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Hoofdstuk 1 Inleiding 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij biedt het college u de programmabegroting 2008 aan. Het motto van dit college: 
‘samen doen, samen verantwoordelijk’ blijft onverkort van toepassing, ook voor het 
begrotingsjaar 2008. Wij spreken de wens uit dat raad en college in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid de ambities voor het Slochteren van de toekomst tot werkelijkheid 
zullen willen maken op basis van deze begroting. 
 
In financiële en inhoudelijke zin is deze begroting het vervolg op de zomerbrief 2008. Deze 
zomerbrief is in juni in de raad besproken. De uitkomst van deze bespreking was dat de 
raad de lijn die door het college in de zomerbrief werd ingezet kon ondersteunen en zich 
kon vinden in een vertaling daarvan in het financiële beleid voor 2008 en de daarop 
volgende jaren. 
In aansluiting op de in de Zomerbrief 2008 weergegeven denklijn heeft het college er voor 
gekozen terughoudend om te gaan met het opvoeren van nieuwe beleidsprioriteiten. 
Daarvoor zijn voldoende argumenten aan te voeren: 
 

• In 2008 werken we door aan de beleidsdoelen die we ons in het coalitieakkoord en 
het collegeprogramma hebben gesteld. Deze zijn tot uitdrukking gekomen in de 
programmabegroting 2007. Meerjarig beleid dat met ingang van het begrotingsjaar 
2007 is ingezet loopt door in 2008, zoals bij voorbeeld de inzet van een 
jongerenwerker, het plaatsen van IBA’s en de realisatie van de ruimtelijke visie 
voor het dorp Slochteren. Een ander deel is vanaf 2008 staand beleid geworden en 
daarmee niet expliciet zichtbaar meer in de verschillende programma’s. Dit sluit 
aan bij de constatering in de zomerbrief dat 2008 vooral een uitvoeringsjaar zal 
zijn, waarin het op basis van coalitieakkoord en collegeprogramma 2006-2010 
vastgestelde beleid tot uitvoering zal komen en tot de beoogde maatschappelijke 
effecten moet leiden. Ook hebben we in de zomerbrief vastgesteld dat de ambities 
van onze gemeente, zowel in Meerstad als in de rest van de gemeente, niet in 
voldoende mate gerealiseerd kunnen worden als we vasthouden aan een 
structurele formatieomvang van 113 fte. Zoals werd aangekondigd in de 
zomerbrief hebben we in deze begroting structureel extra financiële ruimte 
gemaakt om de formatieomvang meer in overeenstemming te brengen met onze 
taken, verantwoordelijkheden en ambities. 

• In 2007 zijn we intensief met de inwoners en andere betrokken partijen in gesprek 
over de gemeentevisie Slochteren 2020. Deze gemeentevisie moet bepalend zijn 
voor de ontwikkelingsrichting van onze gemeente op kortere en middellange 
termijn. Het zou afbreuk doen aan onze intentie en inzet om nu op interactieve 
wijze een gemeentevisie tot stand te brengen en tegelijkertijd autonoom een groot 
aantal nieuwe beleidsontwikkelingen op te voeren. De gemeentevisie Slochteren 
2020 moet juist het vertrekpunt zijn om vanaf 2008 op een groot aantal 
beleidsterreinen interactief te werken aan de concrete uitwerking van het 
gemeentelijke beleid, gebaseerd op een visie voor de gehele gemeente die 
gedragen wordt door de inwoners. Om zaken die direct of indirect voortvloeien uit 
de gemeentevisie ook te kunnen realiseren zullen we voor 2009 en volgende jaren 
enige flexibiliteit in de begroting in moeten bouwen. 

• Wij realiseren ons dat we moeten waken voor onbalans; het deel van de gemeente 
buiten Meerstad mag niet achterblijven in ontwikkeling. Ook daar zullen de nodige 
financiële middelen en ambtelijke capaciteit ingezet moeten worden om de balans 
tussen Meerstad en de rest van de gemeente in evenwicht te houden. Dit komt 
vooral tot uitdrukking in de realisatie van relatief omvangrijke ruimtelijke projecten 
als Slochteren Integraal en de realisatie na vaststelling van de ruimtelijke visie 
Steendam-Schildmeer.  

 



 

 
 

 6

• Een substantiële groei van het inwonertal van onze gemeente, vooral te realiseren 
door de voorspoedige ontwikkeling van het deel van Meerstad dat binnen de 
grenzen van de gemeente Slochteren ligt, achten wij van levensbelang voor de 
toekomstkansen van de gemeente Slochteren op langere termijn. Gelet op de 
beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn en de daaruit voortvloeiende 
beperkingen aan de omvang van onze personeelsformatie moeten wij er voor 
kiezen deze beperkte middelen vooral daar te alloceren waar dat nodig is voor een 
snelle realisatie van Meerstad en het daarbij door ons geformuleerde 
ambitieniveau.  

• Als wij op basis van deze argumentatie prioriteit geven aan de realisatie van 
omvangrijke ruimtelijke projecten, naast de ontwikkeling van Meerstad, moeten wij 
vaststellen dat zowel het meerjarig financieel perspectief als de beschikbare 
personele capaciteit geen substantiële ruimte overlaten voor meer en verdergaande 
ambities ten opzichte van het huidige collegeprogramma.  

 
 
Sinds het verschijnen van de zomerbrief hebben zich een aantal majeure ontwikkelingen 
voorgedaan. Wij hebben geconstateerd dat het noodzakelijk was deze actuele 
ontwikkelingen te betrekken bij het opstellen van de programmabegroting 2008: 
 

1. De ontwikkeling in Meerstad. 
De ontwikkeling van Meerstad en het voortschrijden van de ruimtelijke planvorming 
heeft in de afgelopen maanden de bestuurlijke samenwerking van Groningen en 
Slochteren in Meerstad in een stroomversnelling gebracht. Binnenkort zullen de raden 
van Groningen en Slochteren een gelijkluidend besluit nemen over het oprichten van 
een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam voor de 
tijdelijke uitvoering van de publieke taken van beide gemeenten binnen de 
exploitatiegrenzen van Meerstad. Wij achten dit een gunstige ontwikkeling, omdat 
hiermee de ontwikkeling van Meerstad en de afzonderlijke deelplannen als één gebied, 
in zijn onderlinge samenhang wordt gerealiseerd. Hoewel de concrete vormgeving van 
dit openbaar lichaam nog onderwerp is van studie en bestuurlijk overleg tussen beide 
gemeenten is het duidelijk dat het tijdelijk karakter van deze gemeenschappelijke 
regeling (in de periode dat een deelplan zich in de fase van ontwikkeling en realisatie 
bevindt) met zich meebrengt dat er in deze periode altijd meer investeringen gedaan 
zullen worden dan de opbrengsten die er in dezelfde periode ingeboekt kunnen 
worden. De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling zal dus per saldo een 
negatief financieel resultaat opleveren. Wij achten het daarom verstandig om, nu wij 
dit kunnen voorzien, reeds een bedrag op te nemen om (zeker in de eerste jaren) de 
Slochter bijdrage in het negatieve rekeningresultaat van de gemeenschappelijke 
regeling af te kunnen dekken. Vanaf 2008 nemen wij hiervoor een reservering in de 
begroting op. 

 
2. De ontwikkeling van de lokale lasten. 
Wij hebben gekozen voor een minimale stijging van de lokale lasten. Het tarief voor de 
OZB is met 1 % verhoogd. De stijging van de inkomsten uit de OZB komt daarom 
vrijwel geheel voort uit de stijging van het aantal objecten waarover OZB wordt 
geheven.  
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn niet gestegen.  
Voor bouwleges is het voorstel een nieuwe en rechtvaardiger systematiek te gaan 
hanteren met ingang van 2008, waarbij er van uit is gegaan dat de totale opbrengst 
aan bouwleges niet stijgt. De stijging van de eigen inkomsten is in deze begroting 
terughoudend geraamd.  
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3. De uitkomsten van de junicirculaire in relatie tot loon- en prijsstijgingen 
Op basis van de junicirculaire kunnen wij een stijging van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds van € 600.000,- inboeken in de begroting voor 2008. Een aantal 
specifieke uitkeringen vallen daarentegen in 2008 weg. Voor zover de effecten van 
loon- en prijsstijgingen op het moment van opstellen van deze programmabegroting 
konden worden gebaseerd op harde gegevens, zijn deze doorberekend in de baten en 
lasten van de betreffende programma’s. Ook deze hogere lasten, zoals de verwachte 
effecten van een nieuwe CAO voor het gemeentelijke personeel moeten gedekt 
worden door de bijstelling van de algemene uitkering en een stijging van de overige 
gemeentelijke inkomsten. Een en ander heeft tot gevolg dat de stijging van de 
algemene uitkering per saldo nauwelijks extra begrotingsruimte biedt. 
 

Uiteindelijk is de begroting voor 2008 € 21.000 positiever dan werd verwacht ten tijde 
van het opstellen van de Zomerbrief 2008. 
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Hoofdstuk 2  Programma’s  

  
 
Overzicht 
Programma’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overzicht programma’s en producten 
 
Op basis van de Financiële beheersverordening wordt bij iedere begroting en jaarstukken 
een overzicht gegeven welke producten uit de productraming onder welke programma’s 
horen. Onderstaand treft u het overzicht aan met de aanwezige programma’s met 
daarbij aangegeven welke producten de afzonderlijke programma’s bevatten. 
Tot en met 2006 had de gemeente Slochteren elf programma’s. Met ingang van de 
begroting 2007 is dit teruggebracht tot 8. 
 
Omschrijving Programmanaam Omvat de producten 
1. Veiligheid 26. brandweer 

27. veiligheid 
2. Openbaar onderwijs 14. openbaar onderwijs 
3. Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen 11. kinderen 

13. lokaal onderwijs 
22. sport 
23. dorpshuizen 

4. Maatschappelijke activering 7.   opvang nieuwkomers 
8.   individuele voorzieningen 
9.   gezondheidszorg 
10. jeugd 
12. algemene voorzieningen 
24. recreatie en toerisme 
25. kunst en cultuur 
30. informatie en advies 
31. leefbaarheid 
32. mantelzorg en vrijwilligers 
33. financiële ondersteuning 

5. Werk en Inkomen 4.   inkomen 
5.   werk 
6.   economische zaken 

6. Beheer openbare ruimte 15. groenbeheer 
16. infrastructuur 
17. afval 
18. riool en openbare hygiëne 
19 milieu 

7. Ruimtelijke ontwikkeling en 
    volkshuisvesting 

20. bouwen en wonen 
21. ruimtelijke plannen 

8. Lokale lasten en algemene 
    dekkingsmiddelen. 

1.   bestuursorganen raad 
2.   bestuursorganen college 
3.   bevolking 
28 .financiering en algemene 
      dekkingsmiddelen. 
50. beschikking reserves 
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Programma 1 Veiligheid 
Programmabeschrijving 
 

Veiligheid 

Beleidskaders (TRUST) 
 
 
 
 
 

Prestatiecontract tussen de Regiopolitie 
Groningen en het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 
 
Regionaal Repressief Dekkingsplan 
 
Verordening brandweerzorg en 
Rampenbestrijding 
 
Verordening brandveiligheid en hulpverlening 
 
Wet Rampen en Zware Ongevallen 
 
Besluit Externe Veiligheid 
 

 
 
Wat willen we bereiken 
Een veilige woonomgeving voor mens en dier. De zorg richt zich daarbij vooral op het 
voorkomen van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens.  
 
 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Prioriteiten 2008 
 

• Het blijven stimuleren van het behoud van de politieservicepunten en daarbij het 
vergroten van de aangiftemogelijkheden. 

 
• Realiseren van de nieuwe brandweerkazerne in Siddeburen. 

 
• Aanschaffen van een nieuwe tankautospuit voor de brandweer Slochteren. 
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Wat mag het kosten? 
Lasten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

848.307 1.081.263 1.015.468 1.015.468 1.015.468 1.015.468 

Waarvan: 
apparaatskosten 

114.868 338.966 228.789 228.789 228.789 228.789 

Nieuw beleid  253.764 3.500 38.676 43.444 40.594 
Totaal lasten 
programma 

848.307 1.335.027 1.018.968 1.054.144 1.058.912 1.056.062 

 
Baten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

14.697 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Nieuw beleid  170.000     
Totaal baten 
programma 

14.697 185.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

 
 
Saldo programma 

 
833.610 

 
1.150.027 

 
1.003.968 

 
1.039.144 

 
1.043.912 

 
1.041.062 

 
 
Toelichting nieuw beleid 
 
In 2008 wordt geïnvesteerd in een nieuwe tankautospuit en in overig materieel ten behoeve 
van de brandweer. 
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Programma 2 Openbaar primair onderwijs 
Programmabeschrijving 
 
 
 

Dit programma beschrijft de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan het openbaar primair onderwijs. Omdat de 
uitvoering met ingang van 2008 in handen is van de Stichting 
openbaar onderwijs wordt volstaan met een korte tekst. 
 

Beleidskaders (TRUST) 
 
 

Statuut Stichting openbaar primair onderwijs Slochteren  
 

 
 
Wat willen we bereiken? 
Het continueren van kwalitatief goed openbaar primair onderwijs met een goed functionerende 
Stichting openbaar primair onderwijs, die de belangen van haar onderwijs op een juiste wijze 
behartigt. 
 
 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Prioriteiten 2008 
 
• Raad stelt de begroting en jaarrekening vast. 
• Nakomen van de gemaakte financiële en dienstverleningsafspraken  
• Middels overleg bewaken dat de stichting goed van start gaat 
 
 
 
 
Wat mag het kosten? 
Lasten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

5.515.962 5.087.755 5.212.824 5.212.824 5.212.824 5.212.824 

Waarvan: 
apparaatskosten 

112.354  73.649 73.649 73.649 73.649 

Nieuw beleid       
Totaal lasten 
programma 

 
5.515.962 

 
5.087.755 

 
5.212.824 

 
5.212.824 

 
5.212.824 

 
5.212.824 

 
Baten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

5.379.183 5.016.601 5.146.906 5.146.906 5.146.906 5.146.906 

Nieuw beleid       
Totaal baten 
programma 

 
5.379.183 

 
5.016.601 

 
5.146.906 

 
5.146.906 

 
5.146.906 

 
5.146.906 

 
 
Saldo programma 

 
136.779 

 
71.154 

 
65.918 

 
65.918 

 
65.918 

 
65.918 
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Programma 3 Naam Programma 
Programmabeschrijving 
 

Gemeenschapsvoorzieningen 
 

Beleidskaders (TRUST) 
 
 
 

Lokaal onderwijsbeleid 
• Nota integraal Jeugdbeleid (i.o.) 
• Nota leerplicht roept! 
• Visie brede school Harkstede (i.o) 
• Gebiedsprogramma Regio Centraal-

Groningen 2006 – 2008 
 
Onderwijshuisvesting 
• Verordening: ‘voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Slochteren’; 
 
Kinderopvang 
• Verordening kinderopvang specifieke 

doelgroepen. 
• Subsidieverordening welzijn gemeente 

Slochteren 2005. 
 
Sport 
• Projectplan BOS-impuls gemeente 

Slochteren 2007 – 2010; 
 
Dorpshuizen & Verenigingen Dorpsbelangen 
• Bijdrageregeling Verenigingen 

Dorpsbelangen 2006 
 

 
 
Wat willen we bereiken? 
Lokaal onderwijs - Invalshoek: kinderen centraal 
Een uitdagende, rijke en diverse leer- en ontwikkelingsomgeving bieden voor kinderen, 
waarbinnen alle kinderen / jongeren een startkwalificatie kunnen behalen 
 
Kinderopvang 
Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden in een veilige, gezonde en stimulerende 
omgeving waardoor er voor ouders mogelijkheden ontstaan om zorg en arbeid te combineren. 
 
Sport  
Het bereiken van een sportieve gemeente door middel van het versterken van het gezond 
gedrag, een afname van de bewegingsarmoede en het stoppen van de groei van het aantal 
jeugdigen met overgewicht. 
 
Dorpshuizen & Verenigingen Dorpsbelangen 
Bevorderen van de sociale cohesie in de verschillende dorpskernen middels een goed 
functionerende vereniging Dorpsbelangen.  
 
Gebouwenbeheer 
Het in stand houden van veilige en toegankelijke gemeentelijke gebouwen, welke voldoen aan 
alle wet- en regelgeving. 
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Wat gaan we ervoor doen? 
Prioriteiten 2008 
  
• Voorbereidingen treffen en programma van eisen opstellen om de ambitie van een brede 

school in deelplan 1 Meerstad te realiseren. 
 
• Een betere aansluiting tussen peuterspeelzalen en het basisonderwijs bewerkstelligen door 

partijen bij elkaar te brengen en deskundigheidsbevordering peuterspeelzalen te realiseren. 
 
• Door ook in 2008 het zorgplatform te continueren vindt er gerichte afstemming en 

coördinatie plaats tussen de verschillende hulpverleners in het basisonderwijs en de 
voorschoolse fase. Aandacht zal worden besteed aan het vergroten van de bekendheid 
van het platform richting ouders en onderwijs. 

 
• Om de ontwikkeling op een aantal indicatoren (verzuim, voortijdig schoolverlaters etc) 

voor dit beleidsterrein systematisch te kunnen volgen is een provinciebrede monitor 
ontwikkeld.  In de komende jaren moet hierdoor steeds meer inzicht verkregen worden in 
de doelgroep. Leerplicht blijft een belangrijk instrument om uitval te voorkomen.  

 
• De uitkomsten van het onderzoek Lokaal Maatwerk (vertalen onderwijskundige visie naar 

de schoolgebouwen) zullen vertaald worden naar een Integraal Huisvestingsplan. 
 
• Stimuleren van sporten en bewegen middels uitvoering van de tijdelijk stimuleringsregeling 

Buurt, Onderwijs en Sport, de zogenaamde  BOS-Impuls (gestart in 2007) . Onder leiding 
van de programmacoördinator (werkzaam bij het Huis voor de Sport Groningen) en in 
samenwerking met het basisonderwijs in onze gemeente, GGD   en alle sportaanbieders in 
onze gemeente wordt een gemeentebreed programma voor kinderen tot en met groep acht 
opgezet en uitgevoerd. 

 
• Voortzetting van ondersteuning sportverenigingen door Huis voor de Sport Groningen 

conform afspraken voor de periode 2007 – 2010. 
 
• De Slochter sportvelden worden beheerd om kwalitatieve en prettig bespeelbare 

voetbalvelden te behouden, welke voldoen aan de eisen, c.q. richtlijnen van NOC*NSF. 
Periodieke renovatie van de velden zal daarbij de komende jaren de nodige aandacht 
behoeven. 

 
• Een jaarlijkse subsidie aan de verenigingen Dorpsbelangen verruimt de mogelijkheden om 

de belangen van de inwoners te behartigen en een goede communicatie tussen de 
gemeente en de inwoners van die kern te bevorderen. 
 

• Op het gebied van gebouwenbeheer zal de samenwerking met de gemeente  Hoogezand-
Sappemeer verder worden uitgewerkt middels een stappenplan. 
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Wat mag het kosten? 
Lasten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

3.218.765 3.524.572 3.474.541 3.474.541 3.474.541 3.474.541 

Waarvan  
apparaatkosten 

703.376 1.174.983 602.196 602.196 602.196 602.196 

nieuw beleid:  74.265 19.485 119.572 164.303 216.508 
Totaal lasten 
programma 

 
3.218.765 

 
3.598.837 

 
3.494.026 

 
3.594.113 

 
3.638.844 

 
3.691.049 

 
 

Baten Rekening 
2006 

Begroting 
2007 

Begroting 
2008 

Begroting 
2009 

Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Totaal bestaand 
beleid 

 
194.244 

 
706.446 

 
773.926 

 
773.926 

 
773.926 

 
773.926 

nieuw beleid:       
Totaal Baten 
programma 

 
194.244 

 
706.446 

 
773.926 

 
773.926 

 
773.926 

 
773.926 

 
Saldo programma 

 
3.024.521 

 
2.892.391 

 
2.720.100 

 
2.820.187 

 
2.864.918 

 
2.917.123 

 
Toelichting nieuw beleid 
Het betreft m.n. de lasten die voortvloeien uit investeringen van o.a. uit het vervangen van 
dakkoepels, vervanging van de afrastering bij De Ent, vervanging van dakkoepels bij De Spil, 
de renovatie van de kleedkamers en de vervanging van de sportvloer bij De Pompel 
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Programma 4 Maatschappelijke activering 
Programmabeschrijving 
 
 
 

Met dit programma willen we de zelfredzaamheid en 
participatie van burgers bevorderen zodat alle burgers kunnen 
‘meedoen’ in de maatschappij.  
 

Beleidskaders (TRUST) 
 
 
 

• Algemene kadernota Wmo 
• Verordening individuele voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 
• Beleidsplan Wmo 2008-2011 (in ontwikkeling) 
• Raadsnota Bijdrageregeling Vereniging Dorpsbelangen 

2006 
• Nota integraal jeugdbeleid (in ontwikkeling) 
• Raadsbrief Overleg Verenigingen Dorpsbelangen 2006 
• Verstrekkingenboek en financieel besluit 

maatschappelijke ondersteuning 
• Kadernota gemeentelijk bibliotheekbeleid 
• Verordening Wet Inburgering 
 

 
 
Wat willen we bereiken? 
Algemeen 
Vergroten van de samenhang tussen de beleidsterreinen binnen de Wmo en het vergroten van 
de betrokkenheid van burgers bij de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de Wmo. 
  
Leefbaarheid 
Het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van wijken en buurten. 
 
Jeugd 
Vergroten participatie en zelfstandigheid van jongeren  
Uitval van jongeren uit het onderwijs verminderd, minder jongeren zonder startkwalificatie op 
de arbeidsmarkt 
Imago van jongeren verbeteren door ongewenst gedrag in de openbare ruimte te voorkomen. 
 
Algemene voorzieningen 
Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 
mensen met een psychosociaal probleem. 
 
Individuele voorzieningen 
Het behouden en bevorderen van zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijk 
verkeer van mensen met een beperking of chronisch psychisch of psychosociaal probleem.  
 
Gezondheidszorg 
Beschermen en bevorderen van de  lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners. 
Preventie en opsporing zijn daarbij van groot belang.  
 
Terugdringen percentage mensen met een overgewicht. Eens in de 4 jaar vindt er een meting 
plaats om bij te houden of dit percentage daalt. 
 
