
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 21 november 2022 

 

Onderwerp: vraag n.a.v. nota reserves en voorzieningen 

 
Het bedrag in de reservehuis van cultuur en bestuur in de begroting was €1.718 miljoen en voor grote 
projecten €1.863 miljoen. 
 
Die bedragen liggen vrij dicht bij elkaar, wat mogelijk bijdraagt tot de verwarring. 
Het bedrag van €1.863 miljoen in de begroting is niet precies terug te vinden in de nota reserves of 
de bijlagen daarbij. 
 
Kunt u daarom nog eens voor ons naast elkaar leggen: 
- de beginstand van beide reserves 
- de overhevelingen tussen beide reserves 
- eventuele andere overhevelingen die invloed hebben op de eindstand van beide reserves 
- de eindstand van beide reserves  
 

 

Marco Metscher 
ChristenUnie 
  

 

 
Datum: 22 november 2022 
 

 
In bijlage III van de nota reserves en voorzieningen is de ontwikkeling van de saldi van de reserves 
HvCB en Grootschalige projecten weergegeven. Per reserve zijn in de nota de mutaties toegelicht. In 
onderstaande tabel ziet u de consequenties van de mutaties. De eindsaldi (31 dec 22) komen, 
afgerond, overeen met de saldi per 1 jan 23 die in de programmabegroting 2023 in het overzicht 
reserves en voorzieningen zijn vermeld. 
 

Reserve HvCB nota reserves en voorziening   

       

Saldo 1 jan 2022     1.718.390 

Af mutaties 2022      

- storting in reserve grootschalige projecten -800.000  
- storting in reserve BWRI   -352.000  
- dekking aanpassing Stadskamer HvCB  -50.000  
- dekking nieuwe werken BWRI  -122.000  

      

-
1.324.000 

Saldo 31 dec 2022     394.390 

        
 

        



 

Grootschalige projecten nota reserves en voorzieningen  

       

Saldo 1 jan 2022     1.063.316 

Bij: mutaties 2022      

- storting van reserve HvCB    800.000 

Saldo 31 dec 2022     1.863.316 
 
 
 
 
 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. 
De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. Afhankelijk van de 
vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De professional mailt de 
beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan de griffie duidelijk 
aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is gegaan en om welke 
vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de beantwoording naar de 
gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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