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Beste inwoners,

Na vele jaren van tekorten 
lijkt de financiёle situatie van 
onze gemeente een posi-
tieve kant op te gaan. Voor 
het eerst sinds het bestaan 
van onze gemeente houden 
we geld over. Dit jaar is dat 
1,7 miljoen euro, in 2022 
naar verwachting rond de 4 
miljoen. Dat zijn hele fijne 
berichten!

Deze cijfers komen uit de 
Voorjaarsnota. Hierin kijken 
we hoe het financieel ver-
loopt in 2021 en of we nog 
mee- en tegenvallers voor de 
nieuwe begroting kunnen 
verwachten. De gemeente-
raad geeft in de raadsver-
gadering van 8 juli over de 
Voorjaarsnota al een richting 
aan voor de begroting van 
2022.

Toch blijven we voorzichtig. 
De kosten voor Jeugdzorg, 
uitgaven in het Sociaal 
Domein en de kosten voor 
het onderhoud van bruggen, 
wegen en openbaar groen 
kunnen later dit jaar hoger 
blijken te zijn dan we hadden 
verwacht.

Ook de herijking van het 
Gemeentefonds blijft een 
grote zorg. Niet alleen voor 
onze gemeente, maar voor 
bijna alle Groninger gemeen-
ten. We zijn daarom ook 
samen met deze gemeenten 
hierover in gesprek met het 
Rijk. 

Volgend jaar zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen. Het 
is goed nieuws dat we het 
nieuwe gemeentebestuur 
zoals het nu lijkt een stabiele 
financiёle basis mee kunnen 
geven. Dat is beter dan te 
moeten beginnen met tekor-
ten en bezuinigingen.

Bedragen x t 1.000,- 2021 2022 2023 2024 2025

Verwachte begrotingssaldi bij najaarsnota 2020 -371 -277 582 802 802

Ontwikkelingen programma Dorpen en Wijken -273 -170 -35 -35 -35

Ontwikkelingen programma Sociaal -573 -621 -644 -644 -644

Ontwikkelingen programma Economie 69 -54 -39 73 5

Ontwikkelingen programma Dienstverlening 0 -175 0 0 0

Ontwikkelingen programma Gevolgen Gas- en Zoutwinning 0 0 0 0 0

Ontwikkelingen programma Bestuur en Bedrijfsvoering 2.866 5.641 -204 -659 -596

Verwachte begrotingssaldi o.b.v. Voorjaarsnota 2021 1.718 4.344 -340 -463 -468

Wat is de Voorjaarsnota (VJN)?
De Voorjaarsnota laat zien hoe het gaat met financiën van de gemeente Midden-Groningen in 2021. Gaat alles volgens de planning van de begroting 
voor 2021. Zijn er bijvoorbeeld nog mee- of tegenvallers om rekening mee te houden? Het is voor de gemeenteraad het moment om alvast vooruit te 
kijken naar de begroting voor 2022. De gemeenteraad vergadert 8 juli over de Voorjaarsnota.

Wat vinden de fracties van de Voorjaarsnota?
In de gemeenteraad van Midden-Groningen zijn elf politieke partijen vertegenwoordigd: PvdA, GemeenteBelangen Midden-Groningen, SP, 
VVD, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, D66, Leefbaar Midden-Groningen, Fractie Henk Bos en LPMG. Hieronder geeft elke fractie haar visie op de 
Voorjaarsnota en beschrijft de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. De teksten zijn gemaakt onder verantwoordelijkheid van de fracties.  
Helaas hebben we geen bijdrage ontvangen van de VVD Midden-Groningen en Leefbaar Midden-Groningen.

Voorjaarsnota 2021
Komende donderdag 8 juli bespreekt de 
Raad van Midden-Groningen de laatste 
Voorjaarsnota in deze Raadsperiode.

De laatste omdat er volgend jaar, maart 2022, 
weer verkiezingen zijn. Dat betekent dat de 
samenstelling van deze Raad zal veranderen.

En mogelijk zullen daarna dan ook andere 
zaken worden geambieerd.

De bespreking van deze Voorjaarsnota staat 
dan ook voor de PvdA in het teken van deels 
terugkijken op wat we wilden realiseren toen 
de nieuwe gemeente Midden-Groningen in 
2018 van start ging. En deels vooruit kijken 
naar wat er nog gaat komen.

