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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
31 oktober 2019 (griffie zaaknummer 343522-2019);

HEEFT BESLOTEN: 

 
1.  De vergoeding voor Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken van 230.000,-- 

vanaf 2020 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te 
verwerken in de (meerjaren)begroting 2020; 

2. De vergoeding voor de ambulantisering GGZ van 143.000,-- euro in 2019, 
178.000,-- euro in 2020, 226.000,-- euro in 2021 en 267.000,-- euro vanaf 
2022 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en 
te verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de 
(meerjaren)begroting 2020; 

3. De uitname in verband met de mobiliteitshulpmiddelen roerende 
voorzieningen Wlz van 83.000,-- euro in 2020, 118.000,-- euro in 2021, 
142.000,-- in 2022 en 155.000,-- euro in 2023 te verrekenen met het 
programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
(meerjaren)begroting 2020; 

4. De uitname in verband met de roerende voorzieningen Wlz van 6.000,-- 
euro vanaf 2020 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid 
en zorg en dit te verwerken in de (meerjaren)begroting 2020; 

5. De uitname in verband met de uitvoeringskoten SVB PGB 
trekkingsrechten van 322.000,-- euro in 2020 te verrekenen met de 
algemene middelen; 

6. De uitname in verband met de wettelijke taak iStandaarden van 10.000,-- 
euro vanaf 2020 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid 
en zorg en dit te verwerken in de (meerjaren)begroting 2020; 

7. De uitname vanwege de correctie LPO Wmo2015 en Jeugd van 66.000,-- 
euro in 2019 en 150.000,-- euro in 2020 te verrekenen de verhoogde 
integratie uitkering Participatie (zie 14). De uitname vanwege de correctie 
LPO Wmo2015 en Jeugd van 150.000,-- euro vanaf 2021 te verrekenen 
met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de
(meerjaren)begroting 2020; 

8. De vergoeding voor toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang 
van 47.000,-- vanaf 2020 te verrekenen met het programma Welzijn, 
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de (meerjaren)begroting 2020; 



9. De vergoeding voor de Donorwet van 42.000,-- euro in 2020 en 81.000,-- 
euro vanaf 2021 te verrekenen met het programma Dienstverlening en dit
te verwerken in de (meerjaren)begroting 2020; 

10. De vergoeding voor het invoeren wet verplichte GGZ van 85.000,-- euro 
vanaf 2020 te verrekenen met de algemene middelen; 

11. De verhoging van de integratie uitkering Beschermd wonen van 
1.575.000,-- euro in 2019, 4.275.000,-- euro in 2020, 4.731.000,-- euro in 
2021 en 5.229.000,-- euro in 2022 en 2023 te verrekenen met het 
programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
begroting 2019 respectievelijk de (meerjaren)begroting 2020; 

12. De ontvangen decentralisatie uitkering Aardgasvrije wijken van 
1.309.000,-- euro in 2019 te verrekenen met het programma Wonen en dit
te verwerken in de begroting 2019; 

13. De ontvangen decentralisatie uitkering Regionale Energie Strategie van 
1.267.000,-- euro in 2019 in drie gelijke delen te verrekenen met het 
programma Wonen in 2019, 2020 en 2021 en dit te verwerken in de 
begroting 2019 en (meerjaren)begroting 2020 en een reserve RES in te 
stellen voor de ontvangen en nog niet bestede middelen; 

14. De verhoging van de integratie uitkering Participatie van 176.000,-- euro 
in 2019 en 175.000,-- euro in 2020 te verrekenen met het nadeel correctie
LPO Wmo2015 en Jeugd (zie 7) en de verlaging van de decentralisatie 
uitkering Voogdij/18+ (zie 22) en het verschil (2019: - 9.000,-- euro, 2020: 
25.000,-- euro te verrekenen met de algemene middelen. De verhoging 
van de integratie uitkering Participatie van 175.000,-- euro vanaf 2021 te 
verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in 
de (meerjaren)begroting 2020; 

15. De ontvangen decentralisatie uitkering Perspectief op werk van 
1.000.000,-- euro te verrekenen met het programma Werk en inkomen en 
dit te verwerken in de begroting 2019; 

16. De ontvangen decentralisatie uitkering Aanpak laaggeletterdheid van 
159.000,-- euro in 2020 te verrekenen met het programma Onderwijs en 
dit te verwerken in de (meerjaren)begroting 2020; 

17. De ontvangen decentralisatie uitkering Deltaprogramma ruimtelijke 
adaptatie van 1.246.000,-- euro te storten in de reserve kapitaallasten 
investeringen; 

18. Het krediet voor het project Klimaatadaptatie Paddepoel met 
1.246.000,-- euro te verhogen; 

19. De verhoging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van 
2.000,-- euro in 2018 en de verlaging van 12.000,-- euro vanaf 2019 te 
verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te 
verwerken in de begroting 2019 respectievelijk de (meerjaren)begroting 
2020; De ontvangen decentralisatie uitkering Actieprogramma Dak- en 
thuisloze jongeren van 93.000,--euro in 2019, 12.000,-- euro in 2020 en 
20.000,-- euro in 2021 te verrekenen met het programma Welzijn, 
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 
respectievelijk de (meerjaren)begroting 2020; 

20. De ontvangen decentralisatie uitkering Experiment centrale 
stemopneming van 20.000,-- euro in 2019 vrij te laten vallen ten gunste 
van de algemene middelen; 

21. De ontvangen decentralisatie uitkering LHBTI emancipatiebeleid van 
20.000,-- euro in 2019 t/m 2022 te verrekenen met het programma 
Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 
respectievelijk de (meerjaren)begroting 2020; 



22. De verlaging van de decentralisatie uitkering Voogdij/18+ met 118.000,--
euro in 2019 te verrekenen met de verhoging van de integratie uitkering 
Participatie (zie 14); 

23. De verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang 
van 84.000,--euro vanaf 2019 te verrekenen met programma Welzijn, 
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2019 
respectievelijk de (meerjaren)begroting 2020; 

24. De verlaging van de decentralisatie uitkering Wmo van 6.000,-- euro in 
2018 niet te verrekenen en in 2019 ten laste van de algemene middelen 
te brengen; 

25. De gemeentebegroting 2019 en gemeentebegroting 2020 op 
programmaniveau te wijzigen. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 november 
2019.

voorzitter,              griffier, 
Koen Schuiling Toon Dashorst 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend
   


