweeghuis continueren en willen de kosten van 54 

duizend euro structureel ten lasten van de middelen voor Maatschappelijke opvang brengen. Omdat dit een 

regionaal budget is vereist dit wel afstemming met de regio. 

 

80. Kind aan huis 

Kind aan Huis is een programma waarbij kinderen en jongeren een dagdeel, weekend of andere periode 

terecht kunnen bij vrijwillige gastgezinnen. Het zijn kinderen/jongeren die komen uit gezinnen waar sprake is 

van armoede, ziekte, een verslaving of een beperking, sociaal isolement, een (v)echtscheiding. Maar ook jonge 

vluchtelingen die alleen naar Nederland gekomen zijn, kunnen  behoefte hebben om even uit huis te zijn. De 

afgelopen periode heeft dit programma gedraaid met behulp van het Oranjefonds. De gemeente heeft tot nu 

toe niet bijgedragen aan Kind aan Huis. De bijdrage van het Oranjefonds stopt eind dit jaar, waardoor Kind aan 

Huis niet meer in stand gehouden zou kunnen worden. Voor het programma Kind aan Huis stellen 100 duizend 

euro beschikbaar in 2023 en 2024. 

 

81. Aanpak overlast door Houtrook: inzet GGD 

In 2021 nam uw raad het initiatiefvoorstel ‘Aanpak overlast door houtrook’ aan. De aanpak die wordt 

voorgesteld door de GGD gaat uit van drie fasen. De eerste fase betreft het maken van een inventarisatie en 

een communicatieplan, de tweede fase betreft de uitvoering per gebied en de laatste fase betreft 

ondersteunende werkzaamheden, waaronder een voor- en nameting.  

De uitvoering van deze verschillende fasen zal in nauw contact zijn met de bestaande structuren in de wijken, 

zoals de gebiedsteams en de WIJ-teams. Het doel van deze aanpak is te zorgen dat de communicatie zo goed 

mogelijk aansluit bij de kenmerken van de wijk en de bewoners. Dit zal leiden tot meer bewustwording over 

(de overlast door) houtrook. Zo kunnen we inwoners bewegen om het stookgedrag aan te passen en 

verstandig(er) te stoken. De uitvoer is verspreid over twee jaar. We stellen 105 duizend euro in 2023 

beschikbaar en 71 duizend euro in 2024. 

 

82. Verlengde schooldag aandachtsgebieden 

In 2021 zijn we gestart met verschillende pilots Verlengde Schooldag, door leerlingen een stimulerende 

leeromgeving te bieden. Voor sommige leerlingen kan intensiveren of uitbreiden van onderwijstijd bijdragen 

aan betere leerprestaties. We willen op meerdere onderwijslocaties in Groningen meer tijd en energie steken 

in de nieuwe generatie en richten ons daarom op een brede sociaal-emotionele, cognitieve en motorische 

ontwikkeling. Dat willen we doen door in en rond de schooltijden meer werk te maken van bewegen, rekenen, 
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taal, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en 

beroepsleven: de verlengde schooldag. We stellen 2,3 miljoen euro hiervoor vanaf 2023 beschikbaar. Dit 

bedrag loopt op naar 2,9 miljoen euro vanaf 2024. In de jaren 2023-2025 ontvangen we 560 duizend euro per 

jaar van het Rijk (rijke schooldag). Deze middelen zetten we in voor de verlengde schooldag. 

 

83. Integraal huisvestingsplan onderwijs 

De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen (primair-, speciaal- en 

voortgezet onderwijs). De schoolgebouwen in de gemeente Groningen zijn gemiddeld ouder dan 40 jaar en 

dragen niet in alle gevallen meer bij aan goed onderwijs. Daarom is samen met de schoolbesturen het Integraal 

Huisvestingsplan onderwijs (IHP): “Gro Up” opgesteld en vastgesteld in de gemeenteraad in april 2020. De 

afgelopen periode hebben we het integraal huisvestingsplan geactualiseerd op basis van de ervaringen, 

verwachte areaaluitbreiding, kostenontwikkeling en impact verslagleggingsregels. Uit de actualisatie blijkt dat 

het verwachte investeringsniveau voor de periode tot 2040 uitkomt op circa 515 miljoen euro (huidig prijspeil).  

Voor de jaren 2023-2028 stellen we een jaarlijks oplopend structureel budget beschikbaar tot 2,76 miljoen 

euro in 2028. In de periode 2023-2026 loopt het budget op van 460 duizend euro in 2023 tot 1,84 miljoen euro 

in 2026. Na 2026 loopt het benodigde budget verder op. 

 

84. Accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport 

De gymlokalen, sportzalen en sporthallen van de gemeente Groningen zijn relatief oud. Ongeveer de helft van 

de accommodaties is op dit moment 40 jaar of ouder. In 2021 is een integraal toekomstperspectief opgesteld 

voor de accommodaties voor bewegingsonderwijs en binnensport. Dit toekomstperspectief geeft inzicht in de 

maatregelen en het bijbehorende investeringsprogramma tot en met 2039. Het gaat dan zowel om 

areaaluitbreiding als vervanging en opwaardering van de bestaande voorraad aan gym- en binnensport 

accommodaties. 

Het integraal toekomstperspectief en bijbehorend investeringsprogramma is nauw verbonden met het 

Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP). De aanpak van gymzalen zal vanwege de fysieke verwevenheid in 

veel gevallen gelijk op moeten lopen met nieuwbouw, renovatie of upgrade van scholen. Accommodaties voor 

bewegingsonderwijs worden gefinancierd uit het onderwijsprogramma.  

 

In scenario twee, waarin het ritme van het IHP wordt gevolgd en rekening is gehouden met uitbreiding als 

gevolg van groei van de stad, is sprake van een investeringsopgave van circa 100 miljoen euro tot en met 2039. 

De areaaluitbreiding betreft een nieuwe sporthal aan de oostzijde van de stad, een nieuwe sporthal aan de 

westzijde van de stad en vier nieuwe gymzalen om de verwachte leerlingenprognose op nieuwbouwlocaties op 

te kunnen vangen.  

Voor de jaren 2023-2028 stellen we een jaarlijks oplopend structureel budget voor vervanging en uitbreiding 

beschikbaar tot 2,7miljoen euro in 2029. In de periode 2023-2026 loopt het budget op van 350 duizend euro in 

2023 tot 1,1 miljoen euro in 2026. Na 2026 loopt het benodigde budget verder op. 

Omdat niet alle accommodaties worden aangepakt stellen we de volgende middelen beschikbaar voor een 

kwaliteitsimpuls: verbetering van de akoestiek (160 duizend euro in 2023 en 2024) en innovatieve inrichting 

(structureel budget oplopend van 20 duizend euro in 2023 naar 75 duizend euro in 2026). 

 

85. Brugfunctionaris (uitbreiding scholen en uren) 

We bevorderen ouderbetrokkenheid door de inzet van brugfunctionarissen. Zeventien scholen in 

aandachtsgebieden binnen de gemeente Groningen hebben een brugfunctionaris. De brugfunctionaris is de 

intermediair tussen ‘de wereld van school’ en ‘de wereld van thuis’. De brugfunctionaris is er voor ouders en 

kind en probeert er voor te zorgen dat elk kind mee kan doen. Ze zetten in op gelijke kansen, sociale inclusie, 

talentontwikkeling en het verbreden van het wereldbeeld van kinderen en ouders. Speciaal voor hen voor wie 

dit minder vanzelfsprekend is. Voor de dekking van uitbreiding van het aantal scholen sinds 2021 en uitbreiding 

van het aantal uren van de brugfunctionaris op scholen waar dit het hardst nodig is stellen we 190 duizend 

euro vanaf 2023, oplopend naar 285 duizend euro vanaf 2024 beschikbaar. 
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86. Fair practice code 

We hebben onderzoek uitgevoerd naar de meerkosten van ons cultuurbeleid, als we uitgaan van de fair 

practice code. Er is inzet nodig voor een duurzame en eerlijke arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector 

om als sector aantrekkelijk te blijven of te worden voor verschillende functies.  We stellen hiervoor 350 

duizend euro vanaf 2023 beschikbaar. We gaan er vanuit dat we de hogere kosten vanaf 2025 opvangen 

binnen de beschikbare cultuurmiddelen. 

 

87. Cultuur in de wijk / de wijk de wereld 

We ondersteunen VRIJDAG om 5 cultuurcoaches in 5 wijken actief te laten zijn. De Wijk De Wereld en de extra 

cultuurcoaches die nu in meerdere wijken actief zijn, worden incidenteel gefinancierd vanuit gebiedsteams, 

Regiodeal en economisch herstelplan. Voor de structurele borging van deze activiteiten stellen we 150 duizend 

euro vanaf 2023 beschikbaar. 

 

88. Nieuw muziekcentrum 

Beoogd wordt uiterlijk in 2030 een opvolger van muziekcentrum De Oosterpoort op te leveren. Begin 2022 is 

de raad geïnformeerd over de voorlopige kaders voor een nieuw muziekcentrum. Daarin wordt onder andere 

uitgegaan van een aparte, vergrote pop zaal, integratie met het vakonderwijs (beroepsopleidingen gericht op 

werken in cultuur) en een maatschappelijk programma. Ook moet het nieuwe muziekcentrum gaan 

vooroplopen op het gebied van digitale ontwikkelingen en duurzaamheid. Met het nieuwe muziekcentrum wil 

Groningen haar positie op het gebied van pop, cultuur en evenementen behouden en versterken. 

 

De ontwikkeling en bouw van het nieuwe muziekcentrum vraagt naar verwachting een investering van 

tenminste 268 miljoen euro. Deze investering leidt tot een jaarlijkse last van circa 10,4 miljoen euro. Deze last 

kan mogelijk worden verlaagd met financieel technische maatregelen en mogelijk verder terug te brengen door 

het organiseren van externe bijdragen (sponsoring, Europese subsidies e.d.) In 2023 wordt de raad een 

investeringsvoorstel voorgelegd. 

Het is noodzakelijk te starten met het reserveren van middelen om de voorbereidingskosten te dekken en 

alvast te ‘sparen’ voor de nieuwbouw. Vooralsnog houden we rekening met 2 miljoen euro structureel in 2027, 

oplopend naar 4 miljoen euro in 2028 en 6 miljoen euro vanaf 2029. Dit verwerken we in het meerjarenbeeld. 

In 2030 en 2031 zullen de resterende middelen beschikbaar moeten komen. Voor plankosten, uitwerking 

onderwijsprogramma en fundraising zijn voor periode 2023-2026 al middelen gereserveerd.  

 

89. Nieuwbouw Martiniplaza 

MartiniPlaza is het beurs- en congrescentrum van het noorden, met een uniek aanbod van sport en cultuur. 

MartiniPlaza is een BV, de gemeente is enig aandeelhouder. Om aansluiting te houden bij de vraag van de 

markt en de groei van de stad is een opwaardering van het gebouw noodzakelijk. We zien kansen voor het 

versterken van de (inter)nationale positie van MartiniPlaza op de zakelijke markt (congres, vakbeurs) en de 

(indoor) topsport.  

Het is de bedoeling dat de nieuwbouw ter vervanging van de huidige beurshallen in 2030 kan worden 

opgeleverd. De huidige onderhoudsstrategie (instandhoudingsperiode) is hierop afgestemd. De omvang van de 

investering is nog niet duidelijk. Een eerste indicatie voor het renoveren dan wel vervangen van de beurshallen 

komt uit op 100 miljoen euro. Daarnaast verwachten we nog aanvullende kosten voor het opwaarderen van 

MartiniPlaza en voor het inrichten van een (eigenstandige) organisatie voor het (inter)nationaal werven en 

faciliteren van congressen in de stad en regio Groningen. Wanneer meer duidelijk is over de omvang van de 

investering en de jaarlijkse kapitaallasten, moeten we hiervoor ruimte in de begroting reserveren. We stellen 

250 duizend euro in 2023 oplopend naar 500 duizend euro structureel vanaf 2024 beschikbaar voor 

plankosten.  

 

90. Vervolg erfgoednota 
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Tot en met 2022 is er een aanvulling op het budget voor erfgoed / cultuurhistorie van 100 duizend euro. Deze 

middelen zetten we in voor: 

• het borging van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening; 

• aandacht voor cultuurhistorisch landschap met specifiek focus op de cultuurhistorische waarden en 

waardevolle elementen; 

• en borging van de uitkomsten van het onderzoek naar de cultuurhistorische waarden. 

Daarnaast is voor het nieuwe thema cultuurhistorisch landschap budget nodig. We stellen 125 duizend euro 

vanaf 2023 beschikbaar.  

 

91. Monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij 

In Nederland is steeds meer aandacht voor het slavernijverleden. De gemeente Groningen erkent de 

maatschappelijke urgentie en het eigen aandeel in de gedeelde geschiedenis. De raad heeft gevraagd de rol 

van Groningen en het Groninger stadsbestuur verder te onderzoeken. We hebben een opdracht aan Kunstpunt 

verleent om te onderzoeken hoe met beeldende kunst de gedeelde geschiedenis van ons slavernijverleden 

zichtbaar kan worden gemaakt in de openbare ruimte.  In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in 

Nederland werd beëindigd.  

We stellen 150 duizend euro hiervoor in 2023 beschikbaar. 

 

92. Verzelfstandiging CKC  

Eind 2021 is een principebesluit genomen over de verzelfstandiging van het CKC. Voor de incidentele kosten 

van de verzelfstandiging stellen 220 duizend in 2023, 30 duizend euro in 2024 en 15 duizend euro in 2025 

beschikbaar.  

 

93. Volksfeesten en evenementen 

Als we de evenementen als Bevrijdingsfestival, viering 4/5 mei, Sinterklaas, Bommen Berend etc. in stand 

willen dan is een extra impuls nodig om te kunnen blijven voldoen aan de nieuwste regels en vereisten. Dit 

heeft betrekking op zaken als strengere eisen rondom veiligheid, maar ook stijgende kosten voor de bands, 

leges, pachtkosten, protocollen en straks ook wellicht vergroening en verduurzaming van de activiteiten. We 

stellen vanaf 2023 50 duizend euro structureel beschikbaar ter dekking van de meerkosten.  

 

94. Vrijdag 

Door hoge inflatie en de prijsstijgingen in de bouw verwachten we hogere investeringskosten bij de 

herontwikkeling van de huisvesting van VRIJDAG. De omvang hiervan is lastig in te schatten. Op basis van 

recente ramingen verwachten we dat e meerkosten van 5 tot 8 miljoen euro. Een deel van de hogere kosten 

kan naar verwachting worden opgevangen met vrijval bij het project Grote Markt Oostzijde/ Forum. Hierover 

moet nog worden besloten bij de nacalculatie van het project Grote Markt Oostzijde / Forum. Voor het 

verwachte  resterende tekort stellen we een structurele bijdrage van 100 duizend euro vanaf 2026 

beschikbaar.  

 

95. Ateliers broedplaatsen 

Met het wegvallen van steeds meer tijdelijke locaties, komt de huisvesting voor kunstenaars, maatschappelijke 

bedrijvigheid en startende bedrijvigheid/start-ups onder druk te staan. Daardoor kunnen we niet voldoen aan 

de ambities uit het coalitieakkoord om lokaal ondernemerschap, start-ups en scale-ups te stimuleren door in te 

blijven zetten op het aanbieden van broedplaatsen. We stellen vanaf 2023 200 duizend euro structureel 

beschikbaar. Met dit budget stellen we in 2023 beleid op om nieuwe broedplaatsen te kunnen faciliteren. 

Hierbij geven we inzicht in ondersteuning van de verschillende doelgroepen vanuit cultureel, economisch en 

maatschappelijk belang, werken randvoorwaarden voor ondersteuning uit en vertalen de behoefte vanuit de 

doelgroep naar ruimtebehoefte. We komen tot een nieuw huisvestingsconcept en verkennen varianten voor 
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doorstroming, gebruikersmix en verbetering van het ondernemerschap. Tot slot werken we aan de vertaling 

naar business cases in een concrete ruimtelijke inzet. 

 

96. Roze zaterdag 2026 

De landelijke stichting Roze Zaterdagen (RZ) heeft de gemeente Groningen gevraagd de Roze Zaterdag in 2024 

te organiseren. Op de dag worden verschillende activiteiten georganiseerd, waarin educatie en informatie, 

debat, ontmoeten, kunst, cultuur, feest en zichtbaarheid centraal staan. Belangrijk uitgangspunt is dat alle 

personen uit de diverse onderdelen van LHBTI+ community betrokken en gezien worden en er een duidelijke 

verbinding wordt gelegd met de rest van de bevolking. De Roze Zaterdag moet een dag zijn waarin iedereen 

zichzelf kan zijn in onze stad. Het is de bedoeling de roze zaterdag op 22 juni 2024 te organiseren. Voor de 

organisatie van roze zaterdag stellen we 30 duizend euro in 2023 en 75 duizend euro in 2024 beschikbaar. 

 

97. Bewegende stad 

Gezien de behoefte aan meer sportplekken in de openbare ruimte en de ontwikkeling van urban sports, is het 

nodig het budget voor de bewegende stad te verhogen en hiervoor een projectleider aan te stellen. We stellen 

hiervoor 133 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar. De structurele formatie-uitbreiding van 1 fte leidt tot een 

verhoging van de centrale overhead van 17 duizend euro per jaar vanaf 2023. 

 

98. Voortzetten beweegcoach uniek sporten 

Het landelijk ingezette beleid rondom sportakkoorden loopt formeel eind 2022 af. Vanaf 2020 was hiervoor 

jaarlijks extra budget beschikbaar. Met name de inzet van een beweegcoach Uniek Sporten is op langere 

termijn wenselijk. We stellen hiervoor 65 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar.  

 

99. Ontwikkeling buitensportparken 

De groei en ontwikkeling van de gemeente vraagt om een passende uitbreiding van de sportcapaciteit, binnen 

en buiten. Concreet betekent dit twee nieuwe sportparken aan de oost en westkant van de stad (of een 

uitbreiding van bestaande sportparken). Het vergroten van sportvoorzieningen kan door een combinatie van 

uitbreiding en optimalisatie van bestaande voorzieningen. We gaan in totaal uit van een benodigde uitbreiding 

van 4 kunstgrasvelden en 1 kleedkamer. Dit leidt tot een investering van circa 4,5 miljoen euro. We stellen 

vanaf 2024 een oplopend budget beschikbaar voor de structurele kapitaallasten. Het gaat in 2024 om 10 

duizend euro, oplopend naar 210 duizend euro in 2025 en 400 duizend euro structureel vanaf 2026. 

 

100. Beheer en onderhoudsbudgetten sportaccommodaties 

Uit onderzoek naar de conditie en het beheer en onderhoud van het sportvastgoed blijkt dat er te weinig 

middelen beschikbaar is voor beheer en onderhoud. Dit heeft ertoe geleid dat in het verleden onderhoud is 

doorgeschoven naar latere jaren en er (verborgen) achterstallig onderhoud is ontstaan. Daarbij is onvoldoende 

gespaard voor toekomstig onderhoud. Beoogd wordt in 2022-2023 een ‘Verbeterprogramma beheer en 

onderhoud sportaccommodaties’ uit te voeren. Daarbij worden voor alle (circa 90) gebouwen nieuwe 

meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. We stellen 500 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar voor beheer en 

onderhoud en 100 duizend euro structureel voor versterking van de organisatie. De structurele formatie-

uitbreiding van 1 fte leidt tot een verhoging van de centrale overhead van 25 duizend per jaar vanaf 2023. 

  

101. Vervolg sportactiviteiten uit corona perspectiefplan 

We willen sport inzetten als middel om jongeren, studenten en ouderen n.a.v. corona blijvend te stimuleren, 

ontmoetingen te faciliteren en mentaal welbevinden te trainen. Vooral sportactiviteiten in de wijk, zoals open 

gym (waarbij 12 weken langs gratis en laagdrempelige sport en beweegactiviteiten worden aangeboden) en 

dreamcourts doen het heel goed. We stellen hiervoor 30 duizend euro in 2023 en 50 duizend euro vanaf 2024 

beschikbaar. Deze middelen kunnen worden gedekt uit middelen voor gebiedsteams en het vervolg van het 

Lokaal Sportakkoord.  
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102. Vervangen oude SBR kunstgrasvelden en saneren en opruimen SBR korrels 

In 2018 is besloten om bij de vervanging van kunstgras vanuit milieuoverweging af te stappen van het 

rubbergranulaat (SBR) en te kiezen voor kunstgrasvelden non-infill. De (gefaseerde) vervanging van 

kunstgrasvelden leidt tot meerkosten. De meerkosten bedragen 22 duizend euro in 2024 oplopend naar 30 

duizend euro in 2026. 

 

Daarnaast moeten we voldoen aan de zorgplicht uit de wet milieubeheer door twee keer per jaar de omgeving 

van alle parken met kunstgrasvelden die zijn voorzien van instrooimateriaal schoon te maken. Doordat de 

KNVB de non-infillvelden nog niet toe staat op hoofdvelden zijn we genoodzaakt de te vervangen hoofdvelden 

te voorzien van een alternatieve infill (TPE). Dit kan niet geheel worden opgevangen binnen de begroting. We 

stellen hiervoor in 2026 98 duizend euro beschikbaar. In de jaren na 2026 is verdere aanvulling nodig. 

