
      
 

 

dd. 17 april 2019 

Nr. 6a 

Decembercirculaire gemeentefonds 2018 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

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

dd. 13 maart 2019 (griffie zaaknummer 33309-2019); 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 
I.  de incidentele bijdrage van € 23.000,-- in 2018 voor implementatie van 

de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) in 2019 bij de 

jaarrekening 2018 te bestemmen naar het programma Veiligheid in de 

jaarschijf 2019; 
II.  de incidentele terugstorting voor DigiD en MijnOverheid, 

Berichtenbox en Generieke digitale infrastructuur (GDI) van 

respectievelijk € 15.000,--, € 8.000,-- euro en € 7.000,-- in 2018 te 

verrekenen met de algemene middelen; 
III.  de verlaging van de integratie uitkering sociaal domein (onderdeel 

beschermd wonen) van € 176.000,-- bij de jaarrekening 2018 mee te 

nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming van het budget 

beschermd wonen voor de jaarschijf 2019; 
IV.  de extra bijdrage van 3,5 miljoen euro in 2018 vanuit de decentralisatie 

uitkering aardgasvrije wijken bij de jaarrekening 2018 mee te nemen 

bij de resultaatbepaling en -bestemming; 
V.  de bijdrage van € 414.000,-- die in 2019 t/m 2022 wordt ontvangen 

vanuit de decentralisatie uitkering ‘brede impuls combinatiefuncties/ 

buurtsportcoaches’ bij de begrotingswijzigingen VGR 2019-I ter 

begroting te brengen ten gunste van het programma Sport en bewegen 

in de jaarschijven 2019 t/m 2022; 
VI.  de ontvangen bijdrage van 1,161 miljoen euro vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘baankansen’ bij de jaarrekening 2018 mee te nemen bij de 

resultaatbepaling en -bestemming baankansen; 
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VII.  de ontvangen bijdrage van € 131.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘schulden en armoede’ bij de jaarrekening 2018 mee te 

nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming ten gunste van het 

programma werk en inkomen. De lagere bijdrage in 2019 van  

€ 141.000,-- bij de begrotingswijzigingen VGR 2019-I te bestemmen 

ten laste van het programma werk en inkomen; 
VIII.  van de ontvangen bijdrage van € 750.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘pilots woningmarkt’ bij de jaarrekening 2018 € 570.000,-- 

mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming pilots 

woningmarkt en € 180.000,-- te verrekenen met de algemene middelen; 

IX.  de ontvangen bijdrage van € 318.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering verduurzaming basisscholen bij de jaarrekening 2018 mee te 

nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming verduurzaming 

scholen; 
X.  de ontvangen bijdrage van € 338.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘Zero-emissie stadslogistiek (ZES)’ bij de jaarrekening 2018 

mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming zero emissie 

stadslogistiek; 
XI.  de ontvangen bijdrage van € 33.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering informatieplicht energiebesparende maatregelen bij de 

jaarrekening 2018 mee te nemen bij de resultaatbepaling en -

bestemming informatieplicht energiebesparende maatregelen; 
XII.  de ontvangen bijdrage van € 80.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘vrouwenopvang’ voor opvangvoorzieningen bij de 

jaarrekening 2018 mee te nemen bij de resultaatbepaling en -

bestemming vrouwenopvang voor opvangvoorzieningen; 
XIII.  de ontvangen bijdrage van € 25.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘vrouwenopvang’ voor het organiseren van 

samenwerkingsafspraken in de regio bij de jaarrekening 2018 mee te 

nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming; 
XIV.  de ontvangen bijdrage van € 25.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘programma geweld hoort nergens thuis’ bij de jaarrekening 

2018 mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming 

vrouwenopvang voor organiseren van samenwerkingsafspraken in de 

regio; 
XV.  de ontvangen bijdrage van € 3.000,-- voor ‘referendum Wiv’ te 

verrekenen met de algemene middelen; 
XVI.  de ontvangen bijdrage van € 30.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘programma veilige steden’ bij de jaarrekening 2018 mee te 

nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming programma veilige 

steden; 
XVII.  de ontvangen bijdrage van € 10.000,-- voor ‘experiment centrale 

stemopneming’ te verrekenen met de algemene middelen; 
XVIII.  de ontvangen bijdrage van € 40.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering ‘Vooruit met de wijk’ bij de jaarrekening 2018 mee te nemen 

bij de resultaatbepaling ’Vooruit met de Wijk’; 

  



3 

 

XIX.  de ontvangen bijdrage van 13,7 miljoen euro vanuit de decentralisatie 

uitkering voorziening knelpunten sociaal domein bij de jaarrekening 

2018 mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming sociaal 

domein; 
XX.  de ontvangen bijdrage van € 338.000,-- vanuit de decentralisatie 

uitkering innovatieve aanpak energiebesparing bij de jaarrekening 

2018 mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming 

innovatieve aanpak energiebesparing; 
XXI.  de ontvangen bijdrage van 1,233 miljoen euro vanuit de decentralisatie 

uitkering transformatiefonds sociaal domein jeugd bij de jaarrekening 

2018 mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming 

transformatiefonds sociaal domein jeugd. De extra bijdrage van 1,233 

miljoen euro die in 2019 en 2020 wordt ontvangen respectievelijk bij 

de begrotingswijzigingen VGR2019-I en in de begroting 2020 ter 

begroting te brengen ten gunste van het programma Welzijn, 

gezondheid en zorg budget bevorderen van de transformatiebeweging; 
XXII.  de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op 

programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van dd. 17 april 2019. 

 

 

 

de burgemeester,       griffier,  

 

Peter den Oudsten      Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