Financiële ondersteuning 
Het garanderen van een minimumbestaan voor burgers die tijdelijk afhankelijk zijn van steun 
van de overheid zodat armoede wordt voorkomen en het helpen van kwetsbare groepen met 
problematische schulden. 
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Opvang nieuwkomers 
Het bieden van opvang en maatschappelijke begeleiding aan asielzoekers en statushouders, 
rekening houden met de mogelijkheden van de samenleving. De doelstelling is om ook in 2008 
de taakstelling statushouders in de gemeente te realiseren.   
 
Recreatie en toerisme 
Het positioneren en versterken van Slochteren op de toeristische markt. De bevordering van 
kleinschalig plattelandstoerisme is hierbij het doel. 
 
Kunst en cultuur 
Het stimuleren van actieve en passieve kunst – en cultuurparticipatie.  
 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Prioriteiten 2008 
 
• Afronden van een overkoepelend Wmo beleidsplan 2008-2011. Hierin zijn doelen en 

actiepunten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en hun onderlinge 
samenhang nader uitgewerkt 

 
• Uitvoeren van de actiepunten uit het Wmo beleidsplan 
 
• Monitoren Wmo en uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek en benchmark 
 
• Uitvoering geven aan de actiepunten in het nieuwe jeugdbeleidsplan 
 
• Op basis van evaluatie de inzet van de jeugdwerker zo goed mogelijk te laten aansluiten bij 

relevante knelpunten en vragen van de jeugd.  
 
• Continueren en uitbouwen van het zorgplatform  
 
• Door monitoren en evalueren willen we de informatie advies en cliëntondersteuning  in het 

loket Welzijn  en zorg  blijven optimaliseren en waar nodig uitbreiden. 
 
• Uitvoering geven aan het uitbreiden/verstevigen van de pool van vrijwilligers voor de 

thuiszorg/respijtzorg  
 
• Op basis van regelmatig evalueren de informatie, advies en mantelzorgondersteuning in 

het loket blijvend verbeteren 
 
• Gebruikmaken van het elektronisch kinddossier, zodra en indien beschikbaar. 
 
• Participeren in het OGGZ-netwerk. 
  
• Aanbieden van gecombineerde inburgeringtrajecten gericht op participatie en reïntegratie  
 
• Het huisvesten statushouders conform de taakstelling 
 
• Het bevorderen van routegebonden kanotoerisme middels een daartoe aan te vragen PMJP 

subsidie. 
 

• Een aanvang maken met de uitvoering van de cultuurnota met de Culturele Commissie, de 
Fraeylemaborg en bibliotheekcluster “de Meren” 

 
• Samen met Biblionet de vernieuwingsagenda van biobliotheekcluster “De Meren” verder 

gestalte geven 
 



 

 
 

 20

 
 
Wat mag het kosten? 
Lasten Rekening  

2006 
Begroting  
2007 

Begroting  
2008 

Begroting 
2009 

Begroting  
2010 

Begroting  
2011 

Totaal bestaand 
beleid 

2.309.445 4.498.166 4.243.146 4.243.146 4.243.146 4.243.146 

Waarvan: 
apparaatskosten 

400.032 1.566.672 1.069.030 1.069.030 1.069.030 1.069.030 

Nieuw beleid  35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Totaal lasten 
programma 

 
2.309.445 

 
4.533.166 

 
4.253.146 

 
4.253.146 

 
4.253.146 

 
4.253.146 

 
 
Baten Rekening  

2006 
Begroting  
2007 

Begroting  
2008 

Begroting 
2009 

Begroting  
2010 

Begroting  
2011 

Totaal bestaand 
beleid 

528.937 562.995 642.995 642.995 642.995 642.995 

Nieuw beleid       
Totaal baten 
programma 

 
528.937 

 
562.995 

 
642.995 

 
642.995 

 
642.995 

 
642.995 

 
 
Saldo programma 

 
1.780.508 

 
3.970.171 

 
3.610.151 

 
3.610.151 

 
3.610.151 

 
3.610.151 

 
 
Toelichting nieuw beleid 
Binnen dit programma is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor een jongerencoördinator 
in het kader van Schoolfirst. 
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Programma 5 Werk en Inkomen 
Programmabeschrijving 
 
 
 

Het programma richt zich op werk dat wordt 
gezien als het beste instrument om armoede te 
voorkomen en mogelijkheden te creëren om te 
kunnen voorzien in een zelfstandige 
bestaansvoorziening  
 

Beleidskaders (TRUST) 
 
 
 

- Reïntegratieverordening 
- Reïntegratiebeleid 
- Beleidsstuk “sluitende aanpak” 
- Toeslagenverordening 
- Handhavingsbeleidsplan Backoffice 

WZ/PZ 
- Debiteurenbeleidsplan 
- Bijzondere bijstandsbeleid 
- Afstemmingsverordening 
- Handhavingsverordening 
- Economisch beleid 2004-2007 

 
 
Wat willen we bereiken? 
Een situatie waarbij iedere burger een reële kans wordt geboden maatschappelijk actief te zijn 
en zijn vaardigheden op een hoger peil brengen: als het enigszins kan via betaald werk en 
anders via vrijwilligerswerk, al dan niet in combinatie met trainings- en scholingstrajecten. 
 
Een verdere daling van het aantal bijstandsgerechtigden naar 135. 
 
Voor burgers die tijdelijk afhankelijk zijn van steun van de overheid moet een minimum 
bestaan gegarandeerd blijven.  
 
Het terugdringen van de wachtlijst van geïndiceerden voor werk bij de sociale 
werkvoorziening. 
 
Het vergroten van de cliëntparticipatie in de sociale werkvoorziening. 
 
Behoud en waar mogelijk uitbreiding van de werkgelegenheid, in samenhang met behoud van 
bedrijvigheid in de leefomgeving. 
 
 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Prioriteiten 2008 
 

• Target voor 2007 bedroeg een afname van 210 naar 160 bijstandsgerechtigden. 
Hiervoor zijn alle bijstands-gerechtigden in een traject geplaatst. In 2008 zal verdere 
screening, begeleiding en toeleiding naar werk en trajecten plaatsvinden waarbij we 
ons als target stellen om het aantal bijstandgerechtigden terug te dringen naar 135. 
Hierdoor verwachten wij in 2008 een positief resultaat op het I-deel van € 250.000,-. 
Bij die taakstelling t.a.v. het aantal uitkeringen moet wel opgemerkt worden dat de 
instroom van nieuwe werkzoekenden onvoorspelbaar is. Ook valt niet in te schatten 
wat de effecten zijn van het generaal pardon. 

 
• De taakstelling die de vernieuwde Wsw (die naar verwachting eind 2007 de Tweede 

Kamer zal passeren) aan ons oplegt (met name het terugdringen van de wachtlijsten) 
vertalen in prestatieovereenkomsten met Baanvak en Trio Bedrijven (BWR) 
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• Tegen de achtergrond van de nieuwe Wsw maar ook die van de te wijzigen organisatie 

(BWR in oprichting), zal de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap 
Hoogezand-Sappemeer tegen het licht moeten worden gehouden. Een voorstel tot 
aanpassing zal in samenhang met de voorstellen aangaande het BWR aan de raad 
worden aangeboden.  

 
• Op basis van een  evaluatie van onze minima-beleidsinstrumenten komen wij in 2008 

met een beleidsvoorstel inzake aanpassing van het instrumentarium. 
 

• In 2008 zullen we de principes van Hoogwaardige Handhaving verder implementeren, 
d.w.z. preventief handhaven, nog meer accent op voorlichting, e.d. 

 
• Als partner in de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers participeert 

Slochteren in de ontwikkeling van deze locatie. De aandacht zal in 2008 zal met name 
gericht zijn op afronding van verwerving fase 3 / fase 4 en de daarop volgende 
ontsluiting en verkaveling. 

 
• Nieuw beleid voor passende bedrijfsmatige invulling van vrijkomende agrarische 

gebouwen wordt verder uitgewerkt. Voor iets grootschaliger, niet milieubelastende 
lokale produktie en transportbedrijven zijn in de gemeente Slochteren momenteel geen 
direct uitgeefbare percelen meer voorradig. Daarvoor wordt in 2008 de studie naar 
planologische mogelijkheden voor een uitbreiding van Bedrijventerrein Kalverkampen in 
Siddeburen afgerond. 

 
• De Stichting Kas, waarin Slochteren samen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer 

en diverse  marktpartijen participeert, heeft als doel het tuinbouwgebied Sappemeer in 
de markt te zetten. Eind 2007 begin 2008 zal er duidelijkheid zijn over de 
toekomstperspectief van Stichting Kas.. 

 
 
Wat mag het kosten? 
Lasten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

 
4.200.569 

 
4.421.683 

 
4.283.864 

 
4.283.864 

 
4.283.864 

 
4.283.864 

Waarvan: 
apparaatskosten 

 
931.148 

 
1.008.869 

 
992.819 

 
992.819 

 
992.819 

 
992.819 

Nieuw beleid       
Totaal lasten 
programma 

 
4.200.569 

 
4.421.683 

 
4.283.864 

 
4.283.864 

 
4.283.864 

 
4.283.864 

 
Baten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

 
3.057.047 

 
3.134.273 

 
2.868.494 

 
2.868.494 

 
2.868.494 

 
2.868.494 

Nieuw beleid   250.000 200.000 175.000 125.000 
Totaal baten 
programma 

 
3.057.047 

 
3.134.273 

 
3.118.494 

 
3.068.494 

 
3.043.494 

 
2.993.494 

 
 
Saldo programma 

 
1.143.522 

 
1.287.410 

 
1.165.370 

 
1.215.370 

 
1.240.370 

 
1.290.370 
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Toelichting nieuw beleid 
Gemeenten ontvangen van het Rijk een budget voor verlening van de bijstand (inkomensdeel). 
De verdeling van het beschikbare macro-budget vindt voor de kleinere gemeenten, waar onder 
Slochteren plaats aan de hand van historische cijfers. Voor 2008 is in de huidige systematiek 
een voordeel voorzien, dat wil zeggen, uitgaande van een ongewijzigde systematiek zal de 
gemeente Slochteren ongeveer € 250.000 meer aan rijkssubsidie WWB (inkomendsdeel) 
ontvangen dan de betalingen aan bijstandsgerechtigden kosten. 
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Programma 6 Beheer openbare ruimte 
Programmabeschrijving 
 
 

Het programma richt zich op het beheer van 
de openbare ruimte ten einde zorg te dragen 
voor een prettige, veilige, natuurrijke en 
gezonde leefomgeving. 
  

Beleidskaders (TRUST) 
 
 
 

• Landschap- en groenvisie (2001) 
• Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 
• Convenant Duurzaam Veilig 
• Beleidsplan Duurzaam Veilig tweede 

fase. 
• Beleidsplan openbare verlichting 
• Gemeentelijk rioleringsplan. (GRP) 
• Watervisie 
• Waterplan. 
• Milieubeleidsplan 

 
 
 
Wat willen we bereiken? 
Groenbeheer 
Een groene, ecologische en natuurrijke gemeente. 
 
Infrastructuur 
Een bereikbare en verkeersveilige gemeente met een kwalitatief gemiddeld wegennet.  Daarbij 
in acht genomen het comfort en netheid van de weg. Uitgangspunt is niveau R (= gemiddeld 
niveau van kwaliteit). 
 
Afval 
Gescheiden inzameling en afvoeren van het huishoudelijk afval en het bestrijden van 
ongedierte voor een schone en gezonde leefomgeving.  
 
Riool en openbare hygiëne 
Het opvangen en afvoeren van het afval –en hemelwater voor een schone en gezonde 
leefomgeving. In het verlengde hiervan het waarborgen van de waterkwaliteit en het beperken 
van de wateroverlast als gevolg van toenemende neerslag de komende jaren. 
 
Milieu 
Een goede en duurzame ontwikkeling van de gemeente Slochteren. Het verhogen van de 
kwaliteit van de leefomgeving met aandacht voor het milieu, water, energie, bodem, 
bedrijfsmatige activiteiten en veiligheid.  
 
 
 



 

 
 

 25

 

Wat gaan we ervoor doen? 
Prioriteiten 2008 
 

• Verbinden, ontsluiten en omvormen van de losstaande groenelementen en het 
volkstuinencomplex in de dorpsrand van Slochteren zodat een uitloopgebied voor de 
bewoners gecreëerd kan worden: een fraai dorpsrandpark.  

 
•  De verkeersveiligheid borgen door het inrichten van wegen conform de uitgangspunten 

van Duurzaam Veilig. 
 

• In het natuurontwikkelingsplan Midden Groningen worden een aantal recreatieve fietspaden 
aangelegd met daarnaast enkele kleinschalige recreatieve voorzieningen in de vorm van een 
kano-opstapplaats, een invalidenvisplaats en enkele ruiterpaden. 

 
• We willen de verkeersveiligheid verhogen door vrijliggende fietspaden aan te leggen. We 

geven prioriteit aan de Superfietsroute Meerstad. Dit fietspad loopt langs de 
Woudbloemlaan, en gaat dan over in de Verlengde Veenlaan. Het fietspad is 4,2 km lang 
en kost ongeveer € 1.200.000. Het heeft zowel een belangrijke recreatieve als utilitaire 
functie. In de toekomst zal het verkeer hier toenemen als gevolg van de woningbouw die 
aan de Verlengde Veenlaan wordt gerealiseerd en de realisatie van Meerstad. Een 
vrijliggend fietspad is uit oogpunt van verkeersveiligheid zeer wenselijk.  
Het fietspad Meenteweg daarentegen komt terug in het PMJP en het investerings-
programma Regiopark, als aanmelding en nog niet in het uitvoeringsprogramma. Dit 
fietspad kost € 956.000 en heeft een lengte van 3,5 km. Op dit moment is er geen 
dekking voor dit fietspad. Ook voor de provincie heeft dit fietspad geen prioriteit (dus geen 
subsidie). Het fietspad loopt langs de Meenteweg en is gering recreatief en utilitair. 

 
• Aanpassen van bushaltes conform het goedgekeurde concept toegankelijkheidsnetwerk van 

de provincie Groningen. Hierin is aangegeven dat in de provincie minimaal 46% van alle 
haltes toegankelijk dienen te worden gemaakt. Hierbij gaat het met name om het realiseren 
van perronhoogtes van 18 cm zodat toegankelijk in een lagevloerbus kan worden gestapt. 

 
• Oplossen van de wateroverlast in de bebouwde kernen door het afkoppelen van 

hemelwater en het vergroten van het riool ten behoeve van de doorstroming. 
 

• Aanschaffen en plaatsen van naar schatting 270 IBA’s in verband met de vastgestelde 
invoering van de verbrede zorgplicht.  

 
• Op basis van geactualiseerde beheerplannen zal het beleid voor het beheer en onderhoud 

van groen, wegen en riool geëvalueerd worden. 
 
• Op het gebied van milieubeheer wordt het Activiteitenbesluit geïmplementeerd. Dit besluit 

zal landelijk op 1 januari 2008 in werking treden. De doelstelling die het Ministerie van 
VROM hiermee beoogt is een vereenvoudiging en uniformering van algemene regelgeving 
voor bedrijven. Hierdoor zullen meer bedrijven kunnen volstaan met het melden van hun 
activiteiten in plaats van het aanvragen van een vergunning. 
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Wat mag het kosten? 
Lasten Rekening  

2006 
Begroting  
2007 

Begroting  
2008 

Begroting 
2009 

Begroting  
2010 

Begroting  
2011 

Totaal bestaand 
beleid 

 
9.018.864 

 
6.365.058 

 
6.604.454 

 
6.604.454 

 
6.604.454 

 
6.604.454 

Waarvan 
apparaatkosten 

 
2.404.545 

 
2.848.963 

 
2.819.024 

 
2.819.024 

 
2.819.024 

 
2.819.024 

nieuw beleid:  137.693 146.000 207.217 228.784 241.508 
Totaal lasten 
programma 

 
9.018.864 

 
6.502.751 

 
6.750.454 

 
6.811.671 

 
6.833.238 

 
6.845.962 

 
Baten Rekening  

2006 
Begroting  
2007 

Begroting  
2008 

Begroting 
2009 

Begroting  
2010 

Begroting  
2011 

Totaal bestaand 
beleid 

 
3.637.981 

 
2.866.417 

 
2.927.641 

 
2.927.641 

 
2.927.641 

 
2.927.641 

nieuw beleid:       
Totaal Baten 
programma 

 
3.637.981 

 
2.866.417 

 
2.927.641 

 
2.927.641 

 
2.927.641 

 
2.927.641 

 
 
Saldo programma 

 
5.380.883 

 
3.636.334 

 
3.822.813 

 
3.884.030 

 
3.905.597 

 
3.046.807 

 
 
 
Toelichting nieuw beleid 
Dit betreft o.a. de aanleg van een Golfbreker voor het strand van het Schildmeer en 
investeringen met betrekking tot de riolering, zoals Harkstede, Slochteren buitengebied, 
Persleiding Tjuchem-Steendam. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 
openbare verlichting.   
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Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 
Programmabeschrijving 
 
 
 

Het programma omvat: 
• de ruimtelijke ordening van het 

grondgebied 
• het beleid en de uitvoering op het 

gebied van bouwen en wonen  
• het in stand houden en optimaliseren 

van de woningvoorraad van de 
gemeente Slochteren 

 
Beleidskaders (TRUST) 
 
 
 

• Bestemmingsplannen  
• Bouwverordening  
• Woonplan 
• Welstandsnota 
• Bouwbeleidsplan “Bouwen aan 

kwaliteit” 
• Handhavingsbeleid 
• Masterplan Meerstad 
• Regiovisie Groningen-Assen 2030 
• Herinrichting Midden-Groningen 
• Visie Slochteren 

 
 
 
Wat willen we bereiken? 
Een goede en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Slochteren, met ook op 
langere termijn voldoende ruimte voor wonen, werken, recreëren, voorzieningen, verkeer en 
natuur en milieu.  
Hierbij wordt gestreefd naar actuele en digitale bestemmingsplannen, waarbij per 1 januari 
2011 geen bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. 
 
Het bieden van passende huisvesting  voor alle doelgroepen. 
 
Klantgerichte dienstverlening verbeteren (sneller en integraler) op het terrein van o.a. bouwen, 
ruimte en milieu.  
 
 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Prioriteiten 2008 
 

• Verder uitvoering geven aan de actualisering en digitalisering van 
bestemmingsplannen. De eerste drie digitale bestemmingsplannen – waarvoor de 
voorbereidingen zijn gestart in 2007 – worden in procedure gebracht in 2008. 

 
• In 2008 zal er een nieuw Woonplan worden opgesteld. Daarbij zal rekening worden 

gehouden en input worden verkregen uit de vaststelling en uitwerking van de 
gemeentebrede visie en de nieuwe provinciale nota Bouwen en Wonen 2009-2014. 
Ook zal informatie worden verwerkt van de SWS. Er zal meer inzicht zijn in 
woningbouwbehoeften (onderzoek) en er worden keuzes gemaakt waar verschillende 
woningbouwontwikkelingen zullen plaatsvinden. Het Woonplan zal worden vastgesteld 
door de raad. 
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• De klant komt nog meer centraal te staan en de dienstverlening aan de klant kan 
hiermee nog verder verbeterd worden. De Wabo (omgevingsvergunning) is een wet die 
ervoor zorgt dat de procedures waar burgers mee te maken krijgen beter op elkaar 
worden afgestemd. Dit heeft gevolgen voor de termijn, de afstemming tussen 
procedures, de organisatie, werkprocessen en de digitale randvoorwaarden (koppelen 
van gegevens en gegevenspakketten). De BAG zorgt ervoor dat meer gegevens over 
bijvoorbeeld gebouwen en adressen met elkaar gekoppeld worden. De uitvoering is 
vastgelegd in de Plannen van Aanpak die in 2007 zijn opgesteld in het kader van de 
ELO-Grunn projecten.  

 
• In 2008 zal de welstandsnota worden geactualiseerd, waarbij rekening wordt 

gehouden met de nieuwe bestemmingsplansystematiek. Ook worden loketcriteria 
ingevoerd, waarmee een deel van de (eenvoudiger) vergunningen sneller getoetst 
kunnen worden en dus ook sneller verleend.  

 
• In 2007 is op interactieve wijze begonnen met het ontwikkelen van de gemeentebrede 

visie Slochteren 2020. Dit wordt afgerond en vastgesteld in 2008. De uitkomsten 
kunnen een doorwerking krijgen in 2008 en volgende jaren op basis van nadere 
voorstellen. 

 
 
 
 
Wat mag het kosten? 
Lasten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

 
2.049.217 

 
2.010.688 

 
1.923.140 

 
1.923.140 

 
1.923.140 

 
1.923.140 

Waarvan: 
apparaatskosten 

 
1.330.312 

 
1.259.435 

 
1.308.536 

 
1.308.536 

 
1.308.536 

 
1.308.536 

Nieuw beleid  332.500 275.000 25.000 25.000 25.000 
Totaal lasten 
programma 

 
2.049.217 

 
2.343.188 

 
2.198.140 

 
1.948.140 

 
1.948.140 

 
1.948.140 

 
Baten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

 
4.415.049 

 
753.045 

 
703.664 

 
703.664 

 
703.664 

 
703.664 

Nieuw beleid  75.000     
Totaal baten 
programma 

 
4.415.049 

 
828.045 

 
703.664 

 
703.664 

 
703.664 

 
703.664 

 
 
Saldo programma 

 
-2.365.832 

 
1.515.413 

 
1.494.476 

 
1.244.476 

 
1.244.476 

 
1.244.476 

 
 
Toelichting nieuw beleid 
Voor 2008 zijn o.a. bedragen opgenomen voor Beheersplannen (€ 180.000), opstellen 
woonplan (€ 30.000), Uitwerking gemeentevisie (€ 20.000) en Actualisatie welstandsnota (€ 
40.000). 
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Programma 8 Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen 
Programmabeschrijving 
 
 
 

Binnen dit programma worden de inkomsten 
verantwoord van o.a. de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds, de lokale lasten en de 
onttrekkingen van middelen uit de reserves.  
 

Beleidskaders (TRUST) 
 
 
 

• Junicirculaire van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 

 
• Beleidskader voor het financieel 

toezicht op gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen in de 
provincie Groningen. 

 
• Verordening voor de heffing en 

invordering van de onroerende-
zaakbelastingen 2008. 

 
• Verordening gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens 
 

 
 
Wat willen we bereiken? 
Een structureel sluitende (meerjaren)begroting. 
 
Een aanvaardbaar niveau van de lokale lasten. 
 