 

103. Gelijk Speelveld 2.0 Haren en Ten Boer 

Na afronding van het creëren van een gelijk speelveld voor alle sportverenigingen in de oude gemeente 

Groningen zijn we gestart met het creëren van een Gelijk Speelveld in Haren en Ten Boer. Dat doen we in nauw 

overleg met verenigingen in Haren en Ten Boer. Op dit moment worden de verschillen en de impact 

geïnventariseerd. We verwachten dat er een financiële impact aanwezig zal zijn, maar de omvang is niet exact 

bekend. We stellen hiervoor vanaf 2023 40 duizend euro structureel beschikbaar. 

 

104. Uitstroom SW personeel (sporthalbeheerders) 

Binnen sport050 wordt gewerkt met SW-medewerkers. De kosten van deze medewerkers zijn lager dan 

reguliere medewerkers. Vanuit de participatiewet is er geen nieuwe instroom van SW-personeel meer 

mogelijk. Bij de uitstroom van de huidige SW medewerkers leidt dit tot hogere kosten. We stellen hiervoor in 

2023 en 2024 85 duizend euro structureel beschikbaar. Vanaf 2025 loopt dit op naar 127 duizend euro 

structureel. In de jaren na 2026 is verdere aanvulling nodig. 

 

105. Hogere kosten schoonmaakdienstverlening voor de binnensport accommodaties 

Als gevolg van een aanbestedingstraject vanuit de gemeente vallen de jaarlijkse kosten voor de 

schoonmaakdienstverlening hoger uit dan voorheen. De verhoging komt door de verhoging van de 

schoonmaaktarieven en door een uitbreiding van de schoonmaakwerkzaamheden. Vanaf 2022 zullen de 

schoonmaak kosten met 7% stijgen ten opzichte van 2021. We stellen hiervoor 27 duizend euro vanaf 2023 

beschikbaar.   

 

106. Structuur Sport050 

Na een reorganisatie in 2016 waarbij Sport050 onder andere is teruggegaan van 14 naar 6 leidinggevenden, 

merken we in de praktijk dat er te weinig sturing aanwezig is om de dagelijkse gang van zaken goed te laten 

verlopen. Naast onvrede onder het personeel,  staan vanuit klantperspectief de hygiëne, veiligheid en de 

kwaliteit van lessen onder druk. Dit heeft geleid tot het aanstellen van drie extra operationeel leidinggevenden 

sinds 2020. Deze formatie is tot en met 2022 gedekt met incidentele middelen. Een deel van de kosten kan 

worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Daarnaast stellen we 187 duizend euro in 2023 en 127 

duizend euro vanaf 2025 beschikbaar. De overheadkosten zijn al in de begroting opgenomen. 

 

107. Democratische vernieuwing en participatie 

We gaan participatie beter borgen in de ambtelijke organisatie en investeren in het verbreden van digitale 

participatie via de Stem van Groningen. Ook jongerenparticipatie willen we verder ontwikkelen. Een grotere 

betrokkenheid van inwoners is belangrijk aangezien het vertrouwen in de landelijke overheid lager is dan ooit. 

We stellen hiervoor 250 duizend euro in 2023, 200 duizend euro in 2024, 150 duizend euro in 2025 en 100 

duizend euro in 2026 beschikbaar. 

 

108. Digitale ambitie, digitale veiligheid en dienstverlening 
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De gegevens die we beheren moeten in veilige handen zijn. Dat is in toenemende mate een uitdaging, nu de 

samenleving in hoog tempo digitaliseert en de cyberveiligheid door dreigingen vanuit binnen- en buitenland 

onder druk staat. Daarom investeren we in de digitale veiligheid van onze organisatie.  We investeren ook in 

noodzakelijke vervanging van apparatuur en software. Dit doen we om onze dienstverlening op peil te kunnen 

houden en om mee te gaan met de digitalisering van de samenleving. Tegelijkertijd willen wij een toegankelijke 

overheid voor iedereen blijven, ook voor hen die minder digitaal vaardig zijn. We gaan werken aan nieuwe 

vormen van dienstverlening, zodat we als overheid efficiënt zijn, maar benaderbaar blijven. We stellen hiervoor 

4 miljoen euro vanaf 2023 beschikbaar. Bij de nadere invulling van dit budget wordt ook de uitwerking van hoe 

we omgaan met gegevens (data ethiek) te betrokken. 

 

109. Kosten sociaal werkgeverschap  

Doordat instroom in de sociale werkvoorziening sinds 2015 niet meer mogelijk is, stijgen de kosten die 

gemoeid zijn met sociaal werkgeverschap. SW medewerkers worden ook ingezet voor het onderhoud van de 

stad. De afgelopen jaren zijn er circa 50 medewerkers uitgestroomd. De uitstroom zal de komende jaren 

doorgaan. Invulling van deze plekken met andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leidt tot hogere 

salaris- en begeleidingskosten. De meerkosten hiervan voor het beheer en onderhoud zijn tot en met 2025 

gedekt. We stellen 370 duizend euro vanaf 2026 beschikbaar. 

 

110. Ondersteuning afhandeling WOB verzoeken 

Op 1 mei 2022 treedt de Wet Open Overheid (WOO) in werking. Deze wet bevat verplichtingen op het gebied 

van het actief openbaar maken van documenten, kwaliteitszorg en het op orde houden en duurzaam 

toegankelijk maken van onze informatiehuishouding. Deze grote veranderopgave is van belang in een tijd 

waarin het aantal en de complexiteit van WOB-verzoeken toeneemt en een kwalitatief goede afhandeling 

wordt geëist.  

We stellen 300 duizend euro per jaar in 2023-2025 en 225 duizend euro vanaf 2026 beschikbaar voor 

ondersteuning bij WOB-verzoeken. De structurele formatie-uitbreiding van 3 fte leidt tot een verhoging van de 

centrale overhead van 75 duizend euro per jaar vanaf 2026. In de jaren 2023-2025 gaat het om 4fte en een 

bijdrage voor centrale overhead van 100 duizend euro per jaar. 

 

111. Arbeidsmarktstrategie 

Er heerst al enige tijd enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dat tekort versterkt het effect van de 

uitvoeringscapaciteit die al onder druk staat en die nodig is voor de maatschappelijke en economische 

uitdagingen van de toekomst. Het opzetten van een sterke arbeidsmarktstrategie wordt daarom steeds 

belangrijker. De Gemeente Groningen heeft, als aantrekkelijk werkgever, nooit veel in wervingsmiddelen 

hoeven te investeren. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt dreigen we nu in een achterstandspositie terecht 

te komen. Daar komt bij dat tussen nu en tien jaar tussen de 40% en 50% van het personeelsbestand zal 

uitstromen vanwege natuurlijk verloop. Dat betekent een enorme opgave om aan geschikt talent te komen. 

Door middel van een effectieve werving strategie, diverse campagnes op on- als offline kanalen, data-gedreven 

werken, slimme software en een sterk werkgeversmerk, kunnen we ervoor zorgen dat we de instroom opgave 

de komende jaren kunnen bewerkstelligen. Daar is uitvoeringscapaciteit en expertise voor nodig die nu niet 

aanwezig is, aangevuld met instrumenten om deze instroomopgave de komende jaren te kunnen 

bewerkstelligen. De opgave bestaat grofweg uit drie onderdelen: arbeidsmarktstrategie, 

arbeidsmarktcommunicatie en wervingskanalen en -instrumenten. We stellen hiervoor 500 duizend euro in 

2023, 450 duizend euro in 2024 en 400 duizend euro vanaf 2025 beschikbaar.  

 

112. Outsourcing 

De outsourcing van onze ICT gaat vanaf 2022 een nieuwe fase in. De modernisering van de ICT-voorzieningen 

(van nieuwe pc’s, de overgang naar Windows 10 tot en met de vervanging van de ICT-systemen) is dan 

afgerond.  Overwogen wordt om vanaf 2022 extern belegde IT-taken die nu een adequate innovatie, 

ontwikkeling en informatieveiligheid bemoeilijken weer van de leverancier over te nemen. De ontwikkelingen 



352 
 

in de markt, bijgestelde de opgedane ervaringen en daarbij gevraagde externe oordelen kunnen dan leiden tot 

een herijkte strategie ten aanzien van de outsourcing voor de korte en langere termijn. De opgave heeft 

betrekking op hogere kosten door het overnemen van IT-taken van de leverancier  en hogere kosten bij de 

reguliere dienstverlening na de aanbesteding. We stellen hiervoor 2 miljoen euro vanaf 2024 en 1 miljoen euro 

incidenteel in 2024 en 500 duizend euro incidenteel in 2025 beschikbaar.  

 

113. Duurzame inzetbaarheid 

De gemiddelde leeftijd van onze werknemers is relatief hoog (eind 2021 48 jaar). We moeten oudere 

medewerkers zoveel mogelijk behouden voor de organisatie en voorkomen dat zij door ziekte langdurig 

uitvallen of zelfs in de WIA terecht komen. Tegelijkertijd moeten onze werknemers steeds langer doorwerken, 

veelal tot 67 jaar en de pensioenleeftijd zal de komende jaren misschien nog verder stijgen. Vooral in de fysiek 

zware beroepen zien we dat dit meer en meer problemen geeft. We bieden een regeling aan voor oudere 

werknemers om gezond en met plezier naar hun pensioen te laten toegroeien en om de kennis en ervaring van 

oudere werknemers tijdig over te dragen. Daarnaast spelen binnen duurzame inzetbaarheid thema’s, zoals 

werkdruk, ziekteverzuimbeleid en doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. We stellen hiervoor 542 duizend 

euro in 2023, 804 duizend euro in 2024, 899 duizend euro in 2025 en 890 duizend euro vanaf 2026 

beschikbaar. Vanaf 2025 kunnen we een deel van deze kosten dekken door vrijval die ontstaat door het 

vervallen van de uitlooprang. Dit gaat om 235 duizend euro in 2025 en 738 duizend euro vanaf 2026. 

 

114. Kosten organisatie (Stadsbeheer) 

Stadsbeheer heeft twee taakstellingen in de begroting van samen 600 duizend euro die niet opgelost kunnen 

worden. De eerste taakstelling is het saldo van diverse bezuinigingen en enkele meevallers. De problemen zijn 

met name het niet verkrijgen van voldoende loon/prijs compensatie in de jaren 2020-2022 en andere 

bezuinigingen die nog niet volledig zijn in te vullen (zoals bezuinigingen op inzet materieel en minder 

management).   

De tweede taakstelling komt door de fout in de begroting – ontdekt naar aanleiding van het onderzoek BTW op 

riolering – die in 2022 is hersteld. Dit leidt ook tot een structureel nadeel van 254 duizend euro op de 

budgetten voor beheer openbare ruimte. Deze taakstellingen kunnen niet binnen de begroting worden 

opgevangen. We stellen hiervoor 600 duizend euro vanaf 2023 beschikbaar.  

 

115. Hogere kosten onderhoud openbare ruimte door toelage onregelmatige dienst (TOD) 

Bij Stadsbeheer wordt er al ruim 30 jaar structureel overgewerkt. De laatste tijd merken we dat het steeds 

moeilijker wordt om medewerkers te krijgen voor de werkzaamheden buiten de dagdiensturen. De huidige 

manier van werken is oneigenlijk, aangezien de werkzaamheden die in overwerk worden uitgevoerd, voor een 

overgroot deel tot structureel werk behoren dat in te plannen is. De overgang naar een toelage voor 

onregelmatige dienst (TOD) is het enige geschikte alternatief voor het huidige structurele overwerk, daarom 

hebben we in 2021 besloten tot overgang van structureel overwerk naar TOD bij Stadsbeheer en de toepassing 

van een afbouwregeling. De overgang naar TOD betekent ook het duurzaam inzetten van onze medewerkers.  

De overgang naar TOD breng extra kosten met zich mee. Hiervan wordt 80% toegerekend aan tarieven. Voor 

de resterende kosten stellen we 75 duizend euro vanaf 2023. Daarnaast stellen we 70 duizend euro in 2023, 50 

duizend euro in 2024 en 30 duizend euro in 2025 incidenteel beschikbaar. De formatie uitbreiding leidt tot een 

verhoging van de centrale overhead van 15 duizend euro vanaf 2023. 

 

116. Dienstverlening burgerzaken 

In de begroting houden we rekening met een bezuinigingstaakstelling van 180 duizend euro structureel die 

moet worden gerealiseerd door het sluiten van de loketten in Hoogkerk, Lewenborg, Haren en Ten Boer. Tot 

op heden is echter nog niet besloten de locaties daadwerkelijk te sluiten, waardoor de bezuinigingstaakstelling 

niet kan worden gerealiseerd. Daarnaast zijn extra middelen nodig om de werkzaamheden op de locaties uit te 

kunnen voeren. Er moeten volgens de regelgeving van het Rijk tenminste 2 personen aanwezig zijn (vier-ogen-

principe). Voor de uitvoering is 3,1 fte extra inhuur nodig. De kosten hiervan zijn 204 duizend euro. We stellen 
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384 duizend euro in 2023 beschikbaar. De formatie-uitbreiding van 3,1 fte leidt tot een verhoging van de 

centrale overhead van 78 duizend euro in 2023. In 2023 nemen we een besluit over de dienstverlening van 

burgerzaken na 2023 (inclusief mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen). De uitkomst (en financiele 

consequenties) betrekken we bij de begroting 2024. 

 

117. Uitvoering plan van aanpak diversiteit en inclusie 

Om verder invulling te geven aan de ambitie en als uitvloeisel van de ondertekening van het Charter hebben 

we in 2021 het Plan van Aanpak Diversiteit en Inclusie vastgesteld. Het Plan van Aanpak is een meerjarenplan 

met een looptijd van vier jaar. In 2022 worden de bestaande activiteiten voortgezet en nieuwe initiatieven 

ontplooid. Deze zitten vooral in de actielijn ‘Bewustwording’. In 2023 en verder bouwen we dit steeds verder 

uit met bijvoorbeeld het organiseren van actiedagen over diversiteit en inclusie, het ontwikkelen van een 

leerlijn diversiteit en inclusie en trainingen voor medewerkers. Daarnaast bekijken we welke belemmeringen 

mensen met verschillende diversiteitsfactoren bij ons ervaren en met welke interventies we deze 

belemmeringen kunnen wegnemen.  

We stellen voor de jaren 2023-2025 per jaar 140 duizend euro beschikbaar. 

 

118. Realisatie samenhangende objectenregistratie (SOR) 

Het is de bedoeling dat in 2025 alle objectenregistraties in één registratie worden beheerd, waarbij die 

registratie dan via één landelijke voorziening voor iedereen te gebruiken is. Ook zullen in 2025 een aantal basis 

objecten in 3D moeten worden beheerd. In de jaren na 2025 wordt stapsgewijs toegewerkt naar één compleet 

in 3D beheerde objectenregistratie. Het ministerie van BZK is opdrachtgever in deze wettelijke taak. BZK stelt 

dat bronhouders (waaronder de gemeente Groningen) aanpassingen voor eigen rekening dienen te nemen. De 

gemeente Groningen is bronhouder van een aantal objecten registraties die in de SOR zullen komen.  We 

stellen voor de jaren 2023-2030 per jaar 200 duizend beschikbaar om te kunnen voldoen aan de wettelijke 

verplichting. De formatie-uitbreiding van 2 fte leidt tot een verhoging van de centrale overhead van 50 duizend 

euro per jaar voor de jaren 2023-2030. 

 

119. Taakstelling organisatorische inrichting 

In de begroting 2020 is een bezuinigingstaakstelling op de organisatorische inrichting opgenomen. Vanaf 2023 

is de taakstelling 3 miljoen euro structureel. De afgelopen jaren hebben de grote opgaven en ambities veel van 

de organisatie gevraagd, waardoor het niet mogelijk was de besparing op de organisatie te realiseren zonder 

dat dit ten koste zou gaan van beleid en uitvoering op de inhoudelijke beleidsterreinen. Daarnaast kwam deze 

besparing bovenop een taakstelling op de loon- en prijscompensatie die oploopt tot 4,7 miljoen euro vanaf 

2022. In de praktijk zien we dat alleen het realiseren van de taakstelling van 4,7 miljoen euro al lastig genoeg is 

en deze op bepaalde onderdelen niet kan worden gerealiseerd.  Ook voor de komende jaren zien we dat het 

waarmaken van onze ambities en realisatie van de opgaven die op de gemeente afkomen veel 

uitvoeringskracht van de organisatie vraagt. Daarnaast stroomt een groot deel van het huidige 

personeelsbestand uit, terwijl er door uitbreiding van taken juist meer formatie op verschillende domeinen 

nodig zal zijn. We vinden het niet reëel om naast deze uitdagingen ook nog een taakstelling van 3 miljoen euro 

structureel te realiseren. We stellen daarom 3 miljoen euro beschikbaar om de taakstelling te schrappen. Een 

deel hiervan kunnen we oplossen met het beschikbare structurele weglekbudget van 1,1 miljoen euro. Deze 

post was bedoeld voor bezuinigingen waarvan een deel niet geïncasseerd kan worden omdat ze bijvoorbeeld 

leiden tot een verlaging van tarieven (bij kostendekkende tarieven zoals afvalstoffen heffing en rioolheffing). In 

het vervolg houden we bij het bepalen van de opbrengst van bezuinigingen rekening met een eventuele weglek 

in tarieven. De weglekpost in de begroting is daarom niet meer nodig.  

 

120. Uitbreiding college en ondersteuning 

De uitbreiding van college en ondersteuning leidt tot extra kosten. We stellen hier 437 duizend euro vanaf 

2023 voor beschikbaar. De formatie uitbreiding van 2,5fte leidt tot een verhoging van de centrale overhead van 

63 duizend euro per jaar vanaf 2023. 
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121. Taakstelling Lumpsum aardbevingen 

In de begroting 2020 is incidenteel voor 4 jaar een taakstelling van 190 duizend euro opgenomen op de 

middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor gemeentelijke werkzaamheden in het aardbevingsdossier. Deze 

taakstelling is voor 118 duizend euro ingevuld, maar kan niet verder ingevuld worden. Dit komt omdat de 

middelen van het Rijk worden in de vorm van een subsidie beschikbaar gesteld en we ons over de 

gedeclareerde kosten moeten verantwoorden. Voor het laten vervallen van de resterende taakstelling in 2023 

stellen we 72 duizend euro beschikbaar. 

 

122. ICT (licentiekosten) VTH 

Om invulling te geven aan de wettelijke taken zijn diverse systemen bij vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH) noodzakelijk en in gebruik. Voor de licentiekosten zijn onvoldoende structurele middelen 

beschikbaar.  We stellen 100 duizend euro beschikbaar vanaf 2023. 

 

123. Taakstelling publieke dienstverlening (nominale compensatie) 

Bij het opstellen van de begroting worden de personeelsbudgetten geactualiseerd op basis van de opgestelde 

en vastgestelde personeelsbegroting. Hierbij wordt rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen. Dit geldt 

niet voor de inhuurbudgetten. Omdat hier wel sprake is van prijsstijgingen kan de bezuiniging nominale 

compensatie bij publieke dienstverlening van 73 duizend euro niet worden gerealiseerd. We stellen 73 duizend 

euro vanaf 2023 beschikbaar om de taakstelling te verlagen. 

 

124. Invoeren reclamebelasting 

Reclamebelasting wordt geheven voor alle reclame-uitingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Het gaat 

dan om reclame-uitingen op daken, aan gevels, op etalageruiten en om voorwerpen op straat. In verband met 

corona is invoering enkele keren uitgesteld. Voor invoering is een zorgvuldig invoeringstraject nodig 

(inventarisatie reclame-uitingen, communicatie met ondernemers, vaststellen regelgeving enz.). De 

reclamebelasting kan per 1 januari 2024 ingevoerd worden.  In de begroting is rekening gehouden met een 

opbrengst van 150 duizend euro vanaf 2023.  

Aangezien reclamebelasting pas per 1 januari 2024 ingevoerd kan worden, leidt dit tot een incidenteel nadeel 

in 2023 van 150 duizend euro. In het coalitieakkoord rekening gehouden met een verhoging van de 

reclamebelasting met 350 duizend euro vanaf 2023. Deze verhoging kan vanaf 2024 worden grealiseerd.  

 

125. Organisatie VNG congres 2023 

Op 29 juni 2022 is bekend geworden dat het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in 2023 in 

Groningen wordt gehouden. Als gastregio bekostigen wij de organisatie van circa 25 middagsessies, de 

ontvangst, het diner en het avondprogramma. Vooralsnog houden we rekening met een benodigd budget van 

150 duizend euro in 2023.  

 

Sparen voor opgaven na 2026 

Een aantal van de nieuw opgaven in de begroting 2026 lopen nog op na 2026. Deze jaarschijven zijn op dit 

moment nog niet zichtbaar. Voor de opgave na 2026 is in het financiële beeld wel een start gemaakt met 

sparen voor de opgaven na 2026.   

