
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Financieel meerjarenbeeld 2022-2025    

Steller/telnr.  J. Tel/ 7326    Bijlagen 1 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  de Rook   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand juni Jaar 2021 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de financiële consequenties, die uit de autonome ontwikkelingen voortvloeien op te nemen in het 

meerjarenbeeld; 

II. het financieel meerjarenbeeld 2022-2025 als uitgangspunt te hanteren voor de ontwerpbegroting 2022. 
  

 

 

 Samenvatting     

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiële (autonome) ontwikkelingen zijn in de 

komende jaren. We presenteren een financieel meerjarenbeeld in het voorjaar en een geactualiseerde versie in de 

gemeentebegroting. In het voorjaar maken we een eerste schatting van de financiële ruimte. De financiële ruimte wordt 

beïnvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst 

van de gemeentelijke belastingen en overige mee- en tegenvallers.      

B&W-besluit d.d.: 1 juni 2021 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

estdal1g
Notitie
258511-2021



2 
 

Aanleiding en doel    

In het voorjaar maken we een eerste schatting van de financiële ruimte. De financiële ruimte wordt beïnvloed door de 

ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de 

gemeentelijke belastingen en overige mee- en tegenvallers. Het financieel meerjarenbeeld is het uitgangspunt voor het 

opstellen van de begroting 2022. 

 
Kader     

In de Voorjaarsbrief beschrijft het college aan de raad de ontwikkelingen van de stad en de ontwikkeling van het 

financieel meerjarenbeeld, om daarmee op hoofdlijnen kaders te krijgen voor het opstellen van de ontwerpbegroting 

voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming (artikel 5, financiële verordering gemeente Groningen). 

 
Argumenten en afwegingen     

In het financieel meerjarenbeeld worden alleen autonome ontwikkelingen opgenomen. Autonome ontwikkelingen zijn 

ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en niet te beïnvloeden zijn door de gemeente. Bovendien zijn de 

(financiële) effecten niet op te vangen binnen bestaande budgetten of door verhogen van inkomsten. Ook door de raad 

vastgestelde besluiten (voorbeslagen) worden opgenomen in het meerjarenbeeld. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

N.v.t. 
 
Financiële consequenties     

Het financieel meerjarenbeeld is het uitgangspunt bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022. 
 
Overige consequenties     

N.v.t. 
 
Vervolg     

In de gemeentebegroting 2022 volgt een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld waarbij ondermeer de effecten van de 

meicirculaire gemeentefonds worden betrokken. 
 
Lange Termijn Agenda     

Voorjaarsnota (financieel meerjarenbeeld 2022-2025): raadsvergadering 30 juni 2021 

Begroting 2022: raadsvergadering november 2021  
 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


