Agenda
Gemeenteraad

Datum:

4 november 2021

Voorzitter:

De heer Hoogendoorn, burgemeester

Locatie:

Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur

Griffier:

Mevrouw Bouwman

Tijdstip:

13:30 uur (afwijkende tijd)

Mailadres:

griffie@midden-groningen.nl

Aan:

De gemeenteraad van Midden-Groningen

Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van Midden-Groningen op
donderdag 4 november 2021 a.s. om 13:30 uur in de Raadzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur,
Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. De voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op
deze vergadering betrekking hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
Indien u van plan bent in te spreken tijdens deze vergadering, wilt u dit dan van tevoren
aan de griffie doorgeven? U kunt in de raadzaal inspreken, of thuis via de online verbinding
met StarLeaf.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 oktober 2021
5. Financiën Midden Groningen
Deze stukken worden in samenhang met elkaar besproken.
A. Septembercirculaire (R)
In de septembercirculaire zijn de consequenties van de miljoenennota van het Rijk
opgenomen. Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor compensatie van de kosten
in verband met de coronacrisis. De septembercirculaire laat dit jaar een voordeel zien.
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B. Najaarsnota 2021 (R)
De begroting 2021 zal op basis van de Najaarsnota eind dit jaar sluiten met een voordelig
saldo van c.a. € 1,3 miljoen. Voor wordt gesteld dit saldo toe te voegen aan de algemene
reserve.
C. Programmabegroting 2022-2025 Midden-Groningen (R)
In de begroting 2022 zijn de activiteiten en doelen opgenomen waar de gemeente het
komende jaar aan gaat werken. Het college beschrijft wat de gemeente gaat doen en wat
het gaat kosten om alle activiteiten uit te voeren. Met het vaststellen van de begroting
stelt de gemeenteraad de budgetten voor 2022 beschikbaar.
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth)
6. Sluiting