 

 

Dekkingsbronnen 2023-2026 
Voor de begroting 2023-2026 hebben wij aanvullende dekkingsmaatregelen in beeld gebracht. De verdeling 

van de maatregelen 2023-2026 is in onderstaande tabel opgenomen. Vervolgens is per dekkingsbron een 

toelichting gegeven. 
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Dekkingsmaatregelen 
Deel-

programma 
I/S 2023 2024 2025 2026 

1. Reclamebelasting  S  350 350 350 

2. Stelselwijziging riolering en BTW-compensatiefonds  S 810 770 730 690 

3. Rekeningresultaat 2021  I 4.363    

4. Rekeningresultaat 2022  I 5.000    

5. Rijksmiddelen re-integratie, armoede en schulden  S 1.120 2.240 2.240 2.240 

   11.293 3.360 3.320 3.280 

 

1. Reclamebelasting 

In de begroting 2022 werd al rekening gehouden met een structurele opbrengst van 150 duizend euro vanaf 

2023. Daarnaast is in het coalitieakkoord rekening gehouden met een verhoging van de reclamebelasting met 

350 duizend euro. de totale opbrengst van de reclamebalsting komt daarmee dan op 500 duizend euro. De 

reclamebelasting kan pas per 1 januari 2024 ingevoerd worden. 

 

2. Stelselwijziging riolering en BTW compensatiefonds (BCF) 

De btw op investeringen mag (extracomptabel) worden betrokken in de bepaling van het tarief. We namen btw 

die op investeringen drukt altijd mee in het tarief op basis van de kapitaallast van deze investeringen. Vanaf 

2023 nemen we de btw op de verwachte investeringsuitgaven mee in het tarief. Hierdoor ontstaat een 

voordelige bijstelling van 810 duizend euro in 2023 dat daarna met 40 duizend euro per jaar afloopt . 

 

3. Rekeningresultaat 2021 

Het vrij besteedbare rekeningresultaat 2021 wordt ingezet in de begroting 2023. 

 

4. Rekeningresultaat 2022 

We verwachten een positief rekeningresultaat 2022. Hiervan zetten we 5 miljoen euro in ter dekking van de 

begroting 2023. 

 

5. Rijksmiddelen re-integratie 

In het regeerakkoord is opgenomen dat er maatregelen komen die de bestaanszekerheid van lage- en 

middeninkomens moeten versterken. Het kabinet gaat 500 miljoen euro per jaar investeren in het hervormen 

van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. Wij hebben een inschatting 

gemaakt van ons aandeel in de beschikbare middelen. Voor een deel hebben we dit ingezet ter dekking van de 

opgave van 250 basisbanen (zie opgave 1). Het resterende budget 1,1 miljoen euro in 2023 en 2,2 miljoen euro 

vanaf 2024 zetten we ter dekking van andere opgaven op het gebied van armoede en schulden. 

 

 

Investering en financieringsstaat 
 

Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 

1-1-2023 

Bruto 

investeringen 

Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde 

31-12-2023 

Immateriële vaste activa (totaal) 365 0 0 27 338 

Bijdragen aan activa van derden 365 0 0 27 338 

            

Materiële vaste activa (totaal) 1.462.654 99.483 6.009 47.268 1.508.860 

I. Investeringen met economisch nut   91.983 6.009     

Waarvan routine investeringen   22.125 0     

Waarvan beleidsmatige investeringen   69.858 0     

II. Investeringen in de openbare ruimte met 

maatschappelijk nut   7.500       
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Vlottende activa (totaal) 52.321 57.068 23.364 0 86.025 

Onderhanden werk inzake grondexploitaties 52.321 57.068 23.364 0 86.025 

            

Financiële activa (totaal) 438.777 0 22.020 0 416.756 

Kapitaalverstrekkingen 33.852     0 33.852 

Uitgezette leningen 404.925 0 22.020 0 382.905 

            

Totaal activa 
1.954.117 156.551 51.393 

                        47.2

95  2.011.979 

      

      

      
Financiering  

(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 

1-1-2023 

Bruto 

investeringen 

Verminderingen   Boekwaarde 

31-12-2023 

Reserves 192.881 38.772 29.752   201.901 

Voorzieningen 44.558 10.630 14.712   40.476 

Opgenomen geldleningen Treasury (lang en kort) 1.716.678   74.225   1.649.830 

Te financieren lang   127.149     127.149 

Totaal financiering 1.954.117 176.551 118.689   2.011.979 

 

*In ons financieringsbeleid gaan we er op begrotingsbasis vanuit dat we vaste activa en grondexploitaties 

financieren met langlopend vermogen. In paragraaf 5: Financiering staat vermeld welke financieringsbehoefte 

daaruit resulteert. In afwijking daarvan is in bovenstaande tabel ook rekening gehouden met de mogelijkheden 

die de prognosebalans biedt tot financiering van vaste activa en grondexploitaties met kortlopend vermogen. 

 

Materiële vaste activa 
Bij de vaste activa ramen wij voor 99,5 miljoen euro aan investeringen en 6,0 miljoen aan bijdragen. In 

combinatie met de geraamde afschrijvingen van 47,3 miljoen euro stijgt daardoor de boekwaarde van de vaste 

activa van 1.462,7 miljoen euro naar 1.508,9 miljoen euro. 

 

De 99,5 miljoen euro aan investeringen in vaste activa onderscheiden we naar drie soorten, namelijk: 

• Routine investeringen: 22,1 miljoen euro 

• Beleidsmatige investeringen: 69,9 miljoen euro 

• Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: 7,5 miljoen euro 

 

Routine investeringen 

De routine investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering 

op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, 

voertuigen en materieel. Voor 2023 verwachten wij de volgende investeringen: 

 

Routine investeringen 2023 (bedragen x € 1.000)   

Vervangingsinvesteringen Informatie & Onderzoek 3.222 

Vervangingsinvesteringen Stadsontwikkeling 33 

Vervangingsinvesteringen Sport050*   93 

Vervangingsinvesteringen SPOT Groningen   1.615 

Vervanging materieel Stadsbeheer 16.559 

Materieel Iederz 603 
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Totaal 22.125 

 

Een deel van bovenstaande investeringen komt nog ten laste van de kredieten van voorgaande jaren (7,0 

miljoen euro). Dit houdt in dat wij in 2023 voor totaal 15,1 miljoen euro aan nieuwe kredieten voor routine-

investeringen nodig hebben. De kapitaallasten van de nieuwe kredieten voor routine investeringen 2023 

hebben wij opgenomen in deze begroting. 

 

 Routine-investeringen 2023 (bedragen x € 1.000) Beschikbaar te stellen krediet 
 

Vervangingsinvesteringen Informartie & Onderzoek 1.742 
 

Vervangingsinvesteringen Stadsontwikkeling 33 
 

Vervangingsinvesteringen Sport050* 93 
 

Vervangingsinvesteringen SPOT Groningen 1.615 
 

Vervanging materieel Stadsbeheer 11.339 
 

Materieel Iederz 235 
 

Totaal 15.057 
 

*Investeringen Sport050 zijn incl.btw   
 

Beleidsmatige investeringen. 

Beleidsmatige investeringen zijn investeringen waarover al principebesluiten zijn genomen en waarvoor de 

dekking is geregeld. Voor 2023 ramen wij voor 69,9 miljoen euro aan beleidsmatige investeringen. 

 

 

Beleidsmatige investeringen met economisch nut   

(bedragen x € 1.000) 

Bruto 

Investeringen Sport050 * 2.467 

Vervanging riolering 15.008 

Investeringen in scholen 10.390 

Vrijdag 12.469 

Diversen  29.524 

Totaal  69.858 

*Investeringen Sport050 zijn incl.btw 

   
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 

Investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen die in principe niet verhandelbaar zijn, maar wel een 

meerjarig nut (kunnen) hebben. Voorbeelden hiervan zijn wegen, straten, pleinen, bruggen en openbaar groen. 

Met ingang van 2017 moeten deze investeringen, conform BBV, worden geactiveerd. Voor 2023 ramen wij 7,5 

miljoen euro aan investeringen. Voor de financiering van deze investeringen leggen wij afzonderlijke 

raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor. 

 

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijknut 

(bedragen x € 1.000) 

Bruto 

Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte 6.000 

Gele stenen 1.500 

Totaal 7.500 

 

 

Vlottende activa 
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Investeringen in grondexploitaties gelden in de gemeentelijke verslaglegging als vlottende activa. Het betreft 

zaken als grondaankopen en infrastructurele werken. In 2023 gaat het naar verwachting om 57,1 miljoen euro 

aan investeringen, met daartegenover 23,4 miljoen euro aan inkomsten. 

 

Financiële activa 
Begin 2023 heeft de gemeente naar verwachting voor totaal 438,8 miljoen euro aan financiële activa. Dit 

betreft als hoofdonderdelen 404,9 miljoen euro aan verstrekte geldleningen en 33,9 miljoen euro aan 

kapitaalverstrekkingen (deelnemingen). Bij de verstrekte geldleningen gaat het voornamelijk om de leningen 

voor Meerstad (307 miljoen euro) en de leningen aan woningcorporaties (52 miljoen euro). Het bedrag aan 

uitgezette leningen neemt toe met 24 miljoen euro. Het totaal van de uitgezette leningen komt eind 2023 uit 

op 382,9 miljoen euro. Het totaal van de financiële activa is eind 2023 416,8 miljoen euro. 

 

Financiering 
De boekwaarde van de gemeentelijke activa stijgt van 1,954 miljard euro naar 2,012 miljard euro. De 

financiering van deze boekwaarde geschiedt door middel van de reserves en voorzieningen van de gemeente, 

door geldleningen die de gemeente in het verleden heeft aangetrokken, door het inzetten van kort geld of 

door het aantrekken van nieuwe geldleningen. 

 

De omvang van de reserves stijgt met 9 miljoen euro van 192,9 naar 201,9 miljoen euro. De omvang van de 

voorzieningen daalt met 4,1 miljoen euro van 44,6 miljoen euro naar 40,5 miljoen euro. Per saldo komen de 

eigen financieringsmiddelen eind 2023 naar verwachting uit op 242,4 miljoen euro. Het overgrote deel van de 

2,012 miljard euro aan boekwaarde, wordt daarom gefinancierd met langlopende leningen. Het totaal aan 

aangetrokken lange geldleningen bedraagt begin 2023 naar verwachting 1,577 miljard euro. Daarnaast 

verwachten we 140 miljoen euro met kort geld te financieren. Van de langlopende geldleningen wordt naar 

verwachting 74,2 miljoen euro afgelost. Het bedrag van de opgenomen lange en korte geldleningen komt eind 

2023 uit op 1,642 miljard euro.  

Het verschil tussen de geraamde boekwaarde van 2,012 miljard euro en de opgenomen geldleningen (1.642 

miljoen euro) en reserves en voorzieningen (242,4 miljoen euro) bedraagt 127,1 miljoen euro. Dit bedrag is de 

financieringsbehoefte die nog met lang of kort vermogen moet worden afgedekt. 
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Reserves 
Verloopoverzicht reserves 2023 
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro) 

Begroot  
Saldo  

31-08-2022 
Prognose 

2022 

Prognose  
Saldo 

31-12-2022 

Begrote 
toevoeging 

2023 

Begrote 
onttrekking 

2023 
Saldo  

31-12-2023 

Algemene Reserve 48.729 -2.291 46.438 16.218 12.637 50.019 

Algemene Bestemmingsreserve 10.852  10.852 7.891 4.496 14.247 

Aandelen Essent NV 1.345  1.345   1.345 

Afkoopsom onderhoud fietspad 449  449  23 426 

Afkoopsommen erfpacht 13.516  13.516   13.516 

Begraafplaatsen 34  34 30 30 34 

Bijdrage MFA de Wijert 1.621  1.621  43 1.578 

Bijdrageregeling Dorpshuizen 
 
 0   0 

Bovenwijkse infrastructuur 1.986  1.986   1.986 

Cofinancieringinvesteringfonds 854  854  97 757 

Duurzaamheid Scholen 263  263   263 

Eemskanaalzone 7.897  7.897 600  8.497 

Egalisatiereserve Instellingen 3.685  3.685 7.583 7.362 3.906 

ESF 1.651  1.651  1.217 434 

Esserberg 149  149  11 138 

Extra Beleid 868  868   868 

Flankerend beleid 1.547  1.547   1.547 

Fonds Energietransitie 2.000  2.000   2.000 

Gebruiksovereenkomst 
voetbalverenigingen  

38  38  6 32 

Gresco 300  300   300 

GrESCo aanpak 24 gebouwen 125  125   125 

Grondzaken 11.369  11.369   11.369 

Hergebruik grond 259  259   259 

Kunst op straat 225  225   225 

Nieuw Raadhuis Haren 1.620  1.620  42 1.578 

Nieuwbouw VMBO 753  753  100 653 

Onderhoud en vastgoed 
 
 0   0 

Onderwijshuisvesting 7.960  7.960 3.019  10.979 

Openbaar Gebied 24  24   24 



360 
 

Realisering Speelvoorzieningen 11  11  11 0 

Regio Specifiek Pakket ZZL 9.400  9.400   9.400 

Reserve Kapitaallasten (BK) 27.795 608 28.403 2.821 345 30.879 

Scholenfonds 2.766 -212 2.554  71 2.483 

SIF 18.173  18.173 610  18.783 

WarmteStad 60  60   60 

Werk in Zicht 1.304  1.304  802 502 

Werkprogramma 2022-2025 6.587 37 6.624  2.208 4.416 

Zernike College 8.524  8.524  251 8.273 

Totaal 194.739 -1.858 192.881 38.772 29.752 201.901 

 

Toelichtingen op reserves 
Omschrijving Doel Maximale 

omvang 

Saldo   

31-12-2023 

Toelichting mutaties Beoordeling  

niveau 

Algemene Reserve (AR) Deze reserve dient ter dekking 

van het opvangen van 

onvoorziene verliezen op de 

korte en lange termijn  

  50.019 IIn de begroting 2023 wordt een 
totaalbedrag van 16,218 miljoen 
euro aan de algemene reserve 
toegevoegd: 
- saldo eerder vastgestelde 
meerjarenbegrotingen ad 7,558 
miljoen euro; 
- aanvullend saldo begroting 2023 
ad 4,034 miljoen euro; 
- terugbetaling ruil businesscase 
outsourcing ICT ad 2,478 miljoen 
euro; 
- aanvulling weerstandsvermogen 
op grond van eerder vastgestelde 
meerjarenbegrotingen ad 1,848 
miljoen euro; 
- terugbetaling bijdrage toekomst 
Groningen Airport Eelde ad 300 
duizend euro. 
 
In de begroting 2023 wordt een 
totaalbedrag van 12,637 miljoen 
euro aan de algemene reserve 
onttrokken: 
- saldo eerder vastgestelde 
meerjarenbegrotingen ad 4,829 
miljoen euro; 
- aanvullend saldo begroting 2023 
ad 5,308 miljoen euro; 
- dekking begroting grondbedrijf ad 
2,5 miljoen euro. 

Voldoende 

Algemene Bestemmings 

Reserve (ABR) 

De algemene 

bestemmingsreserve is voor 

bestemde middelen, waarvoor 

geen afzonderlijke 

bestemmingsreserve is ingesteld.  

  14.247 In de begroting 2023 wordt een 
totaalbedrag van 7,891 miljoen 
euro aan de algemene 
bestemmingsreserve toegevoegd: 
- het kabinet heeft aangegeven om 
nader te bezien of het wenselijk is 
om het accres van het 
Gemeentefonds stabieler te 
maken. Het kabinet heeft daarom 
het voorstel aan de VNG gedaan 
om het volumedeel van het accres 
voor 2022–2025 vast te zetten. De 
VNG heeft met dit voorstel 
ingestemd en het kabinet een 

Voldoende 
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aantal aandachtspunten 
meegegeven. Door deze afspraak 
kan onze behoedzaamheidsraming 
in het gemeentefonds vervallen. 
Voor 2023 gaat het om 7,1 miljoen 
euro. Dit bedrag wordt gedoteerd 
aan de Algemene 
Bestemmingsreserve als buffer 
voor onzekerheden in de 
begroting. 
- diverse maatregelen in het kader 
van de versterking dienstverlening 
op basis van de decembercirculaire 
2021 ad 791 duizend euro.  
 
In de begroting 2023 wordt een 
totaalbedrag van 4,496 miljoen 
euro aan de algemene 
bestemmingsreserve onttrokken: 
- inzet rekeningresultaat 2021 ter 
dekking van de begroting 2023 ad 
4,363 miljoen euro; 
- inzet riolering ringweg zuid ad 
103 duizend euro; 
- dekking amendementen 

begroting 2020 ad 30 duizend 

euro. 

Aandelen Essent NV (BK) Deze reserve dient als 

tegenwaarde ontvangen 

aandelen EGD bij overgang EGG 

naar EGD (nu: Essent). 

  1.345 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Afkoopsom onderhoud 

fietspad Stadsweg 

Deze reserve dient ter dekking 

van de kosten van het jaarlijks 

onderhoud aan de Stadsweg Ten 

Boer 

  426 Jaarlijks wordt het 

onderhoudsbudget voor wegen 

verhoogd met 23 duizend euro, dit 

zijn de meerkosten voor het 

jaarlijks beheer en onderhoud van 

deel van de fietsroute plus van de 

voormalig gemeente Ten Boer. 

Deze kosten worden jaarlijks 

onttrokken aan deze reserve.  

Voldoende 

Afkoopsommen erfpacht Deze reserve dient voor het 

reserveren van afkoopsommen 

erfpacht. De ontvangen 

afkoopsom erfpacht wordt 

toegevoegd aan deze reserve tot 

maximaal de waarde van de 

uitgegeven kavel.  

  13.516 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Begraafplaatsen De reserve dient ter dekking van 

toekomstige ruimingskosten en 

voor het opvangen van (kleine) 

verschillen in de inkomsten en 

uitgaven op de exploitatie 

begraafplaatsen. 

  34 Jaarlijks wordt er 30 duizend 

toegevoegd en onttrokken ten 

behoeve van het aandeel ruimen 

in de tarieven voor grafuitgiften 

(ruimingskosten). Daarnaast wordt 

de reserve gebruikt voor het 

opvangen van verschillen in de 

exploitatie indien nodig.  

Onvoldoende 

Bijdrage MFA de Wijert (BK) Deze reserve dient ter dekking 

van de kapitaallasten van het 

project Multifunctionele 

Accommodatie De Wijert. 

  1.578 Jaarlijks wordt 43 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

Bijdrageregeling Dorpshuizen Deze reserve dient het 

verstrekken van een bijdrage in 

de kosten van groot onderhoud 

ten behoeve van dorpshuizen in 

het kader van de bijdrage 

regeling dorpshuizen. 

  0 Deze reserve zal bij de 

jaarrekening 2022 worden 

opgeheven 

n.v.t. 
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Bovenwijkse infrastructuur 

grondexploitaties (BK) 

Deze reserve is ingesteld om 

middelen die vrijkomen door 

activering van bovenwijkse 

voorzieningen in de 

grondexploitaties te reserveren 

  1.986 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Co financieringinvestering 

fonds 

Deze reserve dient om de 

noodzakelijke uitbreiding en 

vervanging van gemeentelijke 

sportaccommodaties mogelijk te 

maken en om als gemeente via 

cofinanciering bij te kunnen 

dragen aan investeringen van 

sportverenigingen in 

sportaccommodatie 

  757 Voor 2023 en daarna zijn 

onttrekkingen begroot conform de 

raadsnota "Harmonisatie 

sporttarieven" (31 maart 2021 nr. 

6a). In 2023 wordt een bedrag van 

97 duizend euro onttrokken. 

Voldoende 

Duurzaamheid Scholen Deze reserve dient ter dekking 

van kosten voortvloeiende uit 

een nieuwe 

duurzaamheidsregeling voor 

scholen als gevolg van het 

Integraal Huisvestjingsplan 2014-

2017.  

  263 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Eemskanaalzone (BK) Deze reserve dient voor het 

aanhouden van middelen als 

gevolg van marktwaardetoetsen. 

Middelen die vrijkomen doordat 

waardering van de strategische 

gronden en gebouwen worden 

opgeplust naar de waarde bij 

huidige bestemming op basis van 

een taxatie. . 

  8.497 er wordt in 2023 600 duizend euro 

gestort conform raadsvoorstel 

Stadshavens, ter vorming van een 

buffer voor het aandelenkapitaal. 

Voldoende 

Egalisatiereserve Instellingen 

ivm concernaccres 

Betreft de egalisatiereserve die is 

ontstaan door het niet volledig 

toevoegen van de van het 

concern ontvangen indexatie in 

het betreffende jaar aan het 

subsidiebudget. Het verschil 

tussen de aan het subsidiebudget 

toegevoegde 

indexatiepercentage en de 

gemeentelijke compensatie 

wordt jaarlijks verrekend met 

deze reserve. 

  3.906 De mutaties zijn gebaseerd op de 

t-2 systematiek die wij hanteren 

voor het accres aan instellingen. 

Het concernaccres voor 2023 ad 

7,583 miljoen euro storten wij in 

de reserve. Het accres van 2021 ad 

7,362 miljoen euro onttrekken wij 

aan de reserve en voegen we toe 

aan de betreffende 

subsidiebudgetten voor 2023.. 

