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1. Voorstel 

De algemene begrotingswijziging 2023-103 programmabegroting 2023 vast te stellen.  

 

2. Inleiding 

Het budgetrecht voor de vaststelling van de programma’s in de begroting berust bij de raad. Dit 

betekent dat mutaties die programma overstijgend zijn alsmede aanwendingen van reserves welke 

niet in de programmabegroting zijn opgenomen aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming.  

  

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2023 besloten de reserve 

Maatwerk Fonds Energiecrisis als volgt in te zetten: 

• reservering € 50.000 voor financiële noodsteun aan huishoudens. 

• reservering € 500.000 voor energietoeslag 2023 

• reservering € 692.500 voor financiële noodsteun aan maatschappelijke organisaties  

• reservering € 692.500 voor financiële noodsteun aan kleine ondernemingen  

• reservering € 65.000 voor de uitvoeringskosten financiële noodsteun. 

Tevens is besloten de budgettaire consequenties te verwerken in de maandelijkse 

begrotingswijziging. Het collegevoorstel van 17 januari 2023 treft u als bijlage aan. Via een 

raadsbrief is de raad geïnformeerd over de aanwending van de reserve. 

  

In de financiële paragraaf is op programmaniveau de begrotingswijziging opgenomen. 

3. Publiekssamenvatting 

De reserve Maatwerk Fonds Energiecrisis van € 2 miljoen wordt ingezet voor financiële noodsteun 

aan huishoudens, maatschappelijke organisaties, kleine ondernemingen, energietoeslag 2023 en 

uitvoeringskosten financiële noodsteun. 

 

4. Bevoegdheid van de Raad 

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

 

5. Beoogd effect 

Wijziging van diverse budgetramingen van de programmabegroting 2023. 

6. Historische context 

Vastgestelde programmabegroting 2023 door de raad op 10 november 2022 en de slotwijziging  

van de programmabegroting 2022 welke is besloten op 22 december 2022. In de slotwijziging 2022 

is de reserve Maatwerk Fonds Energiecrisis ad € 2 miljoen ingesteld. 

 

7. Argumenten 

Wijzigingen in de budgetramingen van de programmabegroting 2023 behoeven verwerking in de 

financiële administratie.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Het niet wijzigen van de ramingen heeft tot gevolg dat gedurende het begrotingsjaar onvoldoende 

inzicht bestaat in de ontwikkeling van de budgetten en zodoende in de bedrijfsvoering in de 

organisatie. Daarnaast is het risico aanwezig dat door het onvoldoende inzicht programmaramingen 

niet tijdig worden bijgesteld waardoor de raad onvoldoende het budgetrecht kan uitoefenen.  

9. Financiële paragraaf 

De mutaties zoals opgenomen in onderstaande begrotingswijziging leiden tot de navolgende nieuwe 

programma ramingen.  

Per saldo is het effect van deze begrotingswijziging op het saldo 2023 budgettair neutraal. Voor de 

toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder 2. Inleiding. 
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10. Communicatie 

Interne organisatie/budgethouders. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De effecten van de mutaties worden in de programmabegroting vastgelegd. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 

Bijlage: n.v.t. 
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