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Datum:  8 oktober 2020 Opgesteld door: F.C. Mulder-Boersma 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 19:30 uur  Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergaderingen van 22 oktober 2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen 

op donderdag 8 oktober a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De 

voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking 

hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/. 

(voorzitter: dhr. Van der Meijden)  (griffier: F.M. Bouwman) 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

4a. Taakstelling begroting 

De begrotingssaldi 2021-2024 zijn ten opzichte van de Voorjaarsbrief enigszins verbeterd. 

Nieuwe ontwikkelingen, met name de prijsindexatie in het Sociaal Domein, veroorzaken 

hogere uitgaven die niet voldoende worden gecompenseerd door inkomsten van het Rijk. 

Hierdoor zijn aanvullende maatregelen, waaronder bezuinigingen, noodzakelijk. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

4b. Septembercirculaire 2020 (onder voorbehoud van goedkeuring raadscommissie) 

In de septembercirculaire zijn de consequenties van de miljoenennota van het Rijk 

opgenomen. Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor compensatie van de kosten in 

verband met de coronacrisis. De septembercirculaire laat dit jaar voor Midden-Groningen een 
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voordeel zien. De raad wordt voorgesteld het voordeel in te zetten voor versterking van de 

financiële positie. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

 

4c. Ombuigingen, bezuinigingsdiscussie 

De begroting 2021 en meerjarenramingen van Midden-Groningen hebben een nadelig saldo. 

Om te komen tot een structureel sluitende begroting wordt voorgesteld diverse 

begrotingsuitgaven structureel te verlagen en inkomstenverhogende maatregelen door te 

voeren. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Het voorstel is om deze punten beiden in uw bijdragen te behandelen, maar wel de punten 

in uw bijdrage apart te benoemen, dus eerst in te gaan op de taakstelling en vervolgens in 

te gaan op de ombuigingsvoorstellen. 

 

 

4. Sluiting 