Voldoende 

ESF  Deze reserve dient om  vrijval 

van ESF- subsidie die de 

gemeente Groningen als 

centrumgemeente ontvangt te 

reserveren  en wordt zoveel als 

mogelijk weer ingezet ter dekking 

van projecten 

  434 In 2023 wordt 1,217 miljoen euro 

onttrokken. Hiermee dekken wij de 

volgende lasten: personeel 260 

duizend euro, bedrijfsvoering 250 

duizend euro en de basisbaan met 

707 duizend euro. 

voldoende 

Esserberg (BK) Deze beklemde reserve dient ter 

dekking van een deel van de 

kapitaallasten van het 

investeringsproject 

'renovatieplan sportpark 

Esserberg'. 

  138 Jaarlijks wordt 11 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

Extra beleid Deze reserve dient om de nog te 

besteden extra beleidsgelden op 

te nemen. 

  868 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Flankerend beleid Deze reserve dient voor 

herplaatsing van medewerkers in 

  1.547 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 
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het kader van de 

bezuinigingsoperatie. 

Fonds Energietransitie De beschikbare reserve vormt 

een substantieel startkapitaal en 

maakt mogelijk dat het fonds 

versneld ingericht kan worden. 

Gezien de grote opgave 

onderzoeken we de meest 

effectieve wijzen waarop de 

reserve ingezet kan worden.  

  2.000 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Gebruiksovereenkomst 

voetbalver 

Deze reserve dient ter dekking 

van het  fonds 

“Gebruiksovereenkomsten 

voetbalverenigingen” in ten Boer. 

Op grond van de 

gebruiksovereenkomsten kunnen 

voetbalverenigingen een beroep 

doen op de gemeente voor groot 

onderhoud aan de 

accommodaties en de 

financiering van een aantal zaken 

op en rond de velden.  

  32 De onttrekking van 6 duizend euro 

betreft de te betalen vergoedingen 

aan de voetbalverenigingen. 

Voldoende 

Gresco Deze reserve dient als 

egalisatiereserve voor de 

resultaten van Gresco 

  300 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Gresco aanpak 24 gebouwen 

(BK) 

Deze reserve dient voor de 

gedeeltelijke dekking van de 

kapitaallasten integrale aanpak 

24 gebouwen 

  125 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Grondzaken Deze reserve dient ter vorming 

van een toereikende buffer voor 

het opvangen van 

schommelingen op de 

grondexploitaties.  

  11.369 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Hergebruik grond Deze reserve dient om vooruit 

ontvangen gelden  voor de 

toekomstig te maken kosten te 

reserveren. Jaarlijks zal het 

exploitatieresultaat  verrekend 

met deze reserve. 

  259 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Kunst op straat Deze reserve dient voor het 

financieren van kunst bij nader te 

bepalen kunstprojecten in de 

openbare ruimte. 

  225 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Nieuw Raadhuis Deze reserve dient ter dekking 

van een deel van de 

kapitaallasten van het nieuwe 

gemeentehuis. 

  1.578 Jaarlijks wordt 42 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

Nieuwbouw VMBO (BK) Deze beklemde reserve dient ter 

dekking van kapitaallasten 

  653 Jaarlijks wordt 100 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

Onderhoud en vastgoed Deze reserve dient ter dekking 

kosten beheer en onderhoud van 

vastgoed   

  0 Er zijn geen mutaties begroot nvt 

Onderwijshuisvesting Deze reserve is voor het 

opvangen van risico's en het 

mogelijk maken van toekomstige 

investeringen. 

5.000 10.979 In 2023 wordt ter dekking van 

toekomstige lasten 3,019 miljoen 

euro aan deze reserve toegevoegd. 

Voldoende 

Openbaar Gebied Deze reserve dient ter dekking 

van kosten inrichting openbaar 

gebied 

  24 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 
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Realisering Speelvoorzieningen Deze reserve dient ter dekking 

van kosten realisering 

speelvoorzieningen. 

  0 Het restant van 11 duizend euro 

wordt uitgegeven in 2023.  

Voldoende 

Regio Specifiek Pakket ZZL Deze reserve dient omProjecten 

uit het Regio Specifiek Pakket 

Zuiderzeelijn (RSP-ZZL)  te 

financieren. 

  9.400 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

Reserve kapitaallasten 

Gele steentjes (BK) 

Deze (beklemde) reserve dient 

ter dekking van de 

kapitaallasten.C.f. het BBV mogen 

middelen niet meer in mindering 

worden gebracht op het project 

zelf als hierdoor een negatieve 

boekwaarde ontstaat 

  467 Jaarlijks wordt 12 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

Reserve kapitaallasten 

ICT modules 

vastgoedmanagement (BK) 

Deze beklemde reserve dient ter 

dekking van kapitaallasten 

  31 Jaarlijks wordt 33 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

Reserve kapitaallasten 

Skatebaan (BK) 

Deze (beklemde) reserve dient 

ter dekking van de 

kapitaallasten.C.f. het BBV mogen 

middelen niet meer in mindering 

worden gebracht op het project 

zelf als hierdoor een negatieve 

boekwaarde ontstaat 

  180 Jaarlijks wordt 20 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

  

Reserve kapitaallasten 

Speelvoorzieningen (BK) 

Deze (beklemde) reserve dient 

ter dekking van de 

kapitaallasten.C.f. het BBV mogen 

middelen niet meer in mindering 

worden gebracht op het project 

zelf als hierdoor een negatieve 

boekwaarde ontstaat 

  1.122 Jaarlijks wordt 86 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

  

Reserve kapitaallasten 

Van Lenneplaan (BK) 

Deze (beklemde) reserve dient 

ter dekking van de 

kapitaallasten.C.f. het BBV mogen 

middelen niet meer in mindering 

worden gebracht op het project 

zelf als hierdoor een negatieve 

boekwaarde ontstaat 

  466 Jaarlijks wordt 13 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

Reserve Kapitaalslasten (BK) 

Stadsontwikkeling 

Deze (beklemde) reserve dient 

ter dekking van de kapitaallasten. 

C.f. het BBV mogen middelen niet 

meer in mindering worden 

gebracht op het project zelf als 

hierdoor een negatieve 

boekwaarde ontstaat 

  20.018 Er wordt in 2023 voor 608 duizend 

euro gestort voor de 

herhuisvesting van Vrijdag en 350 

duizend euro voor de binnenstad.  

Voldoende 

Reserve Kapitaalslasten (BK) 

Sportpark de Kring 

Deze beklemde reserve dient ter 

dekking van kapitaallasten 

  359 Jaarlijks wordt 11 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

Reserve Kapitaallasten 

vastgoed 

Deze beklemde reserve dient ter 

dekking van kapitaallasten 

  8.236  Voor de nieuwbouw van iederz 

voegen we 1,863 miljoen euro toe. 

Beide dotaties zijn nodig om in de 

toekomst de kapitaallasten te 

kunnen dekken.  

In 2023 onttrekken wij 170 duizend 

euro ter dekking van de 

kapitaallasten.  

Voldoende 

Scholenfonds Deze reserve dient ter dekking 

van de kosten bouw nieuwe 

school 

  2.483 Jaarlijks wordt 71 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

SIF Deze reserve is ingesteld voor 

nog niet uitgegeven 

  18.783 in 2023 wordt vanuit vrijvallende 

SIF middelen de taakstelling 

Voldoende 
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(rijks)middelen voor toekomstige 

projecten.  

subsidies 2021 voor 500 duizend 

euro ingevuld. 

Vastgoed verkoopopbrengst 

t.b.v. bezuinigingen 

Deze reserve dient om de 

opbrengsten van het afstoten van 

vastgoed in enig jaar aan een 

bezuinigingstaakstelling van een 

volgende jaar toe te rekenen en 

tijdelijk te reserveren. 

  0 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

WarmteStad Deze reserve dient ter dekking 

van  het risico van het hebben 

van een rekening courant-

verhouding met WarmteStad BV  

  60 Er zijn geen mutaties begroot Voldoende 

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. 

  502 In 2023 wordt 802 duizend euro 

onttrokken.  

Voldoende 

Werkprogramma 2022-2025 Deze bestemmingsreserve heeft 

een bestedingsfunctie voor het 

werk- en ontwikkelprogramma 

2022 – 2025. Middels deze 

reserve worden de aan het werk- 

en ontwikkelprogramma 

toegekende middelen meerjarig 

ingezet gedurende de duur van 

het programma ten behoeve van 

dit programma 

9.300 4.416 In 2023, 2024 en 2025 wordt 2,208 

miljoen euro onttrokken. Dit is het 

budget voor het werk- en 

ontwikkelprogramma in deze 

jaren.  

Voldoende 

Zernike College Deze reserve dient ter dekking 

van de kapitaallasten van de 

nieuwbouw van het Zernike 

College.  

  8.273 Jaarlijks wordt 251 duizend euro 

onttrokken ter dekking van de 

kapitaallasten 

Voldoende 

  Totaal reserves   201.901     

 

Verloopoverzicht reserves 2024-2026 
Naam reserve  
(bedragen x 1.000 euro) 

Saldo  
31-12-

2023 

Prognose 
mutatie 

2024 

Saldo  
31-12-

2024 

Prognose 
mutatie 

2025 

Saldo  
31-12-

2025 

Prognose 
mutatie 

2026 

Saldo 
31-12-

2026 

Algemene Reserve 50.019 10.021 60.040 28.416 88.456 -15.225 73.231 

Algemene Bestemmingsreserve 
14.247 12.649 26.896 16.052 42.948 9.355 52.303 

Aandelen Essent NV 1.345  1.345  1.345  1.345 

Afkoopsom onderhoud fietspad 
426 -23 403 -23 380 -23 357 

Afkoopsommen erfpacht 
13.516  13.516  13.516  13.516 

Begraafplaatsen 34  34  34  34 

Bijdrage MFA de Wijert 1.578 -43 1.535 -43 1.492 -43 1.449 

Bijdrageregeling Dorpshuizen 0  0  0   0 
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Bovenwijkse infrastructuur 1.986  1.986  1.986  1.986 

Cofinancieringinvesteringfonds 757 -32 725 -21 704 -11 693 

Duurzaamheid Scholen 
263  263  263  263 

Eemskanaalzone 8.497 600 9.097 600 9.697 126 9.823 

Egalisatiereserve Instellingen 3.906 1.678 5.584 1.944 7.528 1.866 9.394 

ESF 434 -434 0  0  0 

Esserberg 138 -11 127 -11 116 -11 105 

Extra Beleid 868  868  868  868 

Flankerend beleid 1.547  1.547  1.547  1.547 

Fonds Energietransitie 
2.000  2.000  2.000  2.000 

Gebruiksovereenkomst 
voetbalverenigingen  

32 -6 26 -6 20 -6 14 

Gresco 300  300  300  300 

GrESCo aanpak 24 gebouwen 125  125  125  125 

Grondzaken 11.369  11.369  11.369  11.369 

Hergebruik grond 259  259  259  259 

Kunst op straat 225  225  225  225 

Nieuw Raadhuis Haren 1.578 -42 1.537 -42 1.495 -42 1.454 

Nieuwbouw VMBO 653 -100 553 2.045 2.598 -100 2.498 

Onderhoud en vastgoed 0  0  0   0 

Onderwijshuisvesting 10.979 2.694 13.673 1.501 15.174 4.463 19.637 

Openbaar Gebied 24  24  24  24 

Realisering Speelvoorzieningen 0  0  0  0 

Regio Specifiek Pakket ZZL 
9.400  9.400  9.400  9.400 

Reserve Kapitaallasten (BK) 30.879 221 31.100 142 31.242 -447 30.795 

Scholenfonds 2.483 -71 2.412 -71 2.341 -71 2.270 

SIF 18.783 110 18.893  18.893  18.893 

WarmteStad 60  60  60  60 

Werk in Zicht 502 -425 77 -25 52  52 

Werkprogramma 2022-2025 4.416 -2.208 2.208 -2.208 0  0 

Zernike College 8.273 -251 8.022 -251 7.772 -251 7.521 

Totaal 201.901 24.328 226.229 48.000 274.229 -419 273.809 

 

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
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Naam reserve 2023 2024 2025 2026 

(bedragen x 1.000 euro) Storting Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking 

ABR (behoedzaamheidsraming Gemeentefonds) 7.100  12.000  15.300  8.600  
Afkoopsom begraafplaatsen 30 30 30 30 30 30 30 30 

Investeringsbudget  SIF voor groen 500               

Kapitaallasten MFA de Wijert   43   43   43   43 

Kapitaallasten Esserberg   11   11   11   11 

Nieuwbouw VMBO   99   99   99   99 

Kapitaallasten Spp De Kring   11   11   11   11 

Kapitaallasten Gele steentjes   12   12   12   12 

Kapitaallasten Speelvoorzieningen   97   86   86   86 

Scholenfonds 135 71 135 71 135 71 135 71 

Kapitaallasten nieuw raadhuis (Haren   42   42   42   42 

Kapitaallasten Zernike College   251   251   251   251 

Kapitaallasten Heesterpoort   56   56   56   56 

Groot ohd voetbalver Ten Boer   6   6   6   6 

Kapitaallasten modules Vastgoedmanagement   33   31   0   0 

Kapitaallasten Van Lenneplaan   13   13   13   13 

Onderhoud fietspad Stadsweg   23   23   23   23 

Kapitaallasten Kunstwerf   6   6   6   97 

Kapitaallasten skatebaan   20   20   20   20 

Kapitaallasten revitalisering stadhuis   41   41   41   41 

Kapitaallasten nieuwbouw Iederz       44   44   44 

Kapitaallasten Driebond Engelbert   37   37   37   37 

Kapitaallasten Groene Wei Meerstad   30   30   30   30 

Totaal 7.765 932 12.165 963 15.465 932 8.765 1.023 
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Voorzieningen 
Verloopoverzicht voorzieningen 2023 
Omschrijving  
(bedragen x 1.000 euro) 

Begroot 
Saldo 2022 

Toevoeging 
2023 

Onttrekking 
20223 

Vrijval 
2023 

Saldo 
31-12-2023 

Afkoop onderhoud begraafplaats 
4.117 451 442  4.126 

Afvalstoffenheffingen 
497    497 

Euvelgunnerweg 17 
296 21 29  288 

Groot onderhoud gebouwen 17.659 2.708 6.389  13.978 

Groot onderhoud Oosterpoort 
184 26 48  162 

Groot onderhoud 
sportaccommoda(Europapark) 713 177   890 

Groot Onderhoud Welzijn 
796 548 645  699 

Legaat Andrea Elkenbracht 
206    206 

Nazorgvoorziening 
16 50 66  0 

OH Tennisvelden Ten Boer 134 10   144 

Onderhoud museum 
2.290 295 73  2.512 

Onderhoud Muziekschool 
1.476 476 197  1.755 

Onderhoud parkeergarages 
1.782 1.919 1.629  2.072 

Onderhoud sportaccomodaties 2.658 2.264 3.351  1.571 

Onderhoud vensterscholen 
2.356 1.285 1.343  2.298 

Pensioenen wethouders 
6.605 300   6.905 

Reorganisatie 
1.676  500  1.176 

Riolering groot onderhoud 424    424 

Riolering Vervangingsinvesteringen 
532    532 

Wachtgeld wethouders 141 100   241 

Totaal 44.558 10.630 14.712  40.476 

 

Toelichtingen op voorzieningen 
Omschrijving Doel Saldo   

31-12-2023 

Toelichting mutaties Beoordeling 

niveau 

Afkoop onderhoud begraafplaats Deze voorziening dient voor het 

reserveren van ontvangen 

afkoopsommen van 

nabestaanden. Aanwending vindt 

plaats ten behoeven van het 

onderhoud van graven. 

Voorziening is ingesteld conform 

Artikel 44, lid 2 BBV 

4.126 In 2023 wordt verwacht dat 

er 302 duizend euro wordt 

toegevoegd aan de 

voorziening om de 

voorziening op het vereiste 

niveau te houden. 

Daarnaast worden de 

verwachte afkoopsommen 

ad 149 duizend toegevoegd. 

De kosten van onderhoud 

Voldoende 
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van de graven waarvan het 

onderhoud is afgekocht 

komen ten laste van de 

voorziening. De verwachte 

onttrekking betreft 442 

duizend euro. 

Afvalstoffenheffing Deze voorziening dient voor het 

opvangen van prijsschommelingen 

in het tarief van de 

afvalstoffenheffing. 

Voorziening is  ingesteld conform 

Artikel 44, lid 2 BBV 

497 Er zijn geen mutaties 

begroot. 

Voldoende 

Euvelgunnerweg 17 Deze voorziening dient voor 

dekking van de compensatie voor 

de huur van pand Euvelgunnerweg 

overeengekomen met de stichting 

het Viaduct voor de eerste vijf jaar 

288 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Deze voorziening dient om het 

onderhoud van kapitaalgoederen 

te waarborgen.  Voorziening is 

ingesteld conform Artikel 44, lid 1c 

BBV 

13.978 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 

Groot ohd Sportaccomm (sportcentr 

Europapark) 

Deze voorziening dient om het 

onderhoud van kapitaalgoederen 

te waarborgen. Voorziening is 

ingesteld conform Artikel 44, lid 1c 

BBV 

890 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 

Groot onderhoud Oosterpoort Deze voorziening dient ter dekking 

van groot onderhoud aan de 

Oosterpoort/ Stadsschouwburg. 

Voorziening ingesteld conform 

Artikel 44, lid 1c BBV 

162 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 

Groot onderhoud Welzijnsgebouwen Deze voorziening dient om het 

onderhoud van kapitaalgoederen 

te waarborgen. Voorziening is 

ingesteld conform Artikel 44, lid 1c 

BBV 

699 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 

Legaat Andrea Elkenbracht Deze voorziening dient om 

begaafde (oud) leerlingen van het 

stedelijk conservatorium in de 

gelegenheid stellen een 

voortgezette muziekstudie in het 

buitenland te volgen. Voorziening 

ingesteld conform Artikel 44, lid 2 

BBV 

206 Er zijn geen mutaties 

begroot. 

Voldoende 

Nazorgvoorziening Deze voorziening dient voor 

nazorg voor diverse 

bodemsaneringslocaties, w.o. 

Beckerweg Voorziening ingesteld 

conform Artikel 44, lid 1b BBV 

0 Onttrekking conform opgave 

geplande kosten 

nazorglocaties. Dotatie 

voorziening noodzakelijk 

i.v.m. dreigend tekort vanaf 

2024 (niet toereikend zijn 

van de voorziening ter 

dekking van de 

voorgenomen uitgaven).   

Voldoende 

Onderhoud museum De voorziening heeft als doel het 

opvangen van schommelingen in 

de kosten van groot onderhoud 

van het Groninger Museum. 

Voorziening ingesteld conform 

Artikel 44, lid 1c BBV 

2.513 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 
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Onderhoud Muziekschool Deze voorziening dient ter 

dekking  van toekomstig 

onderhoud aan de 

Muziekschool.Voorziening 

ingesteld conform Artikel 44, lid 1c 

BBV 

1.755 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 

Onderhoud parkeergarages De voorziening heeft als doel het 

opvangen van schommelingen in 

de kosten van het planmatig 

onderhoud van het parkeerbedrijf. 

2.072 De dotaties en 

onttrekkingen zijn 

gebaseerd op het 

meerjarenonderhoudsplan 

voor de parkeergarages en 

buurtstallingen, 

fietsparkeren Europapark en 

Stadsbalkon. 

Voldoende 

Onderhoud sportaccommodaties Deze voorziening dient om het 

onderhoud van kapitaalgoederen 

te waarborgen. Voorziening is 

ingesteld conform Artikel 44, lid 1c 

BBV 

1.571 Toevoeging is de reguliere 

dotatie aan de voorziening. 

Deze is verhoogd met 176 

duizend euro vanwege de 

verlenging levensduur 

sportcentrum Kardinge. 

De onttrekkingen betreffen 

de bestedingen meerjarig 

planmatig onderhoud. 

Voldoende 

Onderhoud Tennisvelden Deze voorziening dient om het 

onderhoud van de tennisvelden 

van de voormalige gemeente Ten 

Boer te waarborgen. Voorziening 

is ingesteld conform Artikel 44, lid 

1c BBV 

144 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 

Onderhoud vensterscholen Deze voorziening dient ter dekking 

van schommelingen in de 

onderhoudsplanning voor 

planmatig/groot 

onderhoud.Voorziening ingesteld 

conform Artikel 44, lid 1c BBV 

2.298 De dotaties en 

onttrekkingen zijn conform 

het onderliggende 

meerjarenonderhoudsplan. 

Voldoende 

Pensioenen wethouders Deze voorziening dient ter dekking 

van de pensioenlasten van 

voormalig wethouders (voor 

2006). Voorziening is ingesteld 

conform Artikel 44, lid 1a BBV 

6.905 In de begroting gaan we er 

vanuit dat jaarlijks 0,3 

miljoen euro moet worden 

toegevoegd aan de 

Voorziening Pensioenen 

wethouders om de 

voorziening op peil te 

houden. Onttrekkingen 

vinden plaats op het 

moment dat er 

pensioenuitkeringen of 

overdrachten plaats vinden. 