 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Prioriteiten 2008 
 

• Streven naar evenwicht in de begrotingspositie van de gemeente Slochteren en 
voldoen aan de termijnen voor inzending van begroting en jaarrekening zodat er sprake 
zal zijn van een terughoudend (repressief) begrotingstoezicht door de Provincie. 

 
• Actualiseren van de Nota Lokale Heffingen 

 
• Actualiseren van de Nota Reserves en Voorzieningen 
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Wat mag het kosten? 
Lasten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

 
7.325.705 

 

 
2.139.550 

 
3.735.367 

 
3.735.367 

 
3.735.367 

 
3.735.367 

Waarvan: 
- apparaatskosten 
- toevoeging aan 
reserves 

 
1.484.650 

 
820.288 

 
1.286.047 

 
929.604 

 
1.286.047 

 
929.604 

 
1.286.047 

 
929.604 

 
1.286.047 

 
929.604 

Nieuw beleid: 
- programma 8 
- kostenplaatsen 

 403.238  
175.000 
803.500 

 
175.000 
886.208 

 
175.000 

1.003.081 

 
175.000 

1.002.626 

Totaal lasten 
programma 

 
7.325.705 

 
2.542.788 

 
4.713.867 

 
4.796.575 

 
4.913.447 

 
4.912.993 

 
Baten Rekening 

2006 
Begroting 

2007 
Begroting 

2008 
Begroting 

2009 
Begroting 

2010 
Begroting 

2011 
Totaal bestaand 
beleid 

 
17.259.696 

 
16.663.779 

 
17.819.336 

 
17.819.336 

 
17.819.336 

 
17.819.336 

Waarvan: 
- onttrekkingen 
aan reserves 

   
 

1.466.803 

 
 

1.466.803 

 
 

1.466.803 

 
 

1.466.803 

Nieuw beleid 
- programma 8 
- overige 

inkomsten 
- algemene 

reserve ter 
dekking van 
incidentele 
posten 

- reserve 
infrastructuur 
(golfbreker) 

   
 

35.000 
 

172.985 
 
 
 
 
 

55.000 

 
150.000 
222.104 

 
26.938 

 
300.000 
505.227 

 
10.050 

 
700.000 
630.034 

 
11.850 

 

Onttrekking uit de 
saldireserve ter 
dekking van het 
begrotingstekort 
2008 - 2011 

 401.639 514.342 457.474 254.177 -160.805 

Totaal baten 
programma 

17.259.696 17.065.418 18.596.663 18.675.852 18.888.790 19.000.415 

 
 
Saldo programma 

  
-14.522.630 

 
-13.882.796 

 
-13.879.277 

 
-13.975.343 

 
-14.087.422 

 
 
Toelichting nieuw beleid 
De lasten hebben betrekking op de GR Meerstad en de kostenplaatsen. De baten hebben 
betrekking op de ontwikkeling  van het gemeentefonds, onroerend zaakbelasting, bouwleges 
etc. 
Conform de Zomerbrief 2008 wordt het begrotingstekort gedekt door een beschikking over de 
saldireserve 
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Hoofdstuk 3: Paragrafen 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 32



 

 
 

 33

 
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 
  
Besluit begroting en 
verantwoording 
provincies en 
gemeenten (BBV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weerstands-
vermogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In artikel 11 van genoemd besluit is over het weerstandsvermogen het volgende 
bepaald: 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de 
gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële 
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat en minste: 
a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
b. Een inventarisatie van de risico’s; 
c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

 
 
INLEIDING 
Het doel van deze paragraaf is het stimuleren van de bewustwording teneinde op een 
verantwoorde manier om te gaan met risico’s. In deze paragraaf worden en overzicht 
gegeven van risico’s die de gemeente loopt, de eventuele financiële consequenties en 
de beschikbare middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om de 
risico’s te kunnen opvangen.  
 
Om risico’s te kunnen identificeren en te beoordelen is het noodzakelijk dat er invulling 
wordt gegeven aan risicomanagement. Risicomanagement is het sturen op risico’s om 
de risicokosten te kunnen minimaliseren. Daarom is het van belang om een methode te 
kiezen die in de praktijk voldoet en gemakkelijk te begrijpen is. Er zijn al stappen 
gemaakt, namelijk de risico’s, voor zover mogelijk te kwantificeren in de BVR 
(BedrijfsVoeringsRapportages). In de BVR worden mogelijke financiële en juridische 
risico’s door het management in beeld gebracht. Op deze manier wordt het 
bewustwordingsproces in de totale gemeentelijke organisatie vergroot. De volgende 
stap die zal worden gezet is het in gebruik nemen van een risicomatrix. Een risicomatrix 
helpt gestructureerd risico’s per risicogebied in kaart te brengen. Hierbij zal niet alleen 
aandacht worden besteed aan financiële en juridische risico’s maar ook bijvoorbeeld aan 
aansprakelijkheidsrisico of imagorisico.  
 
 
WEERSTANDSVERMOGEN 
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van 
belang wanneer zich tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de 
relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn 
getroffen.  
                                          Weerstandscapaciteit 
Weerstandsvermogen 
                                          Risico’s 
 
Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de gemeente 
om financiële risico’s op te vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten (going 
concern gedacht). Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de 
gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook 
voor de toekomstige begrotingsjaren. Risico’s mogen geen belemmering vormen voor de 
uitvoering van de begroting nu en in de naaste toekomst. 
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Weerstands-
capaciteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEERSTANDSCAPACITEIT 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover beschikt 
kan worden om niet begrote kosten te kunnen dekken. In tegenstelling tot de begroting 
2007 wordt bij het bepalen van de weerstandscapaciteit niet alleen gekeken naar de 
omvang van de saldireserve maar ook naar: 
− de aanwezigheid van stille reserves 
− de aanwezige bestemmingsreserves, of die nog eenvoudig een andere bestemming 

kunnen krijgen 
− de belastingtarieven, of die in de toekomst nog verhoogd kunnen worden 
− de begrotingspost Onvoorzien  
Door veranderende omstandigheden is het noodzakelijk periodiek (jaarlijks bij het 
opstellen van de begroting) te bekijken in hoeverre het weerstandsvermogen aansluit bij 
de weerstandscapaciteit.  
 
Saldireserve 
De saldireserve is wel de belangrijkste buffer voor het kunnen opvangen van tekorten. 
Zowel de toekomstige verliezen op de reguliere begroting als de niet-begrote 
tegenvallers (risico’s) komen in eerste instantie ten laste van de saldireserve. De 
omvang van de saldireserve dient minimaal toereikend te zijn om toekomstige 
begrotingstekorten op te kunnen vangen. De begroting 2008 tot en met 2010 sluiten 
met een tekort. Dit heeft tot gevolg dat er de komende jaren beslag wordt gelegd op de 
saldireserve. De omvang van de saldireserve voor 2008 bedraagt € 2,47 mln. In 2007 
is € 9 ton afgezonderd van de saldireserve en gestort in de algemene reserve ter 
dekking van de incidentele uitgaven in de Meerjarenbegroting. 
 
Jaarlijks wordt de bespaarde rente op de saldireserve (4%) toegevoegd aan de 
exploitatie. Door een daling van de saldireserve daalt ook de renteopbrengst. Door de 
begrotingstekorten voor de jaren 2008 tot en met 2010 op te vangen door een 
beschikking over de saldireserve wordt er ook minder renteopbrengst naar de exploitatie 
geboekt. 
 
Stille reserves 
Een voorbeeld van een stille reserve is het verschil tussen actuele waarde en boekwaarde 
van een actief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen (Essent, BNG). De gemeente 
Slochteren heeft deze aandelen, volgens de voorschriften, tegen de aankoopwaarde op de 
balans staan. De actuele waarde ligt veelal hoger. Het verschil wordt stille reserve 
genoemd. In de praktijk kunnen deze aandelen niet of beperkt verhandeld worden.  
Stille reserves zijn ook activa die tegen nul zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. 
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan gebouwen en gronden.  
 
Bestemmingsreserves 
reserve uitvoering WVG (€ 66.000):  

Deze reserve is ontstaan doordat de verschillende jaarbudgetten niet geheel 
werden besteed. In principe is deze reserve in vrij besteedbaar want de relevante 
uitgaven zijn reeds in de begroting opgenomen. In die zin kan deze reserve als 
risicobuffer worden gezien. 

 
Onbenutte belastingcapaciteit 
Met ingang van 2008 is de verwachting dat de maximale toegestane tarieven voor ozb 
worden losgelaten. (zie voor een nadere toelichting de paragraaf lokale lasten). Dit kan 
betekenen dat er in theorie er ruimte is om de inkomsten te verhogen. 1% ozb stijging 
betekent voor de gemeente Slochteren ca. € 25.000. Gezien het feit dat de 
wetswijziging nog niet behandeld is in de 2e kamer gaan we vooralsnog uit van een p.m. 
raming. 
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Risico’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrotingspost onvoorzien 
Op basis van de gemeentewet (art. 194, lid 2) is de gemeente verplicht een bedrag voor 
onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. Het is bedoeld om incidentele 
tegenvallers op te vangen. Het beschikbare bedrag in de begroting voor 2008 is 
gebaseerd op € 2 per inwoner. Afgerond is dit € 30.000.  
 
Omvang weerstandscapaciteit 
Hiervoor zijn afzonderlijk de middelen  benoemd waarover de gemeente kan beschikken 
om niet begrote kosten te dekken. In onderstaande tabel is samengevat weergegeven 
de totale omvang van de weerstandscapaciteit. 
 
Omschrijving Bedrag ( x € 1.000) 
Saldireserve 2.470 
Stille reserves p.m. 
Bestemmingsreserves 66 
Onbenutte belastingcapaciteit p.m. 
Begrotingspost onvoorzien 30 
Totale weerstandscapaciteit 2.566 

 
In totaal heeft de gemeente Slochteren ruim € 2,5 miljoen aan weerstandscapaciteit om 
tegenvallers op te vangen. 
 
 
INVENTARISATIE RISICO’S 
Om inzicht te krijgen in de risico’s zal men de vraag moeten stellen: Wat kan er mis 
gaan? Dit is heel breed en gaat om risico’s van hoog tot laag in de organisatie. Bij het 
opstellen van de begroting wordt inzichtelijk gemaakt welke risico’s de gemeente 
Slochteren loopt die een behoorlijk financieel impact kunnen hebben. Hieronder wordt 
weer gegeven om welke risico’s het gaat. Voor zover mogelijk hebben we de benoemde 
risico’s ook voorzien van een beheersmaatregel. Dan wordt er aangegeven in hoeverre 
zijn we in staat om deze te voorkomen of te beperken. Hierbij gaat het dus om het 
beheersen van de risico’s 
 
Gemeentefonds 
De omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is afhankelijk van de 
jaarlijkse rijksuitgaven. Er verschijnt twee maal per jaar (in principe in mei en september) 
een circulaire waarin wordt aangegeven wat de verwachting is voor de eerstkomende 
jaren. In 2007 verscheen de “mei-circulaire” pas eind juni. Derhalve kon er bij de 
Zomerbrief 2008 ook geen inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van het 
gemeentefonds. Daarnaast wordt de definitieve uitkering na afsluiting van het 
begrotingsjaar bekend gemaakt, wat kan leiden tot naheffingen c.q. nabetalingen. De 
raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de begroting 2008 is 
gebaseerd op de juni-circulaire. 
 
Gezien het feit dat het rijk de behoedzaamheidsreserve heeft gehalveerd en de uitkering 
over het jaar 2006 veel lager was dan 25% houden we in de (meerjaren)begroting geen 
rekening met de mogelijkheid dat de behoedzaamheidsreserve tot uitkering komt.  
De omvang van de uitkering veranderd niet alleen als gevolg van het accres maar kan 
ook als gevolg taakmutaties veranderen. Voorbeelden uit het recent verleden zijn de 
WMO en de afschaffing van het gebruikersgedeelte van de ozb. Veelal treden er steeds 
financiële herverdeeleffecten op.  
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Beheersmaatregel: In het gemeentefonds wordt een accres aangegeven voor de 
komende 4 jaren. Dit wordt door de gemeente niet financieel vertaald in de 
meerjarenbegroting. Dit gebeurt niet omdat: 

a. Het accres voorspelling nooit uitkomt (historisch bewezen) en 
b. De begroting minder gevoelig is voor inflatie en andere prijsstijgingen. Krijgt de 

gemeente te maken met prijsstijgingen dan is de veronderstelling dat dit 
gecompenseerd gaat worden door accresstijgingen in het gemeentefonds. Ook 
hier leert de historie dat dit zo is. 

 
De mogelijke hoogte van het risico wordt ingeschat op 2% van de omvang van de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
 
Reserve Grote projecten 
De kapitaallasten uit de investeringen die gedaan zijn ten laste van de reserve grote 
projecten worden op dit moment gedekt door een zelfde uitname uit de reserve grote 
projecten. Mocht er op (lange) termijn een situatie ontstaan dat de reserve aangewend is, 
maar er nog steeds kapitaallasten zijn is dit in feite een reguliere begrotingssituatie. 
Immers veel investeringen die nu ten laste komen van de reserve grote projecten komen in 
een reguliere begrotingssituatie ten laste van diezelfde begroting (basisscholen, sporthal, 
gemeentehuis, gemeentewerf enz). 
    
Indien dan toch nog blijkt dat er nog kapitaallasten van de grote projecten resteren terwijl 
de reserve grote projecten leeg is zal dit op middellange termijn leiden tot een 
begrotingsaanpassing. Omdat dit op langere termijn is kan de gemeente, indien deze 
situatie zich zou voordoen, hierop vroegtijdig anticiperen. 
 
Wet Werk en Bijstand 
Overschotten op het inkomensdeel (I-deel) mogen vrij worden besteed door de gemeente, 
tekorten zijn tot 10% van het toegekende budget voor eigen rekening.  
Overschotten op het werkdeel (W-deel) dienen te worden terugbetaald en tekorten komen 
voor eigen rekening. De budgetten W-deel bedoeld voor uitvoering van de sluitende 
aanpak worden veelal in opdracht van de gemeente uitbesteed aan Baanvak. 
 
In de huidige systematiek is een voordeel voorzien, dat wil zeggen, uitgaande van een 
ongewijzigde systematiek zal de gemeente Slochteren meer aan rijksbijdrage WWB 
ontvangen dan de betalingen aan bijstandsgerechtigden kosten.  
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Inmiddels hebben we enige ervaring met aanvragen in het kader van de WMO. De 
verwachting is dat we in 2007 binnen het beschikbare budget blijven. Door het open-
eind karakter van de WMO en de onvoorspelbaarheid van het aantal en type aanvragen 
kent het budget toch een financiële risico’s. Het financieel risico wordt geschat op  
20 % van de integratie-uitkering WMO. 
 
Milieuverontreiniging 
Volgens de Wet Bodembescherming geldt in principe dat de vervuiler betaalt. Indien dit 
onmogelijk is, bijvoorbeeld doordat de vervuiler niet meer te achterhalen is, dan is in 
beginsel de eigenaar/gebruiker aansprakelijk. Alleen indien de eigenaar/gebruiker kan 
aantonen niet betrokken te zijn geweest bij de verontreiniging of bij aankoop van het 
perceel niet te hebben geweten van de verontreiniging, treedt de overheid op als 
saneerder. 
 
Beheersmaatregel: 
Indien het onvermijdelijk is dat de overheid als saneerder moet optreden zullen ook 
andere overheden worden ingeschakeld om ook financieel niet alleen te staan. 
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Planschade 
Het aantal planschadeclaims stijgt nog steeds. Waar een planschadeverzoek vroeger een 
uitzondering was, wordt het voor ingrijpende ruimtelijke ingrepen steeds meer regel. Om 
de financiële gevolgen voor de gemeente te beperken worden planschadeovereenkomsten 
gesloten met initiatiefnemers. Dit is onlangs aangescherpt: sinds kort wordt bij elke 
planologische procedure een planschadeovereenkomst gesloten, ongeacht de aard en de 
omvang van het plan. 
Er kunnen echter nog steeds planschadeverzoeken binnenkomen die betrekking hebben op 
maatregelen waarvoor in het verleden nog geen overeenkomst is gesloten. Deze zullen ten 
laste van de gemeente blijven. 
 
Opgemerkt dient te worden dat de planschadeadvieskosten voortaan zijn opgenomen in de 
begroting 2008. 
 
Verbonden partijen 
Een algemeen risico met betrekking tot de meeste verbonden partijen is een 
overschrijding van de begrote bijdrage.  
Enkele specifieke risico’s of attentiepunten met betrekking tot deelnemingen worden 
hieronder weergegeven. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf 
verbonden partijen. 
- Waarborg geldleningen: Slochteren kan als waarborg worden opgegeven voor 

leningen afgesloten door het Waterbedrijf Groningen. Momenteel staat Slochteren 
borg van ca. € 691.000. Eventueel hieraan verbonden risico’s zijn opgenomen onder 
de “gewaarborgde geldleningen”. 

 
Gemeenschappelijke regelingen:  
Het risico bij gemeenschappelijke deelnemingen is dat er een hogere bijdrage wordt 
gevraagd om eventuele tekorten op te kunnen vangen. Voor het overzicht waarin de 
gemeente Slochteren participeert wordt verwezen naar paragraaf verbonden partijen. 
 
Gewaarborgde geldleningen 
De staat van gewaarborgde geldleningen heeft een totaal per 1 januari 2007 van € 144 
miljoen. Hiervan is bijna. € 90 miljoen afgegeven voor Meerstad.  
Het resterende gedeelte zijn financieringen voor de woningbouw Stichting Woningbouw 
Slochteren (€ 38 mln.) en Woonzorg Nederland (€ 13 mln.). Deze leningen worden in 
eerste instantie door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw afgedekt. Het risico op de 
gewaarborgde geldleningen op SWS en Woonzorg is beperkt. Beide instanties hebben 
een behoorlijk weerstandsvermogen, daarnaast zijn er nog zekerheidsstellingen door 
andere partijen. 
 
Ten aanzien van Meerstad is voor het afdekken van het financieel risico in het verleden 
een bestemmingsreserve gevormd. De omvang van deze bestemmingsreserve is € 5,6 
mln. Daarnaast heeft de DLG (Dienst Landelijk Gebied) de gemeente een garantie 
verstrekt van € 8 mln. om eventuele claims op te kunnen vangen.  
 
Personele risico’s 
 
Ontslagregelingen 

De CAR-UWO biedt een dermate goede rechtspositie aan werknemers dat 
ontslagregelingen bijna altijd gepaard gaan met een extra financiële compensatie. 
De hoogte hiervan hangt af van de functie, het aantal dienstjaren en de wijze van 
functioneren.  Wel is de periode WW (vroeger: wachtgeld) de afgelopen periode 
verkort. 
Beheersmaatregel: Stringent bijhouden van functionering-, beoordelingsgesprekken 
en incidentele gebeurtenissen als onderdeel van personeelsdossier. 
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Eigen risico ziektewet 
Medewerkers die langdurig ziek zijn komen na twee jaar in aanmerking voor een 
WIA-uitkering. De salarisuitkering is gedurende 2 jaar maximaal 170% over 2 
jaren.  Als op een gegeven moment tot vervanging wordt overgegaan, ontstaan er 
dubbele salariskosten. 
Beheersmaatregel: Opvolgen procedures Wet verbetering Poortwachter. 

 
Eigen risico werkloosheidwet 

Medewerkers die ontslag krijgen, al dan niet met een regeling, hebben in veel 
gevallen recht op een werkloosheidsuitkering. Slochteren is eigenrisicodrager van 
de WW wat tot gevolg heeft dat de WW-uitkering, uitbetaald door het UWV, 
volledig bij de gemeente in rekening wordt gebracht. 
Beheersmaatregel: Er is ervoor gekozen geen verzekering af te sluiten na kosten / 
baten analyse. 
 

Inspecties/boetes (UWV/ABP, belastingdienst en Arbeidsinspectie) 
Periodiek wordt Slochteren geconfronteerd met inspecties vanuit het UWV/ABP, 
de belastingdienst en de Arbeidsinspectie. Gezien de uiterst complexe en 
voortdurend aan wijzigingen onderhevige regelgeving op dit gebied, is een 100% 
correcte uitvoering van deze regelgeving nagenoeg uitgesloten. De inspecties gaan 
derhalve bijna altijd gepaard met diverse verrekeningen en soms een boete. 
Daarnaast dienen de gebouwen/materialen te voldoen aan de Arbo-wetgeving. 
Aangezien deze wetgeving ook regelmatig wijzigt staan we soms voor 
onverwachte maar verplichte uitgaven.  
 

Wachtgeld gewezen bestuurders (incl. ouderdoms- en nabestaandenpensioen) 
Wethouders vallen niet onder het ABP en  zijn derhalve niet aangesloten bij het 
UWV (bedrijfsvereniging). Eventuele wachtgeldverplichtingen dienen door 
Slochteren zelf betaald te worden, evenals het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen. De hoogte van de wachtgeldverplichting is afhankelijk van 
het aantal jaren dat een bestuurder als zodanig heeft gefunctioneerd en de 
eventuele inkomsten die hij of zij zelf geniet.  
Beheersmaatregel: Vanaf 2002 is bij Loyalis een APPA plan voor wethouders 
afgesloten. Ouderdomspensioen vanaf het 65ste jaar door Loyalis betaald.   
 

Tijdelijke inhuur 
In verband met krapte op de arbeidsmarkt is de tendens dat het moeilijker wordt 
om bepaalde vacatures, m.n. tijdelijke, te vervullen. Om het nijpend 
personeelsprobleem op te lossen zijn we dan ook veelal aangewezen op tijdelijke 
inhuur via een bureau. Dit kan financieel ongunstig consequenties hebben omdat 
de tarieven van inhuur beduidend hoger zijn dan als we zelf de mensen in 
(tijdelijke) vaste dienst aantrekken. 
Beheersmaatregel: Strakke bewaking op voor inhuur beschikbare budgetten zetten. 
Structureel of langdurig vacante plekken voor een langere termijn in gaan vullen 
tegen een meer acceptabel uurtarief. Afspraken maken met detacheerders / 
bureau's om uurtarieven bij langere looptijd of bij afnemen meer uren over de 
gehele linie te verlagen (kortingspercentage).  

