
 

Geachte raadsleden, 
 
Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel met als onderwerp 
Programmabegroting 2014 ter besluitvorming aan. Deze programmabegroting 
2014 laat opnieuw zien dat we de financiën van de gemeente Slochteren goed 
op orde hebben. De begroting voorspelt voor 2014 een resultaat van ruim  
€ 190.000 positief. Ook het meerjarenperspectief 2014-2017 laat opgeteld een 
positieve uitkomst zien.  
 
Daarbij zorgen we er voor dat de lokale lasten voor onze inwoners niet 
zwaarder worden: de afvalstoffenheffing wordt 2% verlaagd, de rioolheffing 
stijgt niet en de totale opbrengst van de onroerende zaakbelasting stijgt 
slechts met het in de Perspectiefwissel overeengekomen percentage van 3,5% 
over de totale opbrengst. Een deel van deze opbrengststijging ontstaat 
doordat het aantal belaste objecten toeneemt, bijvoorbeeld door nieuwe 
woningen in Meerstad en bedrijven op Rengers. Daarnaast zal het tarief van 
de OZB aangepast worden om deze meeropbrengst te genereren. De precieze 
hoogte van het OZB-tarief wordt in december door de raad vastgesteld.  
 
Juist in deze moeilijke tijden vinden we het van groot belang dat we de lasten 
voor inwoners en ondernemers niet hoeven te verhogen. Ook voor de jaren na 
2014 zien we dat er in de begroting nog ruimte is om eventuele extra 
bezuinigingen van het rijk op te kunnen vangen, zeker in combinatie met de 
reserves die we uit het rekeningresultaat 2012 hebben bestemd, onder andere 
voor de invoering van de drie decentralisaties. Met deze begroting voldoen we 
ook aan de eisen die de provincie stelt om voor repressief begrotingstoezicht 
in aanmerking te komen. 
Daarbij spreekt het voor zich dat in het meerjarenperspectief 2014-2017 de 
voorspelde begrotingsresultaten een zekere bandbreedte kennen. Het is op dit 
moment moeilijk in te schatten hoe de hoogte van de algemene uitkering van 
het Rijk zich gaat ontwikkelen, omdat deze direct gekoppeld is aan een daling 
van de uitgaven van de rijksoverheid. Als het rijk bezuinigt, daalt de algemene 
uitkering aan de gemeenten even hard. Daarnaast komt er  een herverdeling 
van de algemene uitkering over de gemeenten door het aanpassen van de 
uitkeringsmaatstaven. En tenslotte is de uitkomst van de drie grote 
decentralisaties nog niet duidelijk: welke taken komen er op het bord van de 
gemeenten en welk budget wordt daarvoor overgeheveld naar de gemeenten? 
 
Om tot dit begrotingsresultaat te komen hebben we gezocht naar een goede 
balans tussen risico’s en kansen, tussen mogelijke mee- en tegenvallers. 
Hiermee sluiten we aan bij de wens van de raad om ‘wat scherper aan de wind 
te gaan zeilen’. Het in stand houden van de saldireserve als eigen vermogen 
zien we niet als een doel op zich, maar maakt het mogelijk met deze buffer in 
slechtere tijden eventuele risico’s op te vangen.  
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Met onze saldireserve, die meer dan voldoende is in vergelijking met ons 
risicoprofiel, kunnen we tegenvallers als ze zich in de komende jaren voordoen 
zonder meer opvangen. Daarbij helpt het dat de financiële risico’s in onze 
grondexploitaties minimaal zijn. Daarnaast hebben we nu met de 
Meerjarenprognose Grondexploitaties een goed instrument in handen om deze 
risico’s voortdurend goed in beeld te houden en indien nodig tijdig bij te 
kunnen sturen. Kortom, de laatste begroting van het college in deze 
bestuursperiode legt een solide financiële basis voor het inhoudelijke 
collegeprogramma in de volgende periode en daarmee ook voor het traject 
naar herindeling. 
 
