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De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d.  28 mei 2020 

 

Onderwerp: Motie Lobby coronalasten buiten de begroting 
 

De gemeenteraad van Midden-Groningen, in vergadering bijeen op donderdag 28 mei 2020, 
 
Overwegende dat: 

- De coronacrisis niet alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid 
maar eveneens voor economie en samenleving; 

- Er in aanvulling op de landelijke regelingen ook naar ons als gemeente gekeken wordt 
als het gaat om ondersteuning van ondernemers, inwoners en maatschappelijke en 
culturele instellingen; 

- De geraamde lasten van de coronacrisis (door de VNG voor een stad als Midden-
Groningen geschat op 35-70 miljoen op jaarbasis) niet enkel binnen de toch al door 
het rijk uitgeknepen begroting van de gemeente opgelost kan worden; 
 

Spreekt uit dat: 
- Het los van het in kaart brengen van de lokale financiële mogelijkheden om tot een 

steunpakket te komen, noodzakelijk is dat het rijk de gemeenten de mogelijkheid biedt 
om:  

- 1) noodzakelijke steun aan ondernemers, inwoners en maatschappelijke en culturele 
instellingen te verschaffen om zo economie en samenleving zoveel mogelijk te ontzien;  
2) op termijn wederom te komen tot houdbare overheidsfinanciën. 

 
Verzoekt het College: 

- Om met de Groningse gemeenten en de VNG een lobby richting Rijk en provincie te 
starten over twee sporen: 

 Lobby voor toestemming om de coronalasten als incidenteel nadeel te 
beschouwen en buiten de systematiek van de gesloten huishouding van 
de jaarlijkse begroting te houden (zoals het rijk dat eerder bij de jeugdzorg 
deed); 

 Lobby voor een financieringsmodel gedekt door bijvoorbeeld rijksbijdragen 
die naderhand niet tot korting leiden via de trap-op-trap-af-systematiek. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 

 

Slochteren,  28 mei 2020 

Namens de fractie van de PvdA 
 
 
Henk Flederus          
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2020 
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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. 