Jaarlijks aan het eind van 

het jaar worden de 

toekomstige verplichtingen 

herrekend en eventuele 

toevoegingen en 

onttrekkingen die hiervan 

het resultaat zijn bij de 

jaarrekening inzichtelijk 

gemaakt. 

Voldoende 
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Reorganisatie Deze voorziening dient voor de 

dekking van kosten van 

boventalligheid als gevolg van 

reorganisaties. Bijvoorbeeld de 

vorming van het SSC. Voorziening 

is ingesteld conform Artikel 44, lid 

1a BBV 

1.176 De mutaties zijn gebaseerd 

op de huidige lijst met (ex-) 

medewerkers die 

herplaatser zijn en die 

geheel of gedeeltelijk 

vrijgesteld zijn van werk, 

maar nog wel salaris 

ontvangen en een groep ex-

herplaatser 

die  WW/wachtgeld 

ontvangen. Deze 

verplichtingen worden 

betaald uit de reorganisatie 

voorziening. Afhankelijk van 

plaatsing of wijze van 

uitstroom (ontslag of 

anderszins) zal het saldo 

hoger of lager zijn. Jaarlijks 

aan het eind van het jaar 

wordt bekeken of de 

toekomstige verplichtingen 

nog afdoende zijn of dat er 

dotatie of vrijval moet 

plaatsvinden 

Voldoende 

Riolering groot onderhoud De voorziening is bedoeld als 

dekking van het onderhoud op de 

langere termijn. Voorziening 

ingesteld conform Artikel 44, lid 1c 

BBV 

424 Er zijn geen mutaties 

begroot. 

Voldoende 

Riolering vervangingsinvesteringen Spaarbedragen voor toekomstige 

investeringen mogen in het 

riooltarief worden opgenomen als 

de eerste aanleg van 

uitbreidingsinvesteringen in de 

grondexploitatie is 

gedekt.Voorziening ingesteld 

conform Artikel 44, lid 1d BBV 

532 Er zijn geen mutaties 

begroot. 

Voldoende 

Wachtgeld oud wethouders Deze voorziening dient voor de 

dekking van  wachtgeld- 

verplichtingen van  oud- 

wethouders.Voorziening ingesteld 

conform Artikel 44, lid 1a BBV 

241 In de begroting gaan we er 

vanuit dat jaarlijks 0,1 

miljoen euro moet worden 

toegevoegd aan de 

Voorziening Wachtgeld oud-

wethouders om de 

voorziening op peil te 

houden. Onttrekkingen 

vinden plaats op het 

moment dat er wachtgelden 

dienen te worden 

uitbetaald. Jaarlijks aan het 

eind van het jaar worden de 

toekomstige verplichtingen 

herrekend en eventuele 

toevoegingen en 

onttrekkingen die hiervan 

het resultaat zijn bij de 

jaarrekening inzichtelijk 

gemaakt. 

Voldoende 

  Totaal voorzieningen 40.476     
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Verloopoverzicht voorzieningen 2024-2026 
Naam Voorziening  
(bedragen x 1.000 euro) 

Begroot 
Saldo  

31-12-
2023 

Prognose 
mutatie 

2024 

Saldo 
31-12-

2024 

Prognose 
mutatie 

2025 

Saldo  
31-12-

2025 

Prognose 
mutatie 

2026 

Saldo 
31-12-

2026 

Afkoop onderhoud begraafplaats 4.126 -5 4.121 -1 4.120 4 4.124 

Afvalstoffenheffingen 497  497  497  497 

Euvelgunnerweg 17 288 -6 282 -4 278 -2 276 

Groot onderhoud gebouwen 13.978 238 14.215 -443 13.773 1.000 14.772 

Groot onderhoud Oosterpoort 162 16 178 -1 177 -31 146 

Groot onderhoud 
sportaccommoda(Europapark) 890 188 1.078 197 1.275 208 1.483 

Groot Onderhoud Welzijn 699 221 920 -168 752 -41 711 

Legaat Andrea Elkenbracht 206  206  206  206 

Nazorgvoorziening 0 3 3 5 8 10 18 

OH Tennisvelden Ten Boer 144 10 154 -122 32 10 42 

Onderhoud museum 2.512 240 2.752 260 3.012 302 3.314 

Onderhoud Muziekschool 1.755 459 2.214 436 2.650 800 3.450 

Onderhoud parkeergarages 2.072 -8 2.064 379 2.443 478 2.921 

Onderhoud sportaccomodaties 1.571 -285 1.286 312 1.598 -881 717 

Onderhoud vensterscholen 2.298 494 2.792 701 3.493 -301 3.192 

Pensioenen wethouders 6.905 300 7.205 300 7.505 300 7.805 

Reorganisatie 1.176 -400 776 -350 426 -300 126 

Riolering groot onderhoud 424  424  424  424 

Riolering Vervangingsinvesteringen 
532  532  532  532 

Wachtgeld wethouders 241 100 341 100 441 100 541 

Totaal 40.476 1.565 42.040 1.602 43.642 1.656 45.297 
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Balans 
Geprognosticeerde Balans 2023-2026 
Bedragen x 1.000 euro       

Activa 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vaste Activa   

Immateriële vaste activa 8.261 8.234 8.207 8.181 8.155 8.128 

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald 
actief 

7.869 7.869 7.869 7.869 7.869 7.869 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 392 365 338 312 286 259 

Materiële vaste activa 1.394.508 1.462.654 1.508.860 1.539.873 1.540.806 1.525.582 

waarvan economisch nut 786.346 842.351 870.971 898.184 895.254 879.469 

waarvan economisch nut heffing gerelateerd 193.618 207.542 231.392 244.158 256.790 269.455 

waarvan maatschappelijk nut 414.544 412.761 406.497 397.531 388.762 376.658 

Financiële vaste activa 398.330 438.777 416.756 395.391 358.185 332.732 

Kapitaalverstrekking deelnemingen 20.508 33.852 33.852 33.852 33.852 33.852 

Leningen woningbouwcorporaties 58.790 52.172 46.195 40.671 36.039 31.270 

Leningen deelnemingen 303.871 337.211 321.610 305.993 273.618 253.151 

Leningen verbonden partijen 200 100 0 0 0 0 

Overige langlopende leningen 14.961 15.442 15.099 14.875 14.676 14.459 

Totaal Vaste Activa 1.801.099 1.909.665 1.933.823 1.943.445 1.907.146 1.866.442 

Vlottende Activa   

Voorraden 51.002 54.376 88.080 85.028 90.438 90.073 

Overige grond- en hulpstoffen 407 407 407 407 407 407 

Onderhanden werk 48.947 52.321 86.025 82.973 88.383 88.018 

Gereed product 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 

Uitzettingen 207.192 159.994 159.994 159.994 159.994 159.994 

Openbare lichamen 54.533 54.533 54.533 54.533 54.533 54.533 

Overige verstrekte Kasgeldleningen 20.750 20.750 20.750 20.750 20.750 20.750 

overige vordering 84.711 84.711 84.711 84.711 84.711 84.711 

Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar 47.198 0 0 0 0 0 

Liquide middelen 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 

Liquide middelen 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 

Overlopende activa 92.269 92.269 92.269 92.269 92.269 92.269 

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek 
bestedingsdoel van de EU  

8.168 8.168 8.168 8.168 8.168 8.168 

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek 
bestedingsdoel van het Rijk 

14.548 14.548 14.548 14.548 14.548 14.548 
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Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek 
bestedingsdoel van overige overheden 

51.104 51.104 51.104 51.104 51.104 51.104 

Overige overlopende activa  18.450 18.450 18.450 18.450 18.450 18.450 

Totaal Vlottende Activa 353.219 309.395 343.099 340.047 345.457 345.092 

Totaal Activa 2.154.318 2.219.060 2.276.922 2.283.492 2.252.603 2.211.534 

 
Bedragen x 1.000 euro       

Passiva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vaste Passiva       

Eigen vermogen 238.668 192.881 201.901 226.229 274.229 273.809 

Algemene reserve 50.925 46.438 50.019 60.040 88.456 73.231 

       

EV: Bestemmingsreserve 127.195 146.443 151.882 166.189 185.773 200.578 

       

Saldo van de rekening 60.548 0 0 0 0 0 

       

Vreemd vermogen 49.538 44.558 40.476 42.191 43.807 45.472 

Voorzieningen 49.538 44.558 40.476 42.191 43.807 45.472 

Vaste schuld 1.514.963 1.576.649 1.629.573 1.610.100 1.529.595 1.487.281 

Obligatieleningen 242.500 242.500 202.500 167.500 115.000 95.000 

       

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

       

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en 
overige financiële instellingen 

1.042.842 1.054.528 1.147.452 1.164.079 1.138.574 1.126.260 

       

Onderhandse leningen van openbare lichamen 208.600 258.600 258.600 257.500 255.000 245.000 

       

Onderhandse leningen van overige binnenlandse 
sectoren 

1 1 1 1 1 1 

       

Waarborgsommen  1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 

Totaal Vaste Passiva 1.803.169 1.814.088 1.871.950 1.878.520 1.847.631 1.806.562 

Vlottende Passiva       

Vlottende schuld 176.449 230.272 230.272 230.272 230.272 230.272 

Overige Kasgeldleningen  23.500 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

       

Bank- en girosaldo 20.241 20.241 20.241 20.241 20.241 20.241 

       

Vlottende schuld: Overig  132.709 150.031 150.031 150.031 150.031 150.031 

       

Overlopende passiva 174.700 174.700 174.700 174.700 174.700 174.700 

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek 
bestedingsdoel van de EU 

2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 

       

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek 
bestedingsdoel van het Rijk 

136.654 136.654 136.654 136.654 136.654 136.654 

       

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek 
bestedingsdoel van overige overheden 

2.949 2.949 2.949 2.949 2.949 2.949 

       

Overige vooruit ontvangen bedragen 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 

Verplichtingen 19.508 19.508 19.508 19.508 19.508 19.508 
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Totaal Vlottende Passiva 351.149 404.972 404.972 404.972 404.972 404.972 

Totaal Passiva 2.154.318 2.219.060 2.276.922 2.283.492 2.252.603 2.211.534 

 

Toelichting activa 
Vaste activa 

 

Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa zijn te onderscheiden in:  

• Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

• Kosten onderzoek en ontwikkeling/plankostenkredieten 

• Bijdragen aan activa in eigendom van derden  

 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- (bijdragen aan activa in eigendom van 

derden) dan wel de directe kosten en rente (plankostenkredieten).  

Op de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn is 

dezelfde als die wordt gehanteerd voor soortgelijke eigen materiële activa en is maximaal de afschrijvingsduur 

die bij de derde voor de desbetreffende activa wordt gehanteerd. Op kosten onderzoek en ontwikkeling/ 

plankostenkredieten van voorgenomen grondexploitaties wordt niet afgeschreven. Op het moment dat de raad 

(na maximaal vijf jaar) tot een grondexploitatie besluit worden de plankosten ingebracht in de desbetreffende 

grondexploitatie. Als er geen grondexploitatie komt wordt het actief afgeboekt ten laste van het resultaat. 

 

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa zijn naar de volgende categorieën in te delen: 

• Activa met een economisch nut; 

• Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden 

geheven (heffings-gerelateerd economisch nut); 

• Activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 

 

Op grond van artikel 14 van de financiële verordening worden investeringen met een individuele 

aanschafwaarde beneden de 10.000 euro niet geactiveerd. Met uitzondering van investeringen waarvoor een 

investeringskrediet is verstrekt.  

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de 

bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en 

de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan 

het actief en verminderd met afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Deze duurzame 

waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van een boekjaar in aanmerking genomen. 

In erfpacht uitgegeven gronden. 

De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs van de erfpacht. De jaarlijks 

ontvangen afkoopsommen bij voortdurende erfpacht worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

afkoopsommen. Aan zowel de bestemmingsreserve afkoopsommen als aan de erfpachtgronden waarvoor 

afkoopsommen zijn ontvangen wordt geen rente toegerekend, aan erfpachtgronden waarvoor jaarlijkse een 

canon wordt ontvangen wordt wel rente toegerekend. 
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Overige activa met economisch nut en maatschappelijk nut. 

Op de overige activa met een economisch nut of maatschappelijk nut wordt afgeschreven. Behoudens enkele 

uitzonderingen wordt lineair afgeschreven. De afschrijvingsduur is bepaald op de verwachte economische 

levensduur en is per soort activa in de Financiële Verordening vastgelegd. 

Uitgezonderd van lineaire afschrijving zijn: 

• Investeringen in riolering en publieke parkeervoorzieningen (gesloten financieringsstructuur) 

• Investeringen met een specifieke (rijks)regelgeving 

• Investeringen in maatschappelijk vastgoed waarvoor voor het betreffende object is vastgesteld dat er 

sprake moet zijn van minimaal kostprijs dekkende verhuur. 

Deze investeringen worden annuïtair afgeschreven. 

Overige grondslagen ten aanzien van de afschrijving: 

• In alle gevallen gaat de afschrijving in vanaf de eerste dag van het boekjaar volgend op het jaar van 

ingebruikname. 

• Op alle vastgoedobjecten is restwaarde van toepassing. De hoogte van de restwaarde wordt ingesteld 

afhankelijk van de functie van het gebouw en dan alleen bij verwachte instandhouding van het gebouw 

na afloop van de gebruiksduur. Daarnaast is rekening gehouden met de te maken kosten voor 

verwijdering of vernietiging van (delen van) het gebouw. Voor strategisch vastgoed en parkeergarages is 

de restwaarde op 0 gesteld.  

• Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. 

Activa met heffing gerelateerd economisch nut 

Dit betreft investeringen in riolering, inzameling van huishoudelijk afval en investeringen voor activiteiten 

waarop begraafrechten kunnen worden geheven. 

Op activa met heffing gerelateerd economisch nut wordt lineair afgeschreven met uitzondering van de 

investeringen in (aanleg) riolering; deze worden conform de Financiële Verordening annuïtair afgeschreven. 

 

Financiële vaste activa 

De waardering van de financiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. nominale waarde, 

verminderd met - voor wat de geldleningen betreft - de aflossingen op de geldleningen. Indien de marktwaarde 

van een financieel vast actief duurzaam lager is dan de aanschafwaarde vindt afwaardering tot de lagere 

marktwaarde plaats. Bij (dreigende) oninbaarheid van leningen wordt een voorziening gevormd die in 

mindering wordt gebracht op de boekwaarde van de lening. Op deelnemingen en effecten wordt niet 

afgeschreven. De werkelijke waarde kan afwijken van de nominale waarde. 

 

Vlottende activa 
 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs 

bestaat uit de inkoopprijs en de bijkomende kosten. Indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de 

verkrijging- of vervaardigingsprijs worden de voorraden gewaardeerd tegen de marktwaarde. De 

waardevermindering wordt gerealiseerd door de vorming van een verliesvoorziening voor de grondexploitaties 

tegen contante waarde of voorziening voor incourantheid die in mindering wordt gebracht op de boekwaarde 

van de voorraad. 

 

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 

vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks 



377 
 

aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp 

maken). Rente op grondexploitaties wordt geactiveerd en is daarmee ook onderdeel van de 

vervaardigingsprijs. Voor tussentijdse winstneming wordt de Percentage of Completion methode toegepast. 

Deze methode houdt in dat naar rato van de gerealiseerde opbrengsten en kosten de winst wordt berekend. 

 

 

Vorderingen <1 jaar  

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een 

voorziening gevormd die in mindering wordt gebracht op de balanspost debiteuren. Op basis van de 

ouderdomsanalyse wordt een percentage van de hoofdsom als voorziening getroffen. 

 

Liquide middelen en overlopende activa 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Toelichting passiva 

Vaste passiva 
 

Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en bestemmingsreserves. Reserves worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Voorzieningen 

Volgens het BBV mag er een voorziening worden gevormd in deze vier gevallen: 

• Er zijn verplichtingen en verliezen waarvan de hoogte op de balansdatum niet zeker is, maar die 

wel redelijk ingeschat kunnen worden; 

• Er zijn op de balansdatum risico’s die kunnen leiden tot verplichtingen of verliezen, waarvan de 

hoogte al redelijk in te schatten is; 

• Er zullen kosten worden gemaakt in een volgend begrotingsjaar. Hiervoor mag een voorziening 

worden gevormd als het maken van die kosten zijn oorsprong mede in het huidige of in 

voorafgaande begrotingsjaren vindt en de voorziening is bedoeld om de lasten gelijk te verdelen 

over een aantal begrotingsjaren; 

• Er worden bijdragen verstrekt aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing 

wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale of contante waarde. De uitzondering hierop is 

de voorziening voor pensioen van wethouders. Deze wordt gewaardeerd tegen actuariële waarde. 

 

Vaste schulden > 1 jaar 

Onder vaste schulden worden verstaan de schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer. De 

vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen. 

 

 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Emu saldo 
    T-1 T T+1 

    2022 2023 2024 

  

Omschrijving 

Volgens realisatie 

tot en met sept. 

2022, aangevuld 

met raming 

resterende periode 

Volgens 

begroting 2023 

Volgens 

meerjarenraming 

in begroting 2023 

  (Bedragen x 1.000 euro)       

1. 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 

reserves (zie BBV, artikel 17c) 
-545 9.022 24.330 

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 68.119 46.179 30.987 

3. Mutatie voorzieningen -4.980 -4.082 1.715 

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 3.374 33.704 -3.052 

5. 
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte 

boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 
0 0 0 

 
Berekend  EMU-saldo  

-77.018 -74.943 -1.890 

 

 

Toelichting  

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo hebben van 

maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de 

Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier 

dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. In de EMU-systematiek gaat 

het namelijk om kasstromen, dat wil zeggen inkomsten en uitgaven. Zo tellen investeringen bijvoorbeeld niet 

mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. 

Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan 

een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.  

 

Het begrotingssaldo in baten-/lastentermen bedraagt in 2023 0 euro, maar exclusief de mutaties in de 

reserves is dit 9,0 miljoen euro positief. Daarnaast nemen onze (im)materiële vaste activa met 46,2 miljoen 

euro toe en investeren we per saldo 33,7 miljoen euro in onze grondexploitaties. Tot slot zijn er uitgaven van 

4,1 miljoen euro die we rechtstreeks ten laste brengen van de voorzieningen. Daarmee komt het EMU-saldo 

van de gemeente Groningen voor 2023 uit op 74,9 miljoen euro negatief.  
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Incidentele baten en lasten 
Deelprogramma 

(bedragen x € 1.000) 
Incidentele baten 

Bedrag 

2023 

Bedrag 

2024 

Bedrag 

2025 

Bedrag 

2026 
Toelichting 

03.1 Werk en inkomen Onttrekking reserve ESF 1.217 434     In 2023 en 2024 worden bedragen uit de 

reserve onttrokken ten behoeve van inzet 

personeel, bedrijfsvoering en de basisbaan. 

03.1 Werk en inkomen Onttrekking reserve 

Werk- en 

ontwikkelprogramma 

2.208 2.208 2.208   In 2023, 2024 en 2025 wordt jaarlijks 2,2 

miljoen euro uit de reserve onttrokken. Dit 

is het budget voor het werk- en 

ontwikkelprogramma in deze jaren. 

03.1 Werk en inkomen Onttrekking reserve Werk 

in Zicht 

802 425 25   In 2023, 2024 en 2025 worden jaarlijks 

bedragen uit de reserve ten behoeve van 

inzet voor Werk in Zicht in deze jaren. 

03.2 Onderwijs Nationaal Programma 

Onderwijs 

1.276       Met het Nationaal Programma Onderwijs is 

door het Rijk 4,1 miljoen euro beschikbaar 

gesteld om de achterstanden, als gevolg van 

corona, in het onderwijs te verkleinen. Deze 

middelen kunnen in de periode van medio 

2021 tot medio 2023 worden ingezet. 1,3 

miljoen euro is het bedrag wat nog resteert 

voor 2023. 

03.2 Onderwijs Egalisatiereserve 

Instellingen i.v.m. 

concernaccres: 

onttrekking t.b.v. VVE-

Kansenbeleid 

232 284 366 458 Betreft de onttrekking uit de 

egalisatiereserve die is ontstaan door het 

niet volledig toevoegen van de van het 

concern ontvangen indexatie in het 

betreffende jaar aan het subsidiebudget. 

Het verschil tussen de aan het 

subsidiebudget toegevoegde 

indexatiepercentage en de gemeentelijke 

compensatie wordt jaarlijks verrekend met 

deze reserve. 

03.3 Welzijn, gezondheid 

en zorg 

Egalisatiereserve 

Instellingen i.v.m. 

concernaccres: 

onttrekking t.b.v. (Wmo 

in)Vitale wijken 

4.332 5.041 6.484 8.063 

03.4 Sport en bewegen Egalisatiereserve 

Instellingen i.v.m. 

concernaccres: 

onttrekking t.b.v. 

Sportstimulering 

160 187 236 291 

03.5 Cultuur Egalisatiereserve 

Instellingen i.v.m. 

concernaccres: 

onttrekking t.b.v. 

Podiumkunsten 

Cult.Voorz. 

