
 

      
10 juli 2019 

Nr. 6c. 

Meicirculaire 2019; 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

20 juni 2019 (griffie zaaknummer 109751-2019); 

 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 

I.  De loon- en prijsbijstelling van de budgetten re-integratie klassiek van 379 duizend euro 

in 2019, 363 duizend euro in 2020, 355 duizend euro in 2021, 347 duizend euro in 2022 

en 340 duizend euro in 2023 te verrekenen met het programma Werk en activering en dit 

te verwerken in de meerjarenbegroting 2020; 

II.  De loon- en prijsbijstelling van de budgetten Wmo2015 van 940 duizend euro in 2019, 

950 duizend euro in 2020, 957 duizend euro in 2021, 956 duizend euro in 2022 en 954 

duizend euro in 2023 te verrekenen met het programma Passende ondersteuning en zorg 

en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2020; 

III.  De loon- en prijsbijstelling van de budgetten Wmo-HV van 519 duizend euro in 2019, 

523 duizend euro in 2020, 540 duizend euro in 2021, 540 duizend euro in 2022 en 504 

duizend euro in 2023 te verrekenen met het programma Passende ondersteuning en zorg 

en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2020; 

IV.  De loon- en prijsbijstelling van de budgetten Jeugd van 1,427 miljoen euro in 2019, 1,435 

miljoen euro in 2020 en 1,446 miljoen euro vanaf 2021 te verrekenen met het programma 

Passende ondersteuning en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk 

de meerjarenbegroting 2020; 

V.  De vergoeding voor Jeugd van 5,240 miljoen euro in 2019 en 3,884 miljoen euro in 

2020 en 2021 te verrekenen met het programma Passende ondersteuning en zorg en dit 

te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 2020; 

VI.  De vergoeding voor de Invoering Wet verplichte ggz van 238 duizend euro vanaf 2020 

te verrekenen met het programma Passende ondersteuning en zorg en dit te verwerken 

in de meerjarenbegroting 2020; 

VII.  De uitname in verband met Verrekening Voogdij/18+ van 162 duizend vanaf 2020 te 

verrekenen met het programma Passende ondersteuning en zorg en dit te verwerken in 

de meerjarenbegroting 2020; 

VIII.  De vergoeding voor de Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen van 29 duizend euro 

in 2019, 80 duizend euro in 2020, 103 duizend euro in 2021, 125 duizend euro in 2022 

en 151 duizend euro in 2023 te verrekenen met het programma Passende 

ondersteuning en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de 

meerjarenbegroting 2020; 

IX.  De vergoeding voor Compensatieregeling Voogdij/18+ van 107 duizend euro in 2019 
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te verrekenen met het programma Passende ondersteuning en zorg en dit te verwerken 

in de begroting 2019; 

X.  De uitname in verband met de Landelijke vreemdelingenvoorzieningen van 93 

duizend euro in 2019, 63 duizend euro in 2020 en 56 duizend euro in 2021 te verreken 

met het programma Passende ondersteuning en zorg en dit te verwerken in de 

begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 2020; 

XI.  De uitname in verband met het Digitaal stelsel Omgevingswet van 245 duizend euro 

via de algemene uitkering uit het gemeentefonds te verrekenen met de algemene 

middelen; 

XII.  De vergoeding in verband met de Waterschapsverkiezingen van 162 duizend euro in 

2019 te verrekenen met het programma Publieke dienstverlening en dit te verwerken 

in de begroting 2019; 

XIII.  De incidentele uitname van 43 duizend euro in verband met de doorbelasting van 

DigiD en MijnOverheid via de algemene uitkering uit het gemeentefonds te 

verrekenen met de algemene middelen; 

XIV.  De incidentele uitname van 25 duizend euro in verband met de doorbelasting van GDI 

voorzieningen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds te verrekenen met de 

algemene middelen; 

XV.  De verhoging van de integratie uitkering Beschermd wonen van 2,186 miljoen euro in 

2019, 2,184 miljoen euro in 2020, 2,360 miljoen euro in 2021, 2,360 miljoen euro in 

2022 en 2,362 miljoen euro in 2023 te verrekenen met het programma Passende 

ondersteuning en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de 

meerjarenbegroting 2020; 

