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Datum:  5 juli 2018 Opgesteld door: Mieke Bouwman 

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

Tijdstip: 13:30 uur Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

4. Vaststellen meerjaren prognose Grondexploitatie 2018 

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018 van de gemeente Midden-Groningen   
is een samenvattend document van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de 
gemeente waarbij sprake is van het exploiteren van grond. Gemeenten zijn conform het 
Besluit Begrotingen Verantwoording (BBV) verplicht om jaarlijks de grondexploitaties te 
actualiseren. Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd op prijspeil 1 januari 2018.            
Deze MPG is tevens input voor de Jaarrekeningen 2017. 

            (Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

5. Vaststellen diverse jaarrekeningen  2017 

a. Hoogezand-Sappemeer 
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer. Het negatieve resultaat van deze jaarrekening bedraagt € 4.664.764.                   
De raad wordt gevraagd de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer vast te stellen en de begroting 2018 daarop aan te passen. 
 

b. Slochteren 
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente Slochteren. 
Het negatieve rekening resultaat bedraagt € 2.472.302. De raad wordt gevraagd de 
jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Slochteren vast te stellen en de 
begroting 2018 daarop aan te passen. 
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c. Menterwolde 
Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente 
Menterwolde. Het positieve rekening resultaat bedraagt € 992.750. De raad wordt 
gevraagd de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Menterwolde vast te 
stellen en de begroting 2018 daarop aan te passen. 

           (Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

6. Herijking reserves en voorzieningen - nota reserves en voorzieningen 

Met de ‘Nota Reserves & Voorzieningen 2018 Gemeente Midden-Groningen’ ligt er een 
overzicht van de reserves en voorzieningen die overgekomen zijn vanuit de voormalige 
gemeenten. Deze nota is daarnaast gebruikt om alle reserves en voorzieningen door te 
lichten. Dit heeft geresulteerd in het opheffen van een reeks reserves en één voorziening. 
De middelen die vrij vallen uit de op te heffen reserves en voorziening worden toegevoegd 
aan de Algemene Reserve. Verder worden er ook een aantal reserves en voorzieningen 
samengevoegd. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

7.         Voorjaarsnota 2018 Midden-Groningen 

In deze voorjaarsnota 2018 wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente 
Midden-Groningen voor de komende jaren. Ook is een verdere uitwerking opgenomen van 
het coalitieakkoord. De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de financiële positie 
van de gemeente voor de jaren 2018 t/m 2021 en de in de Voorjaarsnota 2018 opgenomen 
voorstellen te verwerken in de begroting 2019 en de meerjarenramingen 2020–2021. 

            (Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

8. Afscheid waarnemend-burgemeester R.W.W.  Munniksma   

9. Sluiting 

 


