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Onderwerp: Raadsbrief aanvraag uitstel aanlevering jaarstukken 2019 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met onze brief van 24 maart 2020 hebben wij u op de hoogte gebracht van de maatregelen die wij 

hebben getroffen in verband met het coronavirus. We geven de kritieke dienstverlening aan burgers 

en bedrijfsleven op dit moment voorrang boven de andere processen, zoals onder andere het 

samenstellen van de jaarrekening 2019 en de Voorjaarsnota 2020.  Dit heeft gevolgen voor de 

planning van deze stukken. Met deze brief willen we op de hoogte brengen van deze gevolgen. 

 

Jaarrekening 2019 

Omdat het eerste document in de planning de jaarrekening 2019 is hebben we contact opgenomen 

met de provincie om uitstel aan te vragen. Dit omdat de wettelijke deadline voor aanlevering bij 

de Provincie 15 juli 2020 is. Zij gaven aan dat alle toezichthouders in Nederland hierover contact 

hebben en uitstel mogelijk is. In eerste instantie werd gedacht aan uitstel tot 31 augustus 2020. 

Midden –Groningen heeft aangegeven dat dit onvoldoende is omdat deze datum nog in de 

vakantieperiode valt. Inmiddels is er een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

ontvangen waarin wordt aangegeven dat de minister indien noodzakelijk de termijnen voor 

aanlevering van de jaarstukken zal aanpassen. We verwachten dus dat de latere aanlevering geen 

gevolgen heeft en dat we uitstel te krijgen  

 

De accountant heeft aangegeven dat hij maandag, 16 maart 2020, zou starten met de controle van 

de jaarrekening bij een viertal gemeenten. Dit is echter niet gebeurd omdat de gemeenten hem, in 

verband met de Coronacrisis niet hebben toegelaten. Daarnaast heeft de accountant op dit moment 

zelf ook te maken met zieke medewerkers. De planning voor Midden-Groningen is dat de 

accountant 20 april zal starten met de controle. Deze zal grotendeels digitaal plaatsvinden. Dit is 

een eerste keer dus het is nog onduidelijk hoe dit de doorlooptijd van de controle gaat 

beïnvloeden. Ook is onzeker of de accountant over zijn complete bezetting kan beschikken. Deze 
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onzekerheden zijn mede de achtergrond voor ons verzoek om uitstel. Het is zeer wenselijk dat 

college en raad een door de accountant getoetste jaarrekening goedkeuren. 

 

Bij de Provincie wordt uitstel van aanlevering aangevraagd. Via bijgaande brief hebben wij de 

Provincie hiervan op de hoogte gebracht en uitstel gevraagd tot 1 oktober 2020. De Provincie zal, 

gelet op de omstandigheden, hier geen consequenties aan verbinden. 

Voorjaarnota 2020 

De oorspronkelijke afspraak was dat in de Voorjaarsnota 2020 nog een aantal aanvullende 

bezuinigingsvoorstellen zouden worden opgenomen. De jaarrekening 2019 zal worden behandeld na 

de zomervakantie. De voorjaarsnota zou daardoor ook opschuiven naar een moment na de zomer. 

Omdat de voorjaarsnota daarmee niet meer kan functioneren als inhoudelijke voorbereiding van de 

begroting (die is dan al vergevorderd in voorbereiding), hebben wij besloten geen aparte 

voorjaarsnota op te stellen. De bezuinigingen zullen we betrekken bij de begroting van 2021 die in 

november door uw raad behandeld wordt.  

 

Om uw raad goed te betrekken bij de aanvullende bezuinigingsvoorstellen zullen we ruim voor de 

behandeling van de begroting de raad in de gelegenheid stellen om hierover met het college van 

gedachten te wisselen. Een datum daarvoor kiezen we in overleg met de griffie en de 

agendacommissie. 

 

Update financiële ontwikkelingen voor de zomer 

Om te zorgen dat uw raad zo goed mogelijk op de hoogte is van de meest recente financiële 

informatie zal u voor de zomervakantie worden geïnformeerd middels een raadsbrief. De huidige 

planning is dat dit zal zijn voor de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. In deze 

raadsbrief zullen onder andere de gevolgen van de meicirculaire worden opgenomen. Deze brief 

kan door de agendacommissie voor bespreking geagendeerd worden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


