
GROENLINKS 

Motie 20 Méér duidelijkheid vanuit het rijk over ravijnjaar 2026 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen 10 November 2022. 

rp: Méér duidelijkheid vanuit het rijk over ravijnjaar 2026 

mtext: 

=t meerjarenperspectief in de begroting laat zien dat voor het jaar 2026 een zeer onzeker saldo 
aat. Volgens de huidige begroting zou Midden-Groningen tegen 2026 ruim €10 miljoen in de min 
aan. Een belangrijke reden hiervoor is dat het Rijk weinig concrete uitspraken doet over de 
komstenkant van gemeenten. 

ij de doorrekening von de septembercirculaire wordt duidelijk dat voor 2026 een nadelig 
egrotingssa(do resteert van €5,5 miljoen. Hoewel dit a( een behoorlijke verbetering is ten opzicht 
an de bedragen in de begroting, is de financiële situatie von Midden-Groningen in 2026 nog steeds 
rg onzeker. 

j komt kijken dat de herverdeeleffecten van het gemeentefonds voor Midden-Groningen erg 
ef (ijken uit te pakken. 

onstaterende dat 

• Midden-Groningen na de doorrekening van de septembercirculaire een meerjorenperspect 
heeft dat in 2026 een negatief resultaat laat zien von €5,5 miljoen; 

• Het Rijk weinig concrete uitspraken doet over de inkomstenkant van gemeenten; 

• De herverdeeleffecten van het gemeentefonds voor Midden-Groningen erg negatief lijken 

uit te pakken, 

de da t 

• Het Noorden van Nederland (waaronder met name Midden-Groningen), een reeds 

achtergestelde regio, wéér de dupe (ijkt te worden van de herverdeeleffecten van het 

gemeentefonds; 

• De onzekere situatie in 2026 leidt tot een zwart gat, waardoor gemeenten niet in stoot zijn 

om vooruit te kijken en stevige lange- termijnambities te realiseren; 

• Het gezien de grote uitdagingen -denk aan de klimaatopgave, de woningnood en de 

energiecrisis -van deze tijd wé( nodig is om vooruit te kijken vooruit te plannen, 

Verzoekt het college om 

• Middels een brandbrief bij het Rijk aan te dringen op meer duidelijkheid over het 

perspectief voor 2026 en daaropvolgende jaren; 

• In deze brandbrief duidelijk te maken dat de herverdeeleffecten voor Midden-Groningen, 

een gemeente in een reeds achtergesteld gebied, het verbeteren van de kwaliteit van de 

regio enorm bemoeilijken; 

• Tijdig met de Raad te delen welke consequenties de huidige financiële vooruitzichten 

hebben en welke politieke keuzes zij van plan is te maken als het zover komt; 

• Deze motie te doen toekomen aan andere Raden met het verzoek zich aan te sluiten bij 

onze oproep naar het Rijk. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 November 2022. 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 
~=-_ _ 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


