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De ver lag ing van de integrat ie ui tker ing W m o van 95 duizend euro in 2016, de ver lag ing van 
jaarl i jks 379 duizend euro in de jaren 2016 t /m 2019 en de ver laging van 380 duizend euro in 
2020 te verrekenen met het betref fende p rog ramma en dit te verwerken in de begrot ing ; 
De ver lag ing van de decentral isat ie ui tker ing Maatschappel i jke opvang van jaarl i jks 118 
duizend euro vanaf 2016 te verrekenen met het betref fende p rog ramma en dit te verwerken in 
de begrot ing ; 
De beeind ig ing van de decentral isat ie ui tkering 'Versterking peuterspeelzaalwerk' ter hoogte 
van jaarl i jks 255 duizend euro met ingang van 2018 te verrekenen met het betref fende 
p rog ramma en di t te verwerken in de begrot ing ; 
De ve rhog ing van de decentral isat ie ui tker ing V rouwenopvang van jaarl i jks 36 duizend euro in 
2016 en 2017 en de jaarl i jkse ver lag ing van 6 duizend euro vanaf 2018 te verrekenen met het 
betref fende p rog ramma en dit te verwerken in de begrot ing ; 
De bi jdrage van 616 duizend euro die in 2016 w o r d t on tvangen vanui t de decentral isat ie 
ui tker ing 'Verhoogde as ie l ins t room' te verrekenen met het betreffende p rog ramma en dit te 
verwerken in de begro t ing ; 
De verhog ing van de integrat ie ui tker ing Sociaal Domein van per saldo 21 duizend euro in 
2016, de ver lag ing van 2,291 mi l joen euro in 2017, de ver lag ing van 2,207 mi l joen euro in 2018, 
de ver lag ing van 2,192 mi l joen euro in 2019 en de ver lag ing van 2,112 mi l joen euro in 2020 te 
verrekenen met het betref fende p rog ramma en dit te verwerken in de begrot ing; 
De gemeentebegrot ing 2016 op p rogramman iveau overeenkomst ig te wi jz igen; 
De gemeentebegro t ing 2017 op p rogramman iveau overeenkomst ig te wi jz igen. 

Samenvatting 

Dinsdag 20 September 2016 (Prinsjesdag) is de septemberci rcula i re gemeentefonds verschenen. In deze 
circulaire staat in format ie gegeven over de hoogte van de ui tker ing uit het gemeentefonds voor de jaren 
2016 tot en met 2020. Al le ontwikke l ingen to t en met 2020 wo rden toegel icht in voor l iggende nota en per 
ontwikke l ing w o r d t een voorste l gedaan hoe o m te gaan met de f inanciele effecten. 
De mutat ies gemeld in de circulaire leiden in 2016 tot een voordeel voor de gemeente van 0,6 mi l joen 
euro, in 2017 tot een voordeel van 1,0 mi l joen euro, in 2018 tot een voordeel van 4,1 mi l joen euro, in 
2019 to t een voordeel van 6,0 mi l joen euro en in 2020 tot een voordeel van 7,1 mi l joen euro. Deze 
f inanciele concern effecten van de septemberc i rcula i re 2016 zijn verwerkt in de begrot ing 2017. 
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Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



Aanleiding en doel 

Dinsdag 20 September 2016 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire gemeentefonds verschenen. De 
septembercirculaire 2016 is gebaseerd op de Miljoenennota 2017 van het Rijk. De accresraming in de 
Miljoenennota resulteert voor alle jaren in een hogere algemene uitkering in vergelijking met de 
meicirculaire 2016. Alle ontwikkelingen tot en met 2020 worden toegelicht in voorliggende nota en per 
ontwikkeling wordt een voorstel gedaan hoe om te gaan met de financiele effecten. 

Voorgaande jaren werd u middels raadsbrieven geinformeerd over de effecten van 
gemeentefondscirculaires. Vanaf de meicirculaire 2016 hebben we in verband met het vergroten van de 
inzichtelijkheid er voor gekozen u een afzonderlijk raadsvoorstel (inclusief bijbehorende 
begrotingswijziging) voor te leggen over de effecten van gemeentefondscirculaires. 

