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1. Voorstel 
1. de jaarrekening/het jaarverslag 2017 van de gemeente Slochteren vast te stellen; 
2. in te stemmen met het overhevelen van een aantal in 2017 niet uitgegeven budgetten 

naar 2018 van de gemeente Midden-Groningen tot een bedrag van € 15.000;  
3. in te stemmen met het toevoegen van een bedrag van € 623.916 aan de reserve 

Meerstad; 
4. het na overheveling van budgetten en de toevoeging aan de reserve Meerstad ontstane 

negatieve rekeningresultaat 2017 van € 2.472.302  te onttrekken aan de algemene 
reserve 

5. de begroting 2018  van de gemeente Midden-Groningen dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

 

 

2. Inleiding 

Wij verwachten met deze jaarstukken op een adequate wijze verantwoording af te leggen over 

het in 2017 gevoerde beleid en de hiervoor aangewende middelen. Het resultaat van deze 

jaarrekening, ad. € 2.472.302 van de voormalig gemeente Slochteren is meegenomen bij het 

bepalen van de hoogte van het vermogen van de gemeente Midden-Groningen. De doorwerking 

hiervan treft u aan in de Voorjaarsnota 2018. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 van de gemeente Slochteren. Het 

negatieve rekening resultaat bedraagt € 2.472.302. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 
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Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn controlerende rol. 

 

Zoals bekend legt het college op grond van artikel 197 van de Gemeentewet aan de raad over 

elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging 

van de jaarrekening en het jaarverslag.  

 

5. Beoogd effect 

Inzicht geven op de behaalde beleidsdoelen en financiële verantwoording. 

 

6. Historische context 

 

Het nadelig rekeningresultaat 2017 bedraagt circa  € 2,4 miljoen. 

 

Voor een compleet beeld en nadere toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening. 

 

7. Argumenten 

De beslispunten worden hierna kort toegelicht: 

1. de jaarrekening/het jaarverslag 2017 vast te stellen 

Deze dienen conform de voorschriften te worden vastgesteld door uw raad. Daarmee 

accepteert u onze financiële respectievelijk beleidsmatige verantwoording. 
2. in te stemmen met het overhevelen van een aantal budgetten tot een bedrag van        

€ 15.000;  
Ter dekking van incidentele kosten voor tijdelijke uitbreiding in 2018 vanwege het 
terughalen van taken vanuit de Omgevingsdienst Groningen. 

3. in te stemmen met het toevoegen van een bedrag van € 623.916 aan de reserve 
Meerstad; 
Deze reserve word ingezet voor de afbouw van frictiekosten die de overdracht van 
Meerstad aan de gemeente Groningen met zich meebrengt. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

- 

9. Financiële paragraaf 

De mutaties die in eerder genoemde beslispunten zijn genoemd worden verwerkt in de 
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begroting 2018 van de gemeente Midden-Groningen. 

 

10. Communicatie 

Via een persgesprek en openbare raadsvergadering. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

- 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Jaarrekening 2017 Slochteren 
 

 