2.639 3.091 3.980 4.951 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Ontrekking reserve claim 

werkzaamheden zuidelijke 

ringweg 

103 103     In de algemene bestemmingsreserve is een 

bedrag gereserveerd voor de extra kosten 

voor kabels en leidingen als gevolg van de 

verlegging riolering in verband met Aanpak 

Ring Zuid. Voor de jaren 2023 en 2024 

worden deze kosten van 103 duizend euro 

per jaar gedekt uit deze reserve. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Saldo financieel 

perspectief via Algemene 

Reserve (BGR21) 

1.946       Het uitgangspunt bij het opstellen van de 

begroting is het financiële meerjarenbeeld. 

Bij het saldo van het meerjarenbeeld 

houden we vervolgens rekening met de 

genoemde financiële knelpunten en 

dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit 

in een tekort van 1,9 miljoen euro en voor 

2024 verwachten we een overschot van 5,1 

miljoen euro. De tekorten en overschotten 

verrekenen we met de Algemene Reserve. 
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04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Saldo financieel 

perspectief via Algemene 

Reserve (BGR22) 

2.883 2.320     Het uitgangspunt bij het opstellen van de 

begroting is het financiële meerjarenbeeld. 

Bij het saldo van het meerjarenbeeld 

houden we vervolgens rekening met de 

genoemde financiële knelpunten en 

dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit 

in een tekort van 2,9 miljoen euro, over 

2024 is er een tekort van 2,3 miljoen euro 

en voor 2025 verwachten we een overschot 

van 6,8 miljoen euro. De tekorten en 

overschotten verrekenen we met de 

Algemene Reserve. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Saldo financieel 

perspectief via Algemene 

Reserve (BGR23) 

5.308 12.447 6.071 16.177 Het uitgangspunt bij het opstellen van de 

begroting is het financiële meerjarenbeeld. 

Bij het saldo van het meerjarenbeeld 

houden we vervolgens rekening met de 

genoemde financiële knelpunten en 

dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit 

in een tekort van 1,3 miljoen euro, voor 

2024 is er een overschot van 4,5 miljoen 

euro, voor 2025 is een overschot van 21,5 

miljoen euro en voor 2026 verwachten we 

een tekort van 15,4 miljoen euro. De 

tekorten en overschotten verrekenen we 

met de Algemene Reserve (bedragen zijn 

het saldo van baten en lasten per jaarschijf). 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling. en 

wijkvernieuwing 

Strategische 

eigendommen en 

verwervingen 

2.500 2.500 2.500 2.500 Bij de dekkingsmogelijkheden houden we 

rekening met een ruil van incidentele met 

structurele middelen. We spelen incidentele 

middelen vrij die zijn bestemd voor 

investeringen door de kapitaallasten 

structureel te dekken in de begroting. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Subsidies 1.000       Voor innovatieve doelen en ambities is op 

veel thema’s EU geld beschikbaar. Op dit 

moment hebben we onze inzet op het 

daadwerkelijk schrijven van Europese 

projecten ad hoc geregeld via de capaciteit 

van verschillende programma’s. Daarnaast 

heeft de gemeente Groningen een 

woondeal met de rijksoverheid gesloten. Zo 

komen Groningse projecten in aanmerking 

voor een bijdrage uit een speciaal fonds. 

Door middel van deze maatregel willen we 

een team vormen om gestructureerd 

subsidies binnen te halen en te 

verantwoorden. Het gaat om 1,0 miljoen 

euro voor de jaren 2021 t/m 2023. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Onttrekking ABR 4.363       Besteedbaar rekeningresultaat 2021 wordt 

ingezet in begroting 2023 

04.4 Overhead en 

ondersteuning 

organisatie 

Opbrengst verkoop pand 

Peizerweg 

1.863       De verkoopopbrengst van het pand aan de 

Peizerweg wordt aan de reserve 

kapitaallasten toegevoegd ter dekking van 

de kapitaallasten nieuwbouw 

Bornholmstraat. 

Divers Overige incidentele 

onttrekkingen 

127 31 21 10 Betreft: reserve onttrekkingen Co 

financieringinvestering fonds & onttrekking 

ABR voor dekking knelpunten 

  Totaal incidentele baten 32.959 29.071 21.891 32.450 
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Deelprogramma 

(bedragen x € 1.000) 
Incidentele lasten 

Bedrag 

2022 

Bedrag 

2023 

Bedrag 

2024 

Bedrag 

2025 
Toelichting 

01.2 Mobiliteit Stationsgebied SIF, 

verlaging fasering 

-1.000       We stellen voor de algemene bezuiniging op 

de structurele middelen van het SIF voor het 

grootste deel in te vullen door het 

schrappen van de parkeergarage in 

stationsgebied Zuid. Voor de taakstelling 

van 1 miljoen euro in 2023 doen we een 

voorstel in de begroting 2023.  

01.3 Wonen Toevoeging reserve 

Eemskanaalzone 

600 600 600 126 Er wordt in 2023 t/m 2024 600 duizend euro 

en in 2025 126 duizend euro in de reserve 

gestort conform raadsvoorstel Stadshavens, 

ter vorming van een buffer voor het 

aandelenkapitaal. 

01.3 Wonen Energietransitie 4.000 4.000     Energietransitie is wereldwijd de meest 

urgente opgave. Het klimaatakkoord ziet 

daarbij een rol voor de gemeente om regie 

te voeren over de transitie van de 

gebouwde omgeving en de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie. We gaan ervan uit 

dat we de komende jaren een groot deel 

van de benodigde middelen voor de 

energietransitie van het Rijk ontvangen. 

Hierover is echter nog geen zekerheid. 

Omdat we de eerstkomende jaren geen 

vertraging willen oplopen, stellen we 4 

miljoen euro voor 2023 en 2024 incidenteel 

beschikbaar.  

01.3 Wonen Implementatie 

omgevingswet 

842       We verwachten dat de Omgevingswet op 1 

januari 2023 in werking zal treden. De 

eerste helft van 2023 staat in het teken 

staan van nazorg, monitoring, bijsturing en 

doorontwikkeling van het werken met en de 

Omgevingswet. In de tweede helft van 2023 

zullen de taken voor de doorontwikkeling 

van o.a. werkwijzen, werkprocessen worden 

overgedragen aan de lijnorganisatie, en zal 

de projectorganisatie Omgevingswet 

afgebouwd worden m.u.v. de opbouw van 

het omgevingsplan. Dit vergt wat meer 

inspanningen en capaciteit vanuit het 

project Omgevingswet. Het streven is om in 

2023 een (extern) onderzoek naar de 

structurele financiële effecten van de 

invoering van de Omgevingswet te (laten) 

doen. We stellen 842 duizend euro in 2023 

incidenteel beschikbaar. 

02.2 Veiligheid Veiligheidsregio 

Groningen – 

pensioenvoorziening 

1.149 677     De Veiligheidsregio Groningen heeft in de 

jaarrekening 2019 een voorziening op 

moeten nemen in verband met FLO-

overgangsrecht. Dit heeft geleid tot een 

negatief eigen vermogen. Op basis van de 

wet- en regelgeving dient dit eigen 

vermogen te worden weggewerkt. Er is 

incidenteel 1,1 miljoen euro beschikbaar in 

2023 en 677 duizend euro in 2024. 

03.1 Werk en inkomen Werkpremie 700       Omdat wij parttime werk als een belangrijke 

eerste stap richting financiële 

onafhankelijkheid beschouwen, willen we 

dit extra stimuleren. Hiermee dragen we 

ook bij aan het oplossen van de krapte op 

de arbeidsmarkt. Het kabinet is van plan de 
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ruimte om bij te verdienen in de bijstand te 

vergroten, maar we weten niet hoe dit eruit 

zal zien. We gaan ervan uit dat vanaf 2024 

rijksbeleid ontwikkeld zal zijn met passende 

financiering. Om in 2023 alvast een start te 

kunnen maken stellen we 700 duizend euro 

in 2023 incidenteel beschikbaar. 

03.2 Onderwijs Nationaal Programma 

Onderwijs 

1.276       Met het Nationaal Programma Onderwijs is 

door het Rijk incidenteel 4,1 miljoen euro 

beschikbaar gesteld om de achterstanden, 

als gevolg van corona, in het onderwijs te 

verkleinen. Deze middelen kunnen in de 

periode van medio 2021 tot medio 2023 

worden ingezet. 1,3 miljoen euro is het 

bedrag wat nog resteert voor 2023. 

03.2 Onderwijs Egalisatiereserve 

Instellingen i.v.m. 

concernaccres: storting 

t.b.v. VVE-Kansenbeleid 

248 340 433 523 Betreft de toevoegingen uit de 

egalisatiereserve die is ontstaan door het 

niet volledig toevoegen van de van het 

concern ontvangen indexatie in het 

betreffende jaar aan het subsidiebudget. 

Het verschil tussen de aan het 

subsidiebudget toegevoegde 

indexatiepercentage en de gemeentelijke 

compensatie wordt jaarlijks verrekend met 

deze reserve. 

03.2 Onderwijs Toevoeging reserve 

Onderwijshuisvesting: 

nieuwbouw VMBO 

    2.145   Om deze reserve op peil te houden wordt 

de verwachte verkoopopbrengst van het 

voormalige schoogebouw aan de 

Travertijnstraat van 2,1 miljoen euro in 2025 

aan deze reserve toegevoegd. 

03.2 Onderwijs Toevoeging reserve 

Onderwijshuisvesting 

2.884 2.559 1.366 4.328 Toevoegingen aan deze reserve zijn bedoeld 

voor het opvangen van risico's en het 

mogelijk maken van toekomstige 

investeringen. De hoogte wordt jaarlijks 

opnieuw vastgesteld. 

03.3 Welzijn, gezondheid 

en zorg 

Voorinvesteringen Samen 1.250 500     In 2022 tot en met 2024 zijn 

voorinvesteringen noodzakelijk om SAMEN. 

mogelijk te maken en uitvoering te geven 

aan de motie van de gemeenteraad. De 

voorinvesteringen moeten ervoor zorgen 

dat WIJ Groningen voor wat betreft de 

bedrijfsvoering en de omvang en de 

kwaliteit van het personeel op tijd klaar is 

om met SAMEN. te starten. Onze 

inschatting is dat de totale 

voorinvesteringen voor de periode 2022-

2024 circa 4,6 miljoen euro bedragen. Voor 

2023 stellen we hiervoor 1,25 miljoen euro 

en voor 2024 500 duizend 

euro  beschikbaar. 

03.3 Welzijn, gezondheid 

en zorg 

Egalisatiereserve 

Instellingen i.v.m. 

concernaccres: storting 

t.b.v. (Wmo in) Vitale 

wijken 

4.458 6.037 7.635 9.166 Betreft de toevoegingen uit de 

egalisatiereserve die is ontstaan door het 

niet volledig toevoegen van de van het 

concern ontvangen indexatie in het 

betreffende jaar aan het subsidiebudget. 

Het verschil tussen de aan het 

subsidiebudget toegevoegde 

indexatiepercentage en de gemeentelijke 

compensatie wordt jaarlijks verrekend met 

deze reserve. 
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03.4 Sport en bewegen Egalisatiereserve 

Instellingen ivm 

concernaccres: storting 

t.b.v. Sportstimulering 

170 225 281 335 Betreft de toevoegingen uit de 

egalisatiereserve die is ontstaan door het 

niet volledig toevoegen van de van het 

concern ontvangen indexatie in het 

betreffende jaar aan het subsidiebudget. 

Het verschil tussen de aan het 

subsidiebudget toegevoegde 

indexatiepercentage en de gemeentelijke 

compensatie wordt jaarlijks verrekend met 

deze reserve. 

03.5 Cultuur Egalisatiereserve 

Instellingen ivm 

concernaccres: storting 

t.b.v. Podiumkunsten 

Cult.Voorz. 

2.708 3.679 4.661 5.605 Betreft de toevoegingen uit de 

egalisatiereserve die is ontstaan door het 

niet volledig toevoegen van de van het 

concern ontvangen indexatie in het 

betreffende jaar aan het subsidiebudget. 

Het verschil tussen de aan het 

subsidiebudget toegevoegde 

indexatiepercentage en de gemeentelijke 

compensatie wordt jaarlijks verrekend met 

deze reserve. 

03.5 Cultuur Toevoeging reserve 

kapitaallasten: t.b.v. 

Kunstwerf 

608 608 608   Er wordt in 2023 t/m 2025 608 duizend euro 

in de reserve gestort voor de herhuisvesting 

van Vrijdag. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Overige toevoegingen AR 783 781 782 780 Betreft diverse kleinere onttrekkingen. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Transitie outsourcing ICT 2.478 2.626     De procedure voor het outsourcen van onze 

ICT heeft op 5 juli 2018 geleid tot de selectie 

voor het definitief gunnen van de opdracht. 

Uitkomst is dat de businesscase over de 

totale looptijd van het contract wordt 

gerealiseerd voor wat betreft de 

uitbesteding van de generieke ICT. Hier was 

voorfinanciering voor nodig om met name 

incidentele transitiekosten in 2019 en 2020 

van respectievelijk 9,8 miljoen euro en 260 

duizend euro. In de jaren 2021 tot en met 

2024 wordt deze voorfinanciering weer 

ingelost door de structurele besparing op de 

ICT. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Aanvulling 

weerstandsvermogen 

8.923 1.848 1.848 1.848 Om het weerstandsvermogen te versterken 

wordt de AR, als onderdeel van het 

weerstandsvermogen, de komende 

jaren  aangevuld. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Saldo financieel 

perspectief via Algemene 

Reserve (BGR21) 

  5.133     Het uitgangspunt bij het opstellen van de 

begroting is het financiële meerjarenbeeld. 

Bij het saldo van het meerjarenbeeld 

houden we vervolgens rekening met de 

genoemde financiële knelpunten en 

dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit 

in een tekort van 1,9 miljoen euro en voor 

2024 verwachten we een overschot van 5,1 

miljoen euro. De tekorten en overschotten 

verrekenen we met de Algemene Reserve. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Saldo financieel 

perspectief via Algemene 

Reserve (BGR22) 

    6.789   Het uitgangspunt bij het opstellen van de 

begroting is het financiële meerjarenbeeld. 

Bij het saldo van het meerjarenbeeld 

houden we vervolgens rekening met de 

genoemde financiële knelpunten en 

dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit 

in een tekort van 2,9 miljoen euro, over 
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2024 is er een tekort van 2,3 miljoen euro 

en voor 2025 verwachten we een overschot 

van 6,8 miljoen euro. De tekorten en 

overschotten verrekenen we met de 

Algemene Reserve. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Saldo financieel 

perspectief via Algemene 

Reserve (BGR23) 

4.034 16.900 27.568 824 Het uitgangspunt bij het opstellen van de 

begroting is het financiële meerjarenbeeld. 

Bij het saldo van het meerjarenbeeld 

houden we vervolgens rekening met de 

genoemde financiële knelpunten en 

dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit 

in een tekort van 1,3 miljoen euro, voor 

2024 is er een overschot van 4,5 miljoen 

euro, voor 2025 is een overschot van 21,5 

miljoen euro en voor 2026 verwachten we 

een tekort van 15,4 miljoen euro. De 

tekorten en overschotten verrekenen we 

met de Algemene Reserve (bedragen zijn 

het saldo van baten en lasten per jaarschijf). 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkelinge en 

wijkvernieuwing 

Toevoeging ABR 791 752 752 755 Dit betreft diverse maatregelen in het kader 

van de versterking dienstverlening op basis 

van de decembercirculaire 2021. 

04.2 College, raad, 

wijkontwikkeling en 

wijkvernieuwing 

Rekeningresultaat 2022 -5.000       We verwachten een positief 

rekeningresultaat 2022. Hiervan zetten we 5 

miljoen euro in ter dekking van de begroting 

2023. 

04.4 Overhead en 

ondersteuning 

organisatie 

Outsourcing ICT: Kosten 

nieuwe aanbesteding 

outsourcing 

  1.000 500   Overwogen wordt om vanaf 2022 extern 

belegde IT-taken die nu een adequate 

innovatie, ontwikkeling en 

informatieveiligheid bemoeilijken weer van 

de leverancier over te nemen. De 

ontwikkelingen in de markt, bijgestelde de 

opgedane ervaringen en daarbij gevraagde 

externe oordelen kunnen dan leiden tot een 

herijkte strategie ten aanzien van de 

outsourcing voor de korte en langere 

termijn. De opgave heeft betrekking op 

hogere kosten door het overnemen van IT-

taken van de leverancier  en hogere kosten 

bij de reguliere dienstverlening na de 

aanbesteding. We stellen hiervoor 2 miljoen 

euro vanaf 2024 en 1 miljoen euro 

incidenteel in 2024 en 500 duizend euro 

incidenteel in 2025 beschikbaar.  

04.4 Overhead en 

ondersteuning 

organisatie 

Toevoeging reserve 

kapitaallasten: t.b.v. 

Nieuwbouw Iederz 

1.863       Om toekomstige kapitaallasten te kunnen 

dekken wordt in 2023 de verwachte 

verkoopopbrengst van het pand aan de 

Peizerweg aan deze reserve toegevoegd ten 

behoeve van de nieuwbouw voor Iederz. 

Divers Overige incidentele 

toevoegingen 

460 110 -111   Betreft: reserve toevoegingen SIF en 

kapitaallasten 

  Totaal incidentele lasten 34.225 48.375 55.857 24.290 
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Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
 

Wij hebben jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zoals wachtgelden, 

pensioenen van huidig en voormalig personeel (zoals oud-wethouders en burgemeesters). Deze 

kosten moeten wij jaarlijks meenemen bij het opstellen van de begroting. Als we onverwachte 

uitgaven verwachten, dan maken we hier een voorziening voor. 

 

WW-conforme uitkeringen en bovenwettelijke WW-uitkeringen (vervangen wachtgeld) 

Sinds 1 januari 2001 kunnen ambtenaren aanspraak maken op een bovenwettelijke WW-conforme 

uitkering voor de duur van de werkloosheid. Sinds 1 juli 2008 zijn de uitkeringen qua duur en 

hoogte versoberd, dit geldt dus bij ontslagen van na die periode. Wij verwachten in 2023 geen tot 

een geringe stijging van deze kosten. Deze kosten nemen we mee in de post voormalig personeel 

gemeente Groningen. 

De CAO gemeenten correctie derde ziektejaar bovenwettelijke uitkering is gerealiseerd. De premies 

hiervoor vinden plaats door middel van een inhouding op het salaris van de medewerkers. 

 

Wachtgelden en pensioenen wethouders 

De jaarlijks soms aanzienlijke fluctuatie in verplichtingen door mogelijke (tussentijdse) wethouders-

wisselingen is een belangrijke wegingsfactor voor pensioenen en wachtgelden wethouders. Het 

betreft verder wisselingen binnen een relatief kleine groep; de jaarlijkse schommelingen in de 

verplichtingen in verband met pensioenen en wachtgelden van wethouders kunnen aanzienlijk zijn.  

Vanaf 2022 is de verzekering bij Loyalis/Asr voor wethouders na 2007 beëindigd. Het opgebouwde 

kapitaal blijft gereserveerd bij Loyalis/Asr. Voor de jaarlijkse premies Appa-uitkering en Appa-

pensioen voor de wethouders is een voorziening in de gemeentelijke begroting opgenomen. 

 

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

De gemeente Groningen is per 1 januari 2008 eigenrisicodrager geworden in het kader van de 

regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Hiertoe is besloten omdat de 

instroom van medewerkers in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in de 

gemeente Groningen laag is. De uitvoering van de WGA is vervolgens in 2008 door de gemeente zelf 

ter hand genomen. Door het eigen risico-dragerschap mag de gemeente, indien er hoge instroom in 

de WGA plaats vindt, de helft van de WGA-lasten verhalen op de werknemers. In 2015 is besloten 

dat er tot 2020 geen verhaal in het kader van de WGA op de werknemers plaatsvindt omdat de 

lasten van de bijdrage zeer gering zijn. er is voor 2023 nog geen andere afweging gemaakt. 

 

Verlofstuwmeer 

Verlofstuwmeren ontstaan door niet opgenomen verlofuren van ambtenaren jaar in jaar uit mee te 

nemen naar het volgende jaar. De financiële gevolgen van het toekennen en opnemen van verlof 

moeten gerekend worden tot de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.  