 
Niet te verhalen schades 
Jaarlijks hebben we schades die niet gedekt worden door de afgesloten verzekeringen 
en het eigen risico van de verschillende verzekeringen. Afgelopen jaren hebben we de 
volgende bedragen aan schadevergoedingen uitgekeerd: 2005: € 3,272, 2006 € 4.200. 
Op basis van ervaringscijfers wordt het financieel risico geschat op ca. € 10.000. 
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Afgedekte risico’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 
 

Kwantificering risico’s 
Voor het bepalen van de benodigde minimale omvang van het weerstandsvermogen is 
vervolgens een kwantificering van de risico’s vereist. In onderstaand tabel worden de 
geïdentificeerde risico’s gekoppeld aan de verwachte schadebedragen. 
 

RISICO INSCHATTING RISICOBEDRAG 
(x € 1.000) 

Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 200 
Grote projecten p.m. 
Wet Werk en Bijstand 250 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 200 
Milieuverontreiniging 40 
Planschade 275 
Verbonden partijen 400 
Gewaarborgde geldleningen 250 
Personele risico’s 400 
Niet te verhalen schades 10 
Totaal inschatting risicobedrag 2.025 

 
 
AFGEDEKTE RISICO’S 
Een behoorlijk aantal risico’s hebben we beperkt door bijvoorbeeld het risico te 
verzekeren dan wel een voorziening of een bestemmingsreserve te vormen. Daarnaast 
zijn er natuurlijk andere beheersmaatregelen zoals administratieve organisatie, interne 
controle. 
 
Verzekeringen: 
Om risico’s van gemeentelijk bezit (gebouwen, inventaris, wagenpark e.d.) te dekken 
zijn verzekeringen afgesloten. 
Minimaal 1 maal per jaar worden alle verzekeringen geïnventariseerd. Op basis van deze 
inventarisatie worden de polissen aangepast en/of worden nieuwe verzekeringen 
afgesloten. 
 
Reserve Meerstad:  
Deze reserve heeft een omvang van 5,6 mln. Daarnaast heeft de gemeente een 
achtervangconstructie met DLG/BBL gesloten van 8 mln. Deze reserve is voldoende om 
ca. twee jaren de tijd te hebben een doorstart te maken met het project. Er is een 
garantie afgegeven van ca. € 90 mln.. Als tegenhanger hiervan zijn gronden gestald bij 
de gemeente. Van de reserve en de achtervang, groot € 13,6 mln. is het mogelijk twee 
jaar lang rente en projectkosten te kunnen betalen voor een doorstart.  
 
 
CONCLUSIE 
Hiervoor is aangegeven hoe hoog de weerstandscapaciteit van de gemeente Slochteren 
is. Op basis van de huidige bekende gegevens wordt deze geraamd op een bedrag van 
ruim € 2,5 mln. Rekening houdende met de geïdentificeerde risico’s ten bedrage van  
€ 2 mln. kan worden aangegeven dat het weerstandsvermogen van de gemeente 
Slochteren als goed kan worden beschouwd.  
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Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 
  
Besluit begroting en 
verantwoording 
provincies en 
gemeenten (BBV)  
 
 

In artikel 12 van dit besluit is over het onderhoud van kapitaalgoederen het 
volgende bepaald: 
1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat 

tenminste de volgende   kapitaalgoederen: 
a. wegen; 
b. riolering; 
c. water; 
d. groen; 
e. gebouwen. 
f. vervoermiddelen. 

2. Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: 
a. het beleidskader; 
b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; 
c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. 

 
Inleiding 
 
 

De gemeente heeft de openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot 
aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Al deze 
kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gedurende de duurzaamheid 
van de kapitaalgoederen is dat een taak die continu budgettaire middelen vergt.  
 
Stand materiele vaste activa per 31-12-2006: 
 
Gronden en terreinen    €   1.018.700        
Woonruimten          €        34.100           
Bedrijfsgebouwen    € 20.787.400         
Grond- weg en waterbouwk. werken  € 11.099.600          
Vervoermiddelen    €   1.018.300          
Machines, apparaten en installaties  €      731.600          
Overige materiele vaste activa   €      304.100          
 
Totaal       €  34.993.800 
 
In 2008 zal het areaal wat beheerd moet worden, uitgebreid zijn met onder andere 
het strand en de aangrenzende terreinen van het Schildmeer.  
 
 
 

Infrastructuur 
 
 

Wegen. 
De kaders voor het beheer van de wegen zijn neergelegd in het wegenbeleidsplan. 
De uitvoering zal in de eerste plaats gericht zijn op de veiligheid. Zaken als 
comfort en netheid zullen op de tweede plaats komen te staan. 
 
Op basis van de beheerssystematiek MI2 Wegen zal het beleid rondom het 
onderhoud van de wegen geactualiseerd worden. Voor het wegenonderhoud 
betekent dit dat het richtlijnenniveau van het CROW als uitgangspunt wordt 
gehanteerd om het wegennet te inspecteren en op een hoger aggregatieniveau de 
raad te informeren over de toestand van het Slochter wegennet. De aanduiding 
voor het niveau is “R”. Dit niveau word gebruikt als beleidsmatig uitgangspunt 
voor de inspecties van het wegdek. 
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Hoeveelheden. 
 
Gebruik/functie Verhardingssoort Opp (m2) 
Rijbanen Asfalt 1,054,540  
  Elementen 99,220  
  Beton 3,500  
Voetpaden Asfalt 2,470  
  Elementen 69,080  
Fietspaden Asfalt 64,330  
  Elementen 16,300  
  Beton 72,300  

Parkeerplaatsen Asfalt 2,240  

  Elementen 20,020  
Diversen Asfalt 100  
  Elementen 16,920   

 
 

 
Openbare verlichting     
 
 De uitvoering van het beleidsplan Openbare Verlichting wordt gespreid. Voor wat 
betreft de openbare verlichting is € 190.000,- per jaar opgenomen in de begroting. 
Ten opzichte van het oorspronkelijke beleidsplan zal de uitvoering vertraagd worden. 
 

Riolering 
 
 

Hoofddoelstelling van het gemeentelijke rioleringsbeleid is het inzamelen en 
transporteren van afvalwater alsmede het tegengaan en terugdringen van vuil 
emissies op oppervlaktewater en in de bodem. Deze doelstelling wordt nader 
uitgewerkt in het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP). Opstelling hiervan is verplicht middels de wet  Milieubeheer. 
 
Op dit moment voldoet de gemeente aan de eisen. Alle gemengde rioolstelsels 
voldoen aan de vuiluitworpcriteria. Alle aansluitingen op riolering zijn tijdig 
gerealiseerd. Alle gemengde rioolstelsels hebben een vuiluitworp gelijk aan of 
minder dan het referentiestelsel. 
 
In verband met allerlei ontwikkelingen op het gebied van watermanagement in 
het algemeen zal ook het product riolering in dat breder verband geplaatst 
moeten worden. In het GRP III (2007-2012) ligt de nadruk vooralsnog op het 
instandhouden van het rioolstelsel in verband met de zogenaamde 
basisinspanningsverplichting, omdat nog niet geheel duidelijk is hoe en welke 
ontwikkelingen zich gaan vertalen in nieuwe eisen voor het riool. 
 
Voor een goed beheer en onderhoud van de riolering is het noodzakelijk dat het 
beheersplan actueel is. Belangrijk hierbij is dat de integraliteit met het wegbeheer 
niet mag ontbreken. De doelstelling is om het beheersplan actueel te maken  en 
houden.  
 
Het aantal aansluitingen op het gemeentelijk riool bedraagt momenteel 5943. De 
lengte van het te onderhouden riool bedraagt bijna 91 km. 
 

Water 
 
 

De gemeente Slochteren heeft mede het Regionaal Bestuursakkoord Water 
ondertekend.  
 
In samenwerking met onder andere het waterschap Hunze en Aa’s is in dit 
akkoord overeengekomen dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid  ligt ten 
aanzien van het op orde krijgen én houden van de waterhuishouding. In dit 
akkoord is vastgelegd: 
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- welke acties en maatregelen nodig zijn om ons doel te realiseren; 
- wat de taken en verantwoordelijkheden zijn die ieder van ons heeft; 
- hoe wij elkaar in staat willen stellen deze taken uit te voeren. 
 
Daarbij realiseren wij ons dat wij de opgave niet alleen kunnen oplossen, maar 
dat wij burgers, bedrijven en belangenorganisaties hard nodig hebben. 
Bij het uitvoeren van de afspraken in dit akkoord zullen wij aansluiten op acties 
die al zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn. 
 
Uit dit akkoord volgt onder andere dat iedere gemeente een waterplan actueel 
zou  moeten hebben. Dit houdt in dat in een vastgesteld document omschreven 
staat hoe alle zaken met betrekking tot de waterkwaliteit en kwantiteit voor wat 
betreft de verantwoordelijkheid van de gemeente geregeld worden. 
 
Verder kan worden opgemerkt dat het daadwerkelijk onderhoud van waterwegen 
in deze gemeente voornamelijk berust bij de waterschappen. Wel berust het 
onderhoud van bijna 39 km sloot bij de gemeente. 
 
Ten behoeve van een duurzame, structurele oplossing van het in stand houden 
van het strand van het Schildmeer zal een golfbreker worden aangebracht om de 
voortdurende afslag van zand tegen te gaan. 
 

Groen 
 
 

De uitvoering van het groenbeheer vindt plaats op basis van de plannen in het 
kader van de vastgestelde Landschaps- en Groenvisie.  De Landschaps- en 
Groenvisie dient als kapstok ten aanzien van landschap en stedelijk groen 
(kapvergunningbeleid, monumentale bomen en beheerplannen voor groen, 
bermen, bomen, watervisie, waterplan.) 
 
In het kader van de visie is zonering in het groen van intensief naar extensief te 
beheren groen is hoofdpunt.  
Ten behoeve van de ondersteuning bij een effectief en efficiënt groenbeheer zal 
een groenbeheersysteem worden aangeschaft dat past binnen de aanwezige 
beheersystemen.  
 
De oppervlaktes die beheerd worden staan in onderstaand schema: 
 
Hoeveelheden       
• Openbaar groen                131       ha 
Waarvan: buitengebied  70 ha  
  Wijkgroen  34  ha 
  Scholen    1  ha 
  Speelterreinen    5  ha 
  Sportvelden            20  ha  
  Begraafplaatsen         1       ha 
• Bomen      17.200 stuks 
• Bermen       140 ha.   
 

Gebouwen Het gebouwenbeheer is in 2007 onder loep genomen. In de huidige opzet is de 
uitvoering van deze taak verdeeld over een groot aantal organisatieonderdelen. 
Daardoor wordt het werk versnipperd en minder efficiënt uitgevoerd. In het kader 
van de samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer is het 
gebouwenbeheer een van de speerpunten. Uiteindelijk zal het gebouwenbeheer in 
één (zo mogelijk gezamenlijk) organisatieonderdeel worden ondergebracht. 
 
Het onderwijshuisvestingsbeleid is erop gericht om schoolgebouwen te realiseren, 
te behouden en deze zo goed mogelijk op de behoeften van de school toe te 
snijden (maatwerk c.q. onderwijskundige vernieuwingen, ICT, remedial teaching 
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enz) tegen een zo laag mogelijke prijs.  
De huisvesting mag in geen geval een belemmering zijn voor het primaire proces 
binnen de school. Bij nieuwbouw en uitbreiding staan multifunctioneel gebruik en 
flexibel bouwen centraal. 
 

Vervoermiddelen en 
machines (tractie) 
 

Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van voornamelijk Openbare Werken in 
gevaar komt, dient de omvang en de kwaliteit het voertuigen- en machinepark 
toereikend te zijn. De hiervoor benodigde investeringen zijn separaat opgenomen 
in de meerjarenbegroting onder de titel ‘tractie’.  
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Paragraaf 3 Financiering 
  
Besluit begroting en 
verantwoording 
provincies en 
gemeenten (BBV) 
 
 
 
 
Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
Randvoorwaarden 
 
 
 
 
 
 
Liquiditeitsplanning 
 
 
 
 
 
 
 
Financierings- 
behoefte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasgeldlimiet 
 
 
 
 
 
 

In artikel 13 van dit besluit is het volgende bepaald ten aanzien: 
De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten 
aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.  
Randvoorwaarden, liquiditeitsplanning, financieringsbehoefte, kasgeldlimiet en 
renterisiconorm zullen hieronder achtereenvolgens aan de orde komen en worden 
toegelicht. 
 
 
In het geldbeheer wordt allereerst uitgegaan van de Wet Fido (Wet Financiering 
Decentrale Overheden). Beleggen beschouwt de wet Fido niet als een publieke taak, 
maar als een tijdelijke activiteit om overtollig geld op een veilige manier te stallen. 
De belangrijkste uitgangspunten van deze wet zijn het bevorderen van een solide 
financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden alsmede het beheersen 
van risico’s. Zo zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in de wet Fido opgenomen. 
 
 
Het aangaan van leningen en het uitzetten van middelen zijn alleen toegestaan voor de 
uitoefening van de publieke taak. Uitzetting van tijdelijke overtollige middelen dient een 
prudent karakter te hebben en mag niet gericht zijn op het genereren van inkomen door 
het lopen van overmatige risico’s. Daarbij nemen we de regels in acht die in de 
Financiële Beheersverordening en het Treasurystatuut zijn vermeld.  
 
 
Voor het beheersen van geldstromen is het noodzakelijk dat er inzicht is in de 
liquiditeitsstroom. Naast de gegevens over de reguliere exploitatie zijn belangrijke 
factoren die van invloed zijn op de planning van investeringen in de grondexploitatie en 
projecten voor de komende jaren. Voor 2008 is er weliswaar een negatieve 
liquiditeitsplanning. De verwachting is dat dit kan worden opgevangen door de liquide 
tegoeden bij de BNG. 
 
 
De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort – of overschot) geeft 
een indicatie of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk zal zijn. De 
uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin 
voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de 
bouwgrondexploitaties.  
 
Op basis van onderstaand overzicht is de verwachting dat er in 2008 geen langlopende 
leningen of kasgeldleningen afgesloten worden. 
 
Berekening financieringsbehoefte (x € 1.000): 
Totaal geïnvesteerd bedrag (overzicht vaste activa)                 € 45,7 
- Reserves en voorzieningen                 € 25,4 
- Aangetrokken geldleningen                 € 23,9                  € 49,3 
Financieringsoverschot                                                         €  3,6 
 
 
Het risico op kortlopende financiering wordt beperkt door de kasgeldlimiet. Voor de 
gemeente Slochteren geldt dat de totale omvang van de vlottende schuld op enig 
moment gebonden is aan een maximum van 8,5% van de totale lasten van de 
begroting. De kasgeldlimiet voor 2008 is € 2,5 mln. De verwachting is dat de gemeente 
in 2008 onder de kasgeldlimiet blijft. 
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Renterisiconorm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langlopende 
geldleningen 
 

Voor de langlopende financiering stelt de wet Fido een norm waaraan het renterisico 
van de langlopende opgenomen leningen als geheel moet voldoen. Deze norm wordt 
aangeduid als de renterisiconorm en bedraagt 20% van de omvang van de vaste schuld. 
De renterisiconorm is bedoeld om de renterisico’s op de vast schuld te beheersen. 
Hierdoor werkt een verandering in de (markt) rente vertraagd door op de rentelasten. De 
renterisico’s worden tevens beperkt door spreiding in rentetypische looptijden van de 
leningenportefeuille.  
 
 
Het verloop van de staat van langlopende geldleningen is als volgt. 

- Opgenomen langlopende geldleningen per 1 januari 2008 €  23,9 mln. Dit is 
inclusief de door BBL bij de gemeente “geparkeerde” middelen van ca. € 8,5 
mln. 

- Opgenomen langlopende geldleningen per 31 december 2008 € 22,3 mln. 
- Te betalen rente op de langlopende geldleningen € 978.000. 
- Aflossingen op langlopende geldleningen 2008 € 1,9 mln. 

De renterisiconorm bedraagt 20% van € 23,9 mln. is € 4,78 mln. Dit houdt in dat de 
som van het bedrag aan leningen dat in aanmerking komt voor renteherziening en/of 
herfinanciering niet hoger mag zijn dan € 4,78 mln. 
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Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 
  
Besluit begroting en 
verantwoording 
provincies en 
gemeenten (BBV) 
 

In het kader van het BBV is de paragraaf bedrijfsvoering een verplicht onderdeel van de 
programmabegroting.  

Inleiding Bij de bedrijfsvoering liggen de accenten in 2007 op samenwerking, kwaliteit van 
dienstverlening, personeel en organisatie, informatie- en communicatietechnologie, 
rechtmatigheid en doelmatigheid. 
 

Personeel en 
organisatie 

In de zomerbrief 2008 hebben we aangegeven op welke wijze we in 2008 en volgende 
jaren de ruimte willen maken om de ambities van de gemeente Slochteren te kunnen 
realiseren. Daarbij is de omvang van het personeelsbestand de meest belemmerende 
factor. Vooruitlopend op een sterke stijging van de gemeentelijke inkomsten na 2010, 
vooral ten gevolge van Meerstad, maar ook als gevolg van de groei van het inwonertal 
door de realisatie van een aantal andere ruimtelijke projecten, zullen we een uitbreiding 
van de vaste formatie kunnen voorfinancieren door de tijdelijke inzet van eigen middelen 
uit de saldireserve, voor zover deze niet noodzakelijk zijn om het weerstandsvermogen op 
het noodzakelijke peil te houden. Op deze wijze kunnen we, met inzet van een deel van de 
al beschikbare begrotingsruimte het personeelsbudget uitzetten met een bedrag van € 
586.000,-  per jaar. De al in 2006 en 2007 ingezette lijn om door middel van het vormen 
van een zogenaamde knelpuntenpot tijdelijk personeel in te zetten voor nieuwe taken, 
nieuwe prioriteiten en het wegwerken van achterstanden kan daarmee vanaf 2008 op een 
structurele wijze worden voortgezet. 
Vanaf 2008 krijgt kaderstelling door de raad dus weer opnieuw vorm door het beschikbaar 
stellen van een budget voor de inzet van personeel. Het is aan college en management 
om, in het kader van de verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsvoering, het 
beschikbaar gestelde personeelsbudget zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Dit 
impliceert dat de omvang van het personeelsbestand niet langer wordt genormeerd door 
een in 2004 vastgestelde formatieomvang voor de ambtelijke organisatie. 
 
Inmiddels is ons gebleken dat de provincie Groningen in de rol van toezichthouder op de 
gemeentefinanciën zich kan vinden in deze wijze van financiering, mede met het oog op 
de unieke situatie waar de gemeente Slochteren zich in bevindt, de taakstelling die 
voortvloeit uit Meerstad en de gunstige financiële perspectieven voor de gemeente op iets 
langere termijn. 
 
Daarnaast is de bereikte overeenstemming met de gemeente Groningen om voor de 
uitvoering van de gemeentelijke taken in Meerstad een gemeenschappelijke regeling met 
een Openbaar Lichaam in te stellen een nieuwe ontwikkeling, die ten tijde van het 
opstellen van de zomerbrief nog niet op zo korte termijn viel te voorzien. Om de 
Gemeenschappelijke Regeling Meerstad vorm te geven en te laten functioneren, zal een 
behoorlijke inzet van beide gemeenten noodzakelijk zijn. Waar een gemeenschappelijke 
regeling juist bedoeld is om in goede samenwerking tussen meerdere gemeenten ook 
vanuit onze Slochter positie en belangen mee te kunnen sturen en invloed uit te kunnen 
oefenen op het beleid, zal Slochteren ook een actieve bijdrage moeten leveren. De inzet 
die daarvoor noodzakelijk is willen we mogelijk maken door vooralsnog elk jaar een bedrag 
van € 175.000,- te reserveren, hetzij voor de vervanging van eigen personeel dat tijdelijk 
wordt uitgeleend aan ter ondersteuning van de GR, hetzij voor de directe inzet van 
personeel in het uitvoerend orgaan van de GR. Uiteindelijk zal deze voorinvestering zich 
weer terugbetalen in de vorm van een stijging van de gemeentelijke inkomsten als gevolg 
van een stijging van het aantal inwoners, grotere arealen en stijging van andere relevante 
kengetallen die invloed hebben op de algemene uitkering.  
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Het college vindt het van belang dat de beschikbare financiële middelen voor het oplossen 
van formatieve knelpunten zo effectief mogelijk worden ingezet, dus geen inhuur van 
externe krachten via commerciële bureaus tenzij dit absoluut onvermijdelijk is. In de raad is 
uitgesproken dat deze opvatting wordt gedeeld. Om er voor te zorgen dat het geld voor 
formatie zo effectief mogelijk wordt ingezet is het verstandig de formatieve inzet niet 
langer vast te stellen in aantal FTE’s, maar in de hoogte van het personeelsbudget. Binnen 
de kaders van de begroting en het budget voor personeel is het dan een 
verantwoordelijkheid van college en management om te zorgen voor een optimaal 
personeelsbestand in kwalitatieve en kwantitatieve zin, waarbij wordt gezorgd voor een 
verantwoorde verhouding tussen vast en tijdelijk personeel, in relatie tot de aard en duur 
van de werkzaamheden. 
 

Informatie en 
Automatisering 
 

De ambities die in de beleidsvisie ICT zijn geformuleerd op het gebied van digitalisering 
van dienstverlening en bedrijfsvoering zullen in 2008 verder worden verwezenlijkt. In het 
vierde kwartaal van 2007 zullen wij de raad informeren over de concrete activiteiten die in 
het kader van het ICT jaarplan 2008 zullen worden ondernomen om de beleidsvisie verder 
te implementeren. Aan de voorkant verwachten we begin 2008 een vernieuwde website 
te lanceren, een logische doorontwikkeling van de website die is ontwikkeld in het kader 
van de gemeentevisie Slochteren 2020. De nieuwe website van de gemeente Slochteren 
wordt de omgeving waarbinnen we onze digitale dienstverlening tot en met het aanvragen 
en financiële transacties (met gebruikmaking van DiGiD en een internetkassa) aan kunnen 
bieden. Daarnaast zal de vernieuwde website ook meer mogelijkheden voor interactiviteit 
gaan bieden, als input voor beleidsvorming en instrument voor het meten van 
klanttevredenheid. 
Achter die ‘etalage’ zal in 2008 veel inzet nodig zijn voor de implementatie van de 
verschillende basisregistraties de invoering van de omgevingsvergunning en de 
digitalisering van onze bestemmingsplannen. 
 
