
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Uw raad bespreekt op 13 juli 2022 de gemeenterekening 2021 van de gemeente 

Groningen. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze gemeenterekening is opgesteld, 

is er toch een aantal onjuistheden in het boekwerk 2021 geslopen. De wijzigingen 

staan in bijgaand erratum. Deze zijn niet van invloed op het geschetste beeld in de 

jaarrekening 2021.   

 

Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de besluitvorming over de 

gemeenterekening in uw raad van 13 juli 2022. Na vaststelling van gemeenterekening 

zullen wij de wijzigingen verwerken in het boekwerk en de gemeentelijke website. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Bijgaand de betreffende correcties van het erratum: 
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Paragraaf 5: Financiering 

In de tabel over de renterisiconorm is per abuis een getal foutief ingevuld. Het juiste 

getal is geel gearceerd weergegeven in onderstaande tabel: 
Modelstaat B: Renterisiconorm en renterisico's vaste 
schuld 
(bedragen x 1.000 euro) 

2021 2022 2023 2024 

1. Renteherziening 1.392 56.826 6.940 1.163 

2. Aflossingen 69.561 126.700 85.000 91.100 

3. Renterisico (1 + 2) 70.953 183.526 91.940 92.263 

4. Rente risiconorm (4a x 4b) 208.000 205.000 206.000 208.000 

Onderwerp  Erratum gemeenterekening 2021 gemeente Groningen 

Steller 

 ter informatie 

Piet Scholtens 
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Volgvel 1 

 

5. Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) 137.047 21.474 114.060 115.737 

4a. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 

4b. Begrotingstotaal 1.038.423 1.025.790 1.028.231 1.041.430 

4. Rente risiconorm (4a x 4b) 208.000 205.000 206.000 208.000 
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Paragraaf 9: Bedrijfsvoering 

Recent is bekend geworden dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is 

verschoven naar 2023. De toelichting is hierop aangepast en geel gearceerd in 

onderstaande tekst: 

Rechtmatigheidsverantwoording 

De landelijke invoeringsdatum van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld tot 

het boekjaar 2023 in plaats van 2021, waardoor rechtmatigheid over het afgelopen jaar 

en 2022 nog onderdeel uitmaakt van de jaarrekeningcontrole. Het projectteam dat de 

implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording begeleidt, is ondanks dit uitstel 

wel doorgegaan. Het projectteam rechtmatigheidsverantwoording heeft in 

samenwerking met de twee grootste directies proefgedraaid voor het onderdeel 

aanbestedingen. Ook bij een aantal andere directies hebben we proefgedraaid. Voor 

het proefdraaien is data van de inkopen over de gehele gemeente gebruikt. De 

bewerkingen die nodig zijn om tot de benodigde data te komen zijn vastgelegd en 

reproduceerbaar voor volgende jaren. De lessen die we uit deze processen hebben 

getrokken nemen we mee in de verdere implementatie en het proefdraaien over het 

boekjaar 2022. Deze lessen zijn divers: onder andere verrijken van de data, om sneller 

te kunnen komen tot het gewenste inzicht per directie met betrekking tot 

aanbestedingen (spendanalyse per directie). Ook geven we directies zoveel mogelijk 

vooraf uitleg over het proces van de rechtmatigheidsverantwoording door ze hier in 

mee te nemen. Bij aanbestedingsprocessen leggen we overwegingen helder en 

duidelijk vast. 

 

Momenteel wordt gewerkt aan een frauderisico-inventarisatie met het oog op preventie 

van fraude. Hier zijn onder andere bij betrokken Financiën, Control en Audit, in de 

loop van 2022 zal dit breder worden getrokken over de verschillende directies.  

 

Boekwerk bladzijde 400: 

Balans - Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De bedragen van achtervangpositie WSW in het overzicht gewaarborgde geldleningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volgvel 2 

 

waren per abuis nog niet aangepast. De juiste bedragen zijn geel gearceerd 

weergegeven in onderstaande tabel: 
Gewaarborgde geldleningen 

Gewaarborgde geldleningen 

Omschrijving 

 (bedragen x 1.000 euro) 

Hoofdsom 
Restant 01-01-

2021 

Nieuwe 

gewaarborgde 

leningen 

Totaal van de 

gewone en 

buitengewone 

aflossing 

Restant 31-

12-2021 
Dekking 

Achtervangpositie WSW* 2.070.896 1.516.547 183.433 0 1.699.980 Indirect 

Achtervangpositie WEW 1.152.000 964.000   182.000 782.000 Indirect 

Garanties Startersfonds Triodos 180 123   19 104 100% 

Garanties sportverenigingen 652 485   34 451 50% 

Stichting Biblionet Groningen 1.000 839   16 823 100% 

Stichting Elker 551 92   31 61 100% 

Personeelshypotheken Haren 2.300 P.M.     P.M.  100%  

Totaal gewaarborgde geldleningen 3.227.579    2.482.086  183.433 182.100 2.483.419   

* Per 1 augustus 2021 is de systematiek voor de berekening van de achtervangpositie bij de WSW gewijzigd.  

Voor de na die datum geborgde leningen wordt de schuld naar rato van de marktwaarde van het bezit in de gemeenten waarin de betreffende 

corporatie actief is, toegerekend aan die gemeenten. 

 

Boekwerk bladzijde 457/458: 

SiSa bijlage 

Uit de controle van PwC is naar voren gekomen dat in de verantwoording van de SiSa 

regeling H16 niet juist is weergegeven. Dit leidt tot de volgende aangepaste bedragen 

in de SiSa bijlage bij regeling H16 (geel gearceerd): 
VWS H16 Regeling 

Specifieke 

uitkering 

ijsbanen en 

zwembaden 

Betreft jaar Beschikkingsnumm

er / naam 

Totale besteding 

      

                  

                  

      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R       

      Indicator: H16/01 Indicator: H16/02 Indicator: H16/03       

    1 2020 SPUKIJZ21126 € 1.775.272        

    2 2021 SPUKIJZ21R2182 € 1.289.307        

      Naam locatie Totale toezegging 

per locatie 

Besteding per 

locatie 

Verschil toezegging 

vs. Besteding per 

locatie 

(automatisch 

berekend) 

Betreft jaar?  

  

                  

                  

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R   

      Indicator: H16/04 Indicator: H16/05 Indicator: H16/06 Indicator: H16/07 Indicator: H16/08   

    1 Sportcentrum 

Kardinge ijs 

€ 537.964  € 537.964  € 0  2020 
  

    2 De Blinkerd € 0  € 0  € 0  2020   

    3 Scharlakenhof € 124.807  € 124.807  € 0  2020   

    4 Kardinge 

zwemmen 

€ 472.034  € 472.034  € 0  2020 
  

    5 Helperzwembad € 341.384  € 341.384  € 0  2020   

    6 De  Papiermolen € 50.807  € 50.807  € 0  2020   

    7 Zwembad De 

Parrel 

€ 248.277  € 248.277  € 0  2020 
  



Volgvel 3 

 

    8 Sportcentrum 

Kardinge ijs 

€ 290.881  € 341.148  -€ 50.267  2021 
  

    9 Scharlakenhof € 50.478  € 50.478  € 0  2021   

    10 Kardinge 

zwemmen 

€ 430.315  € 471.720  -€ 41.405  2021 
  

    11 Helperzwembad € 425.187  € 260.009  € 165.178  2021   

    12 Zwembad De 

Parrel 

€ 241.116  € 165.952  € 75.164  2021 
  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


