
9 november  2016.
Nr. 4a.
Gemeentebegroting 2017;
(5963158)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2016
(5963158);

HEEFT BESLOTEN: 

I. de gemeentebegroting 2017 vast te stellen met inachtneming van de volgende 
wijziging:

• De volgende prestatie-indicatoren toe te voegen aan deelprogramma 1.2. inkomen en 
armoedeverplichting:
o Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand
o Waarvan in het kader van de witgoedregeling
o Aantal verstrekte individuele inkomenstoeslagen
o Aantal gehonoreerde tegemoetkomingen ouderbijdrage schoolfonds

II. van de beschikbare extra beleidsmiddelen 2017 een bedrag van 21,154 miljoen euro 
incidenteel en 3,021 miljoen euro structureel beschikbaar te stellen voor knelpunten en 
intensiveringen zoals opgenomen in de financiële positie onderdeel 'financiële 
knelpunten en extra beleid 2017';

III. Voor dekking van de gemeentebegroting 2017 de dekkingsbronnen jaarschijf 2017 uit 
het overzicht dekkingsbronnen 2017-2020 zoals opgenomen in het onderdeel financieel 
perspectief in de gemeentebegroting 2017 vast te stellen;

IV. de kredieten voor routine-investeringen van directies beschikbaar te stellen conform het 
overzicht in de investerings- en financieringsstaat van de financiële positie in de 
gemeentebegroting 2017;

V. Voor de over te nemen activa van de gemeente Slochteren ais gevolg van de 
grenscorrectie Meerstad een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van 4,177 miljoen 
euro en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de hiervoor in de 
gemeentebegroting 2017 opgenomen middelen;

VI. De rijksmiddelen die worden ontvangen voor de opvang van vluchtelingen te besteden 
aan dit doel (gesloten systematiek);

VII. Een minimumniveau van de AER van 20 miljoen te hanteren;
VIII. Een uitvoeringskrediet van 9,681 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de 

investeringen en vervangingen in de openbare ruimte (4,756 voor investeringen in het 
bestaande riool en 4,925 miljoen euro voor investeringen in overige vervangingen in de 
openbare ruimte;



IX. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 9 november 2016.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst

 