De relatief gunstige financiële vooruitzichten, zeker in vergelijking met 
sommige andere gemeenten, laten zien dat we met de perspectiefwissel, die 
we in het afgelopen voorjaar hebben afgesloten, de uitgaven en inkomsten 
van de gemeente goed in balans hebben gebracht. Van nog groter belang dan 
het financiële effect van de perspectiefwissel is dat inwoners en organisaties in 
onze samenleving samen verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar, voor 
de dorpen en voor voorzieningen waar we allemaal belang bij hebben. Een 
aansprekend voorbeeld zijn de dorps- en buurtverenigingen die het beheer 
van de speelvoorzieningen overnemen. Onze Dorpsrandparken zouden zonder 
het enthousiasme, de inzet en de betrokkenheid van de inwoners niet op deze 
manier tot stand zijn gekomen. De inzet van de sportverenigingen voor het 
beheer van hun accommodaties laat eveneens zien dat inwoners van 
Slochteren zich in willen zetten voor de kwaliteit en leefbaarheid van de 
dorpen. Ook in de WMO bekijken we eerst wat iemand zelf nog kan doen, zo 
mogelijk met steun van de directe omgeving. Met bijdragen uit het 
innovatiefonds kunnen we het vertrouwen in eigen kracht van inwoners en 
samenleving de komende jaren versterken. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat dorpen en verenigingen hun accommodaties tegen zo laag 
mogelijke kosten kunnen exploiteren, door een bijdrage aan het energiezuinig 
of zelfs energieneutraal maken van deze gebouwen. Zo houden we de koers 
vast die in de bestuurlijke agenda voor het tweede deel van deze 
collegeperiode is ingeslagen: we hebben vertrouwen in de toekomst, omdat 
we vertrouwen op de kracht van mensen. Daarom geven we meer ruimte aan 
de inwoners en de samenleving om samen te werken aan de kwaliteit van 
wonen en werken in Slochteren. Dit sluit ook aan bij het gedachtegoed van 
Grenzeloos Gunnen: meer ruimte voor de inwoners en voor kleinschalige 
initiatieven van dorpen, buurten en wijken, in combinatie met schaalvergroting 
van het bestuur en de dienstverlening aan de burgers. 
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Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen in de programmabegroting 2014 zijn: 
• Het onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke voorzieningen 
en het eventuele vervolg daarop. Als we aan de slag gaan met het opstellen 
van het voorzieningenbeleid, doen we dat vanzelfsprekend al in het perspectief 
van de nieuw te vormen gemeente, dus samen met toekomstige partners en 
vanuit een integrale gebiedsvisie voor de nieuwe gemeente. 
• Vanzelfsprekend bereiden we ons samen met de huidige 
samenwerkingspartners Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde voor op de 
invoering van de drie grote decentralisaties. Hiervoor hebben we een 
gezamenlijke programmaorganisatie ingesteld, zodat elke gemeente maar 
voor één van de drie decentralisaties de trekker hoeft te zijn. 
• Samen met Hoogezand-Sappemeer, Haren en Groningen gaan we 
onder de noemer Vitaal Platteland door met het stimuleren en faciliteren van 
initiatieven die de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen 
versterken. Door gerichte campagnes en activiteiten versterken we het imago 
van onze dorpen, voor gasten en bezoekers, maar ook voor de eigen 
inwoners.  
• Met het oog op de invoering van de participatiewet is het van belang 
dat we doorgaan met onze werkgeversbenadering, omdat we juist ook in de 
kleinere bedrijven mogelijkheden zien om meer mensen te laten participeren 
en geheel of gedeeltelijk hun eigen inkomen te laten verdienen. Ook op andere 
gebieden ondersteunen en faciliteren we lokale ondernemers, met speciale 
aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen. We vinden dat we 
als gemeente een voorbeeldrol hebben in het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Die voorbeeldrol willen we nog meer zichtbaar maken in ons 
inkoop- en personeelsbeleid. 
Het meerjarenperspectief 2014-2017 geeft de hierboven geschetste financiële 
ontwikkelingen op hoofdlijnen weer: 
 
 
 
 
In verband met de wettelijke verplichting dat de begroting uiterlijk 15 
november in het bezit van de provincie moet zijn is het wenselijk dat de raad 
in de vergadering van 7 november een besluit neemt over de begroting. 
Rekening houdende met de jaarplanning van de raad stellen wij voor om deze 
begroting te bespreken in de commissie financiën op 10 oktober 2013, waarna 
besluitvorming is voorzien in de raad van 7 november. Dit maakt het mogelijk 
om de begroting tijdig toe te zenden aan de provincie, die verantwoordelijk is 
voor het begrotingstoezicht. 
 
 
 
 

Meerjarenperspectief 2014 - 2017

Omschrijving 2014 2015 2016 2017

Resultaat beheersbegroting 2014 voordeel 560.464 560.464 560.464 560.464

Perspectiefwissel 775.850 1.091.150 1.091.150 1.091.150

Financiële opgave -322.000 -346.000 -326.000 -575.000 
Vrijval kapitaallasten 0 250.000 500.000 750.000
Meerjarenraming: structureel -452.100 -655.787 -708.348 -739.428 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                562.214 899.827 1.117.266 1.087.186 

Meerjarenraming: incidenteel -370.324 -1.031.084 -1.047.434 -849.000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -370.324 -1.031.084 -1.047.434 -849.000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                191.890 -131.257 69.832 238.186 
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Egalisatiereserve riool 
Het plafond (€ 650.000) van de egalisatiereserve riool is overschreden. Dit 
wordt veroorzaakt doordat van het rekeningresultaat 2012 € 167.000 toe is 
gevoegd aan de reserve. Bij de behandeling van de jaarrekening 2012 was de 
verwachting dat het nieuwe GRP in de zomer van dit jaar aan u zou worden 
aangeboden. De verwachting is nu dat dit 2014 zal zijn. In verband met 
toekomstige investeringen en de aansluiting op de systematiek van de 
samenwerkingspartners wordt er een nieuw GRP opgesteld. Daarom is het nog 
onduidelijk hoe de tarieven zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Wij stellen 
voor om de overschrijding van het plafond tijdelijk toe te staan.  
 
Voorafgaand aan de bespreking van de begroting in de commissie financiën is 
er de mogelijkheid voor de raad om technische en informatieve vragen te 
stellen. Hiervoor beleggen we een informatieve bijeenkomst voor raadsleden 
op donderdag 3 oktober, vanaf 17.00 tot 18.00 uur. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren. 
 
 
 
 
   G.J. ten Brink    , burgemeester 
 
 
 
 
 
   C.C.W. van den Akker   , secretaris 
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