Financiele consequenties 

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in 
belangrijke mate de financiele ruimte van gemeenten. In de septembercirculaire 2016 is onder andere 
informatie opgenomen over de ontwikkeling van de accressen (n.a.v. de Miljoenennota 2017 van het Rijk), 
is de nadere uitwerking gegeven over het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom, wordt informatie 
gegeven over de ontwikkelingen in de integratie uitkering Sociaal domein, zijn de uitkomsten van het 
verdiepend onderzoek naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke 
Vernieuwing (VHROSV) verwerkt en is informatie opgenomen over de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. 

Ontwikkelingen 
Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen nader toegelicht, vervolgens wordt nader ingegaan op 
de financiele effecten van mutaties in de integratie- en decentralisatie uitkeringen. Ons beleid is dat 
specifieke toevoegingen en kortingen worden doorgegeven aan het betreffende programma binnen de 
gemeente Groningen; aan de programme's van de programmabegroting. Bij extra middelen voor nieuwe 
onderwerpen en taken bepalen we per situatie of het noodzakelijk is de middelen door te geven. 

Traject herziening financiele verhoudingen 
In het Bestuurlijk overleg financiele verhoudingen (Bofv) van 28 april 2016 is besloten tot een traject om de 
financiele verhoudingen te herzien. Het herzieningstraject richt zich op de financiele verhouding tussen het 
Rijk en de gemeenten en specifiek op de verdeling van het gemeentefonds. De komende maanden zullen 
worden gebruikt voor het maken van een probleemanalyse van de toekomstbestendigheid van het stelsel 
van financiele verhoudingen en het verkennen van mogelijke opiossingsrichtingen in verschillende 
varianten. Hierbij krijgen in ieder geval de volgende thema's een plek: 

• Faciliteren van regionaal-economische ontwikkelingen; 
• Prikkelwerking in de verdeling; 
• Vereenvoudigen van de verdeling. 

De analyse mondt uit in een rapportage die in het voorjaar van 2017 wordt aangeboden aan de Tweede 
Kamer. 

Concerneffect septembercirculaire 2016 
In onderstaande tabel wordt het effect van de septembercirculaire 2016 gegeven. Vervolgens wordt 
aangegeven hoe dit effect tot stand is gekomen en worden de mutaties en ontwikkelingen in integratie en 
decentralisatie uitkeringen benoemd. 

(x mln €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Concerneffect septcirculaire 2016 0,6 1,0 4,1 6,0 7,1 

Uit bovenstaande blijkt dat de septembercirculaire een aanzienlijk meerjarig voordeel laat zien. Dit wordt 
grotendeels verklaard door een hogere accres ontwikkeling die blijkt uit de Miljoenennota 2017 van het Rijk. 
Bij deze Miljoenennota is wel een winstwaarschuwing afgegeven door het kabinet. In de volgende 
kabinetsperiode zal worden nagedacht over wijzigingen in het zorgstelsel en het pensioenstelsel. Dit kan 
effect hebben op de algemene uitkering. 



Verklaring verschilten 
Accresontwikkeling 
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling 
van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af hebben wijzigingen 
in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname 
van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd. 

In de Miljoenennota 2017 heeft het kabinet extra uitgaven opgenomen voor veiligheid, defensie, zorg, 
onderwijs en armoedebestrijding. Een belangrijk deel van deze extra uitgaven werkt ook door in het accres. 
Daarnaast zijn de laatste inzichten uit de middellange termijn raming van het CPB verwerkt in de 
Miljoenennota. Deze inzichten leiden tot een hoger meerjarig accres. 

BTW compensatiefonds 
Het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan het gemeentefonds. Als het 
plafond overschreden wordt komt het verschil ten laste van het gemeentefonds, als de realisatie lager is 
dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds. De verwachte ruimte onder het 
plafond is in 2016 en 2017 afgenomen als gevolg van een toename van de geraamde uitgaven vanuit het 
BCF. Vanaf 2019 is er sprake van een toename van de ruimte onder het plafond. 