Want de VJN is niet alleen een vooruitblik op 
de financiële ontwikkeling van onze gemeente 
in de komende jaren, maar kijkt ook terug naar 
hebben we voldoende geld gehad om te doen 
wat we wilden doen.

In ieder geval kunnen we constateren dat we 
voor het eerst een positieve ontwikkeling zien: 
dat we voldoende middelen hebben om onze 
taken uit te voeren.

Maar. … we hebben nog wel grote zorgen. 
Het Rijk gaat het geld over de gemeenten de 
komende jaren anders verdelen en dat kan wel 
weer eens negatief voor Midden-Groningen uit 
pakken.

Wij zullen er alles aan doen om te zorgen 
dat we onze invloed -met andere partijen en 
gemeenten- aanwenden om dit te veranderen.

De fractie van de PvdA heeft zich de afgelopen 
jaren sterk gemaakt dat er geld en aandacht 
bleef voor mensen die het minder goed heb-
ben. Of dat nou was voor mensen in een uitke-
ringssituatie of mensen in de schulden of kin-
deren in problemen. Bij alle bezuinigingen die 
we de afgelopen jaren hebben moeten door 
voeren om de financiën op orde te houden, 
heeft de fractie van de PvdA het geld hiervoor 
overeind gehouden. 

Daarbij hebben we keer op keer geconstateerd 
dat wij -na het overdragen van taken door het 
Rijk naar gemeenten- te weinig geld van het 
Rijk voor taken in het Sociaal Domein hebben 
gekregen.

Ook heeft de fractie van de PvdA gestaan voor 
het in stand houden van de basisvoorzienin-

gen op het terrein van sport en cultuur. 

En dat is ons met elkaar in deze Raad gelukt.

Daarnaast hebben we ons ook sterk gemaakt 
in het hele gasdossier: met het Rijk onderhan-
delen om te zorgen dat er voldoende midde-
len en menskracht komt om de problemen van 
gedupeerden nu eindelijk aan te pakken. Dat is 
gebleken een taaie materie te zijn. 

Dit is slecht een korte indruk van alle onder-
werpen die ons als fractie van de PvdA bezig-
houden als we het hebben over het geld van 
onze gemeente.

Het belangrijkste voor ons als PvdA is nog 
altijd: Ieder mens telt!

Namens de fractie van 
de Partij van de Arbeid,

PvdA   Midden-Groningen

Het aantal miljonairs is nog nooit zo hard 
gegroeid als in het afgelopen jaar. En ook de 
armoede is fors toegenomen. De tweede-
ling in de maatschappij groeit razendsnel. 
Privéscholen in het onderwijs, tandzorg die 
voor veel mensen onbetaalbaar is. Subsidies 
voor Teslarijders, betaald uit extra belasting op 
gas voor de mensen in de slecht onderhouden 
doortochtwoningen. Op allerlei manieren 
groeit onze samenleving uit elkaar. Daarin 
zit het grote probleem van de 21e eeuw. 
En juist op dit punt voert de SP onvermoei-
baar strijd. Dat doen we op tal van plekken, 
en ook in de gemeenteraad. De gemeente 
Midden-Groningen doet goed haar best met 
minimaregelingen, schuldhulpverlening en 

sociale teams. Ook in de projecten met het 
geld van het Nationaal Programma Groningen 
is ruime aandacht voor het wegnemen van 
ongelijke kansen. Mooi. Maar niet genoeg. Wat 
ons betreft gaat er nog een schep bovenop 
en stelt de gemeente in haar héle beleid het 
bestrijden van de ongelijkheid centraal. Dat 
betekent bijvoorbeeld strengere afspraken 
met de woningstichtingen over woningisolatie 
en bouwen van betaalbare huizen. Op een 
eerlijke manier van het gas af. Alles inzetten op 
kansengelijkheid in het onderwijs. Recht op 
voorschoolse opvang voor ieder kind. Een plan 
met alle betrokkenen om de tandzorg voor 
iedereen te organiseren. Enzovoort. 
Corona heeft veel zaken overhoop gehaald. 

Laten we nu ook afscheid nemen van de al 
jaren durende ontwikkeling dat de rijken rijker 
en de armen armer worden. Stop de tweede-
ling, te beginnen in Midden-Groningen!

SP   Midden-Groningen
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