11 november 2020.
Nr. 5a
Gemeentebegroting 2021
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van
1 oktober 2020 (griffie zaaknummer 450983-2020)
Met inachtneming van de aangenomen amendementen;
HEEFT BESLOTEN:
I.

de gemeentebegroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp
en de opgenomen indeling naar programma’s; met dien verstande dat
- de extra structurele opbrengst van € 1.062.696 als gevolg van een verhoging van de
legestarieven vallend onder Titel 2 ‘omgevingsvergunning’ met 9%, te gebruiken voor
de dekking van:
- de jaarlijkse besteding van € 230.000 extra aan de bestrijding van
energiearmoede; voor het komende jaar te besteden aan cofinanciering voor
een aanvraag voor het RRE (regeling reductie energieverbruik)
subsidieprogramma; dit voor volgende jaren te besteden aan het structureel
verminderen van energiearmoede; ervoor te zorgen dat de focus primair ligt op
lagere inkomensgroepen in combinatie met slechte of niet goed geïsoleerde
huizen;
- het terugdraaien van de in 2020 besloten structurele bezuiniging van € 30.000
euro op de Stedenbanden;
- het beschikbaar stellen van € 145.000 euro per jaar (extra) voor het herwinnen
en vergroenen van de openbare ruimte; Dit budget zo in te zetten dat het
grootste effect wordt behaald en daarvoor nadrukkelijk te kijken naar projecten
die voortvloeien uit de nieuwe leidraad voor de openbare ruimte en/of het
uitvoeringsprogramma van het Groenplan Vitamine G;
- een structurele verhoging van de meerkostenregeling per 2021 van in totaal €
165.000;
- het terugdraaien van in ieder geval (maar niet uitsluitend) de taakstellende
bezuiniging van € 100.000 op het accommodatiebeleid uit de begroting 2020;
- het investeren van € 40.000 structureel in het versterken van de sociale
infrastructuur, het versterken van informele netwerken en (jeugd)zorg dichtbij;
- Een structureel bedrag van € 175.000 om 1) de opgelegde bezuiniging op de
trainingsveldkorting te verlagen en 2) de vervanging van de lichtmasten op
sportparken mee te financieren;
- een investering van € 75.000 voor aanvulling van de intensiveringsmiddelen
leren en dit in te zetten voor gezond opgroeien in een gezonde
onderwijsomgeving door met scholen beweegvriendelijke en groene
schoolpleinen te creëren;
- een bedrag van jaarlijks € 100.000 om nieuwe makers en cultuurtalent een
positie te geven zodat ze hun eerste stappen kunnen zetten en zich verder
kunnen ontwikkelen;

II.

kennis te nemen van de in bijlage 1 van het raadsvoorstel opgenomen

aanbiedingsbrief;
de baten, lasten (inclusief de voorgestelde intensiveringen ad € 8,541 miljoen
incidenteel en € 8,889 miljoen structureel en de voorgestelde hervormingen ad € 7,213
miljoen incidenteel en € 4,774 miljoen structureel), toevoegingen en onttrekkingen aan
reserves voor 2021 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2021-2024
als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden;
IV.
de extra uitvoeringskosten inkomensdienstverlening in 2021 als gevolg van extra
instroom in de bijstand, te dekken met een voorbeslag uit het rekeningresultaat 2020
van € 1,14 miljoen (hervorming 13, hoofdstuk 4 begroting 2021);
V.
de extra kosten in 2021 voor op peil houden dienstverlening aan
uitkeringsgerechtigden te dekken uit een voorbeslag uit het rekeningsresultaat 2020
van € 1,3 miljoen (hervorming 14, hoofdstuk 4 begroting 2021);
VI.
de kredieten voor routine-investeringen van totaal € 9,94 miljoen beschikbaar te
stellen conform overzicht 4.5 investerings- en financieringsstaat van de financiële
positie in de gemeentebegroting 2021;
VII. kennis te nemen van het in bijlage 6 van het raadsvoorstel opgenomen onderzoeksplan
doeltreffendheid en doelmatigheid;
VIII. een uitvoeringskrediet van € 16,558 miljoen beschikbaar te stellen voor de
investeringen in het bestaande riool inclusief geraamde afdracht BCF van € 2,037
miljoen en de kapitaallasten van € 466.000-- te dekken uit de rioolheffing;
IX.
een uitvoeringskrediet van € 6,466 miljoen beschikbaar te stellen voor de
investeringen en vervangingen in de openbare ruimte en de kapitaallasten van €
345.000,-- te dekken uit de intensiveringsmiddelen 2021 vervangingsinvesteringen en
groot onderhoud (€ 327.000,--) en uit de exploitatie 12.2 gebiedsgericht werken (€
18.000,--);
X.
een uitvoeringskrediet van € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor het vervolg van de
vervanging gele stenen en de kapitaallasten van € 83.000,-- te dekken uit de
beschikbare intensiveringsmiddelen vervanging gele stenen, € 38.000,-- uit jaarschijf
2021 en € 45.000,-- uit jaarschijf 2019;
XI.
een krediet beschikbaar te stellen van € 180.000,-- voor
verkeersveiligheidsmaatregelen en de hieruit voortkomende structurele kosten van €
7.560,-- te dekken uit het reeds in de begroting opgenomen kapitaallastenbudget;
XII. de kredieten grondzaken beschikbaar te stellen ter verhoging van bestaande kredieten
respectievelijk vorming van nieuwe kredieten conform bijlage 8 voor een totaalbedrag
van € 3,228 miljoen en de kredieten te dekken voor € 2,928 miljoen uit opbrengsten
van de betreffende grondexploitaties en voor € 300.000,-- te verwerken in het resultaat
van de jaarrekening 2020 in het onderdeel resultaat grondzaken;
XIII. een bestemmingsreserve grondzaken in te stellen om de jaarlijkse financiële
schommelingen binnen het grondbedrijf op te vangen.
III.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2020.
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