
Motie: Waakzaam en Weerbaar 

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

Constaterende dat: 

· De financiële positie van de gemeente Groningen zwak is; 

· Aan het beschikbaar weerstandsvermogen veel middelen toegerekend zijn die niet direct inzetbaar 
zijn, bijvoorbeeld de waarde van de Enexis aandelen (€50 miljoen), de niet structureel ingezette 
intensiveringsmiddelen (€5,8 miljoen) en de onbenutte belastingcapaciteit (€9,5 miljoen); 

· Voor een objectieve beoordeling van de financiële situatie de financiële kengetallen belangrijk zijn; 

· Deze kengetallen iets zeggen over de weerbaarheid van de gemeente en de omvang van de 
schulden van de gemeente; 

Overwegende dat: 

· Zowel de netto schuldquote als de solvabiliteit van de gemeente Groningen niet voldoen aan de 
streefwaarden die zijn opgenomen in de kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen; 

· Met name de solvabiliteit erg laag scoort en er in de afgelopen jaren reserves zijn ingezet ter 
dekking van opgaven en knelpunten in de begroting; 

· Dit heeft leidt tot een verdere verslechtering van de solvabiliteit en de netto schuldquote; 

· Een relatief grote schuld ervoor zorgt dat kosten voor een lange periode worden vastgelegd 
waarmee de flexibiliteit van de gemeentelijke begroting wordt beperkt; 

· Een relatief grote schuld gevolgen kan hebben voor de financiering van projecten en ambities 
waarbij extern geld aangetrokken wordt. 

· Groningen in vergelijking met de overige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners plaats 31 van
de 32 staat en daarmee de op één na laagste solvabiliteit scoort ten opzichte van de 100.000+ 
gemeenten. 

· We hierdoor bescheiden buffers hebben en snel in de problemen kunnen komen bij onverwachte 
tegenvallers. 

Verzoekt het college: 



· Bij de presentatie van de gemeentebegroting 2023 met een plan van aanpak te komen over hoe het
de financiële positie van de gemeente wil verstevigen waarbij de netto schuldquote en de 
solvabiliteit worden verbeterd. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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