
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 27-10-2022 

 

Onderwerp: algemene begrotingswijziging 2022 

Graag zien wij de volgende vragen beantwoord: 
 

In het agendavoorstel lezen we dat het gaat om budgettaire wijzigingen die het gevolg zijn van 
autonome ontwikkelingen zonder beleidskeuzes. Dan volgt een samenvatting met bedragen. In de 
financiële paragraaf staan vervolgens de mutaties. 

 

De genoemde bedragen in de samenvatting zijn voor ons niet navolgbaar in de mutaties in de financiële 
paragraaf.  

- Wilt u de bedragen in de financiële paragraaf daarom voor ons uitsplitsen? 

 

 
Namens de fractie van de ChristenUnie  
 
Marco Metscher  
  

 

 
Datum:27 oktober 2022 
 

 
De beantwoording     
      
                                                                                                                                Lasten    Baten  Saldo 
Programma 1:                                                                                                                19           0   -    19 
Klimaatakkoord: loonkosten 19                                                                                      
Programma 2:                                                                                                             896    -2340   -3236 
Lokaal preventie akkoord, kosten 60K baten 60k  
Ziektevervanging NPG de IJsberg, hogere lasten 35K 
Raming budget energietoeslag (vanuit mei-circ) 3098K last 
Correctie eerdere raming energietoeslag, lagere last 2400K 
Correctie eerdere raming energietoeslag, lagere baat 2400K 
Hulp en ondersteuningsvragen (Kredietbank) 103K last 
 
Programma 5:                                                                                                          4353      8598    4245                                       
Overige baten en lasten,dekking ziekteverv. NPG de IJsberg lagere last 35k        
Overige baten en lasten,dekking coronacompensatie Pr 2 lagere last 103K 
Overige baten en lasten,dekking loonkosten klimaatakkoord lagere last 19K 
Mei-circulaire 2022, hogere baat effect 8598K 
Mei-circulaire 2022, stelpost inflatie 2100K last 
Mei-circulaire 2022, stelpost taakmutaties 2410K last 
Correctie eerdere raming energietoeslag, lagere baat -2400K 
 
Totaal saldi                                                                                                                 5268    6258       990                                                                                                      
 
 



 
 
 

 
 

 
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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