Vanuit het samenwerkingsverband van de Groningse overheden in ELO-Grunn kunnen we 
ook gebruik maken van de gebundelde inkoopkracht van een groot aantal (ook grotere) 
gemeenten in GOV-United. Deze inkoopcombinatie richt zich op het met zo veel mogelijk 
gemeenten gezamenlijk inkopen en aanbesteden van producten voor de digitalisering van 
front- en midoffices. Door uniformering van specificaties is het aantrekkelijk voor de 
aanbieders om een scherp aanbod te doen en producten te ontwikkelen die aansluiten bij 
onze behoeften en de bestaande automatiseringsomgeving. Tevens bereiken we hiermee 
meer standaardisering en dus compatibiliteit tussen gemeenten van systemen, vaak een 
voorwaarde om meerdere gemeenten effectief samen te laten werken in de uitvoering van 
bedrijfsprocessen. 
 

Archief Een essentiële voorwaarde om onze inspanning op het gebied van digitale dienstverlening 
en automatisering van primaire en ondersteunende processen succesvol te laten zijn is het 
verder beschrijven en vastleggen in systemen van onze processen, vanaf de aanvraag tot 
en met de archivering. Naast archivering in traditionele zin van papieren documenten 
zullen ook steeds meer digitale gegevens gearchiveerd moeten worden, op basis van het 
Documentair Structuurplan en rekening houdend met de eisen die de provinciale 
archiefinspectie stelt aan digitale archivering. Het digitale archief is de vanzelfsprekende 
sluitsteen van een gedigitaliseerd werkproces dat steeds vaker begint bij een klantcontact 
via de website, het digitale loket of email. Naarmate we er in slagen om ons archief meer 
te digitaliseren c.q. digitaal te ontsluiten wint de publieksfunctie van het archief aan 
belang omdat een fysiek bezoek aan het gemeentehuis niet meer noodzakelijk is om het 
archief te kunnen raadplegen. De (documentaire) informatievoorziening is een gebied waar 
in het kader van digitalisering veel mogelijkheden liggen voor samenwerking met onze 
preferente partner, de gemeente Hoogezand-Sappemeer, vooral omdat de fysieke locatie 
van digitale gegevensdragers er immers niet meer toe doet. 
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Huisvesting Als in 2008 zowel de nieuwe gemeentewerf/brandweerkazerne Slochteren als de 
brandweerkazerne Siddeburen zijn gerealiseerd kunnen we eindelijk vaststellen dat alle 
medewerkers en organisatieonderdelen adequaat zijn gehuisvest. Wel zal de voorziene 
uitzetting van de formatieomvang en het toenemende aandeel bureauwerk er toe leiden 
dat we weer meer gebruik zullen gaan maken van de voormalige Rabobank voor die 
functies waarbij een dislocatie geen nadelig invloed heeft op de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 

Rechtmatigheid, 
doelmatigheid en 
doeltreffendheid 
 

Aan een gemeente wordt in de sfeer van verantwoording en controle steeds meer eisen 
gesteld. Het volstaat al lang niet meer dat de jaarrekening louter een getrouw beeld geeft 
van de besteding van de financiële middelen. Het begrip rechtmatigheid lijkt soms leidend 
en daarmee beperkend voor de beleidsvrijheid van het bestuur, omdat steeds de vraag 
gesteld moet worden of een beleids- of beheershandeling met financiële gevolgen wel in 
overeenstemming is met alle vormen van kaderstelling, van lokale beleidsregel tot 
Europese regelgeving. Ook de doeltreffendheid en van het gevoerde beleid en de 
doelmatigheid van de gepleegde inzet van middelen moet steeds expliciet kunnen worden 
verantwoord. De toenemende controledruk en daarmee gepaard gaande verhoging van de 
administratieve- en verantwoordingslast dreigt weleens ten koste te gaan van de inzet 
voor en kwaliteit van het primaire (dienstverlenende) proces. We blijven streven naar een 
evenwichtige verhouding tussen transparantie en verantwoording enerzijds en de kwaliteit 
van dienstverlening (klantgericht, op maat als de situatie van de burger daar om vraagt) 
anderzijds. 
   
Rechtmatigheid 
Evenals dit over het jaar 2006 het geval is geweest gaan wij er van uit dat we ook bij de 
jaarrekeningen van de daarop volgende jaren een goedkeurende verklaring inzake de 
rechtmatigheid kunnen ontvangen. In 2008 zal het accent liggen op het inbouwen van 
rechtmatigheidscontroles in het proces, zodat we na afloop van het boekjaar minder 
aanvullende controlewerkzaamheden hoeven uit te voeren. Hierdoor kunnen fouten eerder 
worden hersteld en versnellen we het traject van totstandkoming en controle van de 
jaarrekening. 
 
Doelmatigheid en doeltreffendheid 
Om vast te stellen of ons ingezette beleid doeltreffend is en we de middelen die hiervoor 
bedoeld zijn doelmatig hebben besteed, is onderzoek nodig. In ons auditplan, waarbij we 
zoveel als mogelijk is controles in het kader van rechtmatigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid aan elkaar willen koppelen, stellen we voor in 2008 controles te 
verrichten op programma 5 (werk en inkomen) en paragraaf 5 (verbonden partijen). 
Daarnaast is vanuit de auditcommissie de ambitie geformuleerd om, aanvullend op de 
accountantscontrole op getrouwheid en rechtmatigheid die in opdracht van de raad 
plaatsvindt, externe advisering (ook budgettair) mogelijk te maken die aansluiten op 
actuele ontwikkelingen in de organisatie. Gedacht kan worden aan thema’s als 
doelmatigheid van intergemeentelijke samenwerking, digitale dienstverlening of 
informatiebeveiliging.  
 

Kwaliteitszorg De activiteiten die we hierboven hebben beschreven zijn vrijwel alle gericht op 
verbetering van de organisatie, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van onze 
producten en diensten. Naarmate de organisatie zich verder ontwikkelt, ontstaat er meer 
behoefte aan meetinstrumenten, die antwoord geven op de vraag of de gepleegde 
inspanningen ook tot het gewenste resultaat leiden. In 2007 was het vormgeven van de 
bedrijfsvoeringsrapportage, als opvolger van de oude Marap’s, een belangrijke stap in de 
goede richting.  
Met de bedrijfsvoeringsrapportage beschikt het management nu over een goed ingericht 
‘dashboard’ met de noodzakelijke meetinstrumenten die inzicht geven in het 
functioneren van de organisatie. Deze bedrijfsvoeringsrapportages maken duidelijk dat er 
behoefte is aan meer en betere meetinstrumenten die een betrouwbaar beeld geven van 
de waardering van klanten, medewerkers en bestuur voor de output van de organisatie.  
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Tot nog toe vinden metingen naar de waardering voor de geleverde diensten en 
producten slechts incidenteel plaats. Deze constatering valt niet los te zien van de 
personele knelpunten en de prioriteiten die we in de afgelopen jaren hebben moeten 
stellen, waarbij steeds voorrang is gegeven aan de voortgang van het primaire proces. 
In 2008 zullen we de kwaliteit van onze producten en de waardering hiervoor bij 
burgers, bestuur en medewerkers meer en gestructureerder gaan meten, waarbij we ook 
de vergelijking met andere gemeenten niet uit de weg zullen gaan. De uitkomsten 
hiervan kunnen door raad, college en management gebruikt worden bij het stellen van 
de juiste prioriteiten. Langs deze weg verwachten we een duidelijke opgaande lijn te 
brengen in de organisatieontwikkeling van de gemeente Slochteren op basis van het 
INK-model, hoewel het riskant is gebleken die ambitie hard te vertalen in het bereiken 
van een bepaalde fase van datzelfde INK-model. 
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Paragraaf 5 Verbonden partijen 
  
Besluit begroting en 
verantwoording 
provincies en 
gemeenten (BBV) 
  
 
 

In dit besluit is over verbonden partijen het volgende bepaald: 
Artikel 15: 
De paragraaf betreffende  de verbonden partijen bevat tenminste: 

a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die 
zijn opgenomen in de begroting; 

b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 
 
Artikel 67 lid 2: 
De toelichting op de productenrealisatie bestaat tenminste uit: 

b. een lijst van verbonden partijen; 
 
Artikel 69: 
In de lijst van verbonden partijen wordt tenminste de volgende informatie verstrekt over 
verbonden partijen: 

a. de naam en de vestigingsplaats; 
b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 
c. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het 

belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft; 
d. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 

begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 
e. het resultaat van de verbonden partij. 

 
Inleiding 
 
 

De gemeente Slochteren heeft bestuurlijke en financiële belangen in zogenaamde 
verbonden partijen. Deze partijen voeren beleid uit voor de gemeente onder bestuurlijke, 
beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanwege deze 
belangen is het gewenst dat in de begroting aandacht wordt besteed aan 
derderechtspersonen, waarmee de gemeente een band heeft. 
Voor de begrotingsparagraaf is het criterium daarvoor gelegd bij de vraag of de gemeente 
bij die partijen een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het gaat dan concreet om 
deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en 
verenigingen. 
Onder bestuurlijk belang wordt in dit verband verstaan; het hebben van een zetel in het 
bestuur of het hebben van stemrecht. 
Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft 
gesteld die achtergesteld zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of dat 
financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. 
 

Belang voor de raad Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De 
gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of juist die 
uitvoering te regelen via een gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten. 
Maar vaak zijn ook andere oplossingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van 
een subsidie aan een private stichting. 
 
Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in 
principe  ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente houdt de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de 
programma’s. Kernvragen zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds 
corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de 
verbonden partijen gerealiseerd worden. 
Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de 
gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire 
gevolgen. 
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De gemeente zal steeds moeten afwegen welke aanpak de beste garantie geeft dat de 
taak wordt uitgevoerd op een manier zoals de gemeente voor ogen staat en op welke 
manier de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel toezicht heeft in het uitvoeren 
van een taak. 
 

Welke verbonden 
partijen 
 

Hieronder wordt ingegaan op de gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en 
stichtingen waarin de gemeente Slochteren participeert. Bij elk van de verbonden partijen 
is daarbij het te behartigen openbaar belang en het financieel belang weergegeven.  
 

a. Gemeenschappelijke regelingen: 
 

1. Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers 
Goedgekeurd bij besluit van G.S. van de provincie Groningen van 27 juni 
1995, nummer 95/7569/26, WB. Vestigingsplaats is Slochteren. 
 
Lid: .J.J. Boersma, A. Scheidema, A.L.R. Nieveen 
Plv lid: C.L.H.B. Verstegen, K. Koers, N. Joostens 
 
Doel: Bedrijvenpark Rengers heeft tot doel het bevorderen van de 
economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk 
knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en 
exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch 
oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark, een en ander 
conform de profilering gegeven in de structuurvisie voor het bedrijvenpark. 
 
Financieel belang: De huidige grondexploitatie kent  een voordelig saldo.  
Het algemeen bestuur heeft toestemming gegeven het voordelig saldo in 
te brengen bij de acquisitie en ontsluiting van fase 3 en 4.  
 

2. Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband 
Afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG) 

Goedgekeurd bij besluit van G.S. van de provincie Groningen van 17 
september 1986, nummer 12.082, afd. MZ. Vestigingsplaats is Veendam. 
 
Lid: G.A. Huizing-Albronda 
Plv lid: S.W.P.J. Sengers 
 
Doel: Het samenwerkingsverband heeft tot doel te komen tot een 
doelmatige en vanuit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze 
van verwijdering van afvalstoffen binnen het samenwerkingsgebied 
overeenkomstig het bij of krachtens de Afvalstoffenwet bepaalde. 
 
Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage voor 2008 bedraagt € 2.000. 
 
 

3. Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg 
Inwerkingtreding per 1 juli 1997, raadsbesluit d.d. 21 oktober 1996.  
Vestigingsplaats is Groningen. 
 
Lid: C.L.H.B. Verstegen 
Plv lid: S.W.P.J. Sengers 
 
Doel: De regeling stelt zich ten doel met behulp van intergemeentelijke 
samenwerking en door een doelmatige organisatie en coördinatie 
uitvoering te geven aan: 
a. de repressieve en preventieve brandbestrijding, zulks met behoud van 

de zelfstandigheid van de brandweerkorpsen van de deelnemende 
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gemeenten; 
b. de hulpverlening bij ongevallen en rampen, waaronder de 

geneeskundige hulpverlening, alsmede de voorbereiding daarop; 
c. de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking; 
d. de afstemming in de ambulancehulpverlening en de communicatie 

tussen degenen die het ambulancezorg verrichten. 
 
Financieel belang: financiering op basis van bedrag per inwoner, verdeeld 
over diverse taakgebieden. De gemeentelijke bijdrage voor 2008 bedraagt: 
 
- Algemene bijdrage: € 82.342 (brandweer); € 183.295 (gezondheidszorg) 
- Commandovoering: € 17.504 
- Logopedie: € 24.916 
- Kwaliteitsverbetering rampenbestrijding: € 13.404 
- ADR (Algemene Doorlichting Rampenbestrijding): € 23.304 
 

 
4. Gemeenschappelijke regeling voor het Speciaal en Voortgezet Speciaal 

Onderwijs te Appingedam 
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan en goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit d.d. 14 maart 1989, nr. 89.006163. Besluit tot wijziging 
en opnieuw vaststellen van de gemeenschappelijke regeling goedgekeurd 
door G.S. van de provincie Groningen op 30 oktober 1990 nr. 
90/20.500/44, WB. Vestigingsplaats is Appingedam. 
 
Lid: G.A. Huizing-Albronda 
Plv lid: S.W.P.J. Sengers 
 
Doel: Het openbaar lichaam heeft tot doel de instandhouding van een of 
meer samenwerkingsscholen ten behoeve van het geven van speciaal 
basis-, praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs aan kinderen die op 
deze vorm van onderwijs zijn aangewezen. 

 
Financieel belang: bijdrage naar rato van het aantal leerlingen. De 
gemeentelijke bijdrage voor 2008 bedraagt € 6.500. 

 
 

5. Gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen (RCG) 
Goedgekeurd door G.S. van de provincie Groningen op 1 september 1992, 
nr. 91/17.787/36/A.31, WB. Raadsbesluit tot wijziging en opnieuw 
vaststellen van de gemeenschappelijke regeling d.d. 20 december 1999. 
Vestigingsplaats is Groningen. 

 
Lid (dagelijks bestuur) C.L.H.B. Verstegen 
Plv lid (dagelijks bestuur): J.J. Boersma 
 
Doel: Het samenwerkingsverband behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van: 
a. het algemeen bestuur; 
b. de openbare orde, veiligheid en hulpverlening; 
c. het verkeer, vervoer en de waterstaat; 
d. de economische ontwikkeling; 
e. het onderwijs en de cultuur; 
f. de sport, recreatie en het toerisme; 
g. de maatschappelijke zorg, de volksgezondheid, het welzijn en de 

emancipatie; 
h. de ruimtelijke ordening en de emancipatie; 
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i. het milieu, 
zulks met inachtneming van hetgeen in de regeling is bepaald met 
betrekking tot de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband. 

 
Financieel belang: financiering op basis van bedrag per inwoner. De 
gemeentelijke bijdrage voor 2008 bedraagt € 13.725.  

 
 
6. Gemeenschappelijke regeling voor het grensoverschrijdend openbaar 

lichaam Eems Dollard Regio (EDR) 
Opgericht in 1977, raadsbesluit tot toetreding 16 december 1996.  
Vestigingsplaats is Leer (Duitsland). 
 
Lid: C.L.H.B. Verstegen, G.H. Renkema 
 
Doel: De Eems Dollard Regio heeft als tak de regionale 
grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers te bevorderen, 
te ondersteunen en te coördineren op de volgende gebieden: 
a. sociaal-economische ontwikkeling; 
b. verkeer en transport en infrastructuur; 
c. ruimtelijke ordening; 
d. haven verbonden activiteiten; 
e. cultuur en sport; 
f. onderwijs en scholing; 
g. toerisme en recreatie; 
h. milieubescherming en afvalverwerking; 
i. natuurbehoud- en ontwikkeling; 
j. sociale zaken; 
k. gezondheidszorg; 
l. rampenbestrijding; 
m. communicatie; 
n. openbare orde en veiligheid; 
o. landbouw. 

 
Financieel belang: financiering op basis van bedrag per inwoner. De 
gemeentelijke bijdrage voor 2008 bedraagt € 2.200.  

 
 

7. Gemeenschappelijke regeling Garantievoorziening voormalige 
Bestuursacademie Noord-Nederland 
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan en goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit d.d. 22 december 1989, nr. 89.03.15.83. 

 
Lid: C.L.H.B. Verstegen 
Plv lid: C.C.W. van den Akker 

 
Doel: Het betreft een gemeenschappelijke regeling waaraan de provincies 
Groningen, Friesland en Drente, 69 gemeenten uit deze provincie en 13 
waterschappen deelnemen. Vanaf oktober 2002 is de 
gemeenschappelijke regeling BANN uitsluitend bedoeld als 
garantievoorziening voormalige BANN. Dit als gevolg van de fusie tussen 
de BANN en de BAON (bestuursacademie Oost-Nederland). De fusie heeft 
geleid tot een stichting BAONN. De vereniging BAONN staat voor de 
steunvereniging Bestuursacademie Oost- en Noord-Nederland. De 
vereniging heeft ten doel zich in te zetten voor het doen verzorgen van 
gekwalificeerd bestuursdienstonderwijs. Daarnaast is er nog de stichting 
BAONN. Deze stichting staat voor de stichting die is ontstaan na de fusie 
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tussen de bestuursacademie Noord en Oost. De bestuursacademie Oost 
was al langer geprivatiseerd; de bestuursacademie Noord is medio 2002 
eveneens door deze fusie een private onderneming geworden. De 
stichting heeft ten doel het instandhouden van een academie ter opleiding 
en vorming tot de openbare bestuursdienst en de belangenbehartiging van 
deze academie.  

 
Financieel belang: financiering op basis van bedrag per inwoner (€ 0,03). 
De gemeentelijke bijdrage voor 2008 bedraagt € 450. 

 
 

8. Gemeenschappelijke regeling ten behoeve van het geven en verkrijgen van 
speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, aan en voor kinderen 
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, en voor moeilijk lerende kinderen. 
Besluit tot wijziging en opnieuw vaststellen van de gemeenschappelijke 
regeling raadsbesluit d.d. 21 mei 1990. Vestigingsplaats is Hoogezand-
Sappemeer. 
 
Doel: Het geven en verkrijgen van speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs aan en voor kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden, en voor moeilijk lerende kinderen in 
overeenstemming met de daarvoor van overheidswege gegeven en nog te 
geven voorschriften onder toezicht van de betreffende rijksorganen, in 
twee scholen, gevestigd te Hoogezand-Sappemeer en tot het 
gemeenschappelijk dragen van bepaalde daaraan verbonden kosten. 
 
Financieel belang: bijdrage naar rato van het aantal leerlingen per 
gemeente. De gemeentelijke bijdrage voor 2008 bedraagt € 3.500. 
 

 
  

b.  Deelnemingen 
 

1. Trio-bedrijven B.V.  
Goedgekeurd door G.S. van de provincie Groningen op 16 januari 1990, 
nr. 159/3/7, afd. ABZ. Vestigingsplaats is Sappemeer. 
 
Lid: J.J. Boersma, N.H.R. Stok 
Plv lid: C.L.H.B. Verstegen, A.D. Van Dijken-Boon 
 
Doel: a.    de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening; 

b. het beheren en instandhouden van een werkverband, 
omvattende de regionale  sociale werkplaats en een 
werkverband voor de buitenobjecten ter voorziening in de 
aangepaste werkgelegenheid voor in de gemeente wonende 
personen, die tot het verrichten van arbeid in staat zijn, maar 
voor wie in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen 
factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden 
arbeid te verrichten niet of voorshands niet aanwezig is. 

 
Financieel belang: bijdrage naar rato van het aantal betaalde uren van de in 
de onderscheiden gemeenten woonachtige werknemers. Raming 
begroting 2008 € 70.000. 
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2. Energiebedrijf Essent 
Doel:   a.    de behartiging van de openbare elektriciteitsvoorziening voor 

het gehele gebied waarvoor van overheidswege een concessie 
of vergunning is- of zal worden verleend; 

b. het al dan niet in samenhang met de levering van elektrische 
energie voorzien in de behoefte aan andere energie: 

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt of daaraan in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. 

  De vennootschap kan ook deelnemen in andere ondernemingen. 
 
Financieel belang: de gemeente is in het bezit van 35.529 aandelen à  
€ 1,00 (€ 35.529).  
 

3. N.V. Waterbedrijf Groningen 
Doel: De vennootschap heeft ten doel de voorziening van haar 
verzorgingsgebied met drinkwater en water voor andere doeleinden 
alsmede het verrichten van al hetgeen tot een en ander behoort of daaraan 
bevorderlijk kan zijn. De vennootschap neemt bij haar extern en intern 
functioneren in acht de voorschriften die zijn of worden gesteld in de haar 
van overheidswege verstrekte of te verstrekken vergunning(en) en 
concessie(s). 

 
Financieel belang: de gemeente is in het bezit van 7 aandelen op basis van 
inwonertal. 
Daarnaast zijn de gemeenten als aandeelhouders aansprakelijk voor de 
hoofdsom plus rente van de door het Waterbedrijf gesloten lening (stand 
per 31-12-2006 €18.171.000). De aansprakelijkheid voor deze hoofdsom 
wordt ten volle gedragen door de Provincie Groningen, echter de 
gemeentelijke aandeelhouders staan op hun beurt voor 90% daarvan 
garant tegenover de Provincie Groningen. 
Het garantiebedrag is gekoppeld aan het aantal km gelegde hoofdleiding. 
Voor Slochteren houdt dit 191 km in. Het garantiebedrag voor Slochteren 
bedraagt hierdoor € 652.243. 
 

4. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  
Vestigingsplaats is Den Haag 
 
Doel: De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening 
draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke 
voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de 
publieke taak. 
 
Financieel belang: aantal aandelen à € 2,50. De gemeente Slochteren is in 
het bezit van 20.124 aandelen (€ 50.310) 
 
Eigen vermogen per 01-01-2006      € 3.145 mln. 
Eigen vermogen per 31-12-2006      € 2.576 mln. 
Vreemd vermogen per 01-01-2006   € 88.359 mln. 
Vreemd vermogen per 31-12-2006   € 87.357 mln. 
 
Nettowinst in 2006 bedroeg € 199 mln. 
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c. Stichtingen 
 

1. Stichting landgoed Fraeylemaborg 
Vestigingsplaats is Slochteren. 
 
Doel: Deze stichting heeft als doel het behouden en ontwikkelen van de 
cultuurhistorische waarden van het landgoed, in combinatie met een 
daarop afgestemd scala aan functies en activiteiten, voor een zo breed 
mogelijk publiek. 
 
