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MOTIE Meer begrotingsruimte, reken jezelf minder arm door beter te begroten
 
De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 7 juli 2021 besprekende het financieel 
meerjarenbeeld 2022-2025 en de voorjaarsbrief 2021
 
Constaterende dat:

 De gemeente Groningen al tien jaar bezuinigt om tot een sluitende begroting te komen en 
tegelijkertijd al tien jaar een overschot heeft op de jaarrekening van tientallen miljoenen. 

 
Overwegende dat:

 De gemeente Groningen er bij het opstellen van de begroting risico-averse ramingen  op na houdt 
ter voorkoming van een negatief resultaat, maar elk jaar met een fors positief resultaat eindigt;

 Het wenselijk is dat het verschil tussen de begroting en jaarrekening zo dicht mogelijk bij 0 zit (dan 
wordt er niet meer- en niet minder uitgegeven dan begroot);

 Het wenselijk is dat de gemeente Groningen zich niet armer rekent dan nodig gelet op de grote 
uitdagingen waar we voorstaan op gebied van (o.a. maar niet uitsluitend) betaalbaar wonen, 
armoede, kansenongelijkheid, werk en duurzaamheid;

 Het in het bijzonder onwenselijk is als er geld overblijft bij regelingen voor inwoners gericht op 
zorg- en inkomensondersteuning, zeker omdat recentelijk bleek dat veel mensen die wel recht 
hebben op dergelijke regelingen hier geen gebruik van maken;

 
Verzoekt het college:

 Om het verschil tussen de begroting en jaarrekening te verkleinen door voor de 
begrotingsbehandeling eind dit jaar een aantal maatregelen uit te werken die leidden tot een 
betere en wellicht risicovollere wijze van begroten (minder risico-avers ramen en bijv. uitgaan van 
ervaringscijfers en historische analyses);

 Deze maatregelen te onderbouwen door middel van een historische analyse van de structurele 
overschotten van deze gemeente, ingewonnen informatie bij andere gemeenten en suggesties van 
de accountant;

 In het bijzonder bij open einderegelingen voor inwoners gericht op zorg- en 
inkomensondersteuning risicovoller te ramen (hogere P, lagere Q) en/of de bekendheid van deze 
regelingen te vergroten (hogere Q) zodat het begrote geld ook daadwerkelijk bij de doelgroep 
beland;

 Om de resultaten van de maatregelen onder de verzoekpunten in te zetten in de begroting;
 

 
en gaat over tot de orde van de dag.     
  
Namens, 

Julian Bushoff (PvdA)
Jasper Been (GroenLinks) 
Jimmy Dijk (SP)
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