
DEEL B: Begrotingswijzigingen ter kennisname 

 

    

Aanpak kindermishandeling 

Als onderdeel van het budget Innovatiemiddelen Jeugdhulp op deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’ is 

structureel een bedrag van 150 duizend euro beschikbaar voor de aanpak van kindermishandeling. 

Aangezien de kosten hiervoor worden verantwoord op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en 

zorg', hevelen we dit budget hier naar over.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

04 Welzijn, 

gezondheid en 

zorg 

04.1 Sociaal klimaat S -150 
 

-150 
  

-150 

04 Welzijn, 

gezondheid en 

zorg 

04.2 Passende 

ondersteuning en zorg 

S 150 
 

150 
  

150 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

             
    

Afronden voorverkenning Ring West 

De raad is per brief van 8 april 2020 (kenmerk 158718-2020) geïnformeerd over de Ring West 

afronden voorverkenning en het aanbieden van een begrotingswijziging over de financiering van de 

voorverkenningsfase. Met deze begrotingswijziging brengen we de financiering op deelprogramma 

7.6 ‘Overig verkeer’ ter begroting. Het gaat om een incidenteel bedrag van 381 duizend euro per jaar 

voor de jaren 2020 tot en met 2023. Dekking vindt plaats uit de budgetten voor HOV-maatregelen. 

Voor 65 duizend euro heeft dit betrekking op deelprogramma 7.1 ‘Fiets’ en voor 316 duizend euro op 

deelprogramma 7.2 ‘Openbaar vervoer’.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

07 Verkeer 07.1 Fiets I -65 
 

-65 
  

-65 

07 Verkeer 07.2 Openbaar vervoer I -316 
 

-316 
  

-316 

07 Verkeer 07.6 Overig verkeer I 381 
 

381 
  

381 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

  



 

    

Correctie herverdeeleffect Stadsbeheer 

Door een onjuiste doorberekening van kosten is abusievelijk 375 duizend euro terecht gekomen op 

deelprogramma 9.2 ‘Afvalinzameling en verwerking’. Dit had deelprogramma 9.1 ‘Kwaliteit 

leefomgeving’ moeten zijn. Met deze begrotingswijziging herstellen we dit structureel.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Bate

n 

Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

09 Kwaliteit van 

de leefomgeving 

09.1 Onderh & Beheer 

Openb Ruimte 

S 375 
 

375 
  

375 

09 Kwaliteit van 

de leefomgeving 

09.2 Afvalinzameling 

en -verwerking 

S -375 
 

-375 
  

-375 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

 

             
    

Overheveling budget Cliëntenraad 

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. 

Zij geeft adviezen over het beleid en de uitvoering van de Participatiewet aan het college van B&W en 

de gemeenteraad. De Cliëntenraad wordt financieel ondersteund door de gemeente. Door een 

herverdeling van taken worden de betreffende budgetten overgeheveld van de directie Werk naar de 

directie Inkomensdienstverlening. Dit heeft tot gevolg dat de bijbehorende lasten worden 

overgeheveld van het deelprogramma Werk en activering naar het deelprogramma Inkomen en 

armoedeverlichting.   

 
Programma Deelprogramma I/S Lasten Baten Saldo vr 

res. mut 

Toev.res Onttr.res Saldo na 

res. mut 
             

01 Werk en 

inkomen 

01.1 Werk en 

activering 

S -21 
 

-21 
  

-21 

01 Werk en 

inkomen 

01.2 Inkomen en 

armoedeverlichting 

S 21 
 

21 
  

21 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 0 

 