Verdiepend onderzoek subcluster VHROSV 
Op 8 juli 2016 zijn de uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar het subcluster VHROSV bekend 
gemaakt. De nieuwe verdeling houdt in dat de door de onderzoekers voorgestelde verdeling per 2017 
opnieuw voor 33% wordt doorgevoerd. Hiermee komt het aandeel van de nieuwe verdeelformule samen 
met de wijzigingen vanuit 2016 uit op 66%. De wijzigingen worden in het uitkeringsjaar 2017 in een keer 
doorgevoerd en het groot onderhoud aan het gemeentefonds wordt hiermee definitief afgesloten. Voor 
Groningen betekent dit een structureel nadeel van 2,1 miljoen euro vanaf 2017. 

Overige ontwikkelingen 
Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn de (meerjarige) maatstafgegevens geactualiseerd ten opzichte van 
de meicirculaire 2016. Deze actualisatie werkt zowel door in het algemene deel van het gemeentefonds als 
in een aantal decentralisatie en integratie uitkeringen (zie verderop). 

In onderstaande tabel staan de financiele gevolgen weergegeven voor Groningen van de hiervoor 
genoemde ontwikkelingen: 

(x mln €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Accres septcirculaire 2016 1,2 2,8 6,1 8,3 9,1 

BTW compensatiefonds -0,7 -0,3 0,0 0,2 0,5 

Verdiepend onderzoek subcluster VRHOSV 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

Overige ontwikkelingen 0,1 0,6 0,1 -0,2 -0,4 

Totaal 0,6 1,0 4,1 6,0 7,1 

Sociaal domein 
De wijzigingen op de integratie uitkering Sociaal domein worden toegelicht bij het onderdeel 'Integratie- en 
decentralisatie uitkeringen' (nr. 6). Daarnaast staat in de circulaire informatie opgenomen over 
armoedebestrijding bij kinderen en de verdeling van de middelen voor beschermd wonen. 

Armoedebestrijding onder kinderen 
Het Rijk stelt vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van 
armoede onder kinderen. De middelen zullen grotendeels aan gemeenten beschikbaar worden gesteld, 
nadat er bestuurlijke afspraken met de VNG zijn gemaakt. Over de exacte omvang en verdeling worden 
gemeenten in de decembercirculaire 2016 geinformeerd. 



Beschermd wonen 
Er is besloten tot het instellen van een financiele werkgroep om te komen tot een objectieve verdeling over 
alle gemeenten van de middelen voor beschermd wonen. De werkgroep is in de zomer van 2016 van start 
gegaan en borduurt voort op het rapport van de commissie Dannenberg met als visie dat de doelgroep 
zoveel mogelijk in 'gewone' woningen en wijken - in hun eigen sociale omgeving - begeleid en 
ondersteund moeten worden, gericht op herstel en zelfredzaamheid. Volgens planning is het objectieve 
verdeelmodel per 1 januari 2018 gereed, met publicatie in de meicirculaire 2018. Invoering van het 
objectieve verdeelmodel zal plaatsvinden per 1 januari 2020. 

Integratie- en decentralisatie-urtkeringen 
Integratie- en decentralisatie uitkeringen zijn geldstromen binnen het gemeentefonds, die niet via de 
normale verdeelmaatstaven worden verdeeld. Ze hebben een aparte verdeling en een eigen groei. Het geld 
is onderdeel van het gemeentefonds en is daarmee vrij besteedbaar. Het Rijk doet in veel gevallen wel 
onderzoek naar de effecten van de toegekende middelen maar kan het geld niet terugvorderen. Het anders 
inzetten van de middelen dan door het Rijk gewenst zou negatieve consequenties kunnen hebben voor 
eventuele toekenningen in de toekomst. 
De uitkeringen worden bij het concern verantwoord en kunnen worden doorgegeven aan desbetreffende 
programme's waarop de betreffende taken worden uitgevoerd. De septembercirculaire 2016 leidt tot de 
volgende aanpassingen: 

