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1. Aanbiedingsbrief
Inleiding
Hierbij bieden wij uw raad de gemeenterekening 2021 aan. Wij leggen met deze rekening verantwoording af
over de behaalde resultaten en de besteding van middelen. Onze leidraad hiervoor is het coalitieakkoord
‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’. In deze brief lichten we de belangrijkste resultaten toe. Dit doen we aan
de hand van de benoemde sporen uit het coalitieakkoord, die bijna altijd aan meerdere van de vaste
programma’s raken waarnaar de rekening is ingedeeld. In 2021 heeft de coronapandemie ons als gemeente
hard geraakt. Dit zagen we terug op alle vlakken; voor de bedrijven en specifiek de horeca, de cultuur en
creatieve sector, de ZZP-ers en ook de verenigingen die amper het hoofd boven water hebben kunnen houden
en fors hebben ingeteerd op hun reserves. Maar ook voor de kwetsbare huishoudens die het al moeilijk hadden
en verder op achterstand zijn gezet. We hebben in 2021 de nodige maatregelen genomen om deze
maatschappelijke en economische effecten te dempen. Hoewel deze maatregelen de gemeente stevig geraakt
hebben, kunnen we concluderen dat de Groningse samenleving tijdens de coronacrisis veel veerkracht en zorg
voor elkaar heeft laten zien.
Ook financieel had de coronapandemie evenals in 2020 een grote invloed. Naast de maatregelen om de
maatschappelijke en economische effecten te dempen had de pandemie ook effect op onze activiteiten en
projecten. Het rijk heeft ons gecompenseerd en dat heeft bijgedragen aan een positief rekeningresultaat van
60,5 miljoen euro. De jaarrekening kent dit jaar een vergelijkbaar resultaat als vorig jaar waarbij een deel van
het resultaat conform onze afspraken beschikbaar moet blijven voor het oorspronkelijke bestedingsdoel. Onze
matige financiële positie vraagt echter aandacht. Het weerstandsvermogen is voldoende maar ons eigen
vermogen is laag en onze schuldenpositie is hoog.
Spoor 1: de mens centraal
Programma welzijn, gezondheid en zorg
Met onder andere het lokaal preventieakkoord 2021 en onze inzet vanuit de beweging van Positief Opgroeien
hebben we vanuit verschillende maatschappelijke coalities zoals het Preventie Overleg Groningen en het
onderwijs ook in 2021 geïnvesteerd in preventie en gezondheid van jongeren. In het lokaal preventieakkoord
Groningen zijn roken, overgewicht en weerbaarheid de drie prioritaire Groningse preventiethema’s. Daarnaast
zijn ook de Groningse aanpak JOGG en ons programma Kansrijke Start Groningen opgenomen.
We hebben met Positief Opgroeien geïnvesteerd in een beweging die het kind-perspectief centraal stelt en zich
richt op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen. Hierbij hadden we extra aandacht voor
kinderen en jongeren die meer risico lopen op ontwikkelingsachterstanden. Positief opgroeien is daarom een
integraal onderdeel van het Wijkvernieuwingsproces, dat zich richt op fysieke en sociale vernieuwing van een
wijk, zo veel mogelijk onder de regie van inwoners zelf. Met partners in de wijk hebben we verschillende
initiatieven gefaciliteerd ten behoeve van een integraal aanbod aan activiteiten rondom jeugd, onderwijs,
veiligheid, zorg, sport en cultuur.
In 2021 is koers gezet naar meer lokale sturing en grip op de jeugdhulp, in een vorm waarbij de hulp en
ondersteuning meer in de leefwereld van gezinnen en kinderen beschikbaar komt. Om de hulp en
ondersteuning voor ouders en kinderen zonder indicatie beter beschikbaar te maken en de jeugdhulp dichter
bij de gezinnen te brengen, gaan we vanaf juli volgend jaar de jeugdzorg onderbrengen bij WIJ Groningen. Op
die manier verwachten we de jeugdzorg kostenefficiënter en meer in de eigen omgeving te kunnen
organiseren. Daarnaast hopen we ervoor te zorgen dat gezinnen met minder instanties te maken krijgen.
Ondertussen hebben we ook in 2021 de inzet van de ondersteuner jeugd en gezin (OJG) bij huisartsen
gefaciliteerd. De OJG draagt bij aan het verminderen en voorkomen van verwijzingen van kinderen en jongeren
naar niet passende jeugdhulp. Het afgelopen jaar was bij 64% van de huisartsen een OJG werkzaam.
Met de doorbraakmethode sluiten we aan bij de leefwereld en hebben we veel huishoudens met meervoudige
problematiek met maatwerkoplossingen kunnen ondersteunen en onnodige kosten kunnen besparen. Vaak
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blijkt passende huisvesting een knelpunt. Daarom hebben we met zorg- en woonpartners een Woon-zorgvisie
opgesteld. Vanuit onze rol als centrumgemeente Beschermd wonen is, in samenspraak met gemeenten,
zorgaanbieders, corporaties en ervaringsdeskundigen, de Leidraad ‘Ontwikkeling Maatschappelijke Opvang
2021-2023’ opgesteld. Hiermee willen we uitval resulterend in dak- en thuisloosheid voorkomen. De afspraken
vanuit de aanbestedingen hulpmiddelen en de onafhankelijke clientondersteuning gaan ons helpen de
inwoners te voorzien van benodigde maatwerkvoorzieningen om langer zelfstandig te blijven wonen en te
participeren in de maatschappij.
Ook in 2021 had Covid-19 een grote impact op het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Bij meerdere
doelgroepen zagen we op alle leefgebieden een toename van zwaardere problematiek en een toename van het
aantal mensen op de betreffende wachtlijsten. Eveneens zagen we de eenzaamheid onder zowel ouderen als
jongvolwassenen toenemen. Met het Sociaal perspectiefplan corona ‘Iedereen doet weer mee in 050’ zijn we
samen met onze partners hard aan de slag gegaan om deze negatieve sociale effecten van de coronacrisis op
de inwoners en de samenleving zoveel als mogelijk te dempen en waardevolle initiatieven in onze gemeente te
versterken.
Los van corona, zijn sociaal-culturele verschillen nog te vaak aanleiding voor uitsluiting. Met de ontwikkelde
Diversiteitsagenda 2.0 en ondertekende Charter Diversiteit zetten we ons de komende periode in op een
samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen, zonder zich achtergesteld, buitengesloten of
gediscrimineerd te voelen. Nieuw in die agenda zijn de pijlers ‘Gedeelde geschiedenis’ en ‘ Mensenrechten’.
Daarmee bieden we ruimte om aandacht te besteden aan de verhalen van Groningers over hun eigen herkomst
en geschiedenis. In 2021 hebben we ook de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Wet Inburgering en
hebben we de huisvesting voorbereid voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).
Het aantal budgetbeheer- en beschermingsbewindtrajecten is toegenomen. De druk op de schuldhulpverlening
bleef daarmee groot in 2021. We blijven kijken of we onze aanpak van de schuldhulpverlening verder kunnen
verbeteren. Omdat we zien dat de armoedeproblematiek niet minder wordt, zijn we afgelopen jaar gestart met
het verkennen van een innovatieve langjarige strategie om armoede te doorbreken. Veel mensen hebben de
Coalition of the Willing ondertekend om samen armoede in Groningen terug te dringen. Ondertussen hebben
we uitvoering gegeven aan Toekomst met Perspectief. We hebben mooie resultaten behaald met Kansrijk
Groningen. Met de inzet van buddy’s ondersteunen we mensen om zelf hun financiële en sociale problemen
aan te pakken. De Buddy Academie werkt nu gemeentebreed.
Spoor 2: het herwinnen van de openbare ruimte
Programma kwaliteit van de leefomgeving
Groningen groeit en dit zien we terug in de druk op de openbare ruimte die steeds verder toeneemt. Om de
openbare ruimte te herwinnen implementeren we de uitgangspunten uit de in 2021 vastgestelde
mobiliteitsvisie 'Groningen goed op weg (2022-2040), de Leidraad Openbare Ruimte en de actualisatie van de
binnenstadvisie. We maken in de openbare ruimte meer plaats voor lopen, fietsen, gezondheid, groen en
klimaatadaptatie. Concrete voorbeelden zijn de oplevering van het heringerichte Akerkhof, de plannen voor de
herinrichting van de Grote Markt en het multifunctionele Caspomorpark in Paddepoel.
Op groen- en duurzaamheidsvlak was 2021 een productief jaar. Zo hebben we een nieuwe integrale
subsidieregeling opgesteld ten behoeve van groene daken initiatieven, is het bomenaantal toegenomen met
ongeveer 1600 stuks en hebben we de Voedselagenda 2021-2023 opgesteld. Samen met stichting Steenbreek
zetten we in op hittestress in de wijken Vinkhuizen, Paddepoel en Hoogkerk. Op het gebied van afvalbeleid zijn
we samen met onze inwoners aan de slag gegaan. De afvalstoffenverordening en de tarieven zijn het afgelopen
jaar gelijk getrokken in de hele gemeente en we zijn we gestart met het vormen van een nieuw programma
Afval en Circulariteit. Met dit programma willen we toewerken naar een afvalvrij Groningen waarbij
communicatie en hergebruik een prominente rol gaan spelen. Ook is de communicatie campagne ‘Haal alles uit
je afval’ voortgezet en is de week van het afval georganiseerd. We hebben de projecten coronabestendig uit
kunnen voeren en er waren circa 10.000 mensen in 2021 op enigerlei wijze betrokken bij Groningen Schoon
Dankzij Mij.
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Ondanks de pandemie hebben we 96% van ons programma groot onderhoud en vervangingen openbare
ruimte gerealiseerd, hebben we de continuïteit van de kritische processen kunnen waarborgen en de gestelde
BORG-doelstellingen behaald. Daarnaast hebben we een Kansenkaart onderhoud ontwikkeld om de
werkzaamheden (onderhoud en vervangingen) in de openbare ruimte met overige partijen integraal af te
stemmen. Zo zorgen we ervoor dat de overlast voor onze inwoners zo beperkt mogelijk is en eventuele
koppelkansen zo veel mogelijk worden benut.
Spoor 3: Groningen actief
Programma werk en inkomen
Ondanks de impact van de coronapandemie, wist de economie zich in sommige sectoren relatief snel te
herstellen. Door de steunmaatregelen bleef werkgelegenheid behouden en veel van onze inwoners zijn in staat
geweest om banen te vinden in sectoren waar veel vraag naar personeel was. We hebben uitvoering gegeven
aan vormen van financiële steun, waaronder die voor zelfstandig ondernemers (TOZO) en inwoners met lage
inkomens (TONK). Met het Werk- en Ontwikkelprogramma 2022-2025 nemen we extra maatregelen om de
talenten van mensen die nu nog aan de kant staan te ontwikkelen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te
benutten.
Samen met gemeenten en UWV bieden we in de arbeidsmarktregio Werk In Zicht met succes scholing,
voorschakeltrajecten en online opleidingen aan, om inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
weerbaarder en wendbaarder te maken. Daarnaast hebben we inwoners die hun baan kwijt dreigden te raken
door de coronacrisis of die zich om andere redenen wilden heroriënteren op de arbeidsmarkt, ondersteuning
geboden in het Regionaal Mobiliteitsteam. Het aantal mensen in de bijstand is, mede door deze inzet, fors
afgenomen naar de laagste stand in jaren. Verder hebben we een groei van het aantal afspraakbanen
gerealiseerd. Ook hebben we met succes extra basisbanen gecreëerd voor inwoners die hulp nodig hadden om
de stap naar werk te maken.
Spoor 4: Energietransitie als motor voor wijk- en dorpsvernieuwing
Paragrafen duurzaamheid en integraal gebiedsgericht werken
Wijk- en dorpsvernieuwing en gebiedsgericht werken
In de wijkvernieuwingswijken is de uitvoering van de programma’s op stoom geraakt. In Selwerd wordt volop
gewerkt aan de openbare ruimte en de sloop en nieuwbouw van honderden woningen. In De Wijert zijn de
plannen voor sloop en nieuwbouw van woningen van De Huismeesters verder uitgewerkt. Samen met de
woningcorporaties en WIJ werken we in Beijum aan een gezamenlijke ambitie en langetermijnvisie voor Plein
Oost. In de Indische Buurt/De Hoogte hebben we onderzocht hoe de wijk kan worden vergroend en zijn er
vanuit het platform Mooie Wijken meerdere initiatieven ontwikkeld, gericht op kinderen en leefbaarheid. In
Lewenborg zijn we, in samenwerking met de buurt, gestart met het ontwikkelen van een wijkvernieuwingsplan.
In Ten Post zien we dat de versterkingsoperatie en daarmee de dorpsvernieuwing op stoom komt. Voor de
dorpen in het gebied Ten Boer zijn vanuit het Nationaal Programma Groningen dorpsbudgetten beschikbaar
gekomen. Met de intensivering van de wijkvernieuwing naar heel Groningen Noord zetten we in op drie
actielijnen, met concrete doelstellingen. Ondanks dat er in Corona-tijd veel bijeenkomsten online zijn
georganiseerd of zijn uitgesteld, is de samenwerking met de wijken en dorpen steeds beter vormgegeven. Ook
zijn er veel initiatieven van bewoners in de openbare ruimte gerealiseerd. Het project Kansrijk Oost blijft
succesvol, deelnemers stromen door naar een opleiding, vrijwilligerswerk of betaald werk. Dit project gaan we
ook in andere wijken introduceren. In Haren hebben we gewerkt aan het opstellen van dorpsagenda’: de
Groene Parel.
Ook maakten we ons op Rijksniveau samen met andere steden hard voor een integrale wijkgerichte aanpak van
de meest kwetsbare wijken in Nederland, gebieden die ook in het landelijke regeerakkoord zijn erkend. Fysiek,
sociaal, economie en veiligheid vormen ingrediënten om tot een integrale aanpak voor het gebied en haar
bewoners te komen. Initiatieven en het samenwerken tussen verschillende partijen vinden hun oorsprong in de
buurten en wijken van de gemeente Groningen. Zo merken we dat we ondanks de coronaproblematiek een
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vruchtbare samenwerking hadden en goed samenwerken tot in de haarvaten van alle gebieden, juist in deze
tijd van onschatbare waarde. Tot slot zijn we gestart met Wijkmakers, een plek waar leren en ontmoeten voor
en tussen bewoners en professionals centraal staat.
Energietransitie
De wijk- en dorpsvernieuwing hangt sterk samen met de energietransitie, een technische, financiële en
sociaaleconomische opgave. Veelal vormt de energietransitie de katalysator voor de aanpak. We lopen hier
landelijk in voorop. Dat doen we samen met bewoners, onder andere via de wijkenergie-aanpak en wijk- en
dorpsinitiatieven, met bedrijven, organisaties en met de partners van de Routekaart Groningen CO2-neutraal
2035. We lobbyden er het afgelopen jaar ook samen met onze netwerkpartners VNG en G40 voor dat
gemeenten hun rol kunnen pakken in de energietransitie en daar van het Rijk ook voldoende middelen voor
krijgen, iets dat ook in het landelijke regeerakkoord is opgenomen. De beleidskaders Zonneparken en Zon op
daken (2021-2025) en het Warmtetransitieplan (2022 – 2030) zijn in 2021 vastgesteld. Met dit transitieplan
gaan we de volgende stap maken in de warmtetransitie in met name de noordelijke wijken. We zijn goed op
weg; eind 2021 waren 3.000 woningequivalenten aan het warmtenet van WarmteStad aangesloten. Ook
hebben we de uitvoeringsagenda voor de routekaart circulaire economie opgesteld en hebben we gewerkt aan
Groningen als Smart Energy City in de Europese belangenbehartiging, projectverwerving en profilering.
Verder hebben we in 2021 met de aanschaf van vuilniswagens en veegwagens op waterstof geïnvesteerd in de
verduurzaming van ons wagenpark. Op het gebied van waterstofontwikkelingen loopt Groningen voorop in
Nederland. Dit is mogelijk door nauwe samenwerking met onze kennisinstellingen en subsidiëring vanuit
Europa. Hiermee verbinden we de energietransitie nadrukkelijk met kennisontwikkeling, innovatie en
economische ontwikkeling.
Spoor 5: Groningen ontwikkelt zich verder
Programma’s wonen, economie, onderwijs, sport en bewegen, cultuur, verkeer, veiligheid
In de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’, die onlangs is vastgesteld door uw raad, geven wij richting aan de
toekomst van de gemeente. Regionaal is de verstedelijkingsstrategie de ruimtelijke drager voor wonen,
werken, mobiliteit en landschap. In onze ontwikkelgebieden Stationsgebied, Suikerzijde, Stadshavens en
Zernike hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet, ook op het gebied van cultuur en sport. Ook
landelijk hebben we, samen met de regio, onze opgave consequent op de kaart gezet een daarmee een stevige
uitgangspositie verworven. Dit heeft mede geleid tot het aanwijzen van Suikerzijde en Stadshavens als twee
van de zestien grootschalige ontwikkelgebieden in Nederland en toekenning van rijksmiddelen voor deze
gebieden.
Economie
We hebben in 2021 samen met onze samenwerkingspartners de herstelagenda "Groningen Vooruit" opgesteld
om die sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad te ondersteunen.
Ondernemers die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hadden konden een beroep doen op de Bijstand voor
zelfstandigen (Bbz), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW).
Voor winkels en horeca hebben we via een participatietraject de nieuwe detailhandel- en horecavisie 'Ruimte
voor Retail' ontwikkeld. Om flexibel en wendbaar te zijn bij veranderingen monitoren we continu de kwaliteit
van onze werklocaties en winkelgebieden. In 2021 hebben we hiervoor een extra inventarisatie gedaan van de
leegstand in winkelgebieden. Ook is de strategie werklocaties vastgesteld, het nieuwe beleidskader voor het
