
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 6 december 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2022 (16 november 2022), 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-financiele-
verordening-gemeente-Groningen-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Michiel Smit – bestuursadviseur (weth. Wijnja), 06-46801228, michiel.smit@groningen.nl 

Ben Becker – Senior adviseur financiën, 050-3675800, ben.becker@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Met de Financiële Verordening geeft de raad uitgangspunten voor het financiële beleid, de financiële 
organisatie en het financiële beheer van de gemeente. Op 22 december 2021 stelde de raad de 
Financiële verordening 2021 vast. Met de voorgestelde wijzigingen wordt de financiële verordening 
in lijn gebracht met eerder genomen besluiten en worden een aantal artikelen duidelijker gemaakt 
ten opzichte van de financiële verordening 2021. Voor de overzichtelijkheid wordt de raad een 
nieuwe verordening aangeboden, genaamd ‘Financiële verordening gemeente Groningen 2022’, 
onder gelijktijdig intrekken van de Financiële verordening 2021. Vanuit de Financiële verordening 
2022 wordt verwezen naar de nieuwe notitie ‘activeren, afschrijven en levensduurverlenging’. Hierin 
zijn richtlijnen vastgesteld voor het activeren van investeringen in gemeentelijk vastgoed en de 
bepaling van de bijbehorende afschrijvingstermijn. Deze notitie is als bijlage bij de financiële 
verordening opgenomen.

Wijze van behandeling 
Conform

Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Raadsvoorstel betreft voornamelijk vaststelling behorende tot de afschrijvingstermijn. Verwacht 
wordt dat dit geen bespreking benodigd.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/05-Financien/Algemeen-9 
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Nadere informatie
www.financien.groningen.nl 

http://www.financien.groningen.nl/
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