Specificatie integratie- en 
decentralisatieuitkeringen 

Programma 2016 2017 2018 2019 2020 

(x€ 1.000) 
1. Versterking 3 Onderwijs -255 -255 -255 
peuterspeelzaalwerk 
2. Wmo 4 Welzijn, 

gezondheid, zorg 
en VSD 

-95 -379 -379 -379 -380 

3. Maatschappelijke 4 Welzijn, -118 -118 -118 -118 -118 
opvang gezondheid, zorg 

en VSD 
4. Vrouwenopvang 4 Welzijn, 

gezondheid, zorg 
en VSD 

36 36 -6 -6 -6 

5. Verhoogde 4 Welzijn, 616 
asielinstroom gezondheid, zorg 

en VSD 
6a. Decentralisatie AWBZ 4 Welzijn, -24 -1.335 -1.252 -1.237 -1.157 
naar Wmo gezondheid, zorg 

en VSD 
6b. Decentralisatie 4 Welzijn, 51 -950 -950 -950 -950 
jeugdzorg gezondheid, zorg 

en VSD 
6c. Decentralisatie 1 Werk en -6 -6 -5 -5 -5 
Participatiewet inkomen 
Totaal mutaties 460 -2.752 -2.965 -2.950 -2.871 

Ad 1. Versterking peuterspeelzaalwerk 
De decentralisatie uitkering 'Versterking peuterspeelzaalwerk' komt vanaf 2018 te vervallen (zoals al 
aangekondigd in de meicirculaire 2016). De beeindiging is onderdeel van het wetsvoorstel Harmonisatie 
peuterspeelzalen en kinderdagopvang. In de meicirculaire 2016 is de nieuwe decentralisatie uitkering 
'Voorschoolse opvang peuters' geintroduceerd. Deze regeling komt in de plaats van de decentralisatie 
uitkering 'Versterking peuterspeelzaalwerk'. Voor Groningen betekent dit een lagere uitkering van 255 
duizend euro vanaf 2018. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden een op een doorgegeven aan 
de desbetreffende programme's. De mutaties worden verrekend met programma 3 'Onderwijs'. 



Ad 2. Wmo 
De verdeling over de gemeenten is gewijzigd ten opzichte van de meicirculaire 2016 door het gebruik van 
actuelere maatstafaantallen. Daarnaast wordt de uitkering vanaf 2017 met landelijk 30 miljoen euro gekort 
omdat gemeenten niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor WIz-clienten met 
een modulair pakket thuis (mpt). Bij de meicirculaire 2016 was deze korting ten onrechte verrekend met de 
integratie uitkering Sociaal domein. In de septembercirculaire 2016 wordt dit gecorrigeerd. De 
aanpassingen leiden in 2016 tot een nadeel van 95 duizend euro en een structureel nadeel van 379 duizend 
euro vanaf 2017, dat opioopt tot 380 duizend euro vanaf 2020. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden een op een doorgegeven aan 
de desbetreffende programme's. De mutaties worden in 2016 verrekend met programma 4 'Welzijn, 
gezondheid, zorg en vernieuwing Sociaal domain'en vanaf 2017 met programma 4 'Welzijn, gezondheid en 
zorg'. 

Ad 3. Maatschappelijke opvang 
De verdeling over de gemeenten is gewijzigd ten opzichte van de meicirculaire 2016 door het gebruik van 
actuelere maatstafaantallen. Voor Groningen leidt dit tot een structureel nadeel van 118 duizend euro vanaf 
2016. 

Voorstel: Aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente wordt voorgesteld de mutaties te verrekenen met het desbetreffende programma. De 
mutaties worden in 2016 verrekend met programma 4 'Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing Sociaal 
domein' en vanaf 2017 met programma 4 'Welzijn, gezondheid en zorg'. 

Ad 4. Vrouwenopvang 
De verdeling over de gemeenten is gewijzigd ten opzichte van de meicirculaire 2016 door het gebruik van 
actuelere maatstafaantallen. Daarnaast wijzigt de omvang van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang 
door een extra toevoeging van landelijk 675 duizend euro per jaar in 2016 en 2017 voor de opzet en borging 
van een structureel landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld (zoals al aangekondigd in 
de meicirculaire 2016). Per saldo betekent dit voor Groningen een hogere uitkering van 36 duizend euro in 
2016 en in 2017 en structureel lagere uitkering van 6 duizend euro vanaf 2018. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden een op een doorgegeven aan 
de desbetreffende programme's. De mutaties worden in 2016 verrekend met programma 4 'Welzijn, 
gezondheid, zorg en vernieuwing Sociaal domein' en vanaf 2017 met programma 4 'Welzijn, gezondheid en 
zorg'. 

Ad 5. Verhoogde asielinstroom 
In de septembercirculaire 2016 is de nadere uitwerking van de decentralisatie uitkering Verhoogde 
asielinstroom opgenomen. 

