
      
 

 

13 november 2019. 

Nr. 6b 

Gemeentebegroting 2020 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

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

17 oktober 2019 (griffie zaaknummer 321327-2019); 

 

Met inachtneming van de aangenomen amendementen; 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 
I. de gemeentebegroting 2020 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de 

opgenomen indeling naar programma’s; met dien verstande dat  

- er vanaf 2020 €150.000 structureel wordt  ingezet om een deel van de wijkenergieplannen toch door 

te laten gaan. 

Dit financieel te dekken door de in het coalitieakkoord voorgestelde verhoging van de 

precariobelasting vanaf 2020 wel door te voeren en hiertoe een wijziging op te nemen in het 

raadsbesluit Belastingtarieven 2020; 

- bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit in het beschikbare weerstandsvermogen wel 

rekening te houden met de voorgestelde verhoging van de OZB. 

- in het boekwerk op pagina336 (digitale begroting pagina 266) de volgende zinsnede wordt 

verwijderd: 

‘De geraamde OZB opbrengst in 2019 is €79,1 miljoen. We hebben geen rekening gehouden met de 

voorgestelde OZB stijging 2020. Dit betekent dat we voor het beschikbaar weerstandsvermogen 

rekening houden met een verhoging van €4,0 miljoen. Omdat het structurele middelen zijn nemen 

we deze voor 2 jaarschijven mee in het beschikbaar weerstandsvermogen (€7,9 miljoen). Dit is niet 

gewijzigd ten opzichte van de rekening van 2018.’ 

En deze vervangen door zinsnede: 

‘de geraamde OZB opbrengst in 2020 is €87,26 miljoen. Dit betekent dat we voor het beschikbaar 

weerstandsvermogen rekening houden met een verhoging van €4,36 miljoen. Omdat het structurele 

middelen zijn nemen we deze voor 2 jaarschijven mee in het beschikbaar weerstandsvermogen (€
8,726 miljoen) 

-           (hiervoor kan een bedrag van 8 ton worden onttrokken zonder dat  het beschikbaar  

            weerstandsvermogen hierdoor wijzigt) 

-           er cofinanciering wordt vrijgemaakt om een aanvraag in te dienen bij het Rijk voor de  

            Regeling  Reductie Energieverbruik. 

            Dit te bekostigen door een bedrag van €140.000,- uit de Algemene Egalisatiereserve te 

            onttrekken. 

-          de schaapskudde in 2020 blijft bestaan 

           Dit te bekostigen door een bedrag van €40.000,- uit de Algemeen Egalisatiereserve te  
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           onttrekken. 

-         er ruimere herijking van de maaltijdvoorziening plaatsvindt. 

         hiervoor een totaal bedrag van €120.000,- vrij te maken, verspreid over 4 jaar (€30.000,-  

         per jaar), en toe te voegen aan het totale budget voor armoede-en minimabeleid  

         (deelprogramma 1.2.2. Armoede- en minimabeleid); 

         Dit te bekostigen door een bedrag van €120.000,- uit de Algemene Egalisatiereserve te  

         onttrekken. 

         Dat dit geld in eerste instantie gebruikt wordt voor aanvullende bekostiging van de  

         maaltijdvoorziening. 

-        er bij de herijking van het accommodatiebeleid een transitiefonds in het leven wordt  

         geroepen zoals bedoeld bij overweging 4 (amendement 6, raadsvergadering 13 november  

         2019); 

         Aan het transitiefonds in 2021 eenmalig een budget van €100.000,- te onttrekken uit de  

         Algemene Egalisatiereserve. 

-        bij de geplande Hervormingen 2020-2023 onder het Programma 3 Onderwijs, nummer 14,  

         de bezuiniging op Natuur- en Duurzaamheidseducatie voor de jaren 2020 en 2021 wordt  

         geschrapt; 

         Dit te bekostigen door een bedrag van €240.000,- uit de Algemeen Egalisatiereserve te  

         onttrekken. 

-       de bezuiniging op trainingsveldkorting met een jaar wordt uitgesteld tot de start van het  

        sportseizoen 2021/2022 en dat deze wordt betrokken bij de totale harmonisatie van de tarieven  

        voor sportaccommodaties; 

        Dit te bewerkstelligen door bij de hervormingen op pagina 459 van het boekwerk (nr. 24) de  

        bezuiniging in de jaarschijven 2020 en 2021 te verminderen met respectievelijk € 75.000,-  

        en € 105.000,- 

        Dit te bekostigen door een bedrag van €180.000,- uit de Algemeen Egalisatiereserve te  

        onttrekken; 

-      de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

II. kennis te nemen van de in bijlage 1 van het raadsvoorstel opgenomen aanbiedingsbrief; 

III. kennis te nemen van de in bijlage 4 van het raadsvoorstel opgenomen lijst van niet genomen 

maatregelen; 

IV. de baten, lasten (inclusief de voorgestelde intensiveringen ad € 10,05 miljoen incidenteel en € 

19,239 miljoen  structureel en de voorgestelde hervormingen ad € 6,765 miljoen incidenteel en 

€ 12,82 miljoen structureel), toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2020 

per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2020-2023 als leidraad voor het te voeren 

beleid te aanvaarden; 

V. de kredieten voor routine-investeringen voor in totaal € 12,2 miljoen beschikbaar te stellen 

conform het overzicht 4.5 investerings- en financieringsstaat van de financiële positie in de 

gemeentebegroting 2020; 

VI. een uitvoeringskrediet van € 6,402 miljoen beschikbaar te stellen voor de investeringen en 

vervangingen in de openbare ruimte zoals opgenomen in bijlage 5 van het raadsvoorstel. De 

kapitaallasten ad € 269 duizend te dekken uit de extra middelen zoals opgenomen in 

programma 9.  

VII. een uitvoeringskrediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het vervolg van de 

vervanging gele stenen. De kapitaallasten ad € 66 duizend te dekken uit de extra middelen zoals 

opgenomen in programma 9;  

VIII. dat in afwijking van Artikel 5 lid 5 Treasurystatuut 2018-2019 het rente omslag percentage 

(ROP) wordt vastgesteld met als uitgangspunt een verwacht resultaat van nul in 2020 in plaatst 

van een vastgesteld resultaat van nul de komende vier jaren;  
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IX. dat in afwijking van artikel 17 lid c Financiële Verordening Gemeente Groningen 2018 geen 

Korte Mismatchlimiet in de paragraaf Financiering is opgenomen;     

X. dat in afwijking op Bijlage 1 zoals genoemd in artikel 13 lid 2-2 van de Financiële Verordening 

Gemeente Groningen 2018 wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn voor kunstgrasvelden 

van 12 in plaats van 11 jaar; 

XI. kennis te nemen van de in de bijlage 6 van het raadsvoorstel opgenomen onderzoeksplan 

doelmatigheid- en doeltreffendheid. 

 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 13 november 2019. 

 

 

 

voorzitter,                   griffier,  

Koen Schuiling      Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend  
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