
18 april 2018
Nr. 6b.
Correcties Beginbalans 2017;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
22 maart 2018 (raadsvoorstelnummer 6836601, griffienummer 6863060);

HEEFT BESLOTEN: 

I. de gewijzigde beginbalans jaarrekening 2017 zoals opgenomen in 
bijlage 1 van dit voorstel vast te stellen;

II. kennis te nemen van het controleverslag van PwC ten aanzien van 
de beginbalans;

III. de bestemmingen zoals opgenomen in bijlage 2 van dit voorstel 
van de uit de mutaties in de beginbalans voortgekomen resultaten 
vast te stellen;

IV. tot aanpassing van het kader ‘Op te nemen 
bestemmingsvoorstellen jaarrekening’ door het resultaat erfpacht 
met ingang van 1 januari 2017 als bijzonder resultaat aan te 
merken;

V. de reserves zoals opgenomen in bijlage 3 van dit voorstel in te 
stellen;

VI. een stelselwijziging op de waarderingsgrondslag voor de 
verwerking van afkoopsommen op voortdurende erfpacht vast te 
stellen en deze stelselwijziging met terugwerkende kracht per 1 
januari 2017 in te laten gaan;

VII. de verordening tot wijziging van de Financiële Verordening 
gemeente Groningen 2017 vast te stellen en met terugwerkende 
kracht in werking te laten treden vanaf 
1 januari 2017 en te laten gelden vanaf het begrotingsjaar 2017;

VIII. het besluit voortkomend uit het besluitpunt VII van dit 
raadsvoorstel bekend te maken via de gemeenschappelijke 
voorziening overheidspublicaties;

IX. kennis te nemen van de uitwerking van de motie ‘Grens aan ruil 
incidenteel/ structureel’;

X. om voor de grondtransactie met Stichting Triade aangaande de 
realisatie van het Zernike Innovatie Centrum in afwijking van artikel
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6 lid 3 van het Treasurystatuut gemeente Groningen 2016-2017 
akkoord te gaan met het niet gematcht financieren van € 
820.000,--;

XI. voor de Sanering Riolering 2013 een aanvullend krediet van € 
15.000,-- en voor Uitbreiding St. Michael een aanvullend krediet 
van € 3.000,-- beschikbaar te stellen. Het totale krediet Sanering 
Riolering 2013 komt hiermee op 11,218 miljoen euro en het totale 
krediet Uitbreiding St. Michael komt hiermee op € 319.000,--;

XII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig 
te wijzigen;

XIII. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van 
artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter 
afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;

XIV. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in 
uitvoering te brengen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 18 april 2018.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


