
De Gemeenteraad van Groningen in vergadering bijeen, op woensdag 13 juli 2022, besprekende de 
‘Voorjaarsbrief 2022’. 

Constaterende dat; 

Er ambities zijn om meerdere gemeentelijke bedrijven op te richten zoals een woon- en 
energiebedrijf; 

Overwegende dat; 

- Het van belang is dat de Gemeenteraad: 

 Vooraf voldoende gepositioneerd wordt om de impact en de risico’s van het voornemen 
m.b.t. gemeentelijke bedrijven op waarde te schatten en weloverwogen besluiten te nemen;

 Voorafgaand aan eventuele besluitvorming voldoende inzicht moet hebben in de financiële 
gevolgen, kansen en bedreigingen; 

 Vooraf voldoende inzicht heeft in de financiële gevolgen, de te nemen beheersmaatregelen, 
en de impact en risico’s bij het oprichten van dergelijke gemeentelijke ‘bedrijven’. 

Door het van tevoren afwegen van beleidsalternatieven vragen beantwoord kunnen worden over 
bijvoorbeeld het verwachte doelbereik en de daarmee gepaard gaande kosten (en opbrengsten). 

Ex ante onderzoek interessant is omdat het als input kan dienen voor beslissingen over het in te 
voeren beleid. 

Spreekt uit dat het van belang is dat: 

- De raad vooraf voldoende in staat moet worden gesteld om voldoende invulling te kunnen geven 
aan haar kader stellende en controlerende rol, zoals de te stellen beleidskaders. 

Verzoekt het college: 

- Voorafgaand aan de invoering van dergelijk beleid middels een ex ante onderzoek de raad vooraf in
staat te stellen om voldoende invulling te kunnen geven aan haar kader stellende en controlerende 
rol, zoals de te stellen beleidskaders, het verwachte doelbereik en de daarmee gepaard gaande 
kosten (en opbrengsten) 

- Dit onderzoek uit te laten voeren door de gemeentelijke Rekenkamer. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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