Aan het eind van 2023 vervalt het wettelijk verlof van 2022. Vanwege de omvang van de gemeente 

Groningen mogen zulke verplichtingen beschouwd worden als van een jaarlijks vergelijkbaar 

volume. Hierdoor hoeven wij hier geen voorziening in te stellen.  We hebben in 2022 een actie 

ondernomen om de verlofstuwmeren terug te dringen. De resultaten hiervan moeten in 2023 

leiden tot kleinere verlofstuwmeren. 
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Begroting op taakveld 
Begroting op taakveld 
(bedragen x 1.000 euro) 

2023 2024 2025 2026 

01 Bestuur 7.977 8.036 8.247 8.450 

Lasten 7.977 8.036 8.247 8.450 

010 Mutaties reserves 9.023 24.330 48.000 -417 

Lasten 38.774 54.363 70.822 33.055 

Baten 29.751 30.033 22.822 33.472 

02 Burgerzaken 7.064 6.110 6.046 5.946 

Lasten 10.162 9.813 9.819 9.868 

Baten 3.098 3.703 3.773 3.922 

03 Beheer overige gebouwen en gro 780 -1.239 727 473 

Lasten 3.457 -276 1.599 1.614 

Baten 2.677 963 872 1.141 

04 Overhead 119.486 129.939 133.839 136.440 

Lasten 127.896 138.383 142.302 144.917 

Baten 8.410 8.444 8.463 8.477 

05 Treasury -2.966 -1.862 -2.690 -2.012 

Lasten 5.990 5.158 3.845 3.388 

Baten 8.957 7.020 6.535 5.400 

061 OZB woningen -51.753 -54.292 -56.772 -59.151 

Lasten 1.760 1.742 1.817 1.923 

Baten 53.514 56.034 58.589 61.074 

062 OZB- niet woningen -47.370 -49.622 -51.580 -53.441 

Lasten 4.713 4.642 4.853 5.095 

Baten 52.084 54.264 56.433 58.535 

063 Parkeerbelasting -10.029 -10.471 -10.679 -11.061 

Lasten 6.693 6.591 6.580 6.544 

Baten 16.722 17.062 17.259 17.605 

064 Belastingen Overig -627 -1.132 -1.131 -1.131 

Lasten 799 800 805 810 

Baten 1.426 1.931 1.936 1.941 

07 Algemene uitkering en overige -
668.831 

-
699.192 

-
731.992 

-
699.581 

Baten 668.831 699.192 731.992 699.581 

08 Overige baten en lasten 3.497 9.793 11.032 13.003 

Lasten 7.366 13.284 14.522 16.493 

Baten 3.869 3.490 3.490 3.490 

11 Crisisbeheersing en Brandweer 21.688 21.558 20.788 21.175 
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Lasten 21.705 21.575 20.805 21.192 

Baten 17 17 17 17 

12 Openbare orde en Veiligheid 6.178 5.387 5.210 5.219 

Lasten 7.215 6.453 6.276 6.285 

Baten 1.037 1.066 1.066 1.066 

21 Verkeer en vervoer 43.046 45.661 48.325 49.935 

Lasten 47.876 50.490 53.154 54.765 

Baten 4.830 4.830 4.830 4.830 

22 Parkeren 6.114 6.934 7.057 7.437 

Lasten 16.470 17.091 17.402 17.902 

Baten 10.356 10.157 10.344 10.465 

24 Economische Havens en waterweg 1.015 1.037 938 940 

Lasten 1.239 1.237 1.138 1.140 

Baten 224 200 200 200 

25 Openbaar vervoer -566 816 816 816 

Lasten -566 816 816 816 

31 Economische ontwikkeling 5.272 5.519 5.931 6.252 

Lasten 6.391 6.638 7.050 7.371 

Baten 1.119 1.119 1.119 1.119 

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.177 8.119 8.073 8.576 

Lasten 9.396 9.342 9.299 9.804 

Baten 1.219 1.222 1.225 1.228 

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege 1.996 1.993 1.990 1.989 

Lasten 2.883 2.881 2.878 2.876 

Baten 887 887 887 887 

34 Economische promotie -973 -1.009 -1.009 -1.009 

Lasten 1.874 1.874 1.874 1.874 

Baten 2.847 2.883 2.883 2.883 

42 Onderwijshuisvesting 15.804 17.436 17.577 17.961 

Lasten 18.498 20.152 20.600 21.028 

Baten 2.693 2.716 3.023 3.068 

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak 13.007 13.828 13.713 14.529 

Lasten 24.142 23.697 23.600 23.860 

Baten 11.135 9.869 9.888 9.331 

51 Sportbeleid en activering 1.600 1.620 1.630 1.641 

Lasten 1.605 1.625 1.635 1.646 

Baten 5 5 5 5 

52 Sportaccommodaties 17.918 17.391 18.751 19.461 
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Lasten 27.475 26.966 28.344 29.080 

Baten 9.557 9.575 9.593 9.619 

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro 20.240 20.708 21.122 21.899 

Lasten 32.689 33.144 33.459 34.279 

Baten 12.449 12.437 12.337 12.380 

54 Musea 19.685 20.173 20.821 21.512 

Lasten 20.837 21.339 21.972 22.674 

Baten 1.152 1.166 1.151 1.162 

55 Cultureel erfgoed 1.253 1.253 1.253 1.253 

Lasten 1.264 1.264 1.264 1.265 

Baten 11 11 11 12 

56 Media -12 -13 -14 -15 

Lasten 38 38 39 39 

Baten 50 51 53 54 

57 Openbaar groen en (openlucht) 28.652 30.182 32.354 33.586 

Lasten 33.498 35.022 37.194 38.426 

Baten 4.845 4.840 4.840 4.840 

61 Samenkracht en burgerparticipa 19.750 20.370 20.874 21.540 

Lasten 21.113 21.745 22.265 23.526 

Baten 1.364 1.375 1.391 1.987 

62 Wijkteams 37.920 38.659 40.089 41.598 

Lasten 37.927 38.659 40.089 41.598 

Baten 6 0 0 0 

63 Inkomensregelingen 40.820 41.477 41.506 42.661 

Lasten 192.313 197.167 199.940 201.095 

Baten 151.493 155.690 158.434 158.434 

64 Begeleide participatie 30.041 29.423 29.443 28.631 

Lasten 44.491 43.872 43.892 43.080 

Baten 14.449 14.449 14.449 14.449 

65 Arbeidsparticipatie 23.828 23.017 22.120 21.179 

Lasten 25.618 24.211 22.413 21.436 

Baten 1.790 1.195 293 258 

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.841 8.421 8.973 9.540 

Lasten 7.968 8.504 9.058 9.626 

Baten 127 83 84 85 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 51.495 53.777 53.700 55.020 

Lasten 53.940 56.229 57.665 59.020 

Baten 2.444 2.452 3.965 3.999 
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672 Maatwerkdienstverlening 18- 80.710 71.795 73.157 75.266 

Lasten 80.739 71.810 73.171 75.281 

Baten 29 15 15 15 

681 Geëscaleerde zorg 18+ 98.276 98.329 98.391 97.814 

Lasten 103.059 103.106 103.168 102.591 

Baten 4.783 4.777 4.777 4.777 

682 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 

Lasten 0 0 0 0 

71 Volksgezondheid 8.927 9.054 9.543 9.978 

Lasten 10.503 10.628 11.117 11.552 

Baten 1.577 1.574 1.574 1.574 

72 Riolering -2.748 -2.762 -2.814 -2.784 

Lasten 17.823 17.768 17.676 17.666 

Baten 20.570 20.530 20.490 20.450 

73 Afval -11.495 -11.483 -11.502 -11.496 

Lasten 38.521 38.164 38.145 38.151 

Baten 50.017 49.647 49.647 49.647 

74 Milieubeheer 3.855 3.907 3.942 3.823 

Lasten 3.920 3.972 4.007 3.888 

Baten 65 65 65 65 

75 Begraafplaatsen en crematoria 1.134 1.116 1.108 1.103 

Lasten 3.006 2.987 2.979 2.973 

Baten 1.871 1.871 1.871 1.870 

81 Ruimtelijke Ordening 23.365 25.232 26.100 27.944 

Lasten 26.926 28.793 29.661 31.503 

Baten 3.561 3.562 3.562 3.559 

82 Grondexploitatie (niet bedrijv 3.242 3.409 4.107 4.309 

Lasten 4.137 4.305 5.004 5.205 

Baten 895 896 896 897 

83 Wonen en bouwen 6.695 7.270 2.893 3.203 

Lasten 28.387 27.882 23.505 23.815 

Baten 21.692 20.612 20.612 20.612 

Totaal 0 0 0 0 

 
Baten en lasten totaal 2023 2024 2025 2026 

Lasten totaal 1.190.508 1.223.984 1.257.764 1.240.484 

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties) 1.151.735 1.169.621 1.186.942 1.207.429 

Baten totaal 1.190.508 1.223.984 1.257.764 1.240.484 

Baten totaal (exclusief reserve mutaties) 1.160.757 1.193.951 1.234.942 1.207.012 
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Begroting op deelprogramma 
 Rekening* Actuele 

Begroting 
Primitieve Begroting 

Begroting op deelprogramma  
(bedragen x 1.000 euro) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

01 Economie en Ruimte 35.301 42.433 54.154 58.830 57.990 60.369 

01.1 Economie en werkgelegenheid 23.338 26.080 30.262 32.941 34.088 35.276 

Lasten 30.659 34.158 37.099 39.755 40.901 42.089 

Baten 7.322 8.079 6.837 6.814 6.814 6.814 

01.2 Mobiliteit 7.180 7.013 9.490 11.986 13.425 14.052 

Lasten 30.971 35.134 36.928 39.566 41.391 42.485 

Baten 23.791 28.122 27.438 27.580 27.966 28.434 

01.3 Wonen 4.783 9.340 14.402 13.904 10.477 11.041 

Lasten 26.897 28.121 31.952 31.454 28.027 28.591 

Baten 22.114 18.780 17.550 17.550 17.550 17.550 

02 Leefomgeving en Veiligheid 66.131 66.125 74.773 77.207 79.207 81.738 

02.1 Kwaliteit leefomgeving 41.209 38.286 43.500 45.867 48.291 49.956 

Lasten 120.943 113.039 120.346 122.295 124.678 126.300 

Baten 79.735 74.754 76.846 76.428 76.388 76.344 

02.2 Veiligheid 24.922 27.839 31.273 31.339 30.917 31.782 

Lasten 28.655 31.161 35.035 35.130 34.708 35.573 

Baten 3.733 3.322 3.762 3.791 3.791 3.791 

03 Vitaal en Sociaal 453.612 461.263 486.670 486.825 495.204 507.220 

03.1 Werk en inkomen 91.428 99.033 95.630 96.208 96.194 97.823 

Lasten 280.461 287.862 268.512 271.530 272.525 271.885 

Baten 189.034 188.828 172.882 175.323 176.331 174.062 

03.2 Onderwijs 22.343 23.789 28.559 30.686 31.708 33.647 

Lasten 35.895 37.610 42.371 43.294 44.711 46.233 

Baten 13.552 13.821 13.811 12.607 13.003 12.586 

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg 281.620 277.504 297.414 293.641 297.994 304.001 

Lasten 302.317 289.217 311.105 307.976 315.296 322.920 

Baten 20.696 11.713 13.690 14.335 17.302 18.919 

03.4 Sport en bewegen 15.794 20.916 22.128 21.823 23.331 24.195 

Lasten 28.265 31.058 32.150 31.820 33.384 34.318 

Baten 12.470 10.142 10.022 9.997 10.053 10.123 

03.5 Cultuur 42.427 40.021 42.938 44.467 45.976 47.554 

Lasten 49.646 56.020 60.595 62.638 64.943 68.232 

Baten 7.219 15.999 17.657 18.171 18.967 20.677 

04 Dienstverlening en bestuur -35.209 19.899 37.601 57.875 81.159 32.710 
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04.1 Dienstverlening 10.913 11.235 11.271 10.631 11.090 11.610 

Lasten 14.793 14.881 14.379 14.344 14.873 15.542 

Baten 3.879 3.646 3.108 3.713 3.783 3.932 

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en 
wijkvernieuwing 

-46.123 8.664 26.330 47.243 70.069 21.100 

Lasten 35.587 34.105 53.926 73.616 87.643 48.780 

Baten 81.710 25.441 27.596 26.373 17.574 27.680 

04 Dienstverlening en bestuur -615.032 -589.720 -653.198 -680.737 -713.561 -682.037 

04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien -714.746 -701.301 -776.782 -811.289 -849.514 -820.891 

Algemene Inkomsten -714.746 -701.424 -776.961 -811.474 -849.706 -821.089 

Lasten 13.237 10.516 8.958 8.076 6.887 6.551 

Baten 727.983 711.940 785.919 819.550 856.593 827.640 

Post Onvoorzien 0 123 179 185 192 198 

Lasten 0 123 179 185 192 198 

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie 99.714 111.581 123.584 130.552 135.954 138.855 

Overhead 98.261 110.059 119.069 125.628 131.407 133.930 

Lasten 111.555 119.561 127.844 134.420 140.189 142.728 

Baten 13.294 9.502 8.775 8.793 8.782 8.798 

Ondersteuning organisatie 705 1.523 4.515 4.924 4.547 4.924 

Lasten 2.325 1.690 7.228 5.982 5.512 6.158 

Baten 1.620 168 2.713 1.058 966 1.233 

Werken derden 747 0 0 0 0 0 

Lasten 877 1.738 1.902 1.902 1.902 1.902 

Baten 130 1.738 1.902 1.902 1.902 1.902 

Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 

Lasten 0 0 0 0 0 0 

Baten 0 0 0 0 0 0 

Totaal -95.198 0 0 0 0 0 

 

*De rekening 2021 wordt hier weergegeven in de programma indeling die bij de begroting 2023 wordt 

gebruikt.  

Baten en lasten totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten totaal 1.113.084 1.125.994 1.190.508 1.223.984 1.257.764 1.240.484 

Lasten totaal (exclusief reservemutaties) 1.090.098 1.100.211 1.151.735 1.169.621 1.186.942 1.207.429 

Baten totaal 1.208.282 1.125.994 1.190.508 1.223.984 1.257.764 1.240.484 

Baten totaal (exclusief reservemutaties) 1.124.791 1.099.666 1.160.757 1.193.951 1.234.942 1.207.012 
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Kapitaallasten 
 

(bedragen x 1.000 euro) 
Afschrijvingen 

2023 
Toegerekende  

rente Kapitaallasten 

Immateriële vaste activa 

- Bijdragen aan activa van derden 27  5  32  

Materiële vaste activa 47.268  24.946  72.214  

Financiële vaste activa 

- Kapitaalverstrekkingen -  523  523  

- Uitgezette leningen -  8.097  8.097  

Totaal 47.295  33.571  80.866  
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Subsidies en inkomens overdrachten 
 

   

 
Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro) Begroting 2022 Begroting 2023 

01.1 Economie en werkgelegenheid 8.628 7.776 

01.2 Mobiliteit 1.571 1.603 

01.3 Wonen 2.741 726 

02.1 Kwaliteit leefomgeving 8.395 9.025 

02.2 Veiligheid 21.088 22.450 

03.1 Werk en inkomen 201.722 181.085 

03.2 Onderwijs 12.975 14.510 

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg 271.240 279.502 

03.4 Sport en bewegen 3.880 3.764 

03.5 Cultuur 32.714 32.205 

04.1 Dienstverlening 4.164 3.830 

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 7.748 3.540 

04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien 425 183 

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie 698 698 

Hulpkostenplaatsen 0 0 

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten 577.990 560.897 
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Staat B: Personeelskosten 
Totaal Primitieve begroting 

2023 Toegestane 

(begrote) formatie 

Actuele begroting 2022 

Toegestane (begrote) 

formatie 

Rekening 2021 

Gemiddelde personele 

bezetting 

  fte euro   fte euro   fte  euro   

Personeel in dienst:             

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst 3.025 248.684 3.015 226.386 2.763 215.372 

              

Waaronder bovenformatief personeel             

Aantal fte en kosten  5 333 9 589 17 1.427 

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel  3.025 248.684 3.015 226.386 2.763 215.372 

              

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)   150   195   198 

              

Bestuur 54 2.635 53 2.426 53 2.436 

WSW 768 24.376 910 29.301 844 30.932 

WWB   385   630   493 

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB 822 27.396 963 32.357 897 33.861 

              

Externe inhuur   15.126   13.717   37.747 

              

Voormalig personeel             

Wachtgelden    238   106   774 

FLO/FPU/Overig   447   447   465 

Overig   0       0 

Totaal voormalig personeel   685   553   1.240 

              

AF:             

Gedetacheerde uitleen   -3.654   -3.677   -6.019 

Verhaal salaris   -384   -384   -1.949 

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris   -4.038   -4.061   -7.968 

              

Overige personeelskosten             

Vorming en opleiding   3.405   4.648   3.701 

Werving en selectie   86   83   149 

Bedrijfsgezondheidszorg   594   575   543 

Personele vergoedingen en verstrekkingen    803   795   1.060 

Overig   635   1.887   338 

Totaal overige personeelskosten   5.523   7.988   5.791 
       

Totaal generaal fte's en personele lasten 3.847 293.526 3.978 277.135 3.660 286.241 
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Meerjarige exploitatieprojecten 

Omschrijving Project 
Tijdsplanning  

 Project 

Totaal Verwachte besteding Resterend  

 Beschikbare  t/m voor 2023 

 budget 2022  en verder 

Accommodatieontwikkeling 

Oosterparkwijk 
2016-2024 500 269 231 

Programma - transitie DIV 2019-2024 7.500 6.374 1.126 

Implementatie Omgevingswet 2016-2024 5.183 4.091 1.092 

Budget Knoop Groningen 2016-2024 14.900 5.500 9.400 

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort 2019-2028 1.770 1.270 500 

Lump sum aardbevingen 2018-2028 13.632 10.402 3.230 

Uitvoeringsprogramma bodem en 

ondergrond 
2016-2022 6.072 6.072 0 

Revitalisering Stadhuis 2018-2022 3.226 3.226 0 

Stadhuis, tijdelijke huisvesting 2018-2022 1.257 1.257 0 

Virtueel Groningen 2019-2023 3.740 3.740 0 

Outsourcing ICT 2016-2024 17.884 17.884 0 

Vernieuwing Applicaties Sociaal 

Domein 
2019-2024 2.229 2.229 0 

Programma transitie DIV 2019-2024 8.626 7.500 1.126 

Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden 2020-2032 1.449 510 939 

Uitvoeringsprogramma brandveilig 

gebruik gemeentelijke  gebouwen 
2021-2023 2.385 1.895 490 

Dorpsagenda's kleine Dorpen TB 2022-2022 850 850 0 

E suite 2021-2023 3.749 2.626 1.123 

Herstelagenda Groningen vooruit 

(DMO) 
2021-2022 100 58 42 

Herstelagenda Groningen vooruit (SO) 2021-2022 2.165 2.165   0 

Herstelagenda Groningen vooruit (EZ) 2021-2022 1.235 1.235 0 

Visie Martiniplaza 2021-2022 300 300 0 

Biodiversiviteit Stadspark 2021-2024 285 95 190 

Fonds Dijkpark 2018-2023 128 7 121 

Wet Open Overheid 2021-2027 1.490 669 821 

Experimant gesloten coffeeshop 2020-2024 890 162 782 
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Samenwerkingsverbanden 
Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente   

Omschrijving middelen 
Beschikbaar in 2023 

(bedrag x 1.000 euro) 

Akkoord van Groningen 1.050 

Maatschappelijke opvang 17.834 

Vrouwenopvang 7.853 

Actie centrum voor Veiligheid en Zorg 1759 

Beschermd Wonen 69.198 

Werk in Zicht  399 
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SIF-middelen 
 

SIF-herijking 

In de begroting 2022 is het SIF (*1) herijkt. Het SIF is in 2019 uitgebreid met een aantal stedelijke 

gebiedsopgaven en een beperkt aantal structurele middelen. De extra beleids- en intensiveringsmiddelen die 

zijn gerelateerd aan de meerjarenprogramma’s Groningen Geeft Energie, Leefkwaliteit, Ruimtelijke Economie/ 

Vestigingsklimaat, Verkeer & Vervoer en Wonen zijn ondergebracht in het SIF. Daarmee ontstaan 4 categorieën 

in het SIF: 

• De 7 gebiedsontwikkelingsprojecten; 

• Plankosten voor overige of nieuwe gebiedsontwikkelprojecten zoals Kardinge en het nieuwe 

muziekcentrum; 

• De extra intensivering- en beleidsmiddelen die gerelateerd zijn aan de vijf meerjarenprogramma’s en 

de wijkvernieuwing; 

• De reserve SIF. 

 

Bij de begroting 2023 worden de effecten van het coalitieakkoord 2023 verwerkt, in lijn met het eerder 

vastgestelde kader SIF. Deze aanvullende middelen worden dan ook toegevoegd aan dit kader. 

 

Wat betreft het weerstandsvermogen blijft gelden dat alle middelen in het SIF (voor zover niet verplicht) 

meetellen voor het weerstandsvermogen. De effecten van deze herijking zijn reeds meegenomen in de 

paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2022. In dat opzicht verandert er dus niets. 

 

(*1) In de Gemeentebegroting 2017 is besloten tot de vorming van een Stedelijk Investeringsfonds. Achtergrond 

daarvan was de noodzaak van forse investeringen om de groei van de stad mogelijk te maken, in combinatie 

met het feit dat er op dat moment niet of nauwelijks substantiële subsidiestromen voorhanden waren. Het SIF 

wordt jaarlijks gevoed danwel herijkt in de gemeentebegroting. 

