
  

Amendement 01.  
 
 

 

Voorstel nr. 06 Jaarrekening 2021 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2022 

Constaterende dat:  

• De raad unaniem heeft uitgesproken te willen werken aan de versterking van de positie van 

de raad ten opzichte van het college;   

• Hierdoor meer initiatief bij de raad is komen te liggen als het gaat om nieuw beleid en 

politieke keuzes; 

• De raad een deel van dit initiatief geborgd heeft in een raadswerkprogramma, waarin vier 

belangrijke thema’s in zullen worden uitgewerkt;  

• Het college heeft toegezegd de raad de ruimte te willen geven om zich sterker te positioneren 

en zelf meer aan de knoppen te zitten,  

Overwegende dat:  

• Het belangrijk is dat de raad ook beschikt over budget waaruit nieuw beleid en eigen 

initiatieven gefinancierd kunnen worden;  

• De raad hoge ambities heeft om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming en dit niet 

mogelijk is zonder middelen; 

• De concrete uitwerking van de thema’s in het raadswerkprogramma nog nader uitgewerkt 

moeten worden en de financiële consequenties hiervan daardoor nog onzeker zijn;  

• Het reserveren van een bedrag dat bestemd is voor nieuw beleid en eigen initiatieven de raad 

ook financiële ruimte geeft om zelf meer aan de knoppen te zitten, 

 

Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:   

• Beslispunt 1 te wijzigen in:  

De Jaarrekening en het jaarverslag 2021 van de gemeente Midden-Groningen met een 

voordelig resultaat van € 8.965.526 vast te stellen en hiervan € 2.802.335 toe te voegen aan 

de Algemene Reserve, € 4.163.191 aan de in te stellen reserve financiële ruimte 2021 en € 

2.000.000 aan de in te stellen reserve bestemd voor nieuw beleid 2022 en navolgende 

jaren; 

 

(Was: De Jaarrekening en het jaarverslag 2021 van de gemeente Midden-Groningen met een 

voordelig resultaat van € 8.965.526 vast te stellen en hiervan € 4.802.335 toe te voegen aan 

de Algemene Reserve en € 4.163.191 aan de in te stellen reserve financiële ruimte 2021;) 

 

• Toevoegen extra beslispunt:  

Instellen van de reserve voor nieuw beleid 2022 en navolgende jaren; 



  

 

 

Midden-Groningen 

Namens de fracties van de Pvda, GL en D66  
 
Thea van der Veen        Roshano Dewnarain     Yannick Lutterop  
 
 

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


