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1. Voorstel  

1. Een budget van € 500.000 per jaar gedurende 2022 tot en met 2025 voor de uitwerking en 

uitvoering van het raadswerkprogramma beschikbaar te stellen.  

2. De daartoe strekkende begrotingswijziging 2022-108 vast te stellen. 

 

 

2. Inleiding 

Op 14 juli 2022 is het raadsakkoord "Midden-Groningen 2022 - 2026" vastgesteld. Tevens is besloten 

het -akkoord in het najaar van 2022 verder uit te werken in een raadswerkprogramma en in de jaren 

2022, 2023, 2024 en 2025 een stelpost van € 500.000 euro per jaar in de begroting op te nemen voor 

een kwalitatieve start in het betrekken van onze inwoners bij het raadswerkprogramma en de 

uitwerking en uitvoering van het raadswerkprogramma. 

3. Publiekssamenvatting 

Voor de uitwerking van het raadswerkprogramma gedurende 2022 tot en met 2025 wordt jaarlijks 

een bedrag beschikbaar gesteld van € 500.000. 

4. Bevoegdheid van de Raad 

De raad heeft, volgens artikel 192 van de gemeentewet,  de bevoegdheid tot het beschikbaar 

stellen van budgetten.  

5. Beoogd effect 

Het beschikbaar hebben van middelen voor de uitwerking en uitvoering van het 

raadswerkprogramma 2022-2026. 

6. Historische context 

Vaststelling raadsakkoord "Midden-Groningen 2022-2026 op 14 juli 2022. 



   

 Pagina: 2 van 3 

 Datum: 1 augustus 2022 

 Zaak: 942772 

 
 

 

 

7. Argumenten 

De beschikbaar te stellen budgetten zijn een uitvloeisel van het raadsbesluit van 14 juli 2022. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De beschikbaar te stellen budgetten zijn niet onderbouwd. In de uitwerking van het 

raadswerkprogramma zal blijken voor welke activiteiten de budgetten beschikbaar komen. Via de 

reguliere Planning- en Control-documenten zal de raad worden geïnformeerd over de besteding van 

de budgetten. 

9. Financiële paragraaf 

De jaarlijks beschikbaar te stellen budgetten komen ten laste van de begrotingssaldi gedurende de 

jaren 2022 tot en met 2025. Omdat de uitwerking in activiteiten nog moet plaatsvinden is het niet 

mogelijk de budgetten functioneel (in programma's/producten) te verwerken. Vooralsnog wordt via 

een stelpost in het programma Bestuur, onder "Overige baten en lasten" een stelpost opgenomen. 

De daartoe strekkende begrotingswijziging 2022-108 treft u onderstaand aan. 
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10. Communicatie 

In het raadsvoorstel van 14 juli 2022 met betrekking tot het raadsakkoord is vermeld dat de raad de 

inwoners van Midden-Groningen zal betrekken in de uitwerking van her raadswerkprogramma en 

wordt per thema bekeken op welke manier dit het beste kan. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het raadsakkoord wordt verder uitgewerkt in een meer gedetailleerd raadswerkprogramma. In het 

raadswerkprogramma wordt aangegeven waar de focus op gelegd wordt binnen het thema, welk 

probleem de raad wil oplossen, wat de planning is en hoe de samenleving van Midden-Groningen 

hierbij wordt betrokken. Dit raadswerkprogramma wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad op 

10 november bij de behandeling van de programmabegroting. 
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Bijlage: 

Concept raadsbesluit 

 

 
 

 