 

SIF-financiën 2023-2026 

Titel (bedragen x 1 euro) I/S Deelprogramma 2022 2023 2024 2025 

Intensiveringsmiddelen RE S 1.1 1.545.000 1.545.000 1.545.000 1.545.000 

Intensiveringsmiddelen 

Mobiliteit 

S 1.2 3.630.000 4.030.000 4.730.000 4.730.000 

Uitvoeringsprogramma 

mobiliteitsvisie 

S 1.2 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 

Intensiveringsmiddelen Wonen S 1.3 1.808.000 1.808.000 1.808.000 1.808.000 

Intensiveringsmiddelen GGE S 1.3 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 

Intensiveringsmiddelen GGE I 1.3 4.000.000 4.000.000 0 0 

Intensiveringsmiddelen 

Leefkwaliteit 

S 2.1 827.000 827.000 827.000 827.000 

Wijkvernieuwing S 4.2 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 

Wijkvernieuwing I 4.2 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 

Groenplan SIF S 2.1 500.000 500.000 500.000 500.000 

Tijdelijke fietsmaatregelen S 2.1 730.000 730.000 730.000 730.000 

Tijdelijke fietsmaatregelen I 2.1 400.000 400.000 300.000 300.000 

Stallingen centrum S 1.2 0 100.000 400.000 400.000 

Stallingen centrum I 1.2 150.000 150.000 100.000 100.000 
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Binnenstadsprogramma S 1.2 1.520.000 1.700.000 1.880.000 2.060.000 

Ringsparen S 1.2 454.000 454.000 454.000 454.000 

SIF plankosten S 1.3 1.475.000 1.475.000 1.475.000 1.475.000 

Bovenwijkse infrastructuur S 1.1 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000 

Stadshavens S 1.3 1.529.000 1.729.000 1.929.000 2.003.000 

Suikerzijde S 1.1 2.460.000 2.920.000 3.380.000 3.840.000 

Oosterhamrikzone S 1.2 250.000 250.000 250.000 250.000 

Martiniplaza S 3.5 250.000 500.000 500.000 500.000 

Hortus/biotoop S 1.1 500.000 500.000 500.000 500.000 

Nieuwe Poort S 3.5 500.000 500.000 500.000 500.000 

Gebiedsontwikkeling Kardinge S 3.4 500.000 500.000 500.000 500.000 

Meer betaalbare woningen  S 1.3 300.000 600.000 900.000 1.200.000 

Stationsgebied investeringen S 1.2 156.000 156.000 156.000 156.000 

Landschap en ecologie S 2.1 100.000 100.000 100.000 100.000 

Landschapsvisie I 2.1 50.000 0 0 0 

Groen herwinnen/leidraad 

openbare ruimte 

S 2.1 250.000 250.000 250.000 250.000 

Groenparticipatie I 2.1 125.000 125.000 125.000 125.000 

GGE circulaire economie I 1.3 400.000 400.000 0 0 

Stadspark/Drafbaan S 1.1 150.000 150.000 150.000 150.000 

Stadspark/Drafbaan I 1.1 500.000 500.000 500.000 500.000 

Volkshuisvestingsfonds 

duurzaamheid 

S 1.3 500.000 500.000 500.000 500.000 

Taakstelling SIF S 1.2 -1.200.000 -200.000 -200.000 -200.000 

totaal SIF    35.089.000   38.679.000   36.519.000   38.283.000  

 

Toelichting tabel 

De volgende opgaven voor het SIF zijn toegenomen ten opzichte van 2022: 

a) Het programma Ruimtelijke Economie (RE) krijgt meer financiële ruimte voor planontwikkeling, 

broedplaatsen en investeringen. 

b) De intensiveringsmiddelen Mobiliteit worden aangevuld om ruimte te maken voor nieuwe projecten, 

omdat bestaande investeringen in verkeersoplossingen, bijvoorbeeld het stationsgebied, in de komende 

jaren zwaar op dit programma gaan drukken.  

c) Er worden nieuwe middelen beschikbaar gesteld om de ambities uit de mobiliteitsvisie te kunnen 

realiseren.  

d) Voor de energietransitie wordt in 2023 en 2024 4 miljoen euro (incidenteel) beschikbaar gesteld. In 

2025 volgt een nieuwe afweging op basis van de dan beschikbare middelen uit het klimaatfonds van het 

rijk. 

e) De wijkvernieuwing krijgt er de komende jaren 7 miljoen bij, aflopend naar 6 miljoen in 2026, waarvan 5 

miljoen euro structureel is. Hiermee kunnen meer wijken aangepakt worden dan de huidige 4. 

f) Er worden middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe fietsenstallingen aan de randen van het centrum. 

g) Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de (co)financiering van bovenwijkse infrastructuur 

oplopend naar 2 miljoen euro structureel. 

h) Voor beheer en onderhoud van de Hortus biotoop is 500 duizend euro structureel beschikbaar gesteld. 

i) De Martiniplaza staat aan de vooravond van een renovatie/herontwikkeling. Voor de planontwikkeling 

is 250 duizend euro in 2023, en in latere jaren 500 duizend euro beschikbaar gesteld. 
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j) Voor de uitvoeringsagenda Groningen Circulair is 400 duizend euro beschikbaar gesteld. 

k) Voor de verdere invulling van de toekomst van Stadspark/drafbaan zijn 150 duizend euro structureel en 

500 duizend euro incidenteel beschikbaar gesteld. 

l) Het rijk heeft in 2021 10,5 miljoen euro toegekend voor het Volkshuisvestingsfonds ter verduurzaming 

van woningen in het noorden van de stad. Voor de verplichte cofinanciering van deze middelen is nu 

500 duizend euro structureel beschikbaar gesteld. 

m) Het programma Leefkwaliteit komt uit de startblokken. Om de ambities van het nieuwe college op het 

gebied van groen, ecologie, landschap en groenparticipatie mogelijk te maken is opgeteld 425 duizend 

euro beschikbaar gesteld. 

n) De taakstelling van 1,2 miljoen euro kan in 2023 worden opgelost vanuit de vrijval op de beschikbare 

middelen. 

 

N.B.: We verwachten dat we de herinrichting van de Grote Markt voor een groot deel kunnen betalen uit de 

bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum. Daardoor zou 200 duizend euro 

(structureel) beschikbaar kunnen komen voor andere doeleinden. Mocht blijken dat dit toch niet mogelijk is, 

dan vervalt deze in 2020 vastgestelde bezuinigingsoptie. 

 

Een nadere inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen van het SIF vindt u bij de respectievelijk 

(deel)programma’s en projecten. Voor de reserve verwijzen we naar hoofdstuk Reserves (begroting 2023). 
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Wettelijke indicatoren 
De gegevens van onze wettelijke indicatoren zijn conform wet en regelgeving opgenomen op de website "Waar 

staat je gemeente". Besluit begroting en verantwoording. 

 

Uitgangspunten begroting 
 

 

Financiële uitgangpunten begroting 2023 

Nominale ontwikkelingen (stijging lonen en prijzen)  

1. Nominale compensatie 2023 4,10% 

2. Tarief stijgingspercentage 2023 3,86% (OZB 5,24%) 

Rente  

3. Rentepercentage nieuwe lang lopende leningen 2,00% 

4. Rente omslag percentage (ROP) 1,55% 

5. Rente omslag percentage grondexploitaties (ROP Grex) 1,64% 

6. Rente percentage kasgeldleningen en rekening courant faciliteit 1,00% 

7. Rente percentage tegoedpositie derden (credit%) 1,00% 

8. Rente percentage schuldpositie derden (debet%) Afhankelijk van 

risicoprofiel derden 

 

Nominale ontwikkelingen 

De nominale ontwikkelingen geven weer wat de verwachte stijging van de lonen en de prijzen is. De budgetten 

worden via de ‘nominale compensatie’ waardevast gehouden ten laste van het financieel meerjarenbeeld. 

De ontwikkeling van de tarieven volgt de ontwikkeling van de nominale compensatie waarbij er ook wordt 

nagecalculeerd voor de ontwikkeling van lonen en prijzen in de voorgaande twee jaren.  

Normaliter baseren we onze raming op het Centraal Economisch plan (CEP) van het CPB in het voorjaar. 

Vanwege de inflatieontwikkelingen wijken we daar nu van af. Door het CPB is in augustus een raming 

gepubliceerd (voor 2021 t/m 2023) met een geactualiseerde prijsontwikkeling. Daarin zien we dat de prijzen 

aanmerkelijk forser stijgen dan eerder was geraamd in het voorjaar. De nieuwe raming is verwerkt in deze 

begroting.  

 

1. Nominale compensatie 2023 
 

Loonontwikkeling 

Werkgevers en vakbonden hebben voor de jaren 2021 en 2022 een akkoord gesloten over een nieuwe 

CAO. De salarissen worden structureel verhoogd met 1,50% per 1 december 2021 en met 2,40% per 1 

april 2022. Daarnaast is sprake van een eenmalige vergoeding van bruto 1200 euro over 2021 en een 

thuiswerkvergoeding van netto 2 euro per dag over 2022.  

De sociale lasten zijn in 2022 afgenomen. De verwachte stijging van de pensioenpremie is niet 

doorgegaan. Daarnaast zijn diverse overige premies verlaagd. 

Voor 2023 zal een nieuwe CAO moeten worden afgesloten. Wij verwachten door de ontwikkeling van 

de prijsinflatie een hogere stijging van de loonkosten dan in de begroting 2022 is opgenomen. Voor de 

jaren 2023 en daarna hanteren wij de cijfers van het Centraal Economische Plan van het Centraal 

Planbureau (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers). Dat is dan inclusief de ontwikkeling van 

pensioenpremies en sociale lasten.  

We houden in de begroting 2023 rekening met de volgende loonontwikkeling. 

 

 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
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2023 2024 2025 2026 

3,67% 3,90% 3,80% 3,60% 

 

Prijsontwikkeling 

Voor de prijsontwikkeling gaan wij uit van prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie 

(informatie via het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau). De publicatie van maart 

2022 ging voor 2022 en 2023 uit van een prijsmutatie van respectievelijk 4,10% en 2,30%. In de 

augustusraming gaat het CPB nu uit van 7,80% voor 2022 en 5,80% voor 2023. Voor de jaren na 2023 

heeft het CPB geen bijgesteld percentage ten opzichte van het CEP van het voorjaar. We volgen de 

ontwikkelingen. Eventuele bijstellingen leiden tot een nacalculatie. 

 

2023 2024 2025 2026 

5,80% 2,40% 2,40% 1,90% 

 

Loon- en prijsontwikkeling 

Voor onze nominale compensatie rekenen we met één percentage met de verhouding 80% loon en 

20% prijs. 

Nominale compensatie 2023 2023 2024 2025 2026 

Loon 80% 2,94% 3,12% 3,04% 2,88% 

Prijs 20% 1,16% 0,48% 0,48% 0,38% 

Totaal 4,10% 3,60% 3,52% 3,26% 

 

2. Tarief stijgingspercentage 2023 
Het percentage van de tariefstijging baseren we op de ramingen van het CPB van maart. De tarieven 

worden aangepast met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de nacalculaties over de twee 

voorgaande jaren. Het stijgingspercentage 2023 is zonder nacalculatie 3,40%. Dit percentage 

gecorrigeerd met de nacalculaties over 2021 en 2022 komt uit op 3,86%.  

 

 

Stijging tarieven  2023 

Tariefstijging 2023 3,40% 

Nacalculatie 2021  0,24% 

Nacalculatie 2022  0,22% 

Totaal tariefstijging 2023 3,86% 

 

De augustusraming van het CPB verwerken we standaard niet in de tarieven. Voor de onroerend 

zaakbelasting maken we eenmalig een uitzondering omdat de OZB een algemene dekkingsmiddel van 

onze begroting is. De tariefsverhoging voor OZB komt door de sterke prijsontwikkeling voor 2023 uit op 

5,24%. Deze hogere prijsontwikkeling wordt voor de andere (niet OZB)tarieven in de begroting 2024 

nagecalculeerd in de ontwikkeling van deze tarieven. 

 

Rente 

3.  Rentepercentage nieuwe lang lopende leningen 
Voor 2023 gaan wij uit van de verwachte tarieven voor leningen met een looptijd van 20 jaar. Het aantrekken 

van langer lopende leningen zorgt voor stabiliteit in de leningenportefeuille en sluit goed aan bij het karakter 

van de te financieren activa.  

 

De rente voor nieuwe aan te trekken langlopende leningen ramen wij op 2,00%. 
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Aan de jarenlange periode van rentedaling kwam eind 2021 een einde. Sinds begin 2022 is er voor wat betreft 

de langlopende rente sprake geweest van een scherpe stijging. Inmiddels is de stijging afgevlakt. Op 3 januari 

2022 bedroeg de langlopende rente (20-jaars SWAP) 0,58% en op 24 augustus 2022 2,22 %.  

 

Oorzaken voor de onverwacht sterke (historische) rentestijging zijn onder andere: de oorlog in de Oekraïne, de 
problemen in de leveringsketens als gevolg van Corona en de oorlog en de zeer hoge inflatie, die langer 
aanhoudt dan verwacht. Inmiddels heeft dit geleid tot een duidelijke aanscherping van het beleid van de 
centrale banken: de Amerikaanse centrale bank (FED) heeft inmiddels diverse renteverhogingen doorgevoerd 
en de ECB heeft de steunpakketten (aankoop obligaties) afgebouwd tot 0 in juli 2022 en heeft in juli een eerste 
verhoging van de beleidsrentes doorgevoerd. 
 
Aangezien de rentestanden voor langlopende leningen al behoorlijk vooruit zijn gelopen op de 
renteverhogingen door de ECB, verwachten we voor het komende jaar een stabilisatie van de langlopende 
rente op het huidige niveau van ongeveer 2 %. Hierbij houden we rekening met een recessie die leidt tot 
afkoeling van de economie met een drukkende werking op de rentestanden. 

 

4. Rente omslag percentage (ROP) 
Het rente-omslagpercentage (ROP) voor 2023 is 1,55%. Dit is 0,05% hoger ten opzichte van de begroting 2022.  

Deze stijging wordt veroorzaakt door een rentestijging van nieuw aan te trekken langlopende leningen.  

 

5. Rente omslag percentage grondexploitaties (ROP Grex) 

Voor het vaststellen van de rekenrente voor het grondbedrijf (Grex rente) gelden aanvullende regels. Rekening 

houdend met deze regels hanteren wij een rentetarief voor het grondbedrijf van 1,64 % (begroting 2022: 1,52 

%). Dit percentage is berekend aan de hand van de werkelijke rentelasten en de verwachte verhouding tussen 

vreemd vermogen en totaal vermogen per 1 januari 2023. 

 

6. Rente percentage kasgeldleningen en rekening courant faciliteit 

In de prognoses voor 2023 gaan wij uit van een korte rente van 1,00%. De stijging van de korte (1-jaars rente) 

tot 1,0 % in 2023 (in de begroting 2022 gingen we nog uit van 0,0 %) is rechtstreeks gerelateerd aan de 

verhoging van de beleidsrentes door de ECB. Zo is er inmiddels door de doorgevoerde en aangekondigde 

renteverhogingen door de ECB een einde gekomen aan de negatieve geldmarktrentes. 

 

7. Rente percentage tegoedpositie derden (credit%) / 8. Rente percentage schuldpositie derden (debet%) 

Rekeningen courant van derden komen nauwelijks nog voor en de debetrentepercentages worden individueel 

bepaald op basis van het risicoprofiel van de geldnemer. De creditrentepercentages zijn gerelateerd aan de 

marktrente.  

 

Bij het verstrekken van leningen aan derden, waaronder kasgeldfaciliteiten, is het risicoprofiel van de 

geldnemer van belang. Wij zijn verder genoodzaakt rekening te houden met het feit dat bij het niet hanteren 

van een marktconform percentage sprake kan zijn van staatssteun. Hierdoor kan er voor bepaalde geldnemers 

sprake zijn van rentepercentages die afwijken van de standaardpercentages. 
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Bestuur 
 

College van Burgemeester en wethouders 
 

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) 

Openbare Orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving openbare ruimte, 

Nationaal Programma Groningen, Externe betrekkingen en Stedenbanden, 

Regionale Samenwerking, Media en Communicatie, Coördinatie Akkoord van 

Groningen, Asielbeleid in relatie tot Veiligheidsberaad, Algemene Zaken, 

Gemeentearchief 

 

 

 
Mirjam Wijnja (GroenLinks) 

Financiën, Personeel en Organisatie, Gebiedsgericht werken en 

democratische vernieuwing, Beheer en onderhoud, Groen en 

Klimaatadaptatie, Wijkwethouder Binnenstad  

 

 

 
Carine Bloemhoff (PvdA) 

Onderwijs, Werk en Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Economische Zaken, 

Internationale Handel en Samenwerking, Toerisme en Recreatie, Haven en 

Marktwezen, Wijkwethouder Oude Wijken 

 

 

 
Kirsten de Wrede (PvdD) 

Landbouw en Platteland, Eiwittransitie, Natuur en Ecologie, Dieren 

Circulaire Economie, Cultuur, Dorpswethouder Haren en omgeving 
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Eelco Eikenaar (SP) 

Sociale Wijkvernieuwing, Zorg en Wonen, Huishoudelijke hulp, Armoede, 

Inkomen en Schulden, Accommodatiebeleid, Wijkwethouder West 

 

 

 

 
Inge Jongman (ChristenUnie) 

Zorg en Welzijn, Beschermd Wonen en Opvang, Ouderen, Sport en Bewegen, 

Versterking en Herstel, Dorpswethouder Ten Boer en omgeving 

 

 

 

 
Philip Broeksma (GroenLinks) 

Energietransitie, Verkeer en Vervoer, Publieke dienstverlening en ICT 

 

 

 

 
Rik van Niejenhuis (PvdA) 

Ruimtelijke ordening, Wonen, Fysieke Wijkvernieuwing, Grondzaken, 

Maatschappelijk vastgoed, Wijkwethouder Oost 

 

 

 

 
Manouska Molema (GroenLinks) 

Jeugd en Jeugdhulp, Volksgezondheid, Zorg en Veiligheid, Integratie en 

Emancipatie, Asielzaken, Evenementen, Wijkwethouder Zuid 
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Christien Bronda 

Gemeentesecretaris 
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Gemeenteraad 

 
Jeffry  

van Hoorn 

GroenLinks 

Fractievoorzitter 

Benni 

Leemhuis 

GroenLinks 

 
Elte 

Hillekens 

GroenLinks 

 
Femke 

Folkerts 

GroenLinks 

 
Hans 

Sietsma 

GroenLinks 

 
Sophie 

Middelhuis 

GroenLinks 

 
Justine 

Jones 

GroenLinks 

 
Tim  

van de Vendel 

GroenLinks 

 
Ceciel 

Niewenhout 

GroenLinks 

 
Rita  

Pestman 

PvdA 

 
Joren 

van Veen 

PvdA 

 
Rozemarijn 

Gierkink 

PvdA 

 
Julian 

Bushoff 

PvdA 

Fractievoorzitter 

 
Els  

van der Weele 

PvdA 

 
Irene  

Huitema 

PvdA 

 
Mirjam 

Gietema 

D66 

 
Andrea 

Poelstra-Bos 

D66 

 
Jim 

Lo-A-Njoe 

D66 

Fractievoorzitter 

 
Maria 

Martinez 

Doubiani 

D66 

 
Tom 

Rustebiel 

D66 

 
Amrut Sijbolts 

Stadspartij 100% 

voor Groningen 

Fractievoorzitter 

 
Hans 

Moerkerk 

Stadspartij 100% 

voor Groningen 

 
Mariska Sloot 

Stadspartij 

100% voor 

Groningen 

 
Yaneth Menger 

Stadspartij 

100% voor 

Groningen 

 
Wesley Pechler 

Partij voor de 

Dieren 

Fractievoorzitter 

 
Janette 

Bosman 

Partij voor de 

Dieren 

 
Bart  

Hekkema 

Partij voor de 

Dieren 

 
Terence 

van Zoelen 

Partij voor de 

Dieren 

 
Hans 

 
Daan 

 
Floor 

 
Jimmy  

 
Elisabeth 

 
Rik 

 

https://groningen.groenlinks.nl/
https://groningen.groenlinks.nl/
http://www.pvdagroningen.nl/web/
https://d66.nl/groningen/
http://stadenommelandgroningen.nl/
https://groningen.partijvoordedieren.nl/
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de Waard 

SP 

Brandenbarg 

SP 

Mertens 

SP 

Dijk 

SP 

Fractievoorzitter 

Akkerman 

VVD 

Heiner 

VVD 

 
Ietje 

Jacobs-Setz 

VVD 

Fractievoorzitter 
 

 
Steven Bosch 

Student en 

Stad 

Fractievoorzitter 

 
Mirte 

Goodijk 

Student en Stad 

 
Karoline 

de Groot 

Student en Stad 

 
Etkin 

Armut 

CDA 

 
Jalt  

de Haan 

CDA 

Fractievoorzitter 

 

 
Sten 

Wennink 

CU 

 

 
Peter  

Rebergen 

CU 

Fractievoorzitter 

 
Evelien 

Bernabela 

Partij van het 

Noorden 

 
Leendert 

van der Laan 

Partij van het 

Noorden 

Fractievoorzitter 

 
Dennis 

Ram 

PVV 

Fractievoorzitter 

  

 
Koen 

Schuiling 

Burgemeester 
 

 
Josine 

Spier 

Griffier 

   

 

https://groningen.sp.nl/
https://gemeentegroningen.vvd.nl/
https://studentenstad.nl/
https://www.cda.nl/groningen
https://groningen.christenunie.nl/
https://www.partijvoorhetnoorden.nl/
https://www.pvv-groningen.nl/