Financieel belang: er is een subsidierelatie met de borg met als doel de 
ondersteuning van de instandhouding van de borg. Voor de periode 2005-
2008 is de waarderingssubsidie bepaald op € 9.150. Daarnaast wordt een 
vergoeding verstrekt voor het gebruik van de borg als trouwlocatie 
(afhankelijk van dag, tijdstip en eigen-inwoners/niet-inwoners). 
 
 

2. Stichting Kassencomplex Sappemeer (stichting KAS) 
Doel: In 2000 is de stichting KAS opgericht met als doel het uitvoeren of 
doen uitvoeren van een onderzoek met betrekking tot, alsmede het 
ontwikkelen van tuinbouwlocaties in de provincie Groningen en voorts al 
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
 
Ontwikkeling:  
De gemeente Slochteren participeert voor 10% in deze stichting. De 
andere deelnemers zijn de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Rabobank 
Midden Groningen, Koop holding, VEK adviesgroep en Flora Holland. In 
2000 en 2001 zijn door de stichting gronden aangetrokken. Deze gronden 
zijn bouwrijp gemaakt en er is de nodige infrastructuur aangelegd.  
De insteek voor 2008 is participatie tot het moment dat de door de 
stichting verworven gronden tegen een hogere waarde dan de 
executiewaarde verkocht zijn. 
 

3. Stichting Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) 
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 
Raadsbesluit d.d. 22 maart 1999. Vestigingsplaats is Hoogezand-
Sappemeer. 
 
Doel: De stichting stelt zich ten doel het vormen en in stand houden van 
een samenwerkingsverband van de bevoegde gezagsorganen in de zin van 
artikel 13a van de Wet op het Primair Onderwijs. Deze doelstelling omvat 
het verrichten van werkzaamheden ter verzekering van de goede gang van 
het onderwijs als bedoeld in artikel 48, eerste lid onder b van de Wet op 
het Primair Onderwijs. 

 
Het streven is om per 1 januari 2008 het bevoegd gezag van het openbaar 
onderwijs over te dragen naar de stichting openbaar onderwijs. Vanaf dat 
moment is het College niet langer het bevoegd gezag en verschuift de 
verantwoordelijkheid voor de stichting WSNS naar de stichting openbaar 
onderwijs. 

 
4. Stichting ”Baanvak” 

Vestigingsplaats is Hoogezand-Sappemeer. 
 
Doel: De stichting heeft ten doel het bieden van betaald werk aan zeer 
moeilijk bemiddelbare werkloze werkzoekenden en het bevorderen van 
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werkervaring, vorming en scholing van die werknemers ter versterking van 
hun positie op de arbeidsmarkt en de doorstroming naar ander werk en 
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins van het 
woord. 
 
Financieel belang: De bijdrage voor 2008 bedraagt € 747.000. Verdere 
verantwoording over de stichting Baanvak vindt plaats via het programma 
Werk en Inkomen. 

 
 

d. Verenigingen 
 

1. Vereniging Samenwerkingsverband Openbaar Primair Onderwijs 
Eemsmond 
Raadsbesluit d.d. 27 september 1999. Vestigingsplaats is Appingedam. 

 
Doel: De vereniging stelt zich ten doel het vormen en in stand houden 
van een samenwerkingsverband in de zin van artikel 18 van de Wet op 
het Primair Onderwijs gericht op het realiseren van een samenhangend 
geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in 
samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs  en wel zodanig 
dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doormaken. 

 
Het streven is om per 1 januari 2008 het bevoegd gezag van het 
openbaar onderwijs over te dragen naar de stichting openbaar onderwijs. 
Vanaf dat moment is het College niet langer het bevoegd gezag en 
verschuift de verantwoordelijkheid voor de vereniging naar de stichting 
openbaar onderwijs. 
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Paragraaf 6 Grote projecten/Grondbeleid 
Beoogd 
maatschappelijk 
effect 
 

De grote projecten richten zich op een integrale ontwikkeling van de dorpskernen of een 
gebiedsontwikkeling met als doel achterstanden op de verschillende beleidsterreinen weg 
te werken en toekomstperspectieven te bieden voor de betreffende dorpen of genoemde 
gebieden.  
 
De paragraaf grote projecten omvat: 

- Centrumontwikkeling Siddeburen 
- Visieontwikkeling Harkstede kern 
- Meerstad 
- Slochteren Integraal 
- Steendam / Schildmeer 

 
 
Centrumontwikkeling 
Siddeburen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRUMONTWIKKELING SIDDEBUREN 
 
Het project Centrumontwikkeling Siddeburen omvat het verbeteren van de woon- en 
leefomgeving van het centrum van het dorp Siddeburen op basis van een integrale visie.  
 
Inleiding 
Het ISV project centrumontwikkeling Siddeburen is in 2002 gestart en zal naar 
verwachting in 2008 kunnen worden afgesloten.  Een aantal belangrijke 
projectonderdelen, waaronder de bouw van de nieuwe school, de verbouw van de oude 
school “de Statenborg“, de bouw van het appartementencomplex “Amaliastate”, de 
bouw van het nieuwe “Ufkenshuis” en het het gehele planonderdeel terrein Traas zijn 
inmiddels gerealiseerd. Het totale project zal in de eindverantwoording en afrekening 
worden meegenomen.  
 
Ontwikkelingen 2008 
In 2008 komen het winkelcentrum en de appartementen op de locatie Doornbos in het 
centrum gereed. De planning is dat het winkelcentrum voor de vakantie wordt 
opgeleverd en de appartementen net na de vakantie. Het gehele planonderdeel Doornbos 
is hiermee gereed. Eveneens zullen alle woningen op het terrein van het oude 
Ufkenshuisterrein gereed komen. Ook dit planonderdeel zal volledig in 2008 worden 
afgerond. 
Als laatste planonderdeel staat de sloop van de oude C1000 en de doorbraak vanaf de 
Hoofdweg naar het terrein Traas in 2008 gepland. Inmiddels is de voormalige garage 
Spijker gekocht door een ontwikkelaar, die toenadering heeft gezocht met het project. 
Het onderdeel Spijker is in 2002 bij de start van het project inhoudelijk wel opgenomen 
in het bestemmingsplan, maar is financieel niet meegenomen omdat het pand uiteindelijk 
niet kon worden verworven. Deze lijn zal als uitgangspunt worden doorgezet. Een 
eventuele samenhang van de ontwikkelingen rond Hoofdweg 155, voorheen  Spijker, 
met de doorbraak vanaf de Hoofdweg naar Traas zal in 2008 worden uitgewerkt, waarbij 
de communicatie naar het dorp als een aandachtspunt zal zijn. 
 
Middelen 
Voor de uitvoering van de centrumontwikkeling is in 2001 besloten € 1.361.341,- te 
reserveren en hiervoor is in 2003 de begrotingswijziging gemaakt. Dit bedrag is 
opgenomen in de reserve grote projecten. Met de toevoeging van de voor uitvoering 
benodigde rente ligt het project financieel op schema. Als datum voor de eindafrekening 
van het ISV project staat gepland 01-01-2009. De afrekening voor de ISV subsidie zal in 
2009 worden opgesteld. Of hierbij ook het krediet kan worden afgesloten hangt af van 
de ontwikkelingen rond Hoofdweg 155. 
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Visieontwikkeling 
Harkstede Kern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIEONTWIKKELING HARKSTEDE KERN 
 
Het project Harkstede kern omvat de uitwerking en realisatie van de plannen zoals deze 
zijn vastgelegd in de Visie Harkstede.  
 
Inleiding 
Het project bevindt zich in de realisatiefase. Grote delen van het project, zoals de nieuwe 
sportvelden en De Borgstee, zijn inmiddels gerealiseerd. De verplaatsing van de 
sportvelden heeft de ontwikkeling van het centrum mogelijk gemaakt. 
 
Ontwikkelingen 2008 
Door vertraging in de verkoop zullen in het centrum de laatste 19 woningen door BAM 
woningbouw in 2008 worden opgeleverd. Het park wordt in 2008 volledig woonrijp 
gemaakt. 
De herstructurering van de noordzijde van de Dorpshuisweg wordt gerealiseerd in een 
doorlopende bouwstroom. Begin 2008 zullen de laatste onderdelen gereed komen en dit 
planonderdeel wordt in 2008 worden afgerond. 
Het appartementencomplex op het terrein van de voormalige school zal in 2008 gereed 
komen, waarna ook dit planonderdeel in 2008 kan worden afgerond. 
Van het plan Borgmeren/Eilandrijk zal in 2008 zullen de Eilanden met uitzondering van 
het appartementencomplex van VDM gereed komen en woonrijp worden afgewerkt. De 
omgeving van het appartementencomplex zal in 2009 worden afgewerkt met een 
boulevard langs het water. De doorbraak naar de Hoofdweg zal in 2008 worden 
aangelegd, waarna de bouw rond dit onderdeel kan starten. 
 
Middelen 
Voor de uitvoering van het centrum zijn in 2004 de benodigde middelen beschikbaar 
gesteld. De uitgaven en inkomsten van dit planonderdeel zijn kostenneutraal opgenomen 
in de bestemmingsreserve Grote projecten. De einddatum van het project is nu gesteld 
op 01-01-2009. In 2008 zal een voorlopige eindafrekening worden opgesteld. Deze 
eindafrekening zal worden besproken met de provincie in het kader van ISV, omdat een 
gering tekort op het ISV project Centrum Harkstede wordt verwacht.  
Van het plan Eilandrijk 2 en 3 is het resultaat in de reserve grote projecten verwerkt. In 
2005 t/m 2007 reeds € 5.250.000,- uit Eilandrijk naar deze reserve overgeboekt. In 
2008 kan na het woonrijp maken van de Eilanden en de aanleg van de doorbraak naar de 
Hoofdweg een voorlopige eindraming worden gemaakt.  
 
 

 
Meerstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEERSTAD 
 
In het project Meerstad heeft de gemeente Slochteren samen met de gemeente 
Groningen, de provincie Groningen en DLG een samenwerkingsovereenkomst met vier 
marktpartijen gesloten. Hierin is vastgelegd de ambitie om het gebied ten oosten van de 
stad Groningen te ontwikkelen ten behoeve van de realisering van een woonwijk en 
bedrijventerreinen, de aanleg van een meer en de aanleg van een kwalitatief 
hoogwaardig landschap overeenkomstig de uitgangspunten van het Masterplan 
Meerstad. 
 
Inleiding 
Het project bevindt zich in de ontwikkelingsfase. De geplande einddatum voor het totale 
project is 2026. De positie van de gemeente Slochteren in het project is, tenminste, 
drieledig: aandeelhouder, bevoegd gezag en afnemer van producten en toekomstig 
openbaar gebied.  
Bureau Meerstad is verantwoordelijk voor het opstellen van planningen, waaronder een 
totaalplanning en fasering voor het gehele project.  
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Ontwikkelingen 2007 
Het ontwerp globaal bestemmingsplan (GBP) voor het exploitatiegebied ten noorden van 
de Hoofdweg en ten zuiden van het Slochterdiep en de daarbij behorende MilieuEffect 
Rapportage (MER) en Strategische Milieubeoordeling (SMB) zijn in 2006 opgesteld. Het 
ontwerp is, als gevolg van een groot aantal reacties op en ambtshalve wijzigingen, 
aangepast en eind juni 2007 voor de tweede maal ter visie gelegd.  In september of 
oktober 2007 zal het GBP door de raden worden vastgesteld. Vervolgens zal de 
Provincie Groningen het plan in 2008 moeten goedkeuren. Het GPB is een belangrijke 
bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van het gebied. 
 
Voor het eerste Deelpan, grofweg gelegen ten noorden van de Hoofdweg, ten westen 
van Harkstede, is in 2007 een vrijstellingsprocedure gestart om een begin te kunnen 
maken met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Deze procedure zal in 2008 
moeten leiden tot het door het college van B&W van de gemeente Slochteren verlenen 
van de vrijstelling zodat begin 2008 met de werkzaamheden begonnen kan worden. 
 
Deels parallel met het GBP en de procedure voor Deelplan 1 zal onder 
verantwoordelijkheid van Bureau Meerstad in 2008 gewerkt worden aan de bestekken en 
civieltechnische tekeningen voor Deelgebied 1 en zal een aanbestedingsprocedure voor 
het bouwrijp maken gevoerd moeten worden.  
Bij al deze stappen zal Slochteren, bijvoorbeeld in zijn rol als afnemer van het toekomstig 
openbaar gebied, nauw betrokken zijn door onder andere het leveren van personele inzet 
in diverse werkgroepen. 
 
De gemeenten Groningen en Slochteren hebben begin 2007 vastgesteld dat het 
noodzakelijk is om de bestuurlijke samenwerking in Meerstad verder vorm te gaan geven. 
Beide gemeentebesturen hebben vast moeten stellen dat een wederzijdse 
grensaanpassing, die de verdeling van de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden 
over beide gemeenten in het gebied logischer zou maken, helaas  geen realiseerbare 
optie is, Op basis van deze conclusie wordt gewerkt aan de vorming van een Openbaar 
Lichaam in het kader van een gemeenschappelijke regeling waar Groningen en 
Slochteren aan deelnemen. Het streven is er op gericht om nog in 2007 beide raden te 
laten besluiten om deze gemeenschappelijke regeling in te stellen, zodat het Openbaar 
Lichaam in 2008 de uitvoering van de hieraan toebedeelde gemeentelijke taken ter hand 
kan nemen. 
 
Middelen 
Op het moment dat Meerstad daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden (de huidige planning 
gaat uit van bouwrijp maken in het eerste deelgebied in het laatste kwartaal van 2007 
en start van de woningbouw in april/mei 2008), heeft dat (grote) gevolgen voor de 
gemeente Slochteren en haar financiële huishouding. Aangezien het thans nog niet 
mogelijk is al deze gevolgen zichtbaar te maken in de afzonderlijke producten in de 
begroting, zal Meerstad voorlopig onder de grote projecten vallen. Uiteindelijk zullen de 
diverse onderdelen van Meerstad een plek moeten krijgen in de afzonderlijke 
programma’s en producten van de begroting. 
 
In het bovenstaande is de afnemersrol van de gemeente Slochteren kort geschetst. Het 
afnemen van toekomstig/nieuw (openbaar) gebied brengt ook kosten voor beheer en 
onderhoud met zich mee. Tegenover een aantal van de kostenposten staan rechtstreekse 
inkomsten. Te denken valt, onder andere, aan reiniging, riolering en bouwleges.  
 
Ten aanzien van andere inkomsten (gemeentefonds, onroerende zaaksbelasting) geldt dat 
deze vanwege de systematiek in de tijd achter de te plegen investeringen (voor openbaar 
gebied maar (met name) ook te realiseren voorzieningen) aanlopen. Er wordt van  
uitgegaan dat de te plegen investeringen in de eerste periode de inkomsten zullen 
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overstijgen zodat voorinvesteringen noodzakelijk zullen zijn. De overheden zijn bij al deze 
zaken leidend, maar bij alle Meerstadpartners leeft het besef dat het hier om een 
gezamenlijke opgave binnen het project gaat. De tijdige realisatie van voorzieningen is 
niet voor niets als een van de belangrijke pijlers ‘onder het project gezet’. De precieze 
omvang en gevolgen van en oplossingen voor het (voor)financieringsvraagstuk zullen de 
komende periode verder uitgewekt gaan worden. In zijn algemeenheid kan nog de 
verwachting uit worden gesproken dat op termijn de groei van het aantal inwoners van 
de gemeente de kosten gaat drukken: de kosten kunnen immers over meer mensen en 
producten worden omgeslagen.  
 

 
 
Slochteren Integraal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SLOCHTEREN INTEGRAAL 
 
De doelstelling van het project Slochteren Integraal is het ontwikkelen van een ruimtelijke 
visie voor de langere termijn (15 – 20 jaar) en anderzijds het realiseren van 
deeluitwerkingen zoals die zijn gedefinieerd in de eerste uitvoeringsfase (nu – 5 jaar).  
 
Inleiding 
Op basis van de ruimtelijke visie, die in november 2006 door de gemeenteraad is 
vastgesteld is in 2007 gestart met de planontwikkeling van de deeluitwerkingen 
Veenlaan, Slochterhaven en Slochterveldweg (voor zover het de voorzieningencluster 
betreft). Deze planontwikkeling zal in 2008 in de uitvoering zijn vervolg krijgen. 
 
Ontwikkelingen 2008 
Medio 2008 is een daadwerkelijke start gepland van de uitvoering van de plannen voor 
de Veenlaan (bouwrijp maken). De daarvoor noodzakelijke planologische procedure zal 
dan zijn afgerond en de grondexploitatie zal verder zijn geconcretiseerd en 
geoptimaliseerd. Het bouwrijp maken duurt tot begin 2009, waarna met de kaveluitgifte 
kan worden gestart. 
 
In de Slochterhaven is in 2008, in tegenstelling tot eerdere mededelingen, nog geen 
daadwerkelijke ingreep te verwachten. Allereerst zal namelijk de huidige 
gemeentewerf/brandweerkazerne buiten gebruik moeten zijn. De sloop laat vanwege 
vertraging in de verplaatsingsprocedure nog in ieder geval tot voorjaar 2009 op zich 
wachten. In 2008 zal op interactieve wijze verder worden gewerkt aan een passend 
herinrichtingsplan en het voeren van een planologische procedure.  
Met betrekking tot de voorzieningen langs de Slochterveldweg is in 2007 een onderzoek 
gestart dat in 2008 zal leiden tot besluitvorming. Met de uitkomsten zal een 
ontwikkelingsstrategie worden bepaald. 
Naast de deeluitwerkingen waarop de gemeente regie voert, zullen er in 2008 in het 
bestaande dorpsgebied door andere partijen (zoals de SWS) ingrepen worden voorbereid 
en/of uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de locatie van Benus en Hoofdweg 39.  
 
Middelen 
Voor het gehele project Slochteren Integraal is een globale exploitatieopzet gemaakt. Van 
de deeluitwerkingen zal als onderdeel van deze globale opzet een gedetailleerde 
exploitatieopzet worden gemaakt. De financiële resultaten zullen (conform BBV) tijdens 
de ontwikkelfase van de verschillende deeluitwerkingen worden opgenomen op de balans 
via de staat P. Het project Slochteren Integraal wordt toegevoegd aan de paragraaf grote 
projecten en er zal worden gerapporteerd op deeluitwerkingsniveau. Dit betekent, dat de 
deeluitwerkingen zoals bijvoorbeeld de Veenlaan ook als individuele grondexploitatie 
financieel gevolgd kunnen worden. 
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Steendam/ 
Schildmeer 

STEENDAM / SCHILDMEER 
 
Doel van het project is om met een gebiedsgerichte aanpak de potenties van het gebied 
te benutten en de kwaliteiten die het gebied heeft te versterken. Functies als toerisme, 
recreatie, ecologie, natuur en woningbouw worden versterkt. 
 
Inleiding 
Door het versterken van de diverse functies van het gebied zal een dragende structuur 
worden gecreëerd, die al deze functies in het gebied verbindt. Daartoe is er samen met 
de provincie een gebiedsvisie opgesteld, welke eind 2007 is vastgesteld. Na vaststelling 
zal een uitvoeringsorganisatie opgezet worden om het project of projectonderdelen te 
realiseren. Doorgewerkt wordt ondertussen aan in gang gezette en vastgestelde zaken, 
voor zover die niet strijdig zijn met de hoofddoelstelling, zoals de aanleg van de golfbaan. 
 
Ontwikkelingen 2008 
Na vaststelling van de gebiedsvisie is een plan van aanpak voor de uitvoeringsfase 
opgesteld. In de loop van 2008 zal samen met de private partners een 
samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Als uitwerking hiervan zullen de eerste 
uitvoeringsplannen worden opgestart. Afhankelijk van de in het najaar van 2007 
vastgestelde fasering zal dan tevens worden besloten welke planonderdelen in 
ontwikkeling gebracht kunnen worden, en wanneer.  
Voor de aanleg van de golfbaan is mei 2007 door de raad ingestemd met garantstelling 
voor het aantrekken van middelen. Na het doorlopen van de planologische procedures zal 
in 2008 gestart worden met de aanleg van de golfbaan. Een nog op te richten stichting 
zal dit voor haar rekening nemen. De gemeente zal participeren in de stichting. 
 
Middelen 
Voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringsplannen zijn 
middelen nodig, evenals voor het uitvoeren van deze plannen. Insteek is deze zo veel 
mogelijk in de samenwerkingsovereenkomst te brengen, en het gebied minimaal 
kostenneutraal te ontwikkelen.  
 

 
Grondbeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRONDBELEID 
 
Grondbeleid is gekoppeld aan de paragraaf grote projecten, omdat het grondbeleid in 
deze projecten het meest tot uiting komt en het grondbeleid een belangrijk 
sturingsinstrument kan zijn. Grondbeleid is ruwweg te verdelen in de vormen passief en 
actief grondbeleid. 
Bij een passief grondbeleid stelt de gemeente zich terughoudend op. Voorbeelden hiervan 
zijn de bestemmingsplannen Harryvan en Schatterswold.  
Indien er in de gemeente veel ontwikkelingen zijn en er bestaat de duidelijke wens om 
ruimtelijke ontwikkelingen te sturen, dan is een actieve grondpolitiek gewenst. Als 
voorbeeld van een actief grondbeleid geldt het bestemmingsplan Borgmeren/Eilandrijk. 
Deze ontwikkeling is doorgetrokken in de visie Slochteren, waar ook een actief 
grondbeleid is gevoerd.  
Voor het algemene grondbeleid van de gemeente Slochteren is in 2007 een conceptnota 
opgesteld, die in 2008 zal worden vastgesteld. In deze nota zal tevens een koppeling 
worden gemaakt met het beheer, waarbij voorstellen zullen worden gedaan over hoe om 
te gaan met het gemeentelijke vastgoed. 
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Paragraaf 7 Lokale Heffingen 
  

 
Besluit begroting en 
verantwoording 
provincies en 
gemeenten (BBV) 
 

Ingevolge artikel 10 van bovengenoemd besluit is het opstellen van een paragraaf 
betreffende de lokale heffingen verplicht en dient in ieder geval te bevatten: 

a. de geraamde inkomsten; 
b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 
c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; 
d. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

 
Inleiding 
 
 
 

De lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. In deze 
paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende alhier geheven belastingen 
en heffingen.  
Op grond van de “Financiële beheersverordening gemeente Slochteren” wordt 
tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota lokale heffingen aan de raad ter 
behandeling en vaststelling voorgelegd. Deze nota behandelt in ieder geval: 
- de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen; 
- de verdeling van de druk van de belastingen over de diverse bevolkingsgroepen en 

belanghebbenden; 
- de kostendekkendheid van de heffingen; 
- de druk van de lokale belastingen en heffingen; 
- het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid. 
 
