
      
 

 

1 juli 2020. 

Nr. 5a 

Meicirculaire 2020 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

 

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

24 juni 2020 (griffie zaaknummer 277974-2020); 

 

  

HEEFT BESLOTEN:  

 

 

  

I.      de vergoeding voor het toezicht voorschoolse educatie van € 3.000,-- in 2020 en 

         € 7.000,-- in 2021 te verrekenen met de algemene middelen;  

II.     de ontvangst van de Compensatieregeling Voogdij/18+ van € 13.000,-- in 2020 te  

         verrekenen met de algemene middelen;  

III.    de uitname voor de Verrekening Voogdij/18+ van € 235.000,-- vanaf 2021 te  

         verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in 

         de meerjarenbegroting 2021;  

IV.    de vergoeding voor Aflopen overgangsrecht Wlz-indiceerbaren met Fokus-woning  

         van € 7.000,-- vanaf 2020 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid  

         en zorg en dit te verrekenen met de algemene middelen;  

V.     de vergoeding voor de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen van € 25.000,- 

         - in 2020 te verrekenen met het programma Veiligheid en dit te verwerken in de  

          begroting 2020;  

VI.     de verhoging van de integratie uitkering Participatie van € 1.108.356,-- in 2020,  

          € 1.158.464,-- in 2021, € 1.094.820,-- in 2022, € 1.160.304,-- in 2023 en  

          € 934.304,-- in 2024 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te   

          verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de meerjarenbegroting 2021;  

VII.    de verhoging van de integratie uitkering Beschermd wonen van € 2.444.763,-- in 

           2020 en de verlaging van de integratie uitkering Beschermd wonen met 

           € 18.156.857,-- in 2021 en € 18.141.896,-- euro vanaf 2022 te verrekenen met het 

           programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2020 

           respectievelijk de meerjarenbegroting 2021 

VIII.   de verhoging van de integratie uitkering Voogdij/18+ van € 410.931.-- in 2020 en 

           € 841.558,-- vanaf 2021 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en  

           zorg en dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de meerjarenbegroting  

           2020;  

IX.      de ontvangen decentralisatie uitkering Perspectief op Werk van € 1.000.000,-- in 2020  

            te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de  

            begroting 2020;  

X.        de ontvangen decentralisatie uitkering Inburgering van € 460.446,-- in 2020, 

            € 349.430,-- in 2021, € 776.616,-- in 2022, € 854.372,-- in 2023 en 2024 te verrekenen  



            met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting  

            2020 respectievelijk de meerjarenbegroting 2021;  

XI.       de ontvangen decentralisatie uitkering Maatschappelijke begeleiding van € 227.520,--  

            in 2020 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te  

            verwerken in de begroting 2020;  

 XII.    de ontvangen decentralisatie uitkering Versterking arbeidsmarktregio’s van € 76.921,- 

            - in 2020, € 384.607,-- in 2021 en € 398.593 in 2022 t/m 2024 te verrekenen met het  

            programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk  

            de meerjarenbegroting 2021;  

XIII.    de ontvangen decentralisatie uitkering Experiment gesloten coffeeshopketen van  

            € 150.000,-- in 2020 te verrekenen met het programma Veiligheid en dit te verwerken  

            in de begroting 2020;  

XIV.    de ontvangen decentralisatie uitkering Versterking lokale werkgelegenheid van  

            € 1.300.000,-- in 2020 en € 1.130.000,-- in 2021 te verreken met het programma Werk  

            en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de  

            meerjarenbegroting 2021;  

XV.     de ontvangen decentralisatie uitkering Veilige steden van € 30.000,-- in 2020 en 2021 

            te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in  

            de begroting 2020 respectievelijk de meerjarenbegroting 2021;  

XVI.    de ontvangen decentralisatie uitkering Baankansen van € 581.500,-- in 2019 te  

            verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de  

            begroting 2020;  

XVII.   de verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang met € 15.807,--  

             in 2019 en € 7.838,-- in 2020 t/m 2024 te verrekenen met het programma Welzijn,  

             gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de  

             meerjarenbegroting 2021;  

XVIII.   de verhoging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van € 1.186,-- in 2020  

              en € 1.225,-- in 2021 t/m 2024 te verrekenen met het programma Welzijn,  

              gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de  

              meerjarenbegroting 2021;  

XIX.      de verhoging van decentralisatie uitkering Armoedebestrijding kinderen van  

              € 36.495,-- in 2021 t/m 2024 te verrekenen met het programma Werk inkomen en dit  

              te verwerken in de meerjarenbegroting 2021;  

XX.       de ontvangen suppletie uitkering Bommenregeling van € 100.981,-- te verrekenen  

              met het programma Kwaliteit van de leefomgeving en dit te verwerken in de  

              begroting 2020;  

XXI.      de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;  

 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2020. 

 

 

voorzitter                  griffier 

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 

 


