
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 27 juni 2019 Opsteller: Martin Huizinga 

Zaak: 2019-023757 Contactgegevens: martin.huizinga@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: Erik Drenth Stukken ter inzage: geen 

   

Onderwerp: Raadsvoorstel begrotingswijzigingen september 2019 

 

 

 

 

1. Voorstel 

 Akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen zoals genoemd in Bijlage 1 (nr. 011a, 011b, 

011c, 011d en 011e). 

 De gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

2. Inleiding 

In het proces van het samenstellen van de voorjaarsnota 2019 zijn begrotingswijzigingen opgesteld. 

De begrotingswijzingen vanuit de voorjaarsnota die effect hebben op het saldo van de begroting 

zijn betrokken bij de besluitvorming over de voorjaarsnota. De begrotingswijzigingen die geen 

effect hebben op het begrotingssaldo en administratief technisch van aard zijn, worden nu ter 

besluitvorming aan u voorgelegd.  

3. Publiekssamenvatting 

In het proces van het samenstellen van de voorjaarsnota 2019 zijn begrotingswijzigingen 

geïnventariseerd en opgesteld. De begrotingswijzingen vanuit de voorjaarsnota die effect hebben 

op het saldo van de begroting zijn betrokken bij de besluitvorming over de voorjaarsnota. De 

begrotingswijzigingen die geen effect hebben op het begrotingssaldo en administratief technisch 

van aard zijn, worden nu ter besluitvorming aan u voorgelegd.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De opbouw van de begroting is van programma naar product. De autorisatie van uw raad ligt op het 

niveau van baten en lasten per programma. 

5. Beoogd effect 

Een actuele begroting 2019. 
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6. Historische context 

Niet van toepassing.  

7. Argumenten 

Tot op heden zijn de begrotingswijzigingen die geen effect hebben op het begrotingssaldo en 

administratief technisch van aard zijn betrokken bij de besluitvorming bij de voor- en 

najaarsnota’s. In verband met de piekwerkzaamheden rondom de jaarrekening 2018 en het 

raadsvoorstel ‘Ombuigen met beleid’ is het niet gelukt deze wijzigingen mee te nemen bij de 

voorjaarsnota 2019 en worden nu apart aan u voorgelegd.   

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.  

9. Financiële paragraaf 

De begrotingswijzigingen hebben geen effect hebben op het begrotingssaldo.  

10. Communicatie 

Niet van toepassing. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Niet van toepassing. 
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