ruimtelijk faciliteren van werkgelegenheid. We zullen moeten investeren om de concurrentiepositie van de
binnenstad en daarmee de benodigde bezoekersaantallen voor de ondernemingen en winkels weer op peil te
brengen en te houden. We zijn er trots op dat Groningen als marktstad haar warenmarkten ook in 2021 open
heeft gehouden voor bezoekers.
Onze inzet op internationalisering heeft ertoe geleid dat het aantal internationals in het noorden toeneemt en
bedrijven steeds meer internationals aantrekken. Niet voor niets constateert ook het Rijk in de
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Toekomstagenda Groningen dat onze economische potentie groot is en we zeker op het terrein van energie tot
de internationale top behoren, een ontwikkeling waar we trots op zijn. In het Akkoord van Groningen werken
we samen met de provincie Groningen, RUG, Hanzehogeschool, UMCG, Noorderpoort, Alfa-college en – sinds
2021 - Martini Ziekenhuis aan de ontwikkeling en profilering van Groningen als internationaal kennis- en
innovatie-ecosysteem op de sectoren energie, gezondheid en digitalisering.
Onderwijs
Met de uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord, dat we in 2020 hebben ondertekend, hebben we ons ook
in 2021 ingezet op gelijke kansen en het tegengaan van segregatie. In de achterstandsgebieden hebben we met
het onderwijs invulling gegeven aan de Verlengde Schooldag. Met aanpakken als School als Wijk en de VO WIJteams versterken we de aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdhulp. Deze aansluiting met de jeugdhulp
staat ook centraal in het Thuiszitterspact, dat afgelopen juni is verlengd tot 2024. Ieder kind verdient het om
naar school te gaan en passend onderwijs te krijgen. We zijn er trots op dat bijna alle jongeren met langdurig
relatief verzuim (LRV) het afgelopen jaar teruggeleid zijn naar school. Op het gebied van onderwijshuisvesting is
de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan een omvangrijke complexe operatie die in 2021 goed op
stoom is gekomen.
Dat neemt niet weg dat gedurende het hele jaar de coronamaatregelen een grote impact hebben gehad binnen
het onderwijs en de kinderopvang. Organisaties kregen te maken met krappe personeelsbezetting door coronagerelateerde uitval en het digitaal faciliteren van het onderwijs. Dit had impact op de leerlingen, die door de
lockdowns onderwijsachterstanden hebben opgelopen en gedemotiveerd zijn geraakt. Om deze
onderwijsachterstanden te voorkomen, hebben we onze gemeentelijke aanpak vastgelegd in het
Herstelprogramma Onderwijs "De tijd zal het leren". Als onderdeel van dit programma hebben we samen met
de scholen een integraal zomerplan ontwikkeld, waarin we activiteiten organiseren tijdens de zomervakantie
gericht op het vergroten van het plezier, sociaal emotionele vaardigheden, creativiteit en het verkleinen van
leerachterstanden van kinderen en jongeren.
Sport en bewegen
Met de afronding van ons Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021- 2025, willen we ons zowel richten op
het optimaal benutten van de huidige faciliteiten, als op de groei van de gemeente en de veranderende vraag
van de sporter. Om ons hierop voor te bereiden, hebben we het 'Toekomstperspectief Accommodaties
Bewegingsonderwijs en Binnensport' ontwikkeld.
We hebben extra geïnvesteerd in de sport- en beweegplekken in onze gemeente. Zo zijn de Dreamcourts
Noorderplantsoen en het Orionpark gerealiseerd en hebben we de activeringsprojecten Open Gym uitgevoerd
in Beijum en de Oosterparkwijk. Met deze projecten is een boost gegeven aan sport- en beweegactiviteiten
voor de ongebonden sporter. We zijn in 2021 ook gestart met sportparkmanagement op sportpark Corpus den
Hoorn. Met de sportparkmanager streven we naar een meer open karakter van sportparken en waar mogelijk
meer gebruik overdag. Sportaanbieders konden ook in 2021 bij het Sportloket terecht met hun vragen over de
coronamaatregelen en de mogelijkheden voor steunpakketten. De topsportclubs hebben we ondersteund met
een financiële bijdrage.
Cultuur
De creatieve en culturele sectoren zijn hard geraakt door de coronamaatregelen. Met ons tweede steunpakket
cultuur hebben we in 2021 culturele instellingen- en ondernemers en de amateurkunstsector ondersteund.
Hoewel we de acute gevolgen van de coronacrisis hebben kunnen beperken door schade te compenseren,
baren de effecten op langere termijn ons zorgen. Met een extra impuls aan het bestaande cofinancieringsfonds
kregen instellingen en makers extra mogelijkheden om culturele projecten uit te voeren met een
maatschappelijk doel. We hebben in 2021 verder het cultureel ondernemerschap gefaciliteerd door te starten
met de bewezen talentregeling en ontwikkeling van talent te stimuleren vanuit de noordelijke samenwerking
‘We the North’. Er zijn veel activiteiten georganiseerd die bijdragen aan het toegankelijker maken van cultuur
in de gemeente. Zo heeft de Wijk de Wereld voor de vierde keer plaatsgevonden en zijn er in Paddepoel en
Vinkhuizen, net als in 7 andere wijken en één dorp, sinds 2021 cultuurcoaches actief. Er is middels projecten als
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‘Lucht’, ‘Poetry by Night’ en de kunstroute ‘Off the beaten track’ extra aandacht besteed aan kunst in de
openbare ruimte.
Afgelopen zomer heeft de raad besloten tot het ontwikkelen van de voormalige Drafbaan tot een duurzaam
evenemententerrein, en op termijn tot algemene openstelling van het terrein als onderdeel van het Stadspark.
De ontwikkeling van het terrein is in volle gang.
Mobiliteit
Onze inwoners werkten in 2021 opnieuw veel thuis en gingen tijdens de lockdowns minder vaak de weg op.
Het verplaatsingsgedrag en de verhoudingen tussen de verschillende vervoerswijzen laten ook in 2021 een
enorm verschil zien ten opzichte van voor de coronacrisis. Aan het einde van het jaar heeft uw raad de
mobiliteitsvisie 'Groningen goed op weg (2022-2040)’ vastgesteld, waarmee we investeren in een leefbare,
schone en gezonde gemeente. We streven ernaar dat de auto minder dominant wordt in onze openbare
ruimte en kiezen in Groningen voor een 'doorwaadbare' stad, bij voorkeur met gezonde bewegingsvormen: te
voet of met de fiets. Met een maximumsnelheid van 30km per uur in alle wijken en dorpen, geven we deze
gezonde bewegingsvormen meer ruimte op de weg.
Samen met onze partners in Noord-Nederland hebben we in 2021 het Deltaplan Noordelijk Nederland
gepresenteerd. Met een integraal plan over wonen, economie en mobiliteit hebben we (inter)nationale
verbindingen geagendeerd met als hoogtepunt de opname van de Lelylijn in het regeerakkoord.
We hebben in 2021 geïnvesteerd in duurzame vervoersfaciliteiten door vergunningen te verlenen aan een
tweetal aanbieders van deelscooters en door te gaan met het plaatsen van elektrische laadpalen. Daarnaast
hebben we betaald parkeren ingevoerd in verschillende stadswijken, om de parkeerdruk in de wijken te
verminderen en de leefkwaliteit te versterken. Verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt, het toegenomen
aantal fietsongevallen baart ons zorgen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, hebben we gekozen voor
fysieke maatregelen op de Roderwolderdijk en de rotonde Johan van Zwedenlaan-Hoendiep, maar ook voor
verkeerseducatie voor alle leeftijden.
Wonen
Net als in 2020 bleef de druk op de woningmarkt onverminderd groot. De woningprijzen stegen wederom en
het aanbod nam verder af. Om dit tekort op te vangen, stond ook 2021 in het teken van ‘bouwen, bouwen,
bouwen’ en leverden we een recordaantal op van netto 2500 nieuwe woningen. Samen met de Regio
Groningen-Assen en het Rijk hebben we een Verstedelijkingsstrategie vastgesteld om richting te geven aan de
groei van wonen, werken en mobiliteit in de Regio Groningen-Assen en hebben we stappen gezet in de verdere
uitwerking van onze prioritaire woningbouwlocaties Stadshavens en Suikerzijde.
Om beter te kunnen sturen op de woningmarkt stelden we de opkoopbescherming in. Met deze wijziging in de
Huisvestingswet willen we woningen betaalbaar houden en starters op de woningmarkt meer kansen bieden.
Met de woonmanifestatie ‘Bouw anders’ willen we extra impulsen geven aan ons aanbod, gezien de forse
Groninger woningbouwopgave. Daartoe gaan we op zoek naar nieuwe woningen en woonconcepten die
diversiteit en kwaliteit toevoegen.
Veiligheid
Een toename van verstoringen in de openbare ruimte, stevige overlastvraagstukken, veiligheidsincidenten met
personen met onbegrepen gedrag, een toename van wapenbezit onder jongeren, een aanslag op een journalist
en de ontwikkelingen rondom ondermijnende criminaliteit hebben in 2021 een sterk effect gehad op de
leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Opvallend is ook dat (ondermijnende) criminaliteit steeds meer
digitaal plaatsvindt. De stapeling van sociale problematiek in kwetsbare wijken vergrootte de druk op
leefbaarheid en veiligheid. Verscherpte tegenstellingen en jongeren die afglijden in de ondermijnende
criminaliteit onderstrepen de noodzaak om te investeren in kwetsbare wijken. Om bij de inzet van politie en
toezicht en handhaving samen sneller en flexibeler in te spelen op problematiek hebben we in 2021 het
Groninger Toezichtsmodel ontwikkeld. Daarnaast hebben we de versterking van de gebiedsgerichte aanpak van
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leefbaarheid en veiligheid vormgegeven. Zo hebben we gebiedsmanagers veiligheid aangesteld die vroegtijdig
veiligheidsuitdagingen in de wijken aanpakken en de kracht van de wijk inzetten om criminaliteit tegen te gaan.
Om de weerbaarheid van jongeren en jongvolwassenen met crimineel gedrag te versterken hebben we in 2021
verschillende maatregelen ingezet. Voorbeeld hiervan is de jongerencampagne YouChoose die we met
jongeren en rolmodellen hebben ontwikkeld om wapenbezit onder jongeren terug te dringen en het gedrag
van jongeren positief te beïnvloeden. En we zijn een pilot gestart om vroegtijdig zorg- en veiligheidssignalen
onder basisschoolleerlingen op te pikken.
Spoor 6: Samenwerken in en buiten de coalitie en organisatie
Programma’s dienstverlening, integraal gebiedsgericht werken, bedrijfsvoering
Ook voor onze dienstverlening stond het jaar 2021 in het teken van de coronapandemie. Naast de
inspanningen die door de medewerkers verricht zijn om de dienstverlening in het afgelopen jaar draaiende te
houden en de effecten te beperken en mitigeren, hebben we ook stappen vooruit kunnen zetten. Zo is de
nieuwe Visie op Dienstverlening vastgesteld en zijn we het afgelopen jaar gestart met de Groninger Digitale
Ambitie. We kunnen stellen dat de organisatie bedreven geraakt is in het thuiswerken. Om thuiswerkers beter
te faciliteren, hebben we thuiswerkvoorzieningen verbeterd en de fysieke poststroom waar mogelijk
gedigitaliseerd.
Naast digitalisering, is digitale veiligheid ook van belang. Voorlichting, preventie en mitigatie bij verstoringen
waren in 2021 belangrijke thema’s en zullen ook de komende jaren volop op de agenda staan en – naast de
forse digitale opgave - investeringen vragen. Ook als gemeente is het moeilijk om op deze krappe arbeidsmarkt
de juiste mensen te werven en dit heeft gevolgen voor de uitvoeringscapaciteit van onze plannen. Het
afgelopen jaar hebben wij daarom gebruikt om ons te oriënteren op een gedegen arbeidsmarktstrategie. Die is
nodig om te weten welke deskundigheid wanneer en waar in de organisatie nodig is en waar deze zowel
binnen de organisatie, als op de arbeidsmarkt te vinden is.
Ook in het afgelopen jaar is geïnvesteerd in de relatie inwoner en overheid. Onder andere met de
doorontwikkeling van het Gronings model voor wijk en dorpsdemocratie in Haren, Rivierenbuurt en Hoogkerk.
Daarnaast hebben we het online platform de Stem van Groningen op steeds meer plaatsen ingezet om, ook in
coronatijd, meer inwoners en andere doelgroepen te bereiken. Verder is de Raad van Kinderen geëvalueerd en
hebben we meegedaan aan de VNG-pilot ‘Democratie en Jongeren’. Een belangrijk inzicht hieruit is dat wij als
gemeente beter moeten laten zien wat er met de inbreng van kinderen en jongeren is gedaan. In aanloop op
de Omgevingswet en het ontwerpwetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ hebben we
ingezet op de interne bewustwording wanneer participatie wordt ingezet en welke instrumenten, kennis en
middelen hiervoor beschikbaar zijn.
Financiën
Hoe staan we er financieel voor?
We sloten 2021 af met een positief resultaat van 4,4 miljoen euro. Het bruto resultaat is 60,5 miljoen euro
positief, maar voor 56,2 miljoen euro verschuiven we de besteding naar 2022 of verder. Dit gaat bijvoorbeeld
om meerjarige projecten, bijzondere resultaten en samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben we eind 2021
bedragen vanuit het Rijk ontvangen die we niet meteen konden inzetten.
De gevolgen van de corona crisis en de bijbehorende maatregelen zijn ook in 2021 een belangrijke oorzaak van
de omvang van het positieve resultaat. Een deel van de geplande activiteiten en projecten konden geen
doorgang vinden of hebben vertraging opgelopen waardoor de uitvoering van beleid over de jaargrens heen is
gelopen. Hoewel de ontvangen corona compensatie vanuit het Rijk nog niet volledig is ingezet, verwachten we
de komende periode nog nadelen en extra posten die we uit deze compensatie zullen moeten bekostigen.
Ook hebben we gemerkt dat op diverse fronten de economische bedrijvigheid goed doorliep. Mede hierdoor
zijn de resultaten op bijvoorbeeld grondzaken en bouwleges hoger dan begroot. Daarnaast hebben we eind
2021 vanuit het Rijk extra geld ontvangen dat nog niet direct ingezet kon worden. Dit betreft bijvoorbeeld een
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bijdrage voor het versterken van de dienstverlening aan inwoners en organisaties in de gemeente, waarvoor
eerst nog nadere bestedingsvoorstellen zullen worden uitgewerkt. Tegelijkertijd zitten er nog nadelen in het
resultaat verwerkt, waaronder een correctie op de waarderingsmethode van de riolering.
In de voortgangsrapportages voorzagen we reeds een positief resultaat en de jaarrekening bevestigt dit beeld,
uiteraard inclusief een aantal nagekomen effecten. We zien dat onze administratieve processen het
voorspellend vermogen steeds beter ondersteunt en zullen daar blijvend in investeren.
Bij de beoordeling van de financiële positie kijken we naar het weerstandsvermogen en enkele financiële
kengetallen. Deze kengetallen zeggen iets over de weerbaarheid van de gemeente en de omvang van de
schulden van de gemeente. Het weerstandsvermogen is op dit moment voldoende om tegenvallers op te
vangen. Echter onze solvabiliteit is onvoldoende. Ons eigen vermogen is te laag ten opzichte van ons totaal
vermogen. We zitten onder ons streefniveau voor de korte termijn. Onze schuldpositie is hoog. De komende
jaren zien we grote nieuwe investeringen op ons af komen die van invloed zijn op ons weerstandsvermogen en
onze schuldpositie. Dit maakt het noodzakelijk om de totale financiële positie goed te blijven monitoren.
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2. Financiële resultaten en financiële positie
In dit hoofdstuk informeren wij u over de financiële resultaten in 2021 en de financiële positie van de
gemeente Groningen. De rekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro na aftrek van de
bestemmingsvoorstellen. Het bruto resultaat is 60,5 miljoen euro positief, maar dit bedrag is grotendeels niet
vrij besteedbaar. In dit raadsvoorstel lichten we de afwijkingen op hoofdlijnen toe. Een uitgebreidere
toelichting is opgenomen in de gemeenterekening 2021.
2.1 Inkomsten bronnen en uitgaven per programma
In onderstaande diagrammen is de herkomst van de middelen en de lasten per programma weergegeven om
een globaal inzicht te geven van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven.
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2.2 Rekeningresultaat en besteedbaar resultaat
Het resultaat voor bestemming over 2021 bedraagt 60,5 miljoen euro positief. Naast het gerealiseerde
resultaat is de besteedbaarheid van belang. Onder het besteedbare resultaat verstaan wij het resultaat dat
overblijft na aftrek van de bestemmingsvoorstellen. Op 22 april 2020 heeft de raad het raadsvoorstel met het
kader voor resultaatbepaling en resultaatbestemming vastgesteld. De toegestane bestemmingen bij de
gemeenterekening zijn in dit raadsvoorstel opgenomen. Daarnaast zijn er aantal bestemmingsvoorstellen
buiten het kader opgenomen. In hoofdstuk 3 vindt u een toelichting op de bestemming van het resultaat. Het
resultaat na aftrek van de bestemmingsvoorstellen bedraagt 4,4 miljoen euro.
2.3 Financiële positie
Voor de rekening 2021 zijn de risico’s en het beschikbare weerstandsvermogen geactualiseerd. Het
weerstandsvermogen is nodig om tegenvallers op te kunnen vangen wanneer zich risico’s voordoen. De
actualisatie geeft het volgende beeld van het weerstandsvermogen voor de jaren 2022-2025.