XVI.  De verhoging van de integratie uitkering Participatie van 1,698 miljoen euro in 2019, 

1,368 miljoen euro in 2020, 1,252 miljoen euro in 2021, 1,261 miljoen euro in 2022 en 

465 duizend euro in 2023 te verrekenen met het programma Werk en activering en dit 

te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 2020; 

XVII.  De verhoging van de integratie uitkering Voogdij/18+ van 498 duizend euro in 2019 

en 40 duizend euro vanaf 2020 te verrekenen met het programma Passende 

ondersteuning en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de 

meerjarenbegroting 2020; 

XVIII. De ontvangen decentralisatie uitkering Maatschappelijke begeleiding van 436 duizend 

euro in 2019 voor 258 duizend euro te verrekenen met het programma Passende 

ondersteuning en zorg en voor 178 duizend euro vrij te laten vallen ten gunste van de 

algemene middelen en dit te verwerken in de begroting 2019; 

XIX.  De ontvangen decentralisatie uitkering Verhoging taalniveau statushouders van 268 

duizend euro in 2019 en 2020 te verrekenen met programma Passende ondersteuning 

en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 

2020; 

XX.  De ontvangen decentralisatie uitkering Landelijke vreemdelingenvoorzieningen van 

3,813 miljoen euro in 2019, 3,760 miljoen euro in 2020 en 3,947 miljoen euro in 2021 

te verrekenen met programma Passende ondersteuning en zorg en dit te verwerken in 

de begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 2020. De ontvangen 2,173 

miljoen euro in 2018 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen; 

XXI.  De ontvangen decentralisatie uitkering Bonus beschut werken van 179 duizend euro in 

2019 te verrekenen met het programma Werk en activering en dit te verwerken in de 

begroting 2019; 

XXII. De ontvangen decentralisatie uitkering Sportakkoorden van 15 duizend euro in 2019 te 

verrekenen met het programma Sport en bewegen en dit te verwerken in de begroting 

2019; 

XXIII. De ontvangen decentralisatie uitkering Geweld hoort nergens thuis van 75 duizend 

euro in 2019, 2020 en 2021 te verrekenen met het programma Passende ondersteuning 
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en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 

2020; 

XXIV. De verhoging van de decentralisatie uitkering Gezond in de stad van 72 duizend euro 

in 2019, 2020 en 2021 te verrekenen met het programma Sociaal klimaat en dit te 

verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 2020; 

XXV. De verhoging van de decentralisatie uitkering Armoedebestrijding kinderen van 

jaarlijks 11 duizend euro vanaf 2020 verreken met het programma Inkomen en 

armoedeverlichting en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2020; 

XXVI. De verhoging van de decentralisatie uitkering Bodemsanering van 69 duizend euro in 

2019 en 2020 te verrekenen met het programma Onderhoud en beheer van de openbare 

ruimte en dit te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 

2020; 

XXVII.De verhoging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van 96 duizend euro in 

2019 en 2020 en de verhoging van 97 duizend euro vanaf 2021 te verrekenen met het 

programma Passende ondersteuning en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 

respectievelijk de meerjarenbegroting 2020; 

XXVIII.De verhoging van de decentralisatie uitkering Verduurzaming basisscholen van 32 

duizend euro in 2019 te verrekenen met programma Onderwijskansen en dit te 

verwerken in de begroting 2019; 

XXIX. De verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van 2 duizend 

euro in 2018 en de verhoging van 84 duizend euro vanaf 2019 te verrekenen met het 

programma Passende ondersteuning en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 

respectievelijk de meerjarenbegroting 2020; 

XXX. De verlaging van de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening peuters van 

150 duizend euro in 2019, 300 duizend euro in 2020 en 450 duizend euro vanaf 2021 

te verrekenen met het programma Onderwijskansen en dit te verwerken in de 

begroting 2019 respectievelijk de meerjarenbegroting 2020; 

XXXI. De verlaging van de suppletie uitkering IUSD van 251 duizend euro vanaf 2020 te 

verrekenen met het programma Werk en activering en dit verwerken in de 

meerjarenbegroting 2020; 

XXXII. De gemeentebegroting 2019 op programmaniveau te wijzigen 

  

  

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2019. 

 

 

 

De voorzitter, De griffier, 

 

Peter den Oudsten Toon Dashorst 

 

 Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


