2021
JAARREKENING IN
1 OOGOPSLAG

Het college van burgemeester en wethouders leggen met deze rekening

verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van de middelen
in 2021. Onze basis hiervoor is het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig
Groningen’. In dit overzicht lichten we de besteding van de middelen toe en

geven we een beeld van de behaalde resultaten. Dit doen we aan de hand van de
benoemde sporen uit het coalitieakkoord.
Corona had in 2021 grote impact op de samenleving
en de maatschappelijke en economische effecten
waren groot. Hoewel de beperkende maatregelen
om het coronavirus onder controle te krijgen de
gemeente stevig geraakt hebben, kunnen we
concluderen dat de Groningse samenleving tijdens
de coronacrisis veel veerkracht en zorg voor elkaar
heeft laten zien. De volledige jaarrekening is te
vinden op https://financien.groningen.nl/.

GRONINGEN IN CIJFERS

Bevolking
0-19 jaar
20-64 jaar
> 65 jaar

Woningen

234.957
18,2%
66,5%
15,3%

Uitkeringen

119.889
Huurwoningen
62%
Koopwoningen
38%
Gemiddelde
WOZ-waarde € 253.160

Bijstand
WW

11.961
9.424
2.537

DE MENS CENTRAAL

SPOOR 1

27

40

ondersteunde
bewonersinitiatieven

samenwerkingspartners
hebben zich verbonden
aan de diversiteitsagenda

met een sociaal doel

27.003
WIJ

van de inwoners
(18 jaar e.o.) is bekend
met WIJ Groningen

85%

geregistreerde
meldingen entree
WIJ Groningen

HET HERWINNEN VAN DE OPENBARE RUIMTE

SPOOR 2

62%

10.000 mensen

±
waren betrokken bij ‘Groningen
Schoon Dankzij Mij’

230

afval gescheiden
ten behoeve
van hergebruik

96%+14%

gefaciliteerde
participatie projecten

van het programma
groot onderhoud
en vervanging
is uitgevoerd

om samen de gemeente
schoon te houden

GRONINGEN ACTIEF

SPOOR 3

LAAGSTE
STAND IN
JAREN

afspraakbanen
3.728 	ginerealiseerde
de arbeidsmarktregio

9.424

ersonen zijn uitgestroomd
1.200 	pnaar
een reguliere baan

Bijstandsuitkeringen

eschutte werkplekken
119 	bnieuw
(participatiewet)

2.441 aanmeldingen

nwoners werkzaam met een
47 	ibasisbaan

schuldhulpverlening

ENERGIETRANSITIE & WIJKVERNIEUWING

SPOOR 4

3.000

41.000

woningen aan het warmtenet
van WarmteStad aangesloten

bezoekers van
het energieloket
Groningen.

15,

7%

516 ENERGIECOACHES
Deelnemers JUNIOR

woningen met
zonnepanelen

in totaal ± 460.000 panelen
op daken en in zonneparken

GRONINGEN ONTWIKKELT ZICH

SPOOR 5

4 scholen

Herstelprogramma

1.565.510

Onderwijs Gemeente
Groningen ‘De tijd zal
het leren’ vastgesteld

begonnen met het
vergroenen van
hun schoolpleinen

bezoekers FORUM

1.113 deelnemers
cultuurhopper

268

VERKEERS
EDUCATIE

PROJECTEN

720

openbare
laadpunten

120

wapens
ingeleverd

Recordaantal van netto

2.500 nieuwe
woningen
Waarvan 651 sociale
huurwoningen
(corporatieve sector)

voor elektrische voertuigen

30 BOA’s

getraind in signaleren
van ondermijning

3

bij wapen inleveractie

gebiedsmanagers
veiligheid
aangesteld

OVERZICHT

TOTALE INKOMSTEN
GEMEENTE GRONINGEN

Saldo uit/naar reserves
Overige inkomsten

93

Huren en pachten
Leges en heffingen
Rente en dividend
Gemeentelijke
belastingen

60,5

22

Totaal

82,1

1.202,8

16

618,4

MILJOEN

Algemene uitkering
Gemeentefonds

112,5

Specifieke uitkeringen
van het Rijk

197,4

OVERZICHT

TOTALE UITGAVEN
GEMEENTE GRONINGEN

P+R

Algemene inkomsten en
post onvoorzien ■ 1,2%

Sport en
bewegen ■ 2,6%

13,2 miljoen

29,7 miljoen

Dienstverlening ■ 1,3%

Verkeer ■ 2,8%

14,9 miljoen

31,5 miljoen

College, raad en
gebiedsgericht werken ■ 1,6%

32,7 miljoen

18,1 miljoen

Veiligheid ■ 2,5%
28,7 miljoen

Economie en
werkgelegenheid ■ 2,5%
28,6 miljoen

Onderwijs ■ 2,9%
Cultuur ■ 4,3%
49,6 miljoen

Overhead en
ondersteuning
organisatie ■ 10,9%
124,1 miljoen

Kwaliteit van de
leefomgeving ■ 11,8%
135 miljoen

Werk en Inkomen ■ 25%
286,1 miljoen

Wonen ■ 4,4%

Welzijn, gezondheid
en zorg ■ 26,3%

49,8 miljoen

300,3 miljoen