Weerstandsvermogen rekening 2021

2022

2023

2024

2025

Ratio weerstandsvermogen

128%

122%

121%

126%

61%

61%

63%

68%

Verhouding reserves / benodigd weerstandsvermogen

Op basis van de huidige inschattingen verbetert het weerstandsvermogen licht ten opzichte van de begroting
2022. De ratio ligt de komende jaren (2022: 128%) ruim boven de 100% en ook de verhouding reserves ten
opzichte van het benodigd weerstandsvermogen (risico) (2022: 61%) ligt boven de streefwaarde van 50%.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de risico’s van de nieuwe gebiedsontwikkelingen (Stadshavens en
Suikerzijde) kunnen worden opgevangen binnen de grondexploitaties en de beschikbare budgetten voor de
gebiedsontwikkelingen. Dit uitgangspunt geldt ook voor het risico bij de grondexploitatie Meerstad, met
uitzondering van het risico bij Meerstad-Noord.
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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. Het kengetal solvabiliteit wordt bepaald door de verhouding tussen
het eigen vermogen en het totale vermogen. Voor de solvabiliteit 2021 van 8% geldt dat Groningen in de meest
risicovolle categorie zit. Om de korte termijn streefwaarde van 10% te realiseren is al een aanvulling van het
eigen vermogen van ruim 45 miljoen euro nodig.
Voor 2022 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.
Door de toename van leningen zal de solvabiliteit dalen. Dit maakt het noodzakelijk om de totale financiële
positie goed te blijven monitoren.
2.4 Resultaten toegelicht
Onderstaand zijn de resultaten per programma vermeld met daarbij de belangrijkste verklaringen van de
verschillen ten opzichte van de begroting. Een nadere toelichting van de verschillen is bij de betreffende
programma’s vermeld.
Programma

P01 Werk en inkomen

P02 Economie en
werkgelegenheid

P03 Onderwijs

Resultaat

Toelichting

(x 1 miljoen
euro)

(Bedragen x 1 miljoen euro)

26,2 • Bedrijfsvoeringskosten uitkeringen (V 2,1): Verwachte toename van
uitkeringen is nog uitgebleven en daarmee zijn ook de samenhangende
personeelskosten lager;
• BUIG (V 5,0): We hebben meer BUIG-budget van het Rijk ontvangen en het
aantal bijstandsuitkeringen is sterker gedaald dan verwacht;
• React EU (V 1,3): Voor 2021 hebben 3,0 ontvangen. Hiervan is in 2021 1,8
toegevoegd aan de ESF reserve voor het verlengen van het experiment
basisbanen. Het restantbedrag van 1,2 dat niet is ingezet in 2021 wordt de
komende jaren ingezet ten behoeve van het werkprogramma;
• Re-integratiemiddelen (V 4,3): Als gevolg van de coronamaatregelen hebben
voor 5,6 aan middelen ontvangen en hebben we in 2021 hiervan 1,3 ingezet
voor het werkprogramma. Dit programma loopt de komende jaren nog door;
• Sociale Werkvoorziening (V 1,9): Dit resultaat bestaat uit een
subsidiecomponent SW, een component Nieuw Beschut (NB) een
uitvoeringscomponent (SW en NB) en Breed Offensief;
• TONK (V 5,5): Ondanks al onze inspanningen en het verruimen van de
voorwaarden, is het aantal aanvragen sterk achter gebleven bij de
verwachtingen;
• WIZ (V 3,0): Er zijn extra middelen crisisdienstverlening ontvangen die nog
niet volledig zijn ingezet. Binnen het 1000-banenplan zijn nog niet alle
scholingstrajecten en plaatsingen 'duurzaam' afgerond.
6,9 • Grondzaken (V 3,0): We hadden een voordelig resultaat uit de exploitatie van
het strategische bezit en hogere verkoopopbrengsten buiten de
grondexploitaties;
• Meerjarige projecten (V 2,3): Het project Herstelagenda “Groningen vooruit”
is halverwege 2021 opgestart en loopt nog door;
• SIF (V 0,4): Vanwege de coronapandemie was er in 2021 slechts beperkt de
tijd om de middelen te besteden. Daarnaast speelde een capaciteitstekort bij
projectleiders.
3,0 • Onderwijshuisvesting (V 1,1): Een deel van de beschikkingen voor
werkzaamheden is nog niet gerealiseerd. In 2021 hebben we het
schoolgebouw in de Jacobijnerstraat verkocht;
• Meerjarige projecten (V 0,3): De uitvoering van het programma brandveilig
gebruik gemeentelijke panden vindt vanaf 2022 plaats. In 2021 alleen
aanloopkosten.
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• Scholenprogramma Groningen (V 1,0): In 2021 hebben we een beschikking
ontvangen met betrekking tot het pluspakket voor scholen in het
aardbevingsgebied. De beschikking is pas ultimo 2021 afgegeven.
P04 Welzijn,
gezondheid en zorg

P05 Sport en bewegen

P06 Cultuur

P07 Verkeer

P08 Wonen

P09 Kwaliteit van de
leefomgeving

14,1 • Beschermd Wonen (V 2,7): We hebben vanuit het Rijk een nacalculatie
ontvangen op het budget vanwege de vertraging uitstroom WLZ (Wet
Langdurig Zorg). Daarnaast vallen de zorgkosten en overige kosten lager uit;
• Jeugd (N 3,1): De kosten van jeugdhulp zijn hoger uitgevallen door onder
andere het achterblijven van de realisatie van de taakstellingen acceleratie
WIJ en als gevolg van de coronacrisis. Het Rijk heeft incidenteel geld
beschikbaar gesteld voor de acute problemen;
• Samenwerkingsverbanden (V 10,5): Ontvangen bedragen voor
Maatschappelijke opvang (V 7,0), Vrouwenopvang (V 1,5) en
Transformatieagenda jeugd (V 1,7) worden voor de regio meerjarig ingezet,
waardoor er in 2021 een saldo ontstaat voor inzet in komende jaren;
• Sociaal perspectiefplan (V 1,3): Het sociaal perspectiefplan corona ‘Iedereen
doet weer mee in 050’ is gestart met diverse projecten in het kader van
meedoen en participeren. Diverse projecten lopen door in 2022;
• WMO (V 0,5): Het voordeel is een saldo van meerdere voor- en nadelen,
waarbij Wmo oud en Individuele begeleiding en dagbesteding 18+ met name
het positieve effect bepalen.
3,8 • Kapitaallasten (V 0,7): Vervangingsinvesteringen zijn lager dan begroot en
enkele projecten hebben vertraging opgelopen;
• Sluiting sportaccommodaties (V 1,9): De compensatie is hoger dan de lagere
inkomsten, mede door een nagekomen vergoeding over 2020. Daarnaast zijn
de kosten voor onderhoud en beheer lager door de sluiting.
3,6 • Culturele instellingen (V 2,3): De culturele instellingen hebben fors lagere
inkomsten. Hiervoor is compensatie ontvangen. Voor het overschot is een
steunpakket opgemaakt voor coronaschade in de lokale culturele
infrastructuur;
• Verkenning Oosterpoort (V 0,3): De verkenning naar een nieuwe Oosterpoort
loopt door in 2022 (budget uit SIF).
0,2 • Tijdelijke fietsmaatregelen (V 0,7): Door de coronacrisis is een deel van de
middelen voor tijdelijke fietsmaatregelen niet ingezet;
• Stedelijk Investeringsfonds (N 0,6): In de begroting is een algemene
bezuiniging op het SIF opgenomen. Deze wordt deels in dit programma
ingevuld en ook in andere programma’s. Per saldo leidt dit in totaal tot een
neutraal effect binnen de jaarrekening.
1,8 • Bouwleges (V 1,8): Er is een meeropbrengst gerealiseerd van ruim 2,9 vooral
door een forse stijging van het aantal verleende vergunningaanvragen. De
kosten die samenhangen met de bouwleges zijn ook toegenomen met 1,1;
• Grondzaken (N 1,1): Er is een mutatie op de verliesvoorziening van de
grondexploitatie Oosterhamrikzone van circa 2,0 nadelig. Daarnaast is er
vrijval op het kapitaallastenbudget voor de bovenwijkse voorzieningen
Meerstad van 0,9 voordelig;
• Meerjarige projecten (V 1,0): Implementatie Omgevingswet (V 0,6) en
lumpsum aardbevingen (V 0,4) lopen nog door in 2022.
-17,6 • BTW-riolering (N 16,8): Uit het onderzoek naar de waarderingsmethode voor
riolering is gebleken dat we de bijdrage vanuit riolering aan de 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. We herstellen de optelsom van deze omissies
in alle jaren tot en met 2021 in één keer;
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• Inzameling bedrijfsafval (N 0,8): Als gevolg van de coronapandemie kon er
minder bedrijfsafval worden opgehaald. Daarnaast was er een verlies van
een aantal klanten.
P10 Veiligheid

P11 Dienstverlening

P12 College, raad en
gebiedsgericht werken

P13 Algemene
inkomsten en post
onvoorzien

P14 Overhead en
ondersteuning
organisatie

1,4 • Handhaving (V 0,6): De druk op de gemeentelijke toezicht- en
handhavingscapaciteit groeit. Hiervoor zijn middelen beschikbaar, maar de
krappe arbeidsmarkt bemoeilijkt het snel werven van personeel. Daarnaast is
er ook een lang aanstellingsproces om als BOA met de juiste bevoegdheden
aan de slag te kunnen;
• Reclamedragend straatmeubilair (V 0,3): In de begroting wordt rekening
gehouden met kosten voor het vernieuwen en bijplaatsen van Abri's
(bushokjes)en dergelijke in de woonomgeving. Door de coronapandemie is
hier in 2021 minder gebruik van gemaakt.
0,1 • Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) (V 0,3): Het resultaat wordt
hoofdzakelijke verklaard door een positief resultaat op de bedrijfsvoering
van het NBK. Daarnaast is er een incidenteel btw voordeel;
• Hervormingen (N 0,2): De structurele taakstelling voor verwachte
efficiencyvoordelen als gevolg van hervormingen in de publieke
dienstverlening is nog niet gerealiseerd.
-8,3 • Dekking Herstelagenda (N 3,5): Voor de uitvoering van Herstelagenda
Groningen Vooruit is gerekend met een verwachte dekking van 3,5 uit
compensatiemiddelen van het rijk en cofinanciering derden. De dekking
komt in diverse andere programma’s naar voren;
• Hervormingen (N 3,0): Een aantal hervormingen is nog niet ingevuld en geeft
een nadeel van in totaal 6,3. Hier staat een vrijval van frictiebudget
bezuinigingen (V 2,1) en vrijval weglekbudget (V 1,2) tegenover ter dekking
van het nadeel, omdat deze bedragen niet zijn ingezet;
• Naheffing belastingdienst (N 4,0): De Belastingdienst voert een
boekenonderzoek uit met betrekking tot de verrekende BTW en ingehouden
loonbelasting over de jaren 2015 t/m 2018 en heeft hierin onvolkomenheden
geconstateerd;
• Voorziening pensioenen wethouders (V 1,9): Door een hogere rentestand en
wijzigingen in het deelnemersbestand kon een bedrag van 1,6 vrijvallen.
Hierdoor was ook de begrote dotatie aan de voorziening van 0,3 niet nodig.
18,9 • Gemeentefonds (V 19,5): De begroting 2021 is gebaseerd op de Meicirculaire
2020, waardoor de circulaires t/m december 2021 wijzigingen in de
algemene uitkering veroorzaken. Daarnaast zijn er diverse integratie- en
decentralisatie uitkeringen toegekend in 2021;
• Logiesbelasting (N 1,7): Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal
overnachtingen sterk afgenomen. Dit wordt naar verwachting in 2022 door
het Rijk gecompenseerd;
• OZB (V 0,8): Het overschot wordt met name verklaard doordat de
economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad hoger uit valt
dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien. Nog niet alle
taxaties waren afgerond bij de berekening.
6,4 • Facilitair (V 1,1): Grotendeels als gevolg van corona zijn de schoonmaak-,
vracht- en verzendkosten en kosten ten behoeve van openbaar vervoer,
drankautomaten en printers fors lager. Bovendien zijn er minder kosten voor
onderhoud gemaakt;
• Meerjarige projecten (V 3,3): Dit betreft de doorlopende projecten
Businesscase outsourcing ICT (V 2,5), Revitalisering Stadhuis (N 0,4), Tijdelijke
huisvesting Stadhuis (V 0,2), Brandveiligheid (V 0,5), Transitie DIV (V 0,4) en
Vervanging E-suite (V 0,1);
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• Bedrijfsvoering (V 1,3): Een incidenteel voordeel wordt vooral veroorzaakt
door vacatureruimte en meer opbrengsten uit detacheringen op diverse
onderdelen in de organisatie.
Totaal

