
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 juni 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Gemeenterekening 2020

Gemeenterekening 2020

Bijlage 1 - aanbiedingsbrief

Bijlage 2 - jaarrekening 2020

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Piet Scholtens – 050 367 9116

Korte samenvatting:
In de gemeenterekening 2020 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de 

financiële resultaten over 2020. 

Het college vraagt u:

- De gemeenterekening 2020 van de gemeente Groningen vast te stellen;

- De begrotingsoverschrijdingen (overzicht 4 in de gemeenterekening) en de 

kredietoverschrijdingen < 25.000 euro zoals toegelicht in de gemeenterekening 2020 te 

autoriseren;

- De in de aanbiedingsbrief gemeenterekening 2020 opgenomen bestemming van het 

rekeningresultaat 2020, wijziging in de reserves, als ook de nieuw in te stellen en op te 

heffen reserves en voorzieningen vast te stellen;

- De gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;

- Het met de begroting 2021 vastgestelde voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro voor de 

Suikerzijde langzaam verkeersroute met terugwerkende kracht voor 2020 te autoriseren in 

verband met het starten van de uitgaven in 2020.

Vermeld op LTA?
X  nee

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Aanbiedingsbrief.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Jaarrekening-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gemeenterekening-2020.pdf


Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De 

voorzitter kan tot besluit van de sessie, ten behoeve van de vergadering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Bespreking in 3 delen: 

- Sociaal – 2 uur; max 6 minuten spreektijd per fractie, college 24 minuten.

- Ruimtelijk – 2 uur; max. 6 minuten spreektijd per fractie, college 24 minuten. 

- Financiën en veiligheid – 2,5 uur; max. 8 minuten spreektijd per fractie, college 32 minuten.

Nadere informatie
…
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