De huidige nota lokale heffingen dateert van november 2004. In 2008 zal gestart 
worden om de nota te actualiseren. 
 

Veranderingen 2008  
 
 
 

De huidige wettelijke maximumtarieven van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) 
zullen waarschijnlijk vervallen per 1 januari 2008. Dat is voor de gemeentelijke 
belastingen de belangrijkste uitkomst van het bestuursakkoord tussen Rijk en 
gemeenten van 4 juni 2007. Op moment van dit schrijven moet de wetswijziging 
overigens nog wel parlementair behandeld worden. Hierin schuilt dus nog een kleine 
risico. 
 
In bovengenoemd bestuursakkoord staat aangegeven dat het vervallen van de limitering 
OZB niet mag leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het 
instellen van een macronorm moet dat voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale 
lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het 
volume van het gemeentefonds. In 2010 vindt op landelijk niveau een evaluatie plaats. 
 
Sinds 2007 heeft gemeente Slochteren een leidraad juistheidsvermoeden inzake 
vastgestelde WOZ-waarden. Bij bepaalde situaties voorziet deze regeling in een 
coulante houding wanneer er sprake is van  een afwijzing WOZ-bezwaar op basis van 
de wet. 
 
Uit oogpunt van risicobeheersing zal voor belastingjaar 2008 een verordening roerende 
zaakbelastingen worden vastgesteld. Het is gebleken dat bedrijven met geavanceerde 
technische installaties het begrip onroerend mogelijkerwijs kunnen betwisten. In geval 
van bezwaar zal een nieuwe aanslagoplegging op basis van de verordening roerende 
zaakbelasting geschieden.  
 
Ten aanzien van de legesverordening is momenteel een model leges bouwvergunning in 
ontwikkeling. Dit model voorziet in een uniforme heffing ongeacht de bouwsom van het 
object. De heffing zal voortaan op basis van inhoud van het object zijn (m3). Dit 
nieuwe model zal in 2007 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad. 
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In bovenstaande grafiek wordt de afzonderlijke inkomstenbronnen van de belastingen 
uitgedrukt in een percentage. 
 

Onroerende 
zaakbelastingen 
 
 
 

De onroerende zaakbelastingen is naast de uitkeringen uit het gemeentefonds de 
belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De belasting valt te splitsen in 2 
heffingen, te weten een eigenaren en een gebruikersbelasting en er wordt geheven 
naar € 2.500,- vastgestelde waarde van een onroerende zaak. De vastgestelde waarde 
is de waarde conform de wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De waarde 
van alle onroerende zaken dient jaarlijks opnieuw te worden bepaald.  
 
Vanaf belastingjaar 2005 wordt de WOZ-beschikking tezamen met de gemeentelijke 
aanslagen op één biljet verzonden. Omdat de WOZ-beschikking jaarlijks op het 
aanslagbiljet verschijnt kan in elk belastingjaar bezwaar worden gemaakt tegen de 
vastgestelde waarde. Door goede voorlichting, onder andere door het mee laten zenden 
van een uitgebreide belastinggids tezamen met een aanslagbiljet, is het percentage 
bezwaar gedaald van 8,2% naar 2% van het aantal verzonden aanslagbiljetten. Het 
vermoeden bestaat dat deze trend in 2008 zal worden voortgezet.  
 
Voor het belastingjaar 2001 is door de gemeenteraad besloten een tariefdifferentiatie 
tussen woningen en niet woningen in te voeren. Deze differentiatie dient het verschil in 
waardestijging tussen woningen en niet-woningen in een herwaarderingsronde op te 
vangen. Met betrekking tot belastingjaar 2008 bedraagt de tariefdifferentiatie tussen 
woningen en niet woningen 152%. 
 
De tariefdifferentiatie tussen de eigenaren- en gebruikersheffing mocht op grond van de 
gemeentewet (ex artikel 220g Gemeentewet) maximaal 125% bedragen. Dit 
wetsartikel is met ingang van belastingjaar 2006 vervallen verklaard. Een andere 
differentiatie is sindsdien, mits niet de wettelijke maximumtarieven werden gehanteerd, 
toegestaan.  
 
De tarieven onroerende zaakbelastingen  
 2007 2008 Stijging 

     tarief 

ozb eigenaren woning 2,65 2,68 1% 
ozb eigenaren niet-woning 4,03 4,07 1% 

ozb gebruiker niet-woning 3,22 3,25 1% 

overzicht totaal inkomsten gemeentelijke belastingen uitgedrukt in 
een %

rioolrechten
24%

afvalstoffenheffing
24%

onroerende 
zaakbelasting

39%

leges
12%

toeristenbelasting
1%

forensenbelasting
0%

begrafenisrechten
0%
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Ter dekking van de algemene middelen zullen de tarieven dit jaar met 1% worden 
verhoogd. 
 

Afvalstoffenheffing 
 
 
 

De kosten van de afvalinzameling en –verwerking worden in rekening gebracht door 
middel van de afvalstoffenheffing. Deze kosten zijn inclusief BTW. Het hiervoor 
vastgestelde beleid is, dat de tarieven kostendekkend dienen te zijn. Slochteren kent 
als tariefdifferentiatie een één- en meerpersoonstarief. 
 
De tarieven afvalstoffenheffing 
 2007 2008 Stijging 

     Tarief 

Eenpersoonshuishouden 204,58 204,58 0% 

Meerpersoonshuishouden 226,58 226,58 0% 
De tarieven afvalstoffenheffing 2008 zullen niet stijgen ten opzichte van het 
voorgaande belastingjaar.  

 
Rioolrechten 
 

 
Slochteren heft de rioolrechten van de eigenaar. Het tarief is een vast bedrag per 
aansluiting. De opbrengst dient ter dekking van de kosten van de afvoer van 
afvalwater, en het in stand houden van het gemeentelijke rioolstelsel. Deze kosten zijn 
inclusief BTW. Net als bij de afvalstoffenheffing is ook hier het beleid dat de tarieven 
volledig kostendekkend dienen te zijn. Met betrekking hiertoe is een egalisatiereserve 
ingesteld. Daarmee wordt de kostendekkendheid en geleidelijke opbouw in de 
tariefsaanpassingen over een lange periode gegarandeerd. 
 
De tarieven rioolrechten 
 2007 2008 Stijging 

     Tarief 

Rioolrechten 259,30 259,30 0% 
Zoals in bovenstaand tabel is weergegeven zal het tarief rioolrechten in 2008 niet 
stijgen. 
 

Toeristenbelasting 
 
 

Artikel 224 van de Gemeentewet gaat over de toeristenbelasting. Deze lijkt veel op de 
forensenbelasting, en is gebaseerd op de profijtgedachte in ruime zin: een gemeente 
maakt kosten voor voorzieningen die mede door niet-inwoners (toeristen, forensen) 
worden gebruikt, maar krijgt daarvoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds. De 
opbrengst van de toeristenbelasting is niet bedoeld om de kosten van toeristische 
voorzieningen te dekken, maar vloeit in de algemene middelen van een gemeente. 
 
Toeristenbelasting wordt niet geheven over het verblijf van de eigen inwoners van een 
gemeente. Voor niet-inwoners zijn er twee mogelijkheden. In de eerste plaats kan 
toeristenbelasting rechtstreeks worden geheven van degene die verblijf houdt. In de 
tweede plaats kan worden geheven van degene die gelegenheid tot verblijf aan niet-
inwoners biedt, voor zover deze persoon of instelling financieel belang bij de ‘toeristen’ 
heeft. Gemeente Slochteren hanteert deze laatste mogelijkheid. 
 
De tarieven toeristenbelasting 
 2007 2008 Stijging tarief 
Forfaitaire heffing 2 pers., 60 dagen 90 90 0% 
Forfaitaire heffing 3 pers., 60 dagen 135 135 0% 
Forfaitaire heffing 2 pers., 85 dagen 127,5 127,5 0% 
Forfaitaire heffing 3 pers., 85 dagen 191,25 191,25 0% 
Forfaitaire heffing 2 pers., 100 dagen 150 150 0% 
Forfaitaire heffing 3 pers., 100 dagen 225 225 0% 
Per overnachting (niet forfaitair) 0,75 0,75 0%  
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Forensenbelasting De forensenbelasting is geregeld in artikel 223 van de Gemeentewet. De gedachte 
achter deze belasting is dat forensen, niet-inwoners van een gemeente, profiteren van 
allerlei activiteiten en voorzieningen van een gemeente, zonder dat de gemeente 
hiervoor een tegemoetkoming uit het Gemeentefonds ontvangt. Voor inwoners van een 
gemeente is dat anders; in de algemene uitkering van het Gemeentefonds wordt 
immers wel rekening gehouden met het aantal inwoners (via de maatstaf inwoners). De 
forensenbelasting is dus gebaseerd op de profijtgedachte, maar is niet bedoeld als 
instrument om kosten te verhalen. De opbrengst van de forensenbelasting komt ten 
goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar. 
 
Een gemeente kan alleen forensenbelasting heffen als de persoon geen hoofdverblijf in 
de betreffende gemeente houdt.  
 
De tarieven forensenbelasting 
 2007 2008 Stijging 
Vastgestelde woz-waarde     Tarief 
€ 100.000,- of minder 283,10 283,10 0% 
€ 100.000,- t/m € 150.000 308,10 308,10 0% 
€ 150.000 t/m € 200.000 333,10 333,10 0% 
€ 200.000 of meer 358,10 358,10 0% 
 
Door controlewerkzaamheden in 2006 zijn meer panden in de forensenbelasting 
betrokken dan in voorgaande jaren. Daarom is een hogere raming opgenomen voor de 
opbrengst  in 2007. De verwachting is dat deze trend zich voortzet in 2008. 
 

Kwijtscheldingsbeleid Het verlenen van kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen en heffingen is door 
het rijk aan strenge regels gebonden. De beleidsvrijheid van de gemeente bestaat uit: 

- Het niet verlenen van kwijtschelding voor de belastingen (in dergelijke gevallen 
dient de gemeente een andere vorm van armoedebeleid te ontwikkelen),  

- Het verlenen van kwijtschelding voor een gedeelte van de belastingen (vb alleen 
voor gebruikersbelastingen), 

- Het verlenen van kwijtschelding voor alle belastingen. 
Naast deze beleidsvrijheid kan de gemeente ook een norm voor het verlenen van 
kwijtschelding bepalen. Deze norm kan bestaan uit 90 t/m 100% van het sociaal 
minimum. 
De gemeente Slochteren kent een ruim kwijtscheldingsbeleid. Er kan in principe voor 
iedere belasting kwijtschelding worden verleend. In principe, daar voor 
eigenarenbelastingen vaak (door de overwaarde van de onroerende zaak) niet aan de 
voorwaarden wordt voldaan om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. De norm 
van Slochteren is 100% van het sociaal minimum.  
 
Vanuit de Invorderingswet 1990 kan kwijtschelding van de belastingen worden 
verleend tot een bedrag gelijk aan het nog openstaand bedrag na tien jaren. In oktober 
2006 zijn beleidsregels inzake kwijtschelding van kracht geworden, waarmee zowel de 
rechten en plichten zijn geregeld alsmede een beperking is aangebracht in de termijn 
waarover belastingplichtige kwijtschelding kan aanvragen. 
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Paragraaf 8 Bestuur 
  

 
Besluit begroting en 
verantwoording 
provincies en 
gemeenten (BBV) 
 

Niet van toepassing op de paragraaf bestuur 

Missie en doelstelling De uitgangspunten die het college heeft geformuleerd in het collegeprogramma met 
betrekking tot de stijl van besturen zijn nog steeds leidend; niet alleen in woorden, 
maar ook en vooral in ons handelen. 
 

Beleid maken doen 
we samen 

Dit college wil de burgers nog meer betrekken bij het beleid. De gemeentevisie, die 
volgens de planning nog in 2007 zal worden afgerond, geeft een solide basis om in 
2008 de interactieve beleidsvorming verder uit te bouwen. Dit betreft ruimtelijke 
planvorming, integrale projecten, maar ook beleidsvorming met betrekking tot 
specifieke  doelgroepen of maatschappelijke functies. Ook blijven we ons inspannen om 
de Verenigingen Dorpsbelangen meer en structureel te betrekken in het beleidproces, al 
dan niet op basis van een met deze verenigingen afgesloten convenant.  
Voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning 
heeft de WMO-Raad een belangrijke adviesfunctie. Door het verzelfstandigen van het 
bestuur van het openbaar onderwijs wordt de beleidsruimte sterk vergroot ten voordele 
van de geledingen die de kwaliteit van het onderwijs primair aangaat: ouders en 
leerkrachten en management. In 2008 zullen we in de praktijk ervaring op gaan doen in 
de relatie met een verzelfstandigd bestuur voor het primair openbaar onderwijs in de 
gemeente Slochteren. 
 
In Meerstad wordt de gemeenschappelijke regeling die we samen met de gemeente 
Groningen op zullen richten het belangrijkste orgaan voor het totstandkomen van beleid 
voor dit deel van beide gemeenten. Deze gemeenschappelijke regeling wordt het 
instrument voor de uitvoering van gemeentelijke taken in Meerstad,gedurende de 
periode dat een deelplan zich in de realisatiefase bevindt. Nadat een deelplan is 
gerealiseerd, wordt de gemeente zelf weer in de volle omvang verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze taken en worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
weer overgedragen aan de gemeente op wiens grondgebied het betreffende deelplan 
ligt. 
 

Bestuur is zichtbaar 
en toegankelijk 
 

De zichtbaarheid en externe gerichtheid van het college komt tot uitdrukking in 
frequente werkbezoeken, zowel van het college als geheel als van de 
portefeuillehouders aan instellingen, bedrijven en andere organisaties. De relatie met de 
14 kernen onderhouden we door periodiek een werkbezoek te brengen aan elke kern, 
waarbij het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen als gastheer en aanspreekpunt 
fungeert. 
 

Beleid is integraal 
 

De gemeentevisie Slochteren 2020 zal in 2008 het uitgangspunt zijn voor verdere 
beleidsontwikkeling. De gemeentevisie zullen we verder gaan uitwerken, onder andere  
in het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van onze gemeente, in het woonplan voor 
de volgende planperiode en op beleidsterreinen als jeugdbeleid en cultuurbeleid. Hierbij 
ontstaat vanzelfsprekend ook weer de aansluiting met beleidsprocessen op deze 
terreinen die vanuit de raad zijn opgepakt in het kader van een vernieuwende aanpak 
van het raadswerk. 
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Hoofdstuk 4  Budgetautorisatie  
  
 
Budgetautorisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budgetautorisatie 
 
Op bijgaand overzicht treft u de budgetten per begrotingsprogramma aan. Elk 
programma is onderverdeeld naar de lasten en baten, gespecificeerd naar bestaand en 
nieuw beleid. De nog te verdelen kostenplaatsen zijn verantwoord onder programma 8. 
Het overzicht toont de bedragen die de raad per programma beschikbaar stelt aan het 
college. Het college is per programma geautoriseerd om de bedragen te besteden. De 
voortgangsrapportages en de jaarrekening zullen gebaseerd zijn op de geautoriseerde 
bedragen per programma. 
 
 
 
 Begroting 2008 (inclusief MJP 2008) 
Omschrijving Lasten Baten Saldo 
Programma 1 
Veiligheid 

1.018.968 15.000 1.003.968 

Programma 2 
Openbaar onderwijs 

5.212.824 5.146.906 65.918 

Programma 3 
Gemeenschapsvoorziening 

3.494.026 773.926 2.720.100 

Programma 4 
Maatschappelijke activering 

4.253.146 642.995 3.610.151 

Programma 5 
Werk en inkomen 

4.283.864 3.118.494 1.165.370 

Programma 6 
Beheer en openbare ruimte 

6.750.454 2.927.641 3.822.813 

Programma 7 
Ruimtelijke ontwikkeling 

2.198.140 703.664 1.494.476 

Programma 8 (excl. reserves) 
Algemene dekkingsmiddelen 

3.784.263 16.387.533 - 12.603.270 

 
Resultaat VOOR bestemming 

 
30.995.685 

 
29.716.159 

 
1.279.526 

Programma 8 (reserves) 
Reserves beheersbegroting 
Reserves MJP 2008 

 
929.604 

0 

 
1.466.803 

227.985 

 
- 537.199 
- 227.985 

 
Resultaat NA bestemming 

 
31.925.289 

 
31.410.947 

 
514.342 

 
 
 
De begroting 2008 inclusief het meerjarenperspectief 2008 – 2011. De begroting laat 
een nadelig saldo zien van € 514.342. Conform hetgeen in de Zomerbrief 2008 is 
aangegeven wordt het tekort gedekt ten laste van de saldireserve. 
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Hoofdstuk 5 : Kerngegevens 
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Hoofdstuk 5: Kerngegevens 2008 
 
A.  Sociale structuur 2008

Aantal inwoners waarvan: 15.188
Van   0 -   3 jaar 705
Van   4 - 16 jaar 2.594
Van 17 - 64 jaar 9.798
Van 65 jaar en ouder 2.091

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden waarvan: 165

Personen beneden 65 jaar 161
Personen van 65 jaar en ouder 4

Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen 61

B.  Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente waarvan: 15.877

Binnenwater 573

Aantal woningen 5.826

Lengte in m1 van de gemeentelijke wegen waarvan: 270.917

Binnen de bebouwde kom 66.762
Buiten de bebouwde kom 181.455

On- en/of halfverhard 4.920
Recreatieve fietspaden 17.780

Lengte waterwegen 38.980

Aantal ha openbaar groen waarvan: 131
Wijkgroen 34
Speelterreinen 5
Buitengebieden 70
Bermen 140
Sportvelden 20
Begraafplaatsen 1
Scholen 1
Aantal bomen 17.200

C.  Financiële structuur (in bedragen per inwoner)
Aantal inwoners 15.188
Gewone uitgaven 2.008
Kapitaaluitgaven 301
Opbrengst belastingen 150
Algemene uitkering gemeentefonds 816
Vaste schuld per 31-12-2006 1.133
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven 2.548
Eigen financieringsmiddelen 1.429
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Hoofdstuk 6 : Bijlagen 
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  Bijlagen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN: 
- Financieel meerjarenoverzicht 2008 – 2011 
- Meerjarenbegroting  2008 –2011 
- Reserves en voorzieningen 
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Financieel meerjarenperspectief 2008 - 2011 
 
 2008 2009 2010 2011 
Resultaat beheersbegroting (positief) 405.158 405.158 405.158 405.158 
Kosten vervangingsinvesteringen -212.485 -393.500 -514.551 -530.165 
Kosten overige ontwikkelingen -915.000 -718.173 -660.060 -356.071 
Opbrengst rioolrechten (egalisatiereserve), 
reinigingsrechten) 

35.000 62.104 70.227 70.034 

Vrijval kapitaallasten   160.000 435.000 560.000 
     
Begrotingsresultaat -687.327 -484.412 -264.227 148.955 
     
Incidentele posten ten laste van de algemene reserve 172.985 26.938 10.050 11.850 
Tekort/overschot -514.342 -457.474 -254.227 160.805 
Conform de Zomerbrief 2008 wordt het begrotingstekort ten laste gebracht van de 
saldireserve. 
 
Het resultaat van de beheersbegroting heeft de volgende lasten en baten per product: 

 
 
 

Programma Product Lasten Baten Saldo

26. brandweer 833.532,00 15.000,00 818.532
27. veiligheid 181.936,00 181.936
TOTAAL programma 1 1.015.468,00 15.000,00 1.000.468

2. Openbaar onderwijs 14. openbaar onderwijs 5.212.824,00 5.146.906,00 65.918
TOTAAL programma 2 5.212.824,00 5.146.906,00 65.918
11. kinderen 422.068,00 93.563,00 328.505
13. lokaal onderwijs 1.407.215,00 80.990,00 1.326.225
22. sport 916.645,00 175.683,00 740.962
23. dorpshuizen 728.613,00 423.690,00 304.923
TOTAAL programma 3 3.474.541,00 773.926,00 2.700.615
7. opvang nieuwkomers 225.068,00 122.950,00 102.118
8. individuele voorzieningen 1.880.725,00 139.269,00 1.741.456
9. gezondheidszorg 268.544,00 268.544
10. jeugd 388.933,00 238.526,00 150.407
12. algemene voorzieningen 162.141,00 162.141
24. recreatie en toerisme 105.011,00 450,00 104.561
25. kunst en cultuur 793.493,00 141.800,00 651.693
30 informatie en advies 131.061,00 131.061
31. leefbaarheid 84.231,00 84.231
32. mantelzorg en vrijwilligers 89.673,00 89.673
33. financiële ondersteuning 114.266,00 114.266
TOTOAAL programma4 4.243.146,00 642.995,00 3.600.151
4. inkomen 2.908.333,00 2.047.240,00 861.093
5. werk 1.195.578,00 808.982,00 386.596
6. economische zaken 179.953,00 12.272,00 167.681
TOTOAAL programma 5 4.283.864,00 2.868.494,00 1.415.370
15. groenbeheer 1.113.610,00 24.847,00 1.088.763
16. infrastructuur 2.216.603,00 23.757,00 2.192.846
17. afval 1.369.605,00 1.441.865,00 -72.260
18. riool en openbare hygiene 1.459.894,00 1.434.722,00 25.172
19 milieu 444.742,00 2.450,00 442.292
TOTOAAL programma 6 6.604.454,00 2.927.641,00 3.676.813

7. Ruimtelijke ontwikkeling en 20. bouwen en wonen 829.316,00 657.089,00 172.227
    volkshuisvesting 21 ruimtelijke plannen 1.093.824,00 46.575,00 1.047.249

TOTOAAL programma 7 1.923.140,00 703.664,00 1.219.476
8. Lokale lasten en algemene 1. bestuursorganen raad 228.567,00 228.567
    dekkingsmiddelen. 2. bestuursorganen college 1.020.257,00 1.020.257

3. bevolking 575.261,00 227.400,00 347.861
28 financiering en algemene 981.678,00 16.125.133,00 -15.143.455
     dekkingsmiddelen.