60,5

2.5 Afwijkingen ten opzichte van Voortgangsrapportage 2021-II
In de voortgangsrapportage 2021-II (VGR 2021-II) verwachtten we een voordeel van 43,6 miljoen euro.
Daarmee is het rekeningresultaat 2021 ten opzichte van de prognose in de VGR 2021-II 17,0 miljoen euro
positiever. Het bedrag van 17,0 miljoen euro gerelateerd aan het lastentotaal in de actuele begroting van 1,2
miljard euro betekent een afwijking van 1,4%.
De grootste verschillen (> 1 miljoen euro) per onderwerp betreffen:
Onderwerp

Rekening
2021

VGR 2021II

Beschermd Wonen

2,7

0,0

BUIG

5,0

1,6

Jeugd

-3,1

-1,5

1,3

0,0

10,9

8,9

Sluiting
sportaccommodaties
Werk in Zicht (WIZ)

1,9

0,3

3,0

1,7

WMO

0,5

-0,9

Bouwleges

1,8

0,0

-16,8

0,0

-0,2

2,6

(Bedragen x 1 miljoen
euro)

React EU

Samenwerkingsverban
den

BTW-riolering

Stedelijk
Investeringsfonds

Verschil Toelichting
(Bedragen x 1 miljoen euro)
t.o.v.
VGR 2021-II
2,7 De resultaten op Wet Langdurige Zorg werden pas later
bekend.
3,4 Wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere nettobijstandsuitgaven van 3,3 als gevolg van de gunstige
ontwikkeling van het aantal uitkeringen in 2021.
-1,6 De bedragen in de prognose zijn schattingen en lastig te
kwantificeren. De stijging komt met name door de
coronamaatregelen, omdat we zien dat de gemiddelde
kosten per cliënt gestegen zijn als gevolg van een
zwaardere zorgvraag.
1,3 We gingen ervan uit dat het volledige bedrag van de
React-EU zou worden gedoteerd aan de ESF-reserve.
Echter wordt 1,2 toegevoegd aan de
bestemmingsreserve werk- & ontwikkelprogramma.
2,0 • Transformatieagenda jeugd (V 0,6): Activiteiten zijn
verschoven naar 2022 en er is een project gestopt;
• VO-regio (V 0,7): Vertraging in uitvoering van beleid;
• MO-regio (V 0,8): Lagere vaststelling van subsidie was
nog niet bekend.
1,6 Er is meer compensatie binnen gekomen dan in 1e
instantie verwacht, waarvan een deel over 2020.
1,3 Inmiddels is duidelijk dat de afwikkeling van het 1000banenplan nog doorloopt in 2022. Daarnaast is erop
diverse activiteiten vertraging ontstaan, onder andere
door corona.
1,4 De afwijkingen worden gemonitord via Zorgkosten in
control. Met name huishoudelijke hulp en Wmo oud zijn
fors bijgesteld.
1,8 Afwijking is met name ontstaan doordat één project
waarop bijna 0,9 leges kon worden opgelegd in de
laatste twee maanden zowel ontvankelijk is geworden
als is afgewikkeld.
-16,8 Het onderzoek naar de waarderingsmethode voor
riolering was ten tijde van het opstellen van de VGR-II
nog bezig. Onderzoek was als risico gemeld bij VGR-II.
-2,8 Bestaat uit diverse verschillen, waarvan de 2 grootste: 1.
Van het Kermis Exploitanten Terrein is per saldo meer
gerealiseerd dan verwacht (N 0,6). 2. De nacalculatie
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Gemeentefonds

19,5

8,1

11,4

Logiesbelasting

-1,7

0,0

-1,7

8,4

1,8

-4,0

0,0

van Plankosten Stadshavens geeft een nadeel door de
verwerkingswijze (N 1,6).
Voor ruim 10 miljoen euro wordt dit veroorzaakt door
de Decembercirculaire 2021. Daarnaast is door een
aanpassing in de uitkeringsfactor en belastingcapaciteit
ruim 1 miljoen euro meer ontvangen.
Bij opstellen van VGR-II werd uitgegaan van een
compensatie van het nadeel. De hoogte van de
compensatie is pas in 2e helft van 2022 bekend en mag
daarom nog niet worden meegenomen.

Voorziening
pensioenen
wethouders
Overige resultaten

1,9

0,0

29,4

21,0

6,6 • BC outsourcing ICT (V 3,6): De transitie loopt trager dan
verwacht;
• Brandveiligheid (V 0,9): Er bestond nog onvoldoende
inzicht in de realisatie van het uitvoeringsprogramma;
• Implementatie Omgevingswet (V 0,6): Door uitstel van
de start zijn een aantal verplichtingen nog niet
uitgevoerd;
• Herstelagenda Groningen Vooruit (V 0,5): Project was
nog maar net van start gegaan bij opmaak prognose,
waardoor het inzicht op de inzet nog een inschatting
was;
• Overige projecten (V 1,0): Diverse oorzaken.
-4,0 Bij VGR-II hadden we onvoldoende inzicht in de
voortgang en zekerheid van de te verwerken
verrekeningen. In het laatste kwartaal van 2021 heeft de
Belastingdienst met het oog op fatale termijnen
gereageerd.
1,9 Pas na het verschijnen van de Decembercirculaire kan
de hoogte van de voorziening bepaald worden aan de
hand van de op dat moment geldende rentestand.
8,4 Diverse verschillen < 1 miljoen euro.

Totaal

60,5

43,6

17,0

Meerjarige projecten

Naheffing
belastingdienst

2.6 Corona effecten
In 2021 was de coronacrisis nog steeds volop aanwezig. De effecten als gevolg van corona lopen als een rode
draad door allerlei afwijkingen in zowel beleid als financiën heen. Vanuit het Rijk zijn er meerdere
compensatiepakketten opgemaakt die via de circulaires worden verstrekt. De corona effecten zijn op
onderstaande onderdelen terug te vinden. De meeste onderdelen zijn al toegelicht bij de resultaten. Hierbij is
soms een deel van het resultaat als corona effect aan te duiden, maar soms ook het gehele resultaat op het
onderwerp. Onderstaand wordt een nadere toelichting gegeven op de grootste posten. De compensatie betreft
ontvangen compensatie in 2021 en meegenomen compensatie uit 2020 via bestemmingsvoorstellen bij
jaarrekening 2020.
Onderwerp
(Bedragen x 1,0 miljoen euro)

Aanpak laaggeletterdheid

Corona Compeneffect
satie
0,0
0,1

Netto Toelichting
effect
(Bedragen x 1,0 miljoen euro)
0,1

Beschermd Wonen

-0,3

0,4

0,1

Bijzondere Bijstand

-0,2

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

-4,3

6,5

2,3 In 2021 is 5,2 compensatie ontvangen en 1,3 is
meegenomen uit 2020. Het saldo van 2,3 wordt ingezet
als steunpakket voor coronaschade in de lokale
culturele infrastructuur.

Burgers in quarantaine
Culturele instellingen
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Dekking Herstelagenda

-3,5

Evenementen

-0,3

Facilitair

0,9

Gemeentefonds (GF)

0,0

3,6

Handhaving

0,0

0,3

Herstelagenda Groningen
Vooruit
Hervormingen

2,6

ICT
Intensiveringen

-3,5 Kosten dekken uit ontvangen compensatiemiddelen van
het Rijk en cofinanciering van derden (besteding in
meerjarig project Herstelagenda Groningen Vooruit).
-0,3 Compensatie inkomstenderving volgt naar verwachting
in 2022.
0,9 Als gevolg van corona zijn de schoonmaak-, vracht- en
verzendkosten en kosten ten behoeve van openbaar
vervoer, drankautomaten en printers fors lager
3,6 Algemene uitkering GF: 2,4 vervallen opschalingskorting
2021, 0,4, compensatie afvalinzameling 2020, 0,2
compensatie inkomstenderving evenementenleges
2020, 0,3 compensatie continuïteit van zorg
(meerkosten jeugd, bekostiging loopt via algemene
uitkering GF) en 0,2 compensatie continuïteit van zorg
(meerkosten Wmo, bekostiging loopt via algemene
uitkering GF).
0,3
2,6 Project heeft budget van 3,5 en is halverwege 2021
gestart en loopt door in 2022.
-0,1

-0,1
0,2

0,2

0,2

0,2

Inzameling bedrijfsafval

-0,6

Jeugd

-4,6

Kinderopvang

-0,2

0,3

Landelijke vreemdelingen
voorziening

-1,5

1,3

Logiesbelasting

-1,8

-0,2 Afzonderlijke vergoeding vanuit het Rijk in verband met
huur van een extra boot ter huisvesting van
vreemdelingen.
-1,7 Compensatie inkomstenderving volgt naar verwachting
in 2022.
0,1
3,3 Inzet van de compensatiegelden kost tijd. Deel van de
compensatie komt uit 2020 (3,5).
-1,9 Compensatie inkomstenderving volgt naar verwachting
in 2022. Compensatie van 0,3 is uit 2020.
0,6 Onderbesteding van trajecten en het achterblijven van
de aantallen participatiebanen wordt versterkt door
corona
4,3 Inzet van de compensatiegelden kost tijd. De
overgebleven worden de komende jaren voor het
werkprogramma ingezet
0,5 De inzet van extra personeel in verband met de
verwachte toename van het aantal klanten wordt
gecompenseerd door de extra middelen van het Rijk.
0,8 Door de coronacrisis is er een deel van de middelen niet
ingezet. Hierbij gaat het onder andere om
fietsparkeeroplossingen aan de westkant van de
binnenstad en de inzet van fietsstewards.

Meerjarige projecten

0,1

Maatschappelijke Opvang

-4,2

7,5

Parkeren

-2,2

0,3

Participatie-budget

0,6

Re-integratiemiddelen

-0,1

4,4

Schuldhulpverlening

-0,5

1,0

Stedelijk Investeringsfonds

0,8

-0,6 Als gevolg van de coronapandemie kon er minder
bedrijfsafval worden opgehaald, waardoor we minder
opbrengsten hebben.
-4,6 Berekend deel van het totale nadeel op zorgkosten
jeugd als gevolg van corona. Hiervoor is geen specifiek
compensatie. Totale bekostiging van jeugd loopt via
algemene uitkering Gemeentefonds.
0,1
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Sluiting sportaccommodaties

-2,0

3,9

1,9 De sluiting zorgt voor een lagere omzet. De
compensatie is Inclusief SPUK over 2020 van 1,65.
1,4 Vanuit meerdere ontvangen compensatie bedragen is
het plan opgesteld. Inzet loopt door in 2022.
0,2

Sociaal perspectiefplan

-0,6

2,1

Sociale accommodaties

-0,2

0,4

Sociale Werkvoorziening

-1,8

2,0

TONK

-0,3

5,8

TOZO

-1,3

2,2

Verkiezingen

-0,8

0,6

Vrouwenopvang

0,0

0,2

0,2

Werkprogramma

-0,7

1,3

Werk in Zicht

-1,1

2,5

Overig

1,0

0,0

0,6 Het grootste deel van de compensatie is in 2020
ontvangen (1,2). Dit is nog niet volledig ingezet,
aangezien de verwachte toename van
bijstandsgerechtigden blijkt uit te blijven.
1,4 Een deel van de ontvangen compensatie in 2021 (2,0)
en uit 2020 (0,5) wordt conform afspraak ook nog in
2022 ingezet.
1,0

Totaal

-26,8

47,1

0,1 De compensatie uit 2020 (1,3) is volledig ingezet in
2021. Naast de ontvangen compensatie in 2021 (0,7).
5,5 Is raadsbesluit genomen om 5,4 in te zetten voor
inwoners en ondernemers die het zwaarst zijn
getroffen.
0,9 De compensatie uit 2020 (2,2) is deels in 2021 ingezet
voor uitvoeringskosten. Deze kosten lopen door in
2022.
-0,2

20,4

Per saldo ondervinden we in 2021 een nadeel van 26,8 miljoen euro (2020: 13,5 miljoen euro nadeel) als gevolg
van corona. Dit wordt gedekt door de compensatie middelen van in totaal 47,1 miljoen euro. Hiervan is 29,7
miljoen euro via de circulaires in 2021 ontvangen. Vanuit de jaarrekening 2020 is 12,2 miljoen euro ontvangen
compensatie in 2020 door middel van bestemmingsvoorstellen meegenomen naar 2021. Tenslotte is er nog 3,9
miljoen euro voor sluiting sportaccommodaties en 1,3 miljoen euro voor een extra woonboot voor asielzoekers
via andere regelingen vanuit het Rijk ontvangen. Per saldo ontstaat er een positief resultaat op de corona
effecten van 20,4 miljoen euro (prognose VGR 2021-II: 17,6 miljoen euro voordeel). Wel worden de komende
periode op diverse onderwerpen nog kosten verwacht als gevolg van corona waarvoor wellicht geen nieuwe
compensatie beschikbaar is.
2.7 Slot- en nacalculaties
In de voortgangsrapportages worden de slot- en nacalculaties vermeld die staan gepland om in het betreffende
jaar voor te leggen aan de raad. Door omstandigheden lukt het niet altijd om betreffende calculaties in het jaar
zelf nog aan de raad voor te leggen. Aangezien we de raad willen informeren over de afronding of status van de
calculatie nemen we dit vanaf dit jaar ook op in deze bijlage bij de jaarrekening.
Onderstaande slotcalculatie is gemeld bij VGR 2021-II om in 2021 voor te leggen aan de raad:
Status
Slotcalculaties
Grondexploitatie
De deelgrondexploitatie Kempkensberg is afgesloten per 31-12-2021.
Kempkensberg
Aangezien Kempkensberg onderdeel is van het totaalkrediet Europapark
wordt geen aparte slotcalculatie opgesteld. Hiermee volgen we dezelfde lijn
als bij het afsluiten van Station Europapark. Als de grondexploitatie
Europapark gereed is, zullen de deelgrondexploitaties Kempkensberg en
Station Europapark onderdeel zijn van de slotcalculatie.
Onderstaande nacalculaties zijn gemeld bij VGR 2021-II om in 2021 voor te leggen aan de raad:
Status
Nacalculaties
GWRP Sanering Riolering 2014- De sanering projecten Noorderstationstraat en Korrewegwijkwijk fase 3
2018
waren nog niet afgerond in 2021. De overige projecten zijn gereed. In 2022
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Meerjaren Vervanging
investeringen Stadsbeheer
2012-2018
Eemskanaalzone