De uitkering is opgebouwd uit het partieel effect^ op het gemeentefonds van de extra rijksuitgaven aan 
eerstejaarsopvang en uit middelen voor participatie en integratie (vanuit de begroting van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)). Besloten is dit onderscheid alsnog tot uitdrukking te 
brengen door de decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom te splitsen in twee afzonderlijke 
decentralisatie uitkeringen: 

1. de decentralisatie uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect: omvang landelijk 122,5 
miljoen euro per jaar in 2016 en 2017; 

2. de decentralisatie uitkering Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie: omvang 
landelijk 68 miljoen euro per jaar in 2016 en 2017. 

Met het partieel effect wordt het effect bedoeld dat hogere rijksuitgaven aan asielinstroom via de 'trap op, trap 
af systematiek leiden tot een hogere gemeentefondsuitkering (accres). 



Bij het sluiten van het uitwerkingsakkoord werd voor 2016 en 2017 uitgegaan van een gelijk aantal te 
plaatsen vergunninghouders, namelijk 43.000 per jaar. Daarmee komt het bedrag per geplaatste 
vergunninghouder voor de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect op 2.848,84 
euro en voor de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie op 1.581,40 
euro. Indien het aantal gehuisveste vergunninghouders over 2016 en 2017 in totaal lager uitkomt dan 
86.000 blijven de bedragen per vergunninghouder gehandhaafd. Een eventueel onverdeeld bedrag van de 
decentralisatie uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect zal terugvloeien naar de algemene 
uitkering. Voor de decentralisatie uitkering Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie geldt dat 
een eventueel resterend bedrag terugvloeit naar de begroting van het ministerie van SZW. 

Toekenning van de bedragen per vergunninghouder vindt achteraf plaats op basis van de realisatiecijfers 
per gemeente van het COA/Opnieuw Thuis en heeft alleen betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2017. In deze circulaire vindt de toekenning plaats over het eerste halfjaar van 2016. 
Groningen ontvangt 616 duizend euro over het eerste halfjaar van 2016. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden een op een doorgegeven aan 
de desbetreffende programme's. De mutatie wordt in 2016 verrekend met programma 4 'Welzijn, 
gezondheid, zorg en vernieuwing Sociaal domein'. 

Ad 6. Decentralisaties Sociaal Domein 
Mutaties op de integratie uitkering Sociaal domein leiden voor Groningen in 2016 per saldo tot een hogere 
uitkering van 21 duizend euro, in 2017 tot een lagere uitkering van 2,291 miljoen euro, in 2018 tot een lagere 
uitkering van 2,207 miljoen euro, in 2019 tot een lagere uitkering van 2,192 miljoen euro en in 2020 tot een 
lagere uitkering van 2,112 miljoen euro. Hieronder wordt een verklaring gegeven voor het verschil. 

Op de integratie uitkering Sociaal domein worden mutaties doorgevoerd die betrekking hebben op taken 
die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen clienten feitelijk in een ander domein 
terecht komen/ zijn gekomen. Deze mutaties hebben te maken met verkeerde veronderstellingen in de 
budgettoedeling per 1 januari 2015. In totaliteit gaat het landelijk om een neerwaartse bijstelling van de 
integratie uitkering Sociaal domein, onderdeel Wmo 2015, met een bedrag van 178,9 miljoen euro in 2017, 
aflopend tot een bedrag van 159,2 miljoen euro structureel in 2021. Voor het onderdeel Jeugd gaat het 
landelijk om een bedrag van 47,2 miljoen euro in 2017, aflopend tot een bedrag van 16,8 miljoen euro 
structureel in 2021. Het jaar 2016 wordt niet gecorrigeerd. 

Daarnaast voegt het Rijk 50 miljoen euro aan de integratie uitkering toe vanaf 2017 om meerpersoons-
huishoudens waarbij een van de partners chronisch ziek is, en daardoor niet kan werken, financieel 
tegemoet te komen. 