TOTOAAL programma 8 2.805.763,00 16.352.533,00 -13.546.770
50 beschikking reserves 929.604,00 1.466.803,00 -537.199
TOTAAL beschikking reserves 929.604,00 1.466.803,00 -537.199

TOTAAL BEHEERSBEGROTING 2008 (positief) 30.492.804 30.897.962 -405.158

6. Beheer openbare ruimte

1. Veiligheid

3. Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen

4. Maatschappelijke activering

5. Werk en Inkomen



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Programma 1 
Veiligheid

Tankautospuit HD/LD Slochteren S 256.500 15 17.100 U 28.643 27.873 27.104
Uitrukoverals S 26.600 6 4.433 U 5.630 5.431 5.231
motorkettingzagen I 3.500 3.500
Hoogtebeveiliging S 4.750 8 594 U 808 781 754
Dienstauto S 17.100 7 2.443 U U
Brandweerhelmen S 28.500 8 3.563 U 4.846 3.563
Waterkannonnen S 9.500 15 633 U 1.061 633
Alarmontvangers S 9.500 3 3.167 U 3.595 3.452 3.309

Totaal vervangingsinvesteringen 352.450 0 3.500 0 0 3.500 38.676 43.444 40.594

Totaal overige ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Veiligheid 352.450 0 3.500 0 15.967 3.500 38.676 43.444 40.594



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Programma 2 
Openbaar onderwijs

Totaal vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal overige ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Openbaar onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Programma 3
Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen

De Ent - vervangen dakkoepels I 2.825 2.825
De Ent - schoonmaken gresbuizen I 2.750 2.750
De Ent - hang- en sluitwerk vervangen I 900 900
De Ent - vervangen afrastering I 3.450 3.450
Oetkomst - glas vervangen (dubbelglas) S 31.825 20 1.591 U 3.023 2.952 2.880
De Spil - herstraten S 19.950 15 1.330 U 2.228 2.168 2.108
De Spil - vervangen dakbedekking en dakkoepels S 90.583 20 4.529 U 8.605 8.401 8.198
De Spil - vervangen stadsuitlopen I 1.250 1.250
De Spil - schoonmaken gresbuizen S 8.142 5 1.628 U 1.994 1.921 1.848
De Meent - vervangen stadsuitlopen S 5.795 20 290 U 551 538 525
De Kinderboom - vervangen systeemplafond toiletten I 3.550 3.550
De Wiekslag - vervangen keukenblok I 4.760 4.760
Ruitenvelder - vervangen buitenzonwering S 8.764 15 584 U 978 952 926
Schaldmeda - vervangen buitenzonwering S 6.745 15 450 U 754 733 713

De Wiekslag - herstraten onderbouwplein I 3.000 3.000
De Zonnewijzer - vervangen gevelvoegwerk I 1.900 1.900
Ruitenvelder - schoonmaken gresbuizen I 4.988 4.988
Schaldmeda - schoonmaken gresbuizen I 1.500 1.500
De Meent - vervangen zonwering (deels) S 5.087 15 339 U 568 553
De Ent - vervangen pico-plaat CV-ruimte I 2.500 2.500

De Ent - vervangen hulpstukken dakpannen S 14.108 20 705 U 1.340
Oetkomst - vervangen kozijnen (kunststof) S 49.875 20 2.494 U 4.738
Oetkomst - ventilatie aanpassingen S 22.658 20 1.133 U 2.153
Oetkomst - vervangen buitenzonwering I 2.750 2.750
Oetkomst - vervangen dakkoepels S 7.553 20 378 U 718
Oetkomst - vervangen HWA I 3.950 3.950
De Wiekslag - vervangen kozijnen (kunststof) S 123.500 20 6.175 U 11.733
De Wiekslag - vervangen keukenblok kleuters I 2.200 2.200
De Wegwijzer - vervangen leidingen riolering S 6.080 20 304 U 578
De Zonnewijzer - vervangen dakbedekking S 28.500 20 1.425 U 2.708

De Pompel,vervanging sportvloer S 28.371 20 1.419 U 2.696 2.632 2.568
De Pompel belijning S 5.000 10 500 U 725 703 680
De Pompel-renovatie toilet/kleedkamers S 34.921 20 1.746 U 3.317 3.239 3.160
De Pompel,vernieuwen systeemplaten, S 6.685 15 446 U 747 727 707
natte ruimtes en kleedkamers

Ruitenvelder,vervangen glas gymzaal S 42.275 20 2.114 U 4.016 3.921



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Programma 3
Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen
Duurswoldhal, vervangen kozijnen S 45.125 20 2.256 U 4.287 4.185 4.084
Duurswoldhal, vervangen flexibele vouwwanden S 54.625 20 2.731 U 5.189 5.066
Duurswoldhal,kunststof schoorstenen vervangen I 1.500 1.500
Duurswoldhal, deurdrangers vervangen I 900 900
Duurswoldhal, schilderwerk S 10.925 5 2.185 U 2.677

Turnhal, renovatie kleedkamer,tegelwerk en sanitair S 28.025 20 1.401 U 2.662 2.599 2.536
Turnhal,vervangen plafonds e.d. S 18.953 15 1.264 U 2.117 2.060 2.003
Turnhal, reparatie schoorstenen I 3.250 3.250
Turnhal, vernieuwen plaatradiatoren S 26.125 20 1.306 U 2.482
Turnhal, vernieuwen bestrating S 9.975 20 499 U 948
Turnhal,vervangen onderzijde hemelwaterafvoer I 1.150 1.150

. .
Totaal vervangingsinvesteringen 740.167 19.485 19.538 10.050 0 41.222 19.485 54.222 53.633 72.551

Onderwijskundige vernieuwingen uitvoering 2008 S 475.000 25 19.000 U 40.375 39.520 38.665
Onderwijskundige vernieuwingen uitvoering 2009 S 380.000 25 15.200 U 32.300 31.616
Onderwijskundige vernieuwingen uitvoering 2010 S 285.000 25 11.400 U 24.225
Onderwijskundige vernieuwingen uitvoering 2011 S 190.000 25 7.600

Kinderboom, gedeeltelijke vervanging kozijnen en glas S 75.000 20 3.750 U
Kinderboom, verv. Houten plafonds door gips S 28.500 15 1.900 U
Kinderboom, verv. Systeemplafond S 35.000 15 2.333 U
Kinderboom, verv. HWA + stadsuitlopen 8.100 8.100
Kinderboom, verv. Vlaggenmast 3.750 3.750
De Meent, voegwerkherstel groot onderhoud S 35.000 15 2.333 U
De Oetkomst, verv.deel houten kozijnen S 52.200 20 2.610 U
De Ent, verv.deel dakpannen S 14.850 15 990 U
De Ent, gedeeltelijke voegwerkherstel S 27.500 15 1.833 U

Voorbereidingskrediet realisatie brede school (Meerstad) S 555.000 40 13.875 U 24.975 38.850 37.601

Totaal overige ontwikkelingen 2.153.050 0 0 0 11.850 82.825 0 65.350 110.670 143.957

Totaal Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen 2.893.217 19.485 19.538 10.050 11.850 124.047 19.485 119.572 164.303 216.508



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Programma 4
Maatschappelijke activering

Totaal vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schoolfirst, jongeren coördinator 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal overige ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal Maatschappelijke activering 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Programma 5 
Werk en Inkomen

Totaal vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       

WWB inkomensdeel I (250.000) (200.000) (175.000) (125.000)

Totaal overige ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0 (250.000) (200.000) (175.000) (125.000)

Totaal Werk in inkomen 0 0 0 0 0 0 (250.000) (200.000) (175.000) (125.000)



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
Jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 2009 2010 2011 termijn afschr. 2008 2009 2010 2011

Incidenteel bedrag 2008
Programma 6
Beheer openbare ruimte

Afval en reiniging.
Onderhoudsbudget dranghekken S 1.000 1.000 1.000 1.000

Riolering 
Toename beheerskosten autonome ontw. + areaaluitbreidin S 35.000 35.000 35.000 35.000
Fase II knelpunten Harkstede en Siddeburen S 237.500 40 annuiteit U 12.906 12.906 12.906
Persleiding Tjuchem - Steendam S 285.000 40 annuiteit U 15.488 15.488 15.488
Slochteren, buitengebied, Veenlaan S 400.000 40 annuiteit U 0 0 0

Totaal vervangingsinvesteringen 922.500 0 0 0 0 0 36.000 64.394 64.394 64.394

Basis toegankelijkheidsnetwerk 2008-2010 I 183.333 183.333 183.333
Bijdrage (BDU-subsidie) inzake Basis I -64.167 -64.167 -64.167

Afval en reiniging.
Aanschaf containers brengstation S 85.500 20 4.275 U 8.123 7.930

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting
Schijf 2008 uitbreiding en vervanging S 190.000 32 Annuiteit U 10.325 10.325 10.325
Schijf 2009 uitbreiding en vervanging S 190.000 32 Annuiteit U 10.325 10.325
Schijf 2010 uitbreiding en vervanging S 190.000 32 Annuiteit U 10.325

Telemetrie:
Aansluitingen 2008 S 18.050 20 903 U 1.715 1.675 1.634
Aansluitingen 2009 S 33.250 20 1.663 U 3.159 3.084
Aansluitingen 2010 S 28.500 20 1.425 U 2.708

Bypass riolering Noorderweg in samenhang ontwikkeling S 213.750 40 Anuiteit U 11.616 11.616 11.616
Slochterhaven

Aanleg golfbreker strand Schildmeer 110.000
Inzet reserve infrastructuur (programma 8) (55.000)

Totaal overige ontwikkelingen 949.050 0 0 0 0 8.266 55.000 142.823 164.390 177.114

Totaal Beheer openbare ruimte 1.871.550 0 0 0 0 8.266 91.000 207.217 228.784 241.508



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Programma 7 
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Totaal vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gladde beheersplannen S 180.000 20.000 20.000 20.000
Verzoek planschadevergoeding S 5.000 5.000 5.000 5.000
Actualisatie woonplan I 30.000
Uitwerking gemeentevisie I 20.000
Actualisatie welstandsnota I 40.000

Totaal overige ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0 275.000 25.000 25.000 25.000

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 0 0 0 0 0 0 275.000 25.000 25.000 25.000



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structueel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Programma 8 
Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

Totaal vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontwikkelingen gemeentefonds S (75.000) (200.000) (500.000)
Toename OZB, bouwleges etc. (75.000) (100.000) (200.000)
GR Meerstad 175.000 175.000 175.000 175.000

Totaal overige ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0 175.000 25.000 (125.000) (525.000)

Totaal Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 175.000 25.000 (125.000) (525.000)



Meerjarenbegroting 2008-2011 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Kostenplaatsen

Facilitair:

Schilderwerk gemeentehuis S 11.400 5 2.280 U 2.793

Bouwkundige werkzaamheden gemeentewerf S 150.000 40 3.750 U 10.500 10.331 10.163
Zonwering gemeentehuis S 14.250 10 1.425 U 2.066 2.002 1.938
Gebouwenbeheer, kostenstijging exploitaties S 105.000 105.000 105.000
Vervanging c.v. en luchtbehandeling dependance S 120.650 15 8.043 U 13.472 13.110 12.748
gemeentehuis
Investeringen gebouwenbeheer / exploitatiekosten S 125.000 15 8.333 U 13.958 13.583 13.208

Automatisering:
Vervanging Switches S 23.750 3 7.917 U 8.986 8.629 8.273
Vervanging UPS'en S 9.500 3 3.167 U 3.595 3.452 3.309
RisicoManagement S 47.500 3 15.833 U 17.971 17.258 16.546
Samenwerking / reserve automatisering I 150.000 150.000
Glasvezel, kabelring Slochteren buitengebied S 150.000 5 30.000 U 36.750 35.400 34.050
Kosten vervanging tractiemiddelen (zie volgend blad) S 881.975 3.500 3.900 0 0 div. 110.248 3.500 23.910 144.315 144.598

Totaal vervangingsinvesteringen 502.050 153.500 3.900 0 0 190.996 153.500 236.208 353.080 352.626

Personeel en organsisatie:

Personeelslasten tijdelijke en structuerele formatie S 650.000 650.000 650.000 650.000

Totaal overige ontwikkelingen 0 0 0 0 650.000 650.000 650.000 650.000

Totaal kostenplaatsen 1.018.038 153.500 3.900 190.996 803.500 886.208 1.003.080 1.002.626



Meerjarenbegroting 2008-2010 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

TRACTIE

Vervangingen:

Ford 3 Dubcab(40-VT-LZ) S 29.800 8 3.725 U 5.066 4.898 4.731
Mazda 4wd type 2,5 d S 28.600 8 3.575 U 4.862 4.701 4.540
Zoutst. Jongerius fietspad S 19.000 8 2.375 U 3.230 3.123 3.016
Sneeuwploeg Meijer S 7.600 8 950 U 1.292 1.249 1.207
Ford Courier 1.8 d S 21.000 8 2.625 U 3.570 3.452 3.334
Mercedes Atego 18.230(vervang 6*6) S 237.500 8 29.688 U 40.376 39.040
Sneeuwploeg S 11.875 8 1.484 U 2.018 1.952
zoutst. Nido stratos 7m3 S 33.250 8 4.156 U 5.652 5.465
Mercedes Atego 18.230(vervang 6*6) S 237.500 8 29.688 U 40.376 39.040
Sneeuwploeg S 11.875 8 1.484 U 2.018 1.952
zoutst. Nido stratos 7m3 S 33.250 8 4.156 U 5.652 5.465
Ford Ranger I S 23.750 8 2.969 U 4.038 3.904
Zoutst. Jongerius fietspad S 19.000 8 2.375 U 3.230 3.123
Sneeuwploeg Meyer S 7.600 8 950 U 1.292 1.249
Ransomes kooimaaier S 78.375 8 9.797 U 13.324 12.883
Toyota Dyna 2,4 D S 26.600 8 3.325 U 4.522
Haper 2 assige aanhanger I 3.600
Ford Ranger II S 23.750 8 2.969 U 4.038

Inventaris Timmerman
Rolsteiger S 6.500 8 813 U 1.106 1.069 1.032

Inventaris Civiel

Weber stamper I 3.900 3.900
Trilplaat wacker dpu 2450 h S 5.700 8 713 U 970 937

Inventaris Garage
Lastrafo MIG S 5.200 8 650 U 884 855 826
Zuurstofexplosieapparatuur I 3.500 3.500

Inventaris Groen
Watertank S 14.250 8 1.781 U 2.422 2.342

Totaal vervangingsinvesteringen 881.975 3.500 3.900 0 0 110.248 3.500 23.910 144.315 144.598



Meerjarenbegroting 2008-2010 U = jaar van uitvoering in geval van investering, kosten jaar daaropvolgend
X = jaar van uitvoering, ten laste van een reserve

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% Structureel/ bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450 Incidenteel  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

TRACTIE

Autonome ontwikkelingen:

Totaal overige ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal tractie 881.975 3.500 3.900 0 0 110.248 3.500 23.910 144.315 144.598



Meerjarenbegroting 2008-2011

Omschrijving
jaarlasten

Rentepercentage 4,5% bedrag Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel afschr. bedrag
0,0450  invest. 2008 2009 2010 2011  termijn  afschr. 2008 2009 2010 2011

Resultaat beheersbegroting 2008 (positief) (405.158) (405.158) (405.158) (405.158)
Totaal vervangingsinvesteringen 2.517.167 172.985 26.938 10.050 0 232.218 212.485 393.500 514.551 530.165
Totaal overige ontwikkelingen 3.102.100 0 0 0 11.850 91.091 915.000 718.173 660.060 356.071

Kostenstijging 5.619.267 172.985 26.938 10.050 11.850 323.309 722.327 706.515 769.453 481.079

Inkomsten uit gemeentelijke lasten

Overige'inkomsten'
Mutatie tov beheersbegroting rioolrechten/egalisatiereserve riolen 35.000 62.104 62.104 62.104
Mutatie tov beheersbegroting reinigingrioolrechten 8.123 7.930
Vrijval kapitaallasten 160.000 435.000 560.000

0 0 0 0 35.000 222.104 505.227 630.034

Meerjarenperspectief (negatief) 172.985 26.938 10.050 11.850 323.309 687.327 484.412 264.227 (148.955)

2008 2009 2010 2011

Incidentele posten, uitgaven 2008 172.985 Totale jaarlast structurele uitgaven 549.342 679.577 759.403 469.229
Incidentele posten , uitgaven 2009 26.938 Dekking structureel, toename inkomsten 35.000 222.104 505.227 630.034
Incidentele posten , uitgaven 2010 10.050 Overschot / Tekort (514.342) (457.474) (254.177) 160.805
Incidentele posten, uitgaven 2011 11.850

Totale lasten 722.327 706.515 769.453 481.079
Totaal te financieren uit reserves / incidenteel 199.923 Incidentele uitgaven tlv algemene reserve (172.985) (26.938) (10.050) (11.850)

Toename inkomsten / vrijval kapitaallasten (35.000) (222.104) (505.227) (630.034)

Ten laste/gunst van Saldireserve 514.342 457.474 254.177 (160.805)

Overschot / Tekort (514.342) (457.474) (254.177) 160.805

(514.342) (457.474) (254.177) 160.805

Zomerbrief 2008 - 2011 (536.052) (594.415) (370.722) 209.445



Overzicht Reserves en Voorzieningen

Vermeerderingen Verminderingen

Boekwaarde Rente bij- Toevoeg- Ontvangen Overige Ten gunste van Ten gunste van Vrij Aanwending Boekwaarde Rente bij-
Begroting 1-1-2008 schrijving ingen subsidies Ontvangsten exploitatie andere reserves gevallen 31-12-2008 schrijving

eindstand 31-12-2007 4% 4%
activa / io nr

Algemene reserves

9000000 Saldi- reserve 2.478.422 0 0 0 514.342 0 0 0 1.964.080 99.137
9000001 Algemene reserve 498.361 0 0 172.985 325.376 19.935

Totaal algemene reserves 2.976.783 0 0 0 0 687.327 0 0 0 2.289.456 119.072

Bestemmingsreserves

9130023 Grote projecten 14.409.930 576.398 0 0 0 1.229.453 0 0 0 13.756.875 576.398
9130027 Meerstad 5.604.489 224.180 0 0 0 224.180 0 0 0 5.604.489 224.180

Overige  reserves
9130002 Uitvoering WVG 66.932 2.678 0 0 0 0 0 0 0 69.610 2.678
9130006 Scholing en activering 52.288 2.092 0 0 0 0 0 0 0 54.380 2.092
9130008 Sociale vernieuwing 189.450 7.578 0 0 0 13.170 0 0 0 183.858 7.578
9130012 Reserve molen Kolham 28.711 1.149 0 0 0 0 0 0 0 29.860 1.149
9130016 Visieontwikkeling Harkstede 105.001 4.201 0 0 0 0 0 0 0 109.202 4.201
9130018 Res. woongebonden subsidies 383.649 15.346 0 0 0 0 0 0 0 398.995 15.346
9130024 Infrastructuur 98.800 3.952 0 0 0 55.000 0 0 0 47.752 3.952
9130028 Invoering Wmo 56.015 2.241 0 0 0 0 0 0 0 58.256 2.241
9130029 Egalisatiereserve riool 148.200 5.928 52.004 0 0 0 0 0 206.132 5.928

Totaal  overige reserves 21.143.465 845.743 52.004 0 0 1.521.803 0 0 0 20.519.409 845.743



Vermeerderingen Verminderingen

Boekwaarde Rente bij- Toevoeg- Ontvangen Overige Ten gunste van Ten gunste van Vrij Aanwending Boekwaarde Rente bij-
Begroting 1-1-2008 schrijving ingen subsidies Ontvangsten exploitatie andere reserves gevallen 31-12-2008 schrijving

eindstand 31-12-2007 4% 4%
Voorzieningen

Onderwijs
Leermiddelen

9110000 Lutje Til Tjuchem 8.445 338 0 0 0 0 0 0 0 8.783 338
9110001 De Springplank Siddeburen 5.267 211 0 0 0 0 0 0 0 5.478 211
9110002 De Ent Hellum 4.188 168 0 0 0 0 0 0 0 4.356 168
9110003 De Meent Schildwolde 10.044 402 0 0 0 0 0 0 0 10.446 402
9110004 Schaldmeda Overschild 1.584 64 0 0 0 0 0 0 0 1.648 64
9110005 De Kinderboom Slochteren 92 4 0 0 0 0 0 0 0 96 4
9110006 Ruitenvelder Froombosch 7.373 295 0 0 0 0 0 0 0 7.668 295
9110007 Oetkomst Kolham 3.786 152 0 0 0 0 0 0 0 3.938 152
9110008 Driespan Harkstede 21.138 846 0 0 0 0 0 0 0 21.984 846
9110009 De Spil Lageland 18.889 756 0 0 0 0 0 0 0 19.645 756

Overig onderwijs 
9120000 Nascholingsgelden 2.093 84 0 0 0 0 0 0 0 2.177 84
9120002 Obs andere voorzieningen 25.927 1.038 0 0 0 0 0 0 0 26.965 1.038
9120004 Bbs school afhankelijk 1.008 41 0 0 0 0 0 0 0 1.049 41
9120005 Culturele vorming 6.014 241 0 0 0 0 0 0 0 6.255 241
9120006 Formatieve fricties 66.101 2.645 0 0 0 0 0 0 0 68.746 2.645
9120008 Autonomievergroting 4.998 200 0 0 0 0 0 0 0 5.198 200
9120007 Schoolbudget 269.038 10.762 0 0 0 0 0 0 0 279.800 10.762
9120010 Spaarverlof 70.392 2.816 0 0 0 0 0 0 0 73.208 2.816
9120011 Obs vervanging meubilair 16.908 677 0 0 0 0 0 0 0 17.585 677
9120012 Bestuurlijke krachtenbundeling 83.523 3.341 0 0 0 0 0 0 0 86.864 3.341
9120013 Voorziening ICT onderwijs 169.384 6.776 0 0 0 0 0 0 0 176.160 6.776

9130025 Voorziening Stichting Kas 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0
9501001 Debiteuren economische stimulering 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0
9501002 Debiteuren Wet Werk en bijstand 321.723 0 0 0 0 0 0 0 0 321.723 0

Totaal voorzieningen 1.352.915 31.857 0 0 0 0 0 0 0 1.384.772 31.857

Totaal Generaal 25.473.163 877.600 52.004 0 0 2.209.130 0 0 0 24.193.637 996.672



 
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 oktober 2007. 
 
 
De raad voornoemd; 
 
 
 
 

, voorzitter 
 
 
 

, griffier 
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