
Voorbereidingsmemo
Conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21-08-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2022, (8 juni 2022), Begrotingswijzigingen-1e-kwartaal-2022-VGR-I

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Nico Werkman (medewerker financiën), 050 – 367 7690, nico.werkman@groningen.nl 
Michiel Smit – bestuursadviseur (weth. Wijnja), 050 – 367 7622, michiel.smit@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2022-I zijn begrotingswijzigingen 
opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen 
vloeien voort uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, eerder door het college genomen 
genomen besluiten die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden 
gecompenseerd met direct gerelateerde baten en wijzigingen door verschuivingen van budgetten 
tussen deelprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Veel wijzigingen moeten 
daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te 
voldoen. Daarnaast is er een aantal begrotingswijzigingen die een meer inhoudelijk karakter hebben, 
waarmee onder meer reservemutaties zijn gemoeid.

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 cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De begrotingswijzigingen die zijn veelal om aan de regelgeving te voldoen, het betreft de huidige 
stand van zaken betreft financiën van de huidige plannen, hierdoor verwachten wij dat het conform 
kan.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Financien/Algemeen

Voorgeschiedenis: 1.1 Voortgangsrapportage 2022-I

Nadere informatie
https://financien.groningen.nl/

https://financien.groningen.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Rekenkamer/2022/22-juni/09:30/1-1-Voortgangsrapportage-2022-I.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/05-Financien/Algemeen-9
mailto:michiel.smit@groningen.nl
mailto:nico.werkman@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Begrotingswijzigingen-1e-kwartaal-2022-VGR-I
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