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Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening Groninger Archieven – wensen en bedekingen

Collegebrief - Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021 Groninger Archieven - 
wensen en bedenkingen

Bijlage - Ontwerp kadernota begroting 2023

Bijlage - Jaarrekening 2021 Groninger Archieven

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Anne Kuzema (adviseur beleid div) / 06 21169930 / anne.kuzema@groningen.nl

Korte samenvatting:
Met deze brief informeert het college u over de voorlopige jaarrekening 2021 en de 
ontwerpbegroting 2023 van het Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’.

In de bij de ontwerpbegroting behorende kadernota kunt u kennis nemen van de voorgenomen 
activiteiten en welke belangen en resultaten Groninger Archieven hiermee nastreeft. 

De voorlopige jaarrekening laat een positief resultaat voor resultaatbestemming zien van € 38.000. 
Door voeding van de bestemmingsreserve ‘uitgestelde kosten coronacrisis’ (van € 120.000) en 
onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (van € 45.000) nemen de algemene reserves na 
resultaatbestemming per saldo met € 37.000 af. De algemene reserves bedragen aan het eind van 
2021 9,7% (€ 542.000) van de gezamenlijke bijdragen van het Rijk en de gemeente Groningen. Voor 
de bestemmingsreserves is dit percentage 3,85% (€ 214.000). Tezamen zijn de percentages 
vergelijkbaar aan vorig jaar.

In de brief wordt aangegeven dat het Rijk heeft aangegeven om per 1 januari 2024 uit de 
Gemeenschappelijke Regeling ‘Groninger Archieven’ te treden. Dit heeft tot gevolg dat de Groninger 
Archieven geen jaarlijks bedrag van het Rijk ontvangt in de vorm van een lumpsum, maar een 
bijdrage in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). 

U hebt de mogelijkheid om uw wensen en bedenkingen te uiten over het voorstel om af te zien van 
een zienswijze. Graag hoort het college voor 15 juni 2022. 

Dit stuk staat op de agenda van 29 juni a.s. Afgesproken is dat eventuele wensen en bedenkingen 
ook na de datum van 15 juni 2022 nog door gegeven kunnen worden aan de Groninger Archieven.
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Wijze van behandeling 
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)
Conform, nu niet politiek gevoelig. 
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