Toegankelijke Bushaltes

wordt nacalculatie aan de raad aangeboden voordat de jaarrekening 2021 in
de raad wordt vastgesteld.
Raadsvoorstel Nacalculatie meerjaren-investeringen openbare ruimte 20122018 is in raadsvergadering van 22 december 2021 (rv 609738-2021)
vastgesteld.
Raadsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Stadshavens 1, inclusief
nacalculatie Eemskanaalzone, is in de raadsvergadering van 16 februari 2022
(rv 32938-2022) vastgesteld.
Nacalculatie is opgesteld als onderdeel van raadsvoorstel Nacalculatie
Verkeer 2021 en kredietaanvraag verbetering fietspaden Haren-Glimmen
(rv201860-2022). Dit voorstel is in de raadsvergadering van 11 mei 2022
vastgesteld.
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3. Voorstellen
3.1 Voorstel bestemming rekeningresultaat 2021
In bijlage 1 vindt u onze voorstellen voor de bestemming van het rekeningresultaat. In deze paragraaf geven wij
een samenvatting.
Op 22 april 2020 heeft de raad het kader voor resultaatbepaling en bestemming vastgesteld. Hierin is
opgenomen welke bestemmingsvoorstellen wel en welke niet mogen worden opgenomen in het raadsvoorstel
bij de gemeenterekening. De volgende resultaatcategorieën en de daaraan gekoppelde bestemming zijn in
bovengenoemde raadsvoorstellen vastgesteld:
➢ Resultaat ingezet of gedekt bij de laatst vastgestelde begroting
➢ Bijzondere resultaten
➢ Meerjarige projecten
➢ Incidentele middelen gemeentefonds
➢ Samenwerkingsverbanden/centrumgemeente
➢ Bijdragen naar beklemde reserve
➢ Niet in het kader opgenomen voorstellen
Wij stellen uw raad voor, conform het vastgestelde kader resultaatbepaling en resultaatbestemming, het
rekeningresultaat volgens genoemde verdeling en zoals opgenomen in bijlage 1 van dit raadsvoorstel, te
bestemmen. Er doen zich een aantal zaken voor die niet zijn opgenomen in het kader maar die we uw raad wel
ter besluitvorming voorleggen om uiteenlopende redenen die zijn vermeld in de toelichting op het
bestemmingsvoorstel.
Een en ander leidt tot de volgende verdeling:
Samenvatting resultaat 2021 (x € 1 miljoen)

Rekening 2021

Resultaat voor bestemming

60,5

Bestemde resultaten:
Resultaat ingezet in begroting 2022 (voorbeslagen)

-13,0

Bijzondere resultaten

-3,2

Meerjarige projecten

-8,0

Incidentele middelen gemeentefonds

-7,8

Samenwerkingsverbanden / Centrumgemeente

-17,9

Bijdragen naar beklemde reserve

-1,5

Niet in het kader opgenomen voorstellen

-4,8

Totaal bestemmingsvoorstellen

-56,2

Resterend resultaat

4,4

Inzet begroting 2023

-4,4

Besteedbaar resultaat

0

Het resultaat na bestemming bedraagt 4,4 miljoen euro voordelig. Wij stellen voor met dit bedrag in te zetten
voor begroting 2023. In bijlage 1 zijn de bestemmingsvoorstellen opgenomen.
3.2 Voorstel instellen en opheffen van reserves en voorzieningen
In hoofdstuk 5 en 6 van de jaarrekening zijn gedetailleerde overzichten opgenomen van alle reserves en
voorzieningen binnen onze gemeente. In bijlage 2 van dit raadsvoorstel is een overzicht opgenomen van alle in
te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen.
3.3 Begrotingswijziging
De begrotingswijziging die hoort bij de bestemmingsvoorstellen die in dit raadsvoorstel zijn opgenomen, is
opgenomen in bijlage 3 bij dit raadsvoorstel.
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Bijlagen
Bijlage 1
1. Overzicht en toelichting voorstellen bestemming rekeningresultaten
Binnen de deel-overzichten zijn de voorstellen als volgt gegroepeerd:
➢ Resultaat ingezet of gedekt bij de laatst vastgestelde begroting
➢ Bijzondere resultaten
➢ Meerjarige projecten
➢ Incidentele middelen gemeentefonds
➢ Samenwerkingsverbanden/centrumgemeente
➢ Bijdragen naar beklemde reserve
➢ Niet in het kader opgenomen voorstellen
Een negatief bedrag in onderstaande tabel betreft een voorgestelde bestemming waardoor het besteedbaar resultaat
wordt verlaagd. Een positief bedrag betekent een verhoging van het besteedbaar resultaat, bijvoorbeeld doordat
voorgesteld wordt een nadeel te verrekenen met een bestemmingsreserve.
Nr

Directie
Programma
Deelprogramma

Bestemmingsvoorstel

Reserve/ Bedrag
Exploitat (x € 1.000)
ie
60.548

RESULTAAT REKENING 2021
CATEGORIE INZET IN DE BEGROTING 2022
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Iederz
Extra Huisvesting 2022 BIS
01. Werk en Inkomen
Voor de eventuele extra huisvesting voor BIS is vanuit het bestemmingsvoorstel
01.1 Werk en activering 2020 een bedrag beschikbaar van 412 duizend euro. Niemeijer stopt per 1 april
2022 en dan zal er voor deze medewerkers nieuwe huisvesting gevonden moeten
worden. Zoals het nu lijkt kunnen deze medewerkers binnen de huidige locaties
worden ondergebracht, maar moeten daar wel aanpassingen op de panden
worden aangebracht. Daarnaast zou het mogelijk kunnen zijn dat er een
vertraging gaat ontstaan in de oplevering van de nieuwbouw waardoor de locatie
Hooghoudstraat wellicht langer gehuurd zal moeten worden. Daarbij is met het
vaststellen van rv 573116-2020 besloten om 412 duizend euro in te zetten voor
huisvesting BIS.
Iederz
Extra Huisvesting 2022 Hooghoudtstraat
01. Werk en Inkomen
Met het vaststellen van rv 573116-2020 is besloten om 228 duizend euro in te
01.1 Werk en activering zetten voor extra huisvesting in de Hooghoudtstraat.
Iederz / Werk &
Werkprogramma 2022 – 2025
Participatie
Op 26 januari 2022 heeft uw raad besloten tot een voorbeslag op het
01. Werk en Inkomen
rekeningresultaat 2021 van 6,587 miljoen euro (rv 633380-2021). Dit bedrag
01.1 Werk en activering bestaat uit meerdere onderdelen:
- 4,349 miljoen euro aanvullend sociaal pakket (coronacompensatie 2020/2021);
- 1,2 miljoen euro REACT EU;
- 538 duizend euro compensatie SW bedrijven;
- 500 duizend euro werkprogramma 2020-2022 (jaarschijf 2021).
DMO / Concernstaf
Stedelijk skatepark Stadspark
05. Sport en bewegen / Bij de kredietaanvraag stedelijk skatepark Stadspark (rv 21343-2022) behandeld
12. College, raad en
op 16 februari 2022 heeft uw raad besloten om middels een voorbeslag op de
gebiedsgericht werken resultaatbestemming 200 duizend euro beschikbaar te stellen voor de realisatie
05.1 Sportieve
van fase 1 van het stedelijk skatepark Stadspark.
infrastructuur / 12.2
Gebiedsgericht werken
Maatschappelijke Ontw. Corona steunmiddelen Sport
05. Sport en bewegen
Door de voortdurende coronamaatregelen heeft de sportsector het moeilijk. Uit
05.1 Sportieve
recente gesprekken met de verschillende groepen is gebleken dat in elk geval de
infrastructuur
zwembaden en in minder mate de topsportclubs en amateursport wellicht
ondersteund moeten worden in 2022. Het is op dit moment nog onduidelijk of er
ook in 2022 landelijke regelingen zullen komen om de groepen te ondersteunen.
Gelet op de ernst van de situatie, om het bestaansrecht van de groepen te
garanderen en de schade zoveel mogelijk te beperken is voorgesteld de
resterende corona ondersteuningsmiddelen Sport ook in 2022 beschikbaar te
houden (rv 191602-2022).
Inkomensdienstverl.
Regeling Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
01. Werk en Inkomen
We willen de niet-bestede middelen van de TONK gelden van 5,4 miljoen euro
01.2 Inkomen en
conform het raadsbesluit van 16 februari 2022 (rv 111885-2022) meenemen naar
armoedeverlichting
2022. We willen deze middelen inzetten voor de groepen die het hardst zijn
getroffen door de coronacrisis. Dit betreft inwoners die getroffen zijn door hoge

E

-412

E

-228

R

-6.587

R

-200

E

-143

E

-5.400
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energierekening, maatwerk voor inwoners en ondernemers in de sectoren
horeca, verhuur, zakelijke dienstverlening, openbaar vervoer en taxi’s.

CATEGORIE BIJZONDERE RESULTATEN
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sport050
05. Sport en bewegen
05.1 Sportieve
infrastructuur

Vrijval kapitaallasten
Op 30 november 2016 heeft uw raad besloten de vrijval van kapitaallasten
sportaccommodaties als bijzonder resultaat aan te merken ter dekking van
toekomstige noodzakelijke sportinvesteringen volgens het Mulieronderzoek. Het
resultaat vrijval kapitaallasten sportaccommodaties wordt verrekend met de
bestemmingsreserve (co)investeringsfonds sportaccommodaties.
Vastgoed
Energiebesparingsmaatregelen Prins Johan Friso school
03. Onderwijs
De energiebesparingsmaatregelen aan de Prins Johan Friso school worden
03.1 Onderwijskansen
onttrokken aan de reserve Duurzaamheid scholen.
Vastgoed
Resultaat onderwijshuisvesting
03. Onderwijs
Resultaten op onderwijshuisvesting zijn door uw raad benoemd als bijzonder
03.1 Onderwijskansen
resultaat. Resultaten verrekenen wij met de reserve onderwijshuisvesting.
Stadsbeheer
Kostendekkende exploitatie begraven
09. Kwaliteit
De leges met betrekking tot begraven mogen ten hoogste kostendekkend zijn.
leefomgeving
Overschotten en tekorten in enig jaar worden verrekend met de daarvoor
09.1 Onderhoud en
ingestelde reserve. We stellen voor het nadelig exploitatie resultaat van 33
beheer openb ruimte
duizend euro op de kostendekkende exploitatie aan de reserve Begraafplaatsen
te onttrekken.
Stadsbeheer
Pilot fietsparkeren
09. Kwaliteit
In 2021 zijn SIF middelen beschikbaar gesteld voor de handhaving op de
leefomgeving
maximale fietsparkeerduur en verkeerd gestalde fietsen. Door de
09.1 Onderhoud en
coronapandemie zijn niet alle beschikbare middelen ingezet en valt een deel van
beheer openb ruimte
het beschikbare budget vrij. Nu de corona maatregelen zijn opgeheven
verwachten we in 2022 deze middelen nodig te hebben voor het fietsenbeleid.
Maatschappelijke Ontw. (Co)Investeringsfonds
05. Sport en bewegen
Het project "aanpassing damwanden Noordwillems Kanaal" is in 2021 afgerond.
05.1 Sportieve
Na afronding is het project financieel afgerekend met uitvoerder Provincie
infrastructuur
Groningen. Gebleken is dat de kosten van het project meevielen waardoor een
bedrag van 34 duizend euro retour is ontvangen van de provincie. De initiële
financiering van het project kwam vanuit het co-financieringsfonds sport.
Voorgesteld wordt het restant budget terug te laten vloeien naar de reserve cofinancieringsfonds.
Stadsontwikkeling
Grondzaken
02. Economie en
Voor het kunnen opvangen van exploitatieschommelingen en risico's binnen het
werkgelegenheid
Grondbedrijf is het resultaat grondzaken (grondexploitaties en grondbezit) door
02.3 Grondzaken en
uw raad als bijzonder resultaat vastgesteld. De resultaten grondzaken worden
overige economie
met de reserve grondzaken verrekend.
Stadsontwikkeling
Resultaat grex Grote Markt
02. Economie en
We stellen voor het nadelig resultaat van de grondexploitatie Grote Markt te
werkgelegenheid
onttrekken aan de beklemde reserve kapitaallasten voor het integrale project.
02.3 Grondzaken en
overige economie
Stadsontwikkeling
Reserve hergebruik grond
08. Wonen
Het project Hergebruik Grond laat een resultaat zien van 367 duizend euro
08.7 Overig wonen
nadelig. Dit wordt vooral veroorzaakt door extra kosten herinrichting terrein.
Voor dit project is een reserve beschikbaar die na toevoeging van dit resultaat
voldoende is (259 duizend euro voordeel) om de komende 5 jaar de exploitatie
van dit project te kunnen uitvoeren.
Stadsontwikkeling
Reserve afkoop erfpacht
08. Wonen
Er zijn 2 erfpacht percelen met afkoop verkocht in 2021. Hierdoor daalt de
08.7 Overig wonen
boekwaarde met 6 duizend euro. Daar naast is er 1 perceel met afkoop
toegevoegd (boekwaarde 45 duizend euro). Per saldo neemt de boekwaarde van
erfpacht met afkoop toe met 39 duizend euro. Dit houdt in dat de reserve
erfpacht met 39 duizend euro zal toenemen.
Stadsontwikkeling
Skaeve Huse
08. Wonen
Ten behoeve van het project Skaeve Huse willen wij 425 duizend euro van de SIF
08.1 Gezinnen
middelen naar 2022 bestemmen om het project verder voort te kunnen zetten.
Stadsontwikkeling
Fietsparkeren
07. Verkeer
Vanwege Corona zijn veel van de geplande tijdelijke maatregelen fiets niet
07.1 Fiets
ingezet. We stellen voor een deel van dit restant van 350 duizend van de SIF
middelen te bestemmen voor 2022. We verwachten dat de binnenstad weer
meer bezocht gaat worden en daarom de geplande tijdelijke maatregelen fiets
weer volledig gaan toepassen, aangevuld met de maatregelen die we de
afgelopen twee jaren ten tijde van Corona hebben ingezet.
Stadsontwikkeling
Verbeteren verkeersveiligheid en leefkwaliteit Savornin Lohmanlaan
07. Verkeer
De verkeersveiligheid staat sinds de ingebruikname van de Helperzoomtunnel
07.6 Overig verkeer
onder druk. Op basis van meldingen en gesprekken met bewoners en het
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Wijkcomité Helpman zijn de zorgen en knelpunten op een rij gezet en voorzien
van maatregelen. Een deel hiervan is inmiddels uitgevoerd, maar voor het
resterende deel zijn op dit moment geen middelen en willen we de beschikbare
SIF middelen hiervoor inzetten. Op de Savornin Lohmanlaan willen we de
leefkwaliteit op diverse manieren verbeteren.
Snelheidsremmende maatregelen Eemskanaal Zuidzijde (Lageland)
Al langere tijd vragen de bewoners van Eemskanaal Zuidzijde in Polder Lageland
aandacht voor de door hen ervaren verkeersonveilige situatie aldaar. In
samenspraak met de bewoners hebben wij de haalbaarheid van eventuele
maatregelen onderzocht. Op basis daarvan is toegezegd het wegvak dat binnen
onze gemeente ligt in te richten met verkeersdrempels. Dit is de enige reële
maatregel waarmee de veiligheidssituatie op korte termijn verbeterd kan
worden. Wij willen de beschikbare SIF middelen hiervoor inzetten.
Nacalculatie EKZ Stadshavens
Het nadeel dat resteert na inzet van beschikbare budgetten ten behoeve van de
plankosten Stadshavens dat is opgenomen in de nacalculatie EKZ wordt conform
het voorstel (rv 32938-2022) in de raad van 16 februari 2022 ten laste van de
reserve Eemskanaalzone gebracht.
Plankosten Vrijdag
Ten behoeve van het uitwerken van de plannen van de nieuwe huisvesting van
Vrijdag zijn middelen opgenomen in de reserve SIF. Deze zijn in 2021 ingezet.
Groencompensatie
in 2021 is 20 duizend euro ontvangen ter compensatie van gekapt en niet
gecompenseerd groen en wordt voorgesteld om in de reserve SIF te plaatsen.
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SIF Groen
De uitgaven in het kader van SIF groen die het jaarbudget voor 2021 overstijgen
worden ten laste van de in de reserve SIF gereserveerde middelen gebracht.
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SIF plankosten
Het saldo van de overige resultaten brengen we ten laste van de in de reserve SIF
opgenomen plankostenmiddelen.
Kermisexploitantenterrein
Er is 1.775 duizend euro SIF middelen beschikbaar gesteld voor het
Kermisexploitantenterrein in Helpman voor de sanering en verplaatsingen. Deze
zijn nog niet geheel voltooid en dit project zal in 2022 verder worden ingevuld
met de resterende 976 duizend euro.
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Herstelagenda Groningen Vooruit
Bij aanvang van de Herstelagenda is aangegeven dat de periode van de
Herstelagenda tot in 2022 doorloopt. Niet alle middelen zijn besteed, veel
activiteiten zijn wel in gang gezet.
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Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden
Er zijn middelen beschikbaar gesteld t/m 2023. De opruimactie loopt echter
daarna door vanwege de uitfasering. Voor de jaren na 2023 is nog geen dekking
geregeld. Er was in de dekking t/m 2023 voorzien in een onttrekking uit het coinvesteringsfonds (reserve). Er kunnen zich nog mogelijke tegenvallers voordoen
omdat het project nog zeker t/m 2029 loopt.
Virtueel Groningen
Het programma Virtueel Groningen heeft als ambitie om middels digitale
transformatie integrale en passende dienstverlening te leveren aan onze
inwoners en ondernemers. Daarvoor zijn vanaf 2019 diverse projecten in
uitvoering genomen. De overschrijding van 2021 komt door de volledige
realisatie van alle deelprojecten, gecombineerd met een lichte overschrijding van
de begroting van vooral de Stem van Groningen. De vraag naar
participatieondersteuning groter was dan verwacht. Dit nadeel kan worden
opgevangen in het meerjarig project.
Tijdelijke huisvesting Stadhuis
Uw raad heeft in november 2018 in totaal 1.257 duizend euro beschikbaar
gesteld voor de kosten tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing stadhuis. Hiervan
is tot en met 2021 1.058 duizend euro besteed. Het resterende budget houden
wij beschikbaar voor de resterende looptijd van het project.
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Revitalisering Stadhuis
Het negatieve saldo wordt enerzijds middels resultaatbestemming verrekend met
de reserve intensiveringsmiddelen Verbouwing Stadhuis. Daarnaast is in de
reserve verbouwing Stadhuis ook nog 90 duizend euro beschikbaar ter dekking
van de kosten Revitalisering stadhuis.
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14. Overhead en
ondersteuning
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Concernstaf
12. College, raad en
gebiedsgericht werken
12.1 College en Raad

