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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 1 april ontvingen wij, in afschrift uw ontwerpbegroting 2023 en ontwerp-

financiële verordening 2022, en stelt u de gemeenteraad in de gelegenheid om 

hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en ontwerp financiële 

verordening 2022 naar voren te brengen.  

 

Op 8 april is ook de concept-jaarrekening 2021 toegezonden. De concept-

jaarrekening 2021 is ter kennisgeving.  

 

 

Als college kunnen we ons vinden in de ontwerpbegroting 2023 aangevuld 

met de informatie in uw brief bij de concept jaarrekening 2021 over de 

ontwerpbegroting 2023. Het negatieve resultaat 2021 van 274 duizend euro  

zorgt voor een lagere Algemene reserve dan gepresenteerd in de ontwerp 

begroting 2023. Indien zich alle risico’s zich voordoen in 2022 dan zal de 

Algemene Reserve niet hoog genoeg zijn om ze af te dekken. U meldt  dat het 

nodig zal zijn om hiervoor maatregelen te treffen. In overleg met de 

deelnemers zullen voorstellen worden voorbereid voor besluitvorming bij de 

aanstaande Najaarsnota van de ODG. Door de aanvullende informatie en de 

maatregelen die de ODG treft zien wij geen aanleiding voor een zienswijze.   

Op de ontwerp- financiële verordening 2022 hebben we geen inhoudelijke 

opmerkingen. Wij hebben de raad dan ook geadviseerd geen zienswijze op de 

ontwerpbegroting 2023 en ontwerp financiële verordening naar voren te 

brengen. 

 

Gezien het vergaderschema van de raad lukt het niet om binnen de 

beschikbare termijn van 8 weken dit onderwerp in de raad te agenderen. Met 

deze brief maken wij ons voorstel aan de raad over een in te dienen 

zienswijze aan u kenbaar. Het onderwerp zal in de raadsvergadering van juni 
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of juli 2022 aan de orde komen. Over de uitkomst zult u daarna geïnformeerd 

worden. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling     Christien Bronda 

 

 

 

 

 

 

 


