
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Griffie
Datum: mei 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Gemeenterekening 2021 gemeente Groningen

Raadsvoorstel -Gemeenterekening 2021 gemeente Groningen

Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief

Bijlage 2 - Gemeenterekening 2021 gemeente Groningen

Bijlage 3 - Jaarrekening in 1 oogopslag

Alle stukken betreffende de jaarrekening zijn ook te raadplegen via https://financien.groningen.nl/

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Piet Scholtens (sr. Adviseur financiën) / 050 367 9116 / piet.scholtens@groningen.nl

Petra Maaskant (bestuursadviseur) / 050 367 8567 / petra.maaskant@groningen.nl

Korte samenvatting:
Vaststelling van de gemeenterekening is een verplichting die voortvloeit uit de Gemeentewet. De 
gemeenterekening wordt onder verantwoordelijkheid van het college opgesteld. Met deze 
vaststelling geeft uw raad invulling aan haar controlerende rol ten aanzien van het gevoerde beleid 
2021 en de daarbij behaalde resultaten. In de gemeenterekening wordt ingegaan op de behaalde 
resultaten ten opzichte van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting.

Aan u wordt gevraagd het volgende te besluiten:

I. de gemeenterekening 2021 van de gemeente Groningen vast te stellen; 
II. de begrotingsoverschrijdingen (overzicht 6 in de gemeenterekening) en 

kredietoverschrijdingen < € 50.000,-- zoals toegelicht in de gemeenterekening 2021 
te autoriseren; 

III. de in de aanbiedingsbrief gemeenterekening 2021 opgenomen bestemming van het 
rekeningresultaat 2021, de nieuw in te stellen en op te heffen reserves en 
voorzieningen vast te stellen; 

IV. het maximum van € 5.000.000,-- op de reserve onderwijshuisvesting te laten 
vervallen; 

V. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
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Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn 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 deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Bespreking in 4 delen: 

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

6 juli
- Veiligheid – 1 uur; max. 3 minuten  spreektijd per fractie, college 12 minuten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Wordt jaarlijks besproken. 

Voorgeschiedenis / dossier
https://financien.groningen.nl/
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