Brandveiligheid
Uw raad heeft voor het uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke
gebouwen een meerjarig project aangemaakt. Totaal is hiervoor 1.005 duizend
euro begroot. In 2021 is hiervan 150 duizend euro gerealiseerd. Het nog niet
bestede bedrag wordt toegevoegd aan het meerjarig project brandveiligheid.
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Project Joodse Eigendommen
Er loopt een onderzoek naar het overheidshandelen m.b.t. Joods bezit tijdens en
na WO II in de gemeente Groningen. Hiertoe is door de raad besloten. Het
onderzoek loopt in 2021 en 2022 en is als meerjarig project gedefinieerd. Daarom
wordt voorgesteld om het resterend bedrag te bestemmen naar 2022.
Dijkpark Bewonersfonds
Dit betreft compensatiegeld van het waterschap dat is geschonken aan inwoners
van de dorpen Garmerwolde en Woltersum. Hiervoor is destijds een commissie
Dijkpark in het leven geroepen die plannen heeft gemaakt. De uitvoering moet
nog plaats vinden. De gemeente Groningen is alleen beheerder van dit geld.
Biodiversiteit Stadspark
Biodiversiteit Stadspark is eind 2021 gedefinieerd als meerjarig project. Derhalve
blijven de overgebleven bedragen ui 2021 beschikbaar voor het project en wordt
voorgesteld dit bedrag mee te nemen naar 2022.
Verschuiving transitiekosten generieke ICT
Per ultimo 2021 is de transitie van de generieke ICT naar Fujitsu van de laatste 3
fasen voor 62% voltooid. Dit betekent 38% van de hiervoor in 2021 begrote
transitieprijs na 2021 wordt uitgegeven. Daarom wordt voorgesteld dit deel naar
2022 te bestemmen.
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Projectkosten Standaardisatie & Rationalisatie
De projectuitgaven zullen verspreid over de komende jaren noodzakelijk zijn om
door rationalisatie en standaardisatie van het gemeentelijke applicatielandschap
de bezuinigingstaakstellingen die daarvoor gelden te kunnen realiseren. Dit is het
2e nog lopende traject binnen de business case ICT Outsourcing en wordt
voorgesteld om het saldo me te nemen naar 2022.
Projectkosten vernieuwing applicaties sociaal domein (VASD)
VASD is een meerjarig project en betreft de vervanging van de applicatie
waarmee in het sociaaldomein mee wordt gewerkt. Het nadeel van 2021 wordt
in 2023 terugverdiend door de besparingen die vanaf dan worden gerealiseerd
op licentiekosten van applicaties die komen te vervallen. Voorgesteld wordt om
dit saldo mee te nemen naar 2022.
Informatie en Services
Transitie DIV
14. Overhead en
Doordat er te weinig personele capaciteit was in 2021 was het niet mogelijk om
ondersteuning
alle activiteiten met betrekking tot het saneren en digitaliseren van het fysiek
organisatie
archief uit te voeren. Het gevolg hiervan is dat niet het gehele budget voor 2021
14.1 Overhead en
is uitgegeven, deze kosten verschuiven naar 2022. Daarom wordt voorgesteld het
onderst organisatie
restant van het budget mee te nemen naar 2022
Informatie en Services
Dimpact - vervanging eSuite en BZM
14. Overhead en
De applicatie met betrekking tot zaakgericht werken wordt vervangen. Het
ondersteuning
meerjarig project loopt vanaf 2021 tot en met 2023. Het budget is in 2021 niet
organisatie
geheel uitgegeven door latere oplevering van software. Hiermee verschuift de
14.1 Overhead en
inzet van de medewerkers en daarmee ook de uitnutting van het budget naar
onderst organisatie
2022. Voorgesteld wordt om het restant van het budget mee te nemen naar
2022.
Informatie en Services
Extra projectkosten door vertraging in de transitie van de generieke ICT naar
14. Overhead en
Fujitsu
ondersteuning
Door langere duur van de transitie van de ICT richting Fujitsu heeft dit in 2021 tot
organisatie
hogere kosten geleid t.a.v. inzet van projectleiders, adviseurs en inzet van de
14.1 Overhead en
afdeling Regie. Wij stellen voor dit nadeel in het meerjarig project mee te nemen
onderst organisatie
naar 2022.
Maatschappelijke Ontw. Visie MartiniPlaza
06. Cultuur
In het voorjaar van 2021 is de gemeentelijke visie op MartiniPlaza vastgesteld.
06.2 Cultuur beleven
Voor de uitwerking van deze visie is in 2021 is 300 duizend euro
plankostenbudget beschikbaar gesteld. De uitvoering van het meerjarige project
is vanaf de zomer opgestart. Daardoor is in 2021 een beperkt deel van het budget
uitgegeven. De resterende middelen van 261 duizend euro worden in 2022
besteed.
Stadsontwikkeling
Implementatie omgevingswet
08. Wonen
Mede door het uitstel van invoering van de Omgevingswet zijn een aantal
08.7 Overig wonen
verplichtingen, die opgenomen waren in de begroting (met name op ICT-gebied)
doorgeschoven naar 2022. De problemen met het Digitaal Stelsel zorgen er ook
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Concernposten
13. Algemene
inkomsten en post
onvoorzien
13.1 Algem. ink. & post
onvoorzien

voor dat in een groot deel van 2022 nog extra inspanningen verricht moeten
worden om een werkend stelsel te krijgen.
Bodem
De middelen zijn beoogd voor de uitvoering van wettelijke taken en het
realiseren van ambities uit het uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond. In
2022 komt in totaal 482 duizend euro beschikbaar uit de decentrale uitkering van
het rijk. Vanuit concernmiddelen stellen we jaarlijks 250 duizend euro
beschikbaar. Naar verwachting is het totale beschikbare bedrag van 732 duizend
euro onvoldoende voor de uitvoering van alle taken. We stellen daarom voor het
restant 2021 mee te nemen naar 2022.
Lumpsum Aardbevingen
Niet alle middelen die vanuit het Rijk zijn ontvangen voor begeleiding van het
programma Versterking en vernieuwing zijn besteed. Wij stellen voor deze
middelen beschikbaar te houden voor uitvoering in 2022.
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CATEGORIE INCIDENTELE MIDDELEN GEMEENTEFONDS

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Versterking dienstverlening
Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij
gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de
periode tot en met 2027 extra middelen beschikbaar te stellen. Om de
dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities
extra te ondersteunen heeft de VNG een visiedocument opgesteld
Groningen heeft in 2021 hiervoor een incidenteel bedrag ontvangen. De
volgende collegeperiode volgen voorstellen voor de versterking/verbetering van
de dienstverlening en extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. We
stellen daarom voor om het bedrag in afwachting van de plannen te reserveren
in de Algemene Bestemmingsreserve.
Concernposten
Systeemleren
13. Algemene
Een belangrijke actielijn bij het versterken van de dienstverlening is ‘Leren van de
inkomsten en post
praktijk: signalen serieus nemen’. Voor zowel 2021 en 2022 stelt het rijk geld
onvoorzien
beschikbaar voor extra inzet van expertise en capaciteit. De volgende
13.1 Algem. ink. & post collegeperiode volgen voorstellen voor de versterking/verbetering van de
onvoorzien
dienstverlening en extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. We
stellen daarom voor om het bedrag in afwachting van de plannen te reserveren
in de Algemene Bestemmingsreserve.
Concernposten
Stedelijke vernieuwingsgebieden
13. Algemene
In het kader van het programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt sinds 2019
inkomsten en post
intensief samengewerkt met 15 gemeenten, waarin de stedelijke
onvoorzien
vernieuwingsgebieden liggen. Op basis van de beschikbare middelen vanuit de
13.1 Algem. ink. & post reactie van het kabinet op het rapport Ongekend onrecht ontvangen de 16
onvoorzien
stedelijke vernieuwingsgebieden elk eenmalig 100 duizend euro. We willen deze
middelen in 2022 inzetten voor cofinanciering van verwachte rijksgelden voor
stedelijke vernieuwing. We stellen voor om het bedrag te reserveren in de
Algemene Bestemmingsreserve.
Stadstoezicht
Wietexperiment
10. Veiligheid
Het Experiment gesloten coffeeshopketen bestaat uit een voorbereidingsfase en
10.3 Integriteit en
een experimenteerfase. Op dit moment zitten we nog steeds in de
veiligheid
voorbereidingsfase. De landelijke voorbereidingsfase duurt langer dan gepland.
Er is nog geen exacte planning voor de start experimenteerfase. Zodra aan een
aantal voorwaarden is voldaan (voldoende voorraad, kwaliteit en variëteit
cannabis) neemt het Rijk daarover een besluit. Door de vertraging zijn de kosten
in 2021 nihil. De benodigde interne capaciteit zal in de laatste periode van de
voorbereidingsfase naar verwachting steeds groter worden. Het budget blijft
daardoor benodigd in latere jaren.
Inkomensdienstverl.
Schuldhulpverlening
01. Werk en Inkomen
In 2021 is er vanuit het Rijk 686 duizend euro beschikbaar gesteld voor
01.2 Inkomen en
Schuldhulpverlening in verband met Corona. Dit is in 2021 nog niet volledig
armoedeverlichting
uitgegeven. We willen het restant in 2022 inzetten. We verwachten het geld
nodig te hebben om de toeloop naar de GKB van inwoners in financiële
problemen in 2022 aan te kunnen.
Iederz
Corona compensatie SW Q3
01. Werk en Inkomen
Ook voor 2021 wordt er Corona compensatie voor de WSW beschikbaar gesteld.
01.1 Werk en activering Voor de periode 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 is dit 154 duizend euro. Omdat
Iederz de extra corona kosten kan dekken uit het ingediende
bestemmingsvoorstel 2020 en de gemiste omzet kan opvangen binnen de eigen
begroting zijn deze corona compensatie middelen voor 2021 niet nodig. Omdat
we ook in 2022 op meerdere locaties werken is de extra aangetrokken
begeleiding ook in heel 2022 noodzakelijk. Om deze extra kosten te dekken
stellen we voor om deze corona compensatie mee te nemen naar 2022.
Maatschappelijke Ontw. Coronakosten Kansenbeleid
03. Onderwijs
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In 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld voor Kansenbeleid en via een
bestemmingsvoorstel meegenomen naar 2021. Een deel van deze middelen is in
het 1e kwartaal van 2022 ingezet voor het aanschaffen van laptops. Met deze
laptops wordt het volgen van onderwijs tijdens lockdowns voor alle leerlingen
mogelijk gemaakt. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag naar 2022 te
bestemmen.
Aanpak laaggeletterdheid
Door de Coronacrisis loopt het regionale plan van Laaggeletterdheid vertragingen
op. De geplande activiteiten zullen in 2022 en verder worden ingehaald.
Voorgesteld wordt om het bedrag naar 2022 te bestemmen.
Kansrijke start
Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is jaarlijks 72 duizend euro beschikbaar gesteld
voor de impuls Kansrijke start (als onderdeel van de GIDS gelden). Conform het
projectplan Kansrijke start Groningen 2020-2022 zetten we deze middelen inde
periode 2020-2022 in. 2022 is de laatste jaarschijf van het projectplan en
hiervoor willen het geld beschikbaar houden.
Corona steunmiddelen cultuur
Vanuit de steunpakketten in 2020 en 2021 voor cultuur is nog 3,058 miljoen euro
beschikbaar. Middels een collegebrief van 15 februari 2022 (rb 83402-2022) is uw
raad geïnformeerd over het verlengde tweede steunpakket van 2,25 miljoen euro
voor coronaschade in de lokale culturele infrastructuur. Na inzet van de
beschikbare middelen in het nieuwe steunpakket en de gereserveerde middelen
voor het volwassenfonds cultuur (100 duizend euro) resteert er met betrekking
tot de 2021 ontvangen Rijksmiddelen nog een bedrag van 808 duizend euro.
Deze middelen zullen naar verwachting worden ingezet voor het ondersteunen
van de creatieve en culturele sector naar duurzame transities op de langere
termijn.
Corona steunmiddelen sociaal culturele accommodaties
Van de in 2020 en 2021 ontvangen incidentele corona ondersteuningsmiddelen
voor ondersteuning van sociaal culturele accommodaties is nog een bedrag van
207 duizend euro beschikbaar. Begin 2022 is uw raad middels de brief "Tijdelijke
herstart subsidieregeling dorps-en buurthuizen Covid-19, voorjaar 2022" op de
hoogte gesteld van de besteding van dit bedrag. Zoals genoemd in de brief
stellen wij voor deze middelen beschikbaar te houden voor ondersteuning in
2022.
Emancipatie/vrouwenzaken( Veilige Steden)
Veel activiteiten voor het project Veilige Steden konden het afgelopen jaar niet
doorgaan vanwege Corona. Daarom is juist nu geïnvesteerd op dit thema door
het vergroten van kennis, attitude en vaardigheden in de samenleving door
middel van verschillende activiteiten en projecten. We willen het budget inzetten
om (online of hybride) activiteiten door te ontwikkelen en uit te voeren op basis
van het bestaande projectplan.
Lesbo/homo/transgenderbeleid (Regenbooggeld)
Vanwege Corona is het LHBTI-symposium True Colours verplaatst van november
2021 naar maart 2022. Hiervoor zijn in 2021 al verplichtingen aangegaan met Het
Forum en gastsprekers. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag mee te nemen
naar 2022.
Aanpak discriminatie
Dit bedrag is niet uitgegeven in 2021 en wordt voorgesteld om in 2022 in te
zetten voor de manifestatie Bitterzoet. Tijdens de manifestatie wordt aandacht
besteed aan de koloniale geschiedenis van Groningen. Met deze bijdrage wordt
tevens invulling gegeven aan de motie ‘Onderzoek de rol van de overheid in het
slavernijverleden’ en aan de motie ‘Geef geschiedenis de (regionale) ruimte’.
Corona sociaal perspectiefplan
We zijn in het kader van het Corona Perspectiefplan Sociaal gestart met diverse
projecten in het kader van meedoen en participeren en diverse sportprojecten.
Een deel van deze projecten zullen doorlopen in 2022 en wordt voorgesteld om
het bedrag hiervoor in te zetten.
Breed Offensief
In de septembercirculaire 2021 hebben we 377 duizend euro breed offensief
toegekend gekregen voor 2021 - 2023 om de administratieve werkprocessen
rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van loonwaardebepalingen en
werkgeversdienstverlening te stroomlijnen om zo meer mensen met een
arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Deze gelden zijn op dit moment nog
niet ingezet en willen we daarom als bestemmingsvoorstel meenemen naar
2022.
Integrale Kerkenvisie
In 2021 zijn de geplande werkzaamheden ten aanzien van de integrale
gemeentelijke kerkenvisie niet gestart. Om de werkzaamheden in 2022 te kunnen
uitvoeren stellen we voor de daarvoor gereserveerde budgetten te bestemmen
voor 2022.
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63.

