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Onderwerp  instructie Financieel meerjarenbeeld 2020-2023  

Steller/telnr.  J. Tel / 7326    Bijlagen 1 

   

Classificatie   Openbaar   

   Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 

Portefeuillehouder  De Rook  Raadscommissie   F&V 

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand juni Jaar 2019 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit  

De raad besluit: 

I. de financiële consequenties, die uit de autonome ontwikkelingen voortvloeien, te ramen; 

II. dat in afwijking van Artikel 5 lid 5 Treasurystatuut 2018-2019 het rente omslag percentage (ROP)  wordt 
vastgesteld met als uitgangspunt een verwacht resultaat van nul voor 2020 in plaatst van een 
vastgesteld resultaat van nul de komende vier jaren;  

III. voor de ontwikkeling van de inflatie de belastingtarieven 2020 te corrigeren met 3,87%; 

IV. voor de ontwikkeling van lonen en prijzen de begroting 2020 te indexeren met 3,66%; 

V. het financieel meerjarenbeeld 2020-2023 als uitgangspunt te hanteren voor de ontwerpbegroting 2020, 
waarbij het college bij de begroting 2020 komt met voorstellen voor een sluitende meerjarenbegroting. 

  

 

 

 Samenvatting  instructie 

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiële (autonome) ontwikkelingen 
zijn in de komende jaren. We presenteren een financieel meerjarenbeeld in het voorjaar en een 
geactualiseerde versie in de gemeentebegroting. In het voorjaar maken we een eerste schatting van de 
financiële ruimte. De financiële ruimte wordt beïnvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de 
loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige 
mee- en tegenvallers. 

B&W-besluit d.d.: 18 juni 2019 
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Aanleiding en doel  

Meerjarenbeeld 2020-2023 
Wij vragen de raad het financieel meerjarenbeeld 2020-2023 vast te stellen als kader voor het opstellen van 
de ontwerp gemeentebegroting 2020. 
 
Vervolg   

We presenteren een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld 2020-2023 in de ontwerp gemeentebegroting 
2020. 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 
 
 
 

  


