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Onderwerp     Resultaat Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014 - 2020            

Steller/telnr.  Oscar van der Meulen / 5762 Bijlagen -0 

   

    

 Classificatie 

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Bloemhoff  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

 
De raad besluit: 
      

I. 1 miljoen euro toe te voegen aan de reserve ESF, te dekken uit te ontvangen ESF subsidie 2014-2020 van 2,4 

miljoen euro; 

II. de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen. 

 

 

 Samenvatting 

 

De gemeente Groningen heeft als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio ESF Actieve Inclusie subsidie 

aangevraagd voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. De huidige subsidieperiode (2014 - 2020) loopt dit jaar af. Een deel van de verwachte subsidie dient ter 

dekking van een aantal activiteiten die al in de begroting 2020 zijn opgenomen en die in 2020, 2021 en 2022 worden 

uitgevoerd. Deze middelen zijn nog niet volledig in de reserve ESF opgenomen. Met het raadsbesluit wordt aanpassing 

van de begroting geregeld. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een aantal uitgaven ten laste van de reserve ESF (werkprogramma, 

screening op rechtmatigheid en proef vergunninghouders bij stadsbeheer). Vanuit nog te ontvangen ESF over de periode 

2014-2020 zou 1,5 miljoen euro aan de reserve eind 2019 (zoals in het voorjaar 2019 ingeschat) toegevoegd moeten 

worden om de begrote uitgaven van in totaal 2,5 miljoen euro te kunnen dekken.  

Het actuele beeld ten aanzien van de reserve ESF is als volgt: 

 

Het verwachte ESF resultaat 2020 komt uit op 2,4 miljoen euro. Dit is 0,9 miljoen euro meer dan tijdens de 

begrotingsvoorbereiding 2020 was ingeschat. Er zijn twee verklaringen voor deze afwijking: 

• De subsidie is hoger dan verwacht (350 duizend euro) 

• De kosten van de ESF administratie zouden worden gedekt uit de ESF reserve maar zijn in werkelijkheid ten laste 

van de reguliere re-integratiemiddelen gebracht 

 

De eindstand van de ESF reserve 2019 was 500 duizend euro hoger dan bij de begroting 2020 ingeschat. De afwijking 

wordt verklaard doordat de ESF administratie vanuit de reguliere re-integratiemiddelen is gedekt. Deze kosten waren 

ook door de administratie van Werk in Zicht meegenomen in de bepaling van het ESF resultaat. De consequenties 

daarvan zijn dat we slechts 1 miljoen euro aan de reserve toe hoeven te voegen om de in de begroting 2020 opgenomen 

activiteiten te dekken. Samen met het hogere resultaat van 0,9 miljoen is er eind 2020 een restantbedrag van 1,4 miljoen 

euro beschikbaar.  

 
Kader     

Gemeentebegroting 2020 

ESF Subsidieregeling 2014-2020 

      

 
Argumenten en afwegingen     

Toevoeging van 1 miljoen euro aan de reserve is noodzakelijk om de kosten te kunnen dekken waarmee in de begroting 

2020 rekening is gehouden.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

NVT 
 
Financiële consequenties     

Vanuit te ontvangen ESF 2014-2020 wordt 1 miljoen euro toegevoegd aan de reserve ESF, te dekken uit te ontvangen 

ESF subsidie 2014-2020 van 2,4 miljoen euro. Het restantbedrag ad 1,4 miljoen euro maakt onderdeel uit van het 

verwachte rekeningresultaat 2020. 

 

 
 
Overige consequenties     

Geen      

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo voor 

res. mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

01.1 Werk en activering 01. Werk en Inkomen Dir. Werk en Participatie      I 2.400 2.400 2.400

01.1 Werk en activering 01. Werk en Inkomen Dir. Werk en Participatie      I 0 1.000 -1.000

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 0 2.400 2.400 1.000 0 1.400

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Resultaat ESF subsidie periode 2014 - 2020 voor de gemeente Groningen
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Vervolg     

NVT      
 
Lange Termijn Agenda     

NVT 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 