Stadsontwikkeling
08. Wonen
08.4 Kwaliteit
woningvoorraad

64.

Stadsontwikkeling
10. Veiligheid
10.1 Veilige woon- en
leefomgeving

65.

Concernstaf
02. Economie en
werkgelegenheid
02.1 Economische
ontwikkeling
Concernstaf
10. Veiligheid
10.3 Integriteit en
veiligheid

Regionale Energiestrategie
In 2019 zijn door het rijk middelen toegekend voor de Regionale Energie
Strategie voor de drie jaren 2019-2021. De regeling is in 2022 verlengd en
daarmee kunnen we de gelden volgend jaar inzetten in lijn met de regeling
waarvan het beheer over gaat naar een andere gemeente.
Kwaliteitsborging Bouw
We willen deze middelen inzetten voor de groepen die het hardst zijn getroffen
door de coronacrisis.
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CATEGORIE SAMENWERKINGSVERBANDEN / CENTRUMGEMEENTE

66.

67.

Maatschappelijke Ontw.
04. Welzijn, gezondheid
en zorg
04.2 Passende
ondersteuning en zorg

68.

Maatschappelijke Ontw.
04. Welzijn, gezondheid
en zorg
04.2 Passende
ondersteuning en zorg

69.

Maatschappelijke Ontw.
04. Welzijn, gezondheid
en zorg
04.2 Passende
ondersteuning en zorg

70.

Maatschappelijke Ontw.
04. Welzijn, gezondheid
en zorg
04.2 Passende
ondersteuning en zorg

71.

Werk en Participatie
01. Werk en Inkomen
01.1 Werk en activering

72.

Werk en Participatie
01. Werk en Inkomen
01.1 Werk en activering

73.

Vastgoed
06. Cultuur
06.1 Culturele
infrastructuur
Concernstaf

Akkoord van Groningen
Het resultaat van het Akkoord van Groningen over 2021 is 316 duizend euro
voordelig. Dit is met name een doorwerkend effect van de resultaatbestemming
van 2020 van 446 duizend euro. In het kader van het samenwerkingsverband
moet dit resultaat beschikbaar blijven voor de gezamenlijke partners.
Zorg- en Veiligheidshuis
Het resultaat van het Zorg- en Veiligheidshuis over 2021 is 80 duizend euro
voordelig. De overige 345 duizend euro betreft de vanaf 2021 structureel
toegekende extra gelden vanuit de december circulaire 2021. Omdat deze gelden
niet meer konden worden verwerkt in de begroting 2021 worden deze via deze
resultaatbestemming betrokken.
Inburgeringswet 2021
De invoering van de Inburgeringswet 2021 is vertraagd. Zo ook de inkoop en
aanbesteding van de leertrajecten die daar onderdeel van uit maken. Dit heeft als
gevolg dat de financiële omvang van deze leertrajecten en de projectinzet als ook
de personeelsinzet hiervoor van Thuisin050 nog niet concreet is. De resterende
middelen zullen als buffer dienen en voor het inrichten van een
informatievoorziening ten behoeve van het nieuwe inburgeringsstelsel.
Transformatie agenda Sociaal Domein Jeugd
Het Transformatiefonds Sociaal Domein jeugd is bedoeld om de
transformatiebeweging te bevorderen. Voor de jaren 2018 t/m 2020 jaarlijks een
bedrag van 1,233 miljoen euro aan de jeugdhulp regio Groningen toegekend. Wij
zijn de penvoerder van het samenwerkingsverband voor de deze gelden. De
resterende gelden worden in 2022 ingezet.
Maatschappelijke Opvang (MO)
In de MO worden voorzieningen georganiseerd voor alle inwoners van de
provincie Groningen. Dit wordt namens alle Groninger gemeenten georganiseerd.
De besteding van deze middelen loopt door in 2022. Daarnaast wordt
voorgesteld aan de regio een gedeelte de komende jaren in te zetten om de
opvangfaciliteiten te vernieuwen/verbeteren en kostenstijgingen bij diverse
instellingen op te vangen.
Vrouwen Opvang
Vanuit het resultaat 2020 is een plan uitgewerkt om de extra beschikbare
middelen van 2020 te besteden. Een gedeelte wordt beschikbaar gehouden voor
Veilig Thuis voor tegenvallers met betrekking tot de te verwachten CAO-stijging
en wachtlijsten. Daarnaast is een gedeelte beschikbaar voor vervolgonderzoek
Intensief Casemanagement bij huisverboden en een gedeelte voor
deskundigheidsbevordering Systeem Gericht werken. De besteding van deze
middelen loopt voor 1,5 miljoen euro door in 2022.
RMC gelden
Voor de regio is 165 duizend euro beschikbaar gesteld voor de intensivering van
de trajectbegeleiding die het RMC biedt aan jongeren die uitvallen op school. De
uitval was in 2021 lager dan verwacht. We hebben de begeleiding in het
afgelopen jaar kunnen bieden met de reguliere capaciteit van het RMC. De
aantallen stijgen nu wel en de problematiek van de jongeren neemt toe. In 2022
gaan we dan ook wel extra menskracht inzetten. Daarnaast is er 28 duizend euro
op de 0-meting niet uitgegeven. Deze middelen blijven beschikbaar voor de
arbeidsmarktregio en zullen in 2022 worden ingezet.
Werk in Zicht (WIZ)
Dit betreft middelen voor de arbeidsmarktregio die conform afspraak worden
meegenomen naar 2022 ter dekking van de van de activiteiten die doorlopen in
2022. Dit betreft onder andere 1000-banenplan, crisisdienstverlening en
perspectief op werk.

CATEGORIE STORTING IN BEKLEMDE RESERVE

74.

Bijdrage aanvullend krediet Kunstwerf
Voor de dekking van de aanvullende kredietaanvraag voor de Kunstwerf heeft uw
raad 125 duizend euro toegekend, deze bijdrage wordt toegevoegd aan de
beklemde reserve.
Bijdrage investeringen Stadsbeheer
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12. College, raad en
gebiedsgericht werken
12.2 Gebiedsgericht
werken

75.

Stadsontwikkeling
07. Verkeer
07.6 Overig verkeer

76.

Vastgoed
03. Onderwijs
03.1 Onderwijskansen

77.

Concernposten
13. Algemene
inkomsten en post
onvoorzien
13.1 Algem. ink. & post
onvoorzien

78.

Sport050
05. Sport en bewegen
05.1 Sportieve
infrastructuur

79.

Sport050
05. Sport en bewegen
05.1 Sportieve
infrastructuur

80.

Inkomensdienstverl.
01. Werk en Inkomen
01.2 Inkomen en
armoedeverlichting

81.

Inkomensdienstverl.
01. Werk en Inkomen
01.2 Inkomen en
armoedeverlichting

82.

Inkomensdienstverl.
01. Werk en Inkomen

Er is 400 duizend euro beschikbaar gesteld voor projecten die ten gunste komen
van de verschillende gebiedsdelen van de gemeente. 40 duizend euro hiervan is
via de exploitatie verrekend. De resterende 360 duizend euro betreft
investeringen in de meerdere projecten rondom groenvoorzieningen en
speelvoorzieningen. Voorgesteld wordt om dit via de beklemde reserve te laten
lopen.
Bijdrage WRW fietstunnels
Gebiedszaken heeft financieel bijgedragen aan de realisatie van een
pumptrackbaan langs de nieuwe fietsroute. Vanuit Vinkhuizen is er behoefte aan
deze voorziening waarmee bovendien extra sociale controle gegenereerd wordt
op de fietsroute. We zien dit als een kans die we ten tijde van de kredietaanvraag
rondom WRW fietstunnels nog niet hadden voorzien. We stellen daarom voor
om de eigen bijdrage van 50 duizend euro in de beklemde reserve te storten als
dekking voor de kapitaallasten.
Scholenprogramma Groningen
In 2021 is een beschikking ontvangen van 1,0 miljoen euro met betrekking tot het
pluspakket voor scholen in het aardbevingsgebied. Dit is om naast de
bouwkundige versterking de scholen ook te verduurzamen. Deze maatregelen
worden in 2023/2024 uitgevoerd. De verdeling van deze middelen is met de
schoolbesturen vastgesteld en met de raad gedeeld in het raadsvoorstel
"Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2021" (rv 505649-2020). Met dit
bestemmingsvoorstel stellen wij voor om deze middelen in de beklemde reserve
te storten ter dekking van toekomstige kapitaallasten behorende bij de
onderliggende investeringen.
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NIET IN HET KADER OPGENOMEN VOORSTELLEN
Versterking dienstverlening
Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij
gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de
periode tot en met 2027 extra middelen beschikbaar te stellen. Om de
dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities
extra te ondersteunen heeft de VNG een visiedocument opgesteld.
Groningen heeft in 2021 hiervoor een structureel bedrag ontvangen. De volgende
collegeperiode volgen voorstellen voor de versterking/verbetering van de
dienstverlening en extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. We
stellen daarom voor om het bedrag in afwachting van de plannen te reserveren
in de Algemene Bestemmingsreserve.
Drafbaan
Voor de drafbaan is in 2021 een incidenteel ontwikkelbudget beschikbaar gesteld
(Toekomst Drafbaan). Uitvoering van het raadsbesluit van 2 juni 2021 vraagt
meer tijd dan gedacht vanwege de te doorlopen vergunningprocedure en langere
doorlooptijden. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt om dit budget
beschikbaar te houden voor 2022, omdat anders noodzakelijke sloop- en
opruimwerkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, waardoor de veiligheid
en bruikbaarheid van het terrein in gevaar komt.
Vrijval voorziening cultuurtechniek Ten Boer
Vanuit de herindeling is een voorziening mee overgekomen voor meerjaren
onderhoud aan de sportvelden Ten Boer. Daar lag een meerjaren programma aan
ten grondslag. Een dergelijke voorziening past niet binnen de gemeente
Groningen systematiek en valt daarom vrij. We willen de middelen middels dit
bestemmingsvoorstel beschikbaar houden voor renovatie van het oefenveld in
Ten Post. In Ten Post worden plannen ontwikkeld voor een Multifunctioneel
centrum. Aangezien dit bedrag in 2023 nodig is wordt voorgesteld om dit bedrag
beschikbaar te houden via de algemene bestemmingsreserve.
Uitvoeringskosten Tijdelijk ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)
Uit de vergoeding voor de uitvoeringskosten TOZO moeten alle kosten die
gedurende de gehele periode voor de uitvoering van de TOZO worden gemaakt
gedekt worden. De verwachting is dat er tot en met 2026 administratieve
werkzaamheden inzake terugvorderingen van te veel verstrekte uitkeringen en
bedrijfskredieten moeten worden verricht. We verwachten in 2022 481 duizend
euro aan uitvoeringskosten te maken.
Uitvoeringskosten Tijdelijk ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)
Uit de vergoeding voor de uitvoeringskosten TOZO moeten alle kosten die
gedurende de gehele periode voor de uitvoering van de TOZO worden gemaakt
gedekt worden. De verwachting is dat er tot en met 2026 administratieve
werkzaamheden inzake terugvorderingen van te veel verstrekte uitkeringen en
bedrijfskredieten moeten worden verricht. We verwachten voor de periode 2023
tot en met 2026 485 duizend euro aan uitvoeringskosten te maken. Wij stellen
voor om dit bedrag in de algemene bestemmingsreserve op te nemen.
Uitvoeringskosten Hersteloperatie gedupeerden kindertoeslagenaffaire
We hebben een vergoeding ontvangen voor het 1e contact met een (potentieel)
gedupeerde, voor het schrijven van een plan van aanpak en voor het
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Inkomensdienstverl.
01. Werk en Inkomen
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Bestuur
12. College, raad en
gebiedsgericht werken
12.1 College en Raad

85.

Bestuur
12. College, raad en
gebiedsgericht werken
12.1 College en Raad

86.

Concernstaf
12. College, raad en
gebiedsgericht werken
12.2 Gebiedsgericht
werken

87.

Informatie en Services
14. Overhead en
ondersteuning
organisatie
14.1 Overhead en
onderst organisatie
Informatie en Services
14. Overhead en
ondersteuning
organisatie
14.1 Overhead en
onderst organisatie

88.

89.

90.

