
Reactie op vraag VVD meningsvormende bijeenkomst Gemeenterekening 2021 

 

Geachte leden van de raad, 

In uw meningsvormende bijeenkomst over de Gemeenterekening 2021 op 29 juni is door de VVD 

fractie met betrekking tot gebiedsgericht werken de vraag gesteld waarom er in een aantal gebieden 

(Haren, Centrum, Oost en Zuid) budget niet is besteed en of er een overzicht is te geven welke 

projecten daardoor niet zijn doorgegaan of zijn uitgesteld. In antwoord daarop is het volgende aan te 

geven. 

We zien elk jaar verschillen tussen de uitgaven van de gebieden, en verschillen tussen begroting en 

realisatie. Dat is inherent aan het werk van de gebiedsteams in de wijken, waarin initiatieven door 

het jaar heen starten, en waar we gedurende het jaar aansluiten bij de wensen en de energie van 

bewoners en de programmering in de wijken en dorpen. 

Verantwoording vindt daarom jaarlijks plaats over de gehele realisatie en niet over specifieke 

gebiedsbegrotingen.  

Bij het positieve resultaat van 1,1 miljoen euro in 2021 zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen. 

Voor het algemene deel speelt mee: 

- Een schenking van compensatiegeld vanuit het waterschap aan inwoners van Garmerwolde 

en Woltersum, een bewonersfonds dat is geplaatst bij de gemeente Groningen na de 

herindeling (€120.000); 

- Het vrijgevallen bedrag van Stad Doet Mee komt door het uitstel van activiteiten naar 2022 

als gevolg van Corona (€120.000); 

- Gerealiseerde projecten door Stadsbeheer komen ten laste komen van een beklemde 

reserve aldaar (€360.000). 

In de gebieden zien we een positief resultaat in Centrum, Haren, Oost en Zuid.  

- Voor Zuid (resultaat €350.000) is er budget gereserveerd voor een meerjarig project, 

biodiversiteit Stadspark, dat eind 2021 door uw raad is goedgekeurd en waarvoor in de 

begroting ruimte was gehouden (€ 305.000); 

- In Haren (resultaat €200.000) zijn voor een aantal grotere projecten van de Groene Parel in 

2021 de voorbereidingen gestart, maar zijn de projecten nog niet gerealiseerd. Zoals 

speelplekken in Maarwold en Mikkelhorst (€95.000) en ontmoetingsplekken (€10.000) in 

Onnen en Westerholm. Naast corona heeft een gebrek aan uitvoeringscapaciteit, en 

aanpassing van de plannen een rol gespeeld in de vertraging;  

- In Centrum (resultaat €70.000) is de upgrade van de Papengang vertraagd (€20.000), is de 

uitvoering van de aanpak Nieuwe Boteringestraat uitgesteld door werkzaamheden 

Julianaplein (€50.000) en zijn we nog in gesprek over exacte locatie van speelplekken in de 

binnenstad; 

- In Oost (resultaat €130.000) was het niet goed mogelijk inwoners actief te betrekken bij de 

projecten i.v.m. corona waardoor ze zijn doorgeschoven naar 2022. Een aantal voorbeelden 

zijn; de inzet van het wijkbudget, budget dat gereserveerd is voor initiatieven van bewoners 

die via de stem van Groningen kunnen kiezen (€25.000). De uitvoering van Quick wins 

Hunzeboord, het realiseren van natuurlijk landschap (€25.000). En twee speelplekken bij de 

Oosterhoogebrug (€30.000) en aan de Grevingaheerd (€10.000). 



 

Met vriendelijke groet, 

Mirjam Wijnja, 

Wethouder Financiën en Gebiedsgericht werken 

 