91.

kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein. Daarnaast hebben
we voor overige kosten een vergoeding ontvangen van 120 duizend euro. Dit zijn
eenmalige vergoedingen voor kosten die tot en met 2023 u worden gemaakt. In
2021 hebben we onder aftrek van de kosten een voordelig resultaat van 323
duizend euro. Naar verwachting hebben we 223 duizend nodig voor het jaar
2022.
Uitvoeringskosten Hersteloperatie gedupeerden kindertoeslagenaffaire
We hebben een vergoeding ontvangen voor het 1e contact met een (potentieel)
gedupeerde, voor het schrijven van een plan van aanpak en voor het
kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein. Daarnaast hebben
we voor overige kosten een vergoeding ontvangen van 120 duizend euro. Dit zijn
eenmalige vergoedingen voor kosten die tot en met 2023 u worden gemaakt. In
2021 hebben we onder aftrek van de kosten een voordelig resultaat van 323
duizend euro. Naar verwachting hebben we 100 duizend voor het jaar 2023 en
stellen voor dit toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve.
Gemeenteraadsverkiezingen
De geschatte kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 worden
geraamd op 40 duizend euro. Deze uitgaven zijn niet gedekt via het reguliere
budget van noch de raad zelf als van directie Publieke dienstverlening waar de
organisatorische kosten van de verkiezingen zijn ondergebracht. De hier
bedoelde kosten zijn voor o.a. opkomstbevordering, communicatie en de
stemwijzer.
Huisvesting gemeenteraad
Als gevolg van Corona moeten raadvergaderingen uitwijken naar eerst de
Oosterpoort en later naar de Stadskerk, omdat ze meer ruimte nodig heeft om
coronaproof te kunnen vergaderen met de hele raad. Pas na de zomer kan de
raad weer terecht in het Stadhuis, tot die tijd blijft uitwijk naar grotere zalen
noodzakelijk. Het Stadhuis wordt later opgeleverd dan gepland. Hierdoor moet
de Gemeenteraad noodgedwongen langer op de tijdelijke locatie blijven,
waardoor de geschatte (huur)kosten voor huisvesting hoger uitvallen.
Stad Doet Mee
Online participatie is een belangrijk middel om de relatie overheid-burger te
versterken. Dit geven we vorm met Stem van Groningen. Stem van Groningen
werd in 2021 gefinancierd vanuit Virtueel Groningen. In 2022 is sprake van een
overgangsjaar waarbij 235 duizend euro nodig is. Dit bedrag is niet meegenomen
in de reguliere begroting. 150 duizend euro hiervan wordt gedekt vanuit DOIB en
6 duizend euro kan binnen de reguliere budgetten worden opgevangen,
waardoor er 79 duizend euro tekort is voor 2022.
Wet Open Overheid (WOO)
WOO is de vervanger van de WOB en heeft als doel het transparanter maken van
de overheid. Het project loopt van 2021 tot en met 2026. Voorstel is om het
resterende budget van 2021 mee te nemen naar 2022 en hiervoor een meerjarig
project te definiëren in 2022.

Extra projectkosten door vertraging in de transitie van de generieke ICT naar
Fujitsu
De transitie van de generieke ICT heeft in 2021 nieuwe vertraging opgelopen.
Hierdoor zijn in 2021 extra projectkosten van 777 duizend euro gemaakt. Dit
betreft in- en externe inzet ten behoeve van deze transitie en voor het dichtlopen
van gaten in de reguliere dienstverlening die het gevolg van de vertraging zijn.
Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te stellen voor het meerjarig project.
Stadsbeheer
Emissievrij wagenpark
09. Kwaliteit
Eind 2021 ontstaat een resultaat van 110 duizend als effect van de
leefomgeving
afschrijvingssystematiek. De afschrijvingslasten behorende bij deze vervangingen
09.1 Onderhoud en
landen voor het eerst in 2022. Voorgesteld wordt om dit resultaat in te zetten als
beheer openb ruimte
dekking voor de waterstofproblematiek.
Maatschappelijke Ontw. Multifunctionele sport, spel, spelen en ontmoetingsplek Mikkelhorst (Haren)
05. Sport en bewegen
In 2021 is binnen het reguliere budget van de Bewegende Stad een co05.1 Sportieve
financiering van 20 duizend euro toegezegd voor het realiseren van de
infrastructuur
multifunctionele sport-, speel-, beweeg- en ontmoetingsplek bij de Mikkelhorst in
Haren. Gezien de omvang van het project en de vertraging vanwege corona is het
bedrag in 2021 niet besteed. De corona pandemie heeft nog maar eens laten zien
hoe belangrijk beweegvriendelijke plekken in de openbare ruimte zijn. Wij stellen
voor het bedrag van 20 duizend euro beschikbaar te houden voor uitvoering in
2022.
Maatschappelijke Ontw. Frictiebudget WIJ
04. Welzijn, gezondheid In 2021 heeft onder meer door intensieve afstemming met de WIJ en de
en zorg
coronamaatregelen de bezuiniging op de huisvesting WIJ Groningen Zuid
04.2 Passende
vertraging opgelopen. Doordat de frictiekosten ten behoeve van het behalen van
ondersteuning en zorg de taakstelling (kosten voor projectleider, inventaris, ICT en verbouwing) deels in
2022 worden verwacht wordt voorgesteld het budget ook in 2022 beschikbaar te
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94.
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houden. Daarnaast is in het kader van een heroriëntatie op de
huisvestingsstrategie van de WIJ, inclusief de impact van WIJ SAMEN, eind 2021
besloten de huur van de WIJ locatie Talmahuis in de Rivierenbuurt niet op te
zeggen. Tot er meer duidelijk is over de definitieve huisvestingsstrategie van de
WIJ zullen de huurkosten van het Talmahuis doorlopen terwijl er geen budget
tegenover staat. In verband met de noodzakelijke voorinvesteringen SAMEN
willen we het restant van dit budget hier eveneens voor beschikbaar houden.
Maatschappelijke Ontw. Gezond opgroeien
03. Onderwijs
Middels amendement Gezond opgroeien in goede onderwijsomgeving is 75
03.1 Onderwijskansen
duizend euro structureel beschikbaar gesteld bij intensiveringsmiddelen
Onderwijs. Daarnaast is er tevens 25 duizend euro per jaar beschikbaar voor
groene schoolpleinen. In 2021 is hiervan 48 duizend euro nog niet besteed. Per
jaar kunnen 4 schoolpleinen worden 'vergroend' waarvan er 3 in 2021
gerealiseerd en voor 1 een verplichting aangegaan. Voorstel is om het bedrag
wat bedoeld is voor deze schoolpleinen van 2021 mee te nemen naar 2022. In
2022 zullen er wederom 4 schoolpleinen in aanmerking komen voor
'vergroening'.
Stadsontwikkeling
Sociale ondersteuning
08. Wonen
We hebben deze subsidie gekregen om in het aardbevingsgebied de inwoners te
08.4 Kwaliteit
ondersteunen in het verminderen of voorkomen van gezondheidsgevolgen door
woningvoorraad
aardbevingen. De aanpak hiervan gaat in 2022 onverminderd door. Wij stellen
daarom voor ook het restant budget naar 2022 over te hevelen.
Stadsontwikkeling
Dwangsom CHP
08. Wonen
Voorgesteld wordt om de in het kader van de handhaving opgelegde dwangsom
08.7 Overig wonen
aan CHP in te zetten voor verkeersmaatregelen op het gebied van de
leefbaarheid.
Maatschappelijke Ontw. Beschermd Wonen
04. Welzijn, gezondheid Voor het verstevigen, doorontwikkelen en faciliteren Toegang Beschermd Wonen
en zorg
willen we een gedeelte van het gemeentelijk aandeel in het resultaat 2021
04.2 Passende
inzetten. De Toegang is het ‘instrument’ voor gemeenten om invloed te kunnen
ondersteuning en zorg uitoefenen op de in te zetten zorg en ondersteuning aan inwoners en is
belangrijk als sturingsmiddel.
Concernposten
Inzet voor begroting 2023
Bestemming van voordelig saldo rekening 2021 Gemeente Groningen naar
algemene bestemmingsreserve
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2. Overzicht en toelichting voorstellen wijzigingen in de reserves
Uit de doorlichting van reserves die wij twee keer per jaar doen blijkt dat middelen uit reserves kunnen vrijvallen ten gunste
van de algemene reserve of dat een andere wijzigingen noodzakelijk zijn.

Overige mutaties in Reserves
97. Mutatie reserve Extra Beleid Revitalisering Stadshuis
Totaal mutaties in Reserves
97.

Vastgoed
14. Overhead en
ondersteuning
organisatie
14.1 Overhead en
onderst
organisatie

Revitalisering Stadhuis
In de reserve Extra Beleid Verbouwing Stadhuis is nog 90 duizend euro
beschikbaar ter dekking van de kosten. Dit bedrag willen we inzetten voor
het negatieve saldo in 2021 (zie punt 31 van de bestemmingsvoorstellen).

Bedrag
90

90

30

Bijlage 2
2. Overzicht en toelichting nieuw in te stellen, op te heffen reserves en voorzieningen.
1.

Reserves, nieuw in te stellen

Directie
Werk & Participatie

In te stellen reserve
Bestemmingsreserve
Werk- en
ontwikkelprogramma
2022 - 2025

Reden
Op 26 januari 2022 heeft uw raad besloten met ingang
van 2022 het resultaat op het Werk- en
Ontwikkelprogramma als bijzonder
resultaat aan te merken (rv 633380-2021). Hierbij wordt
verzocht om een bestemmingsreserve hiervoor in te
stellen. Hierdoor kan deze reserve worden gevuld met
het bestemmingsvoorstel voor een bedrag van 6,587
miljoen euro (zie punt 3 van de bestemmingsvoorstellen).

Format instellen reserve
Directie
Naam reserve
Doel

Beklemde reserve Ja/Nee
Rentetoevoeging Ja/Nee
Standaardpercentage of afwijkend percentage?
Maximale omvang
Verwachte einddatum
Aan welke kostenplaats gekoppeld
Instellen bij begroting, VGR, rekening of in eigen raadsvoorstel?
2.

Reserves, op te heffen

Directie
Vastgoed

Op te heffen reserve
Onderwijshuisvesting
alg.

Stadsontwikkeling

Regionale Energie
Strategie (RES)

Stadsbeheer

Extra Beleid
Kinderboerderij

3.

Werk & Participatie
Bestemmingsreserve Werk- en ontwikkelprogramma
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.
Nee
Nee
N.v.t.
9,3 miljoen euro
31-12-2025
648645
Rekening 2021

Reden
Betreft een algemene reserve onderwijshuisvesting
vanuit de voormalig gemeente Ten Boer. In gemeente
Groningen kennen wij reeds een reserve met hetzelfde
doel, in de afgelopen begrotingen en jaarrekening
hebben we deze reeds als één reserve gepresenteerd.
Daarom stellen wij nu voor om de reserve formeel op te
heffen en het resterende saldo van 10 duizend euro toe
te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting.
Ten behoeve van het RES-traject is de laatste tranche van
422 duizend euro in 2021 aan deze reserve onttrokken.
De penvoering wordt afgestoten. Het geld is besteed en
saldo is nihil. De reserve kan worden opgeheven.
Deze reserve dient voor het opnemen van nog te
besteden extra beleidsmiddelen kinderboerderij. Dit is
inmiddels afgerond. Het voorstel is om het restant-saldo
van 11 duizend euro toe te voegen aan de algemene
reserve.

Voorzieningen, ingesteld in 2021
Er zijn in 2021 geen nieuwe voorzieningen ingesteld.

31

4.

Voorzieningen, op te heffen in 2021

Directie
Sport050

Sport050

Op te heffen
voorziening
Onderhoud
Sportvelden

Reden
Deze voorziening cultuurtechniek oud Ten Boer past niet
binnen de gemeente Groningen systematiek en is daarom
vrijgevallen in het resultaat.
Deze voorziening wordt samengevoegd met de
voorziening "Onderhoud sportaccommodaties".

Mens, Organisatie en
Communicatie

Onderhoud
Sportvoorzieningen
gymzaal Garmerwolde
Onderhoud
Sportvoorzieningen
Tiggelhal
Onderhoud
Sportvoorzieningen
zwembad
Vaststellingsovereenk
omsten

Mens, Organisatie en
Communicatie

Reorganisatie
casusregie GGD

Alle medewerkers zijn inmiddels uit dienst. De
voorziening is nihil en kan worden beëindigd.

Financiën, Inkoop en
Juridische Zaken

Juridische procedures
Haren

Alle vorderingen van de curator jegens de gemeente zijn
afgewezen in 2020 en de curator heef geen hoger beroep
ingesteld tegen de uitspraak. De voorziening is nihil en
kan komen te vervallen.

Sport050

Sport050

Deze voorziening wordt samengevoegd met de
voorziening "Onderhoud sportaccommodaties".
Deze voorziening wordt samengevoegd met de
voorziening "Onderhoud sportaccommodaties".
Alle medewerkers zijn inmiddels uit dienst. De
voorziening is nihil en kan worden beëindigd.
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Bijlage 3
3. Overzicht begrotingswijzigingen
versie 24-mei-2022

Format begrotingswijziging 2022 exploitatie bestemmingsvoorstellen 2021
Programma
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
01 Economie en Ruimte
02 Leefomgeving en Veiligheid
02 Leefomgeving en Veiligheid
02 Leefomgeving en Veiligheid
02 Leefomgeving en Veiligheid
02 Leefomgeving en Veiligheid
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
03 Vitaal en Sociaal
04 Dienstverlening en bestuur
04 Dienstverlening en bestuur
04 Dienstverlening en bestuur
04 Dienstverlening en bestuur
04 Dienstverlening en bestuur
Totaal

Deelprogramma
01.1 Economie en werkgelegenheid
01.1 Economie en werkgelegenheid
01.1 Economie en werkgelegenheid
01.2 Mobiliteit
01.2 Mobiliteit
01.2 Mobiliteit
01.3 Wonen
01.3 Wonen
01.3 Wonen
01.3 Wonen
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving
02.2 Veiligheid
02.2 Veiligheid
02.2 Veiligheid
03.1 Werk en inkomen
03.1 Werk en inkomen
03.2 Onderwijs
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
03.4 Sport en bewegen
03.4 Sport en bewegen
03.5 Cultuur
03.5 Cultuur
04.1 Dienstverlening
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
04.4 Overhead en ondsteuning organi

Beleidsveld
01.1.1 Economische Ontwikkeling
01.1.3 Grondzaken
01.1.4 Overige Economie
01.2.1 Vervoerswijzen
01.2.2 Impact op de directe omgeving
01.2.3 Slim en duurzaam
01.3.1 Stimuleren/reguleren woningmrk
01.3.2 Doelgroepen
01.3.3 Kwaliteit en duurzaamheid
01.3.4 Overig Wonen
02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte
02.1.3 Leefkwaliteit
02.2.1 Ondermijning
02.2.4 Veiligheid en Zorg
02.2.5 Veilige leefomgeving
03.1.1 Werk en activering
03.1.2 Inkomen en armoedeverlichting
03.2.1 Onderwijskansen
03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw
03.3.2 Publieke gezondheidszorg
03.3.3 Passende ondersteuning
03.3.4 Zorg en veiligheid
03.4.1 Sportieve infrastructuur
03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal
03.5.1 Culturele infrastructuur
03.5.2 Cultuur beleven
04.1.1 Publieke dienstverlening
04.2.1 College en Raad
04.2.2 Gebiedsgericht werken
04.2.3 Wijkvernieuwing
04.4.1 Overhead

Inc/Str
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc
Inc

Lasten
3.716
500
1.335
430
270
164
425
976
332
692
168
210
317
425
60
4.228
3.298
204
1.010
72
2.522
12.381
282
398
3.258
353
-57
155
485
706
4.618
43.933

Baten

-50

-50

Saldo voor
res.mut.
-3.716
-500
-1.335
-430
-270
-164
-425
-976
-332
-692
-168
-210
-317
-425
-110
-4.228
-3.298
-204
-1.010
-72
-2.522
-12.381
-282
-398
-3.258
-353
57
-155
-485
-706
-4.618
-43.983

Toev.res.

Onttr.res.

684

44.577

684

90
44.667

Saldo na
res.mut.
-3.716
-500
-1.335
-430
-270
-164
-425
-976
-332
-692
-168
-210
-317
-425
-110
-4.228
-3.298
-204
-1.010
-72
-2.522
-12.381
-282
-398
-3.258
-353
57
43.738
-485
-706
-4.528
-
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