Tenslotte wordt een correctie doorgevoerd op een mutatie vanuit de meicirculaire 2016. In de meicirculaire 
2016 is de integratie uitkering Sociaal domein ten onrechte met structureel 30 miljoen euro verlaagd in 
verband met de overheveling van huishoudelijke verzorging voor WIz-clienten met een modulair pakket 
thuis (mpt) van de Wmo 2015 naar de WIz. Deze verlaging had doorgevoerd moeten worden op de 
integratie uitkering Wmo/ huishoudelijke verzorging. In de septembercirculaire 2016 wordt dit hersteld. 

In de volgende tabel staan de mutaties binnen de integratie uitkering Sociaal Domein weergegeven. 
Conform bestaand beleid worden deze mutaties verrekend met het betreffende programma en hebben 
daarmee geen effect op het concernresultaat. Er is geen sprake van onderlinge verrekening tussen de 
verschillende onderwerpen in de integratie uitkering Sociaal domein. 



(x dzd €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Decentralisatie Wmo -24 - 1.335 - 1.252 -1.237 -1.157 

Decentralisatie Wmo centrumgemeenten 0 0 0 0 0 

Jeugdzorg 51 -950 -950 - 950 -950 

Participatiewet -6 -6 -5 -5 -5 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden een op een doorgegeven aan 
de desbetreffende programme's. De mutaties worden in 2016 verrekend met de programma's 1 Werk en 
inkomen' en 4 Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing Sociaal domein' en vanaf 2017 met de 
programma's 1 Werk en inkomen' en 4 Welzijn, gezondheid en zorg'. 

Al bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de volgende begrotingswijziging voor de jaarschijf 2016: 

BegrDtii^smjziging 2016 
fiTecten seî nd>ercirculaire gemeentefonds 

Betrokken directie(s) 
Naam voorstel 
Beshiitvonning (crgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 

Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk, GMT, SSC2 
Effecten septembercirculaire gemeentefonds 
Raad, 21 december 2016 

Exploitatie 

FinancKIe begroUngswijziging Bedragen x 1.000 e^ro r , • 

Saldo voor Saldo na 
Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Balen res. mut. Toev.res. Onllr. res. res. mut. 

01 1 Werk en activering 01 Werk en Inkomen Werk I_ -± 6 6 
04 1 Soc samenhang en leefbaarheid 04 Welzijn, Gezondheid. zorg, jeujjd en VSD Maatschappelijke Ontwikkeling " l ' ••'119 m 119 
04.2 Preventie en zorg 04 Welzijn, Gezondheid. zorg, jeugd en VSD Maatschappelijke Ontwikkeling I -118 118 118 
04,2 Preventie en zorg 04 Welzijn, Gezondheid, zorg, jeujjd en VSD Maatschappelijke Ontwikkeling I _ 36 -36 -36 
04 3 Integratie en emancipatie 04 Welzijn. Gezondheid, zorg, jeugd en VSD GMT I 616 -616 -616 
04 5 Vernieuwing sociaal domein 04 Welzijn, Gezondheid, zorg, jeugd en VSD Maatschajjpelijke Ontwikkeling I 51 -51 -51 

13.1 Algem ink & post onvoorzien 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien SSC 2 I 460 460 460 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 460 M M « 0 0 0 

Iiih'.jin/i'Ii/k loe/u hnng up Ue begrntiiigsw i/:igi/ig 

Zie iuhggend voorstel 



En tot de volgende begrotingswijziging voor de jaarschijf 2017: 

Begrotii^wijziging 2017 
EfTecten septemberarctilaire 2016 gemeentefoDds 

Betrokken directie(s) 
Naam vocarstel 
Bestuitvcrtning (orgaan + datum) 
Incklemeel / Structureel 
Soon wgziging 

Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk, S5C2 
Efliecten septembercirculaire 2016 gemeentefonds 
Raad, 21 december2016 
S 
Expk)italie 

iedragen x I.OOO euro ' ^ B H H H H R B B H R 
Saldo voor Saldo na 

Deelprogramma Programma Dirtclie I « Lasten Baten res. mut Toev.res. Onttr. res. res. mut. 
01,1 Werk en active^mg 01 Werk en Inkomen Werk S -6 6 6 
04.2 Passende ondersteuning en zorg 04. Welzijn, gezondheid en zorg Maatschappelijke Ontwikkebng s" -2 664 2,664 2 664 
04 2 Passende cmdersteuning en zorg 04 Welzijn, gezondheid en zorg Maatschappelijke Ontwikkeling s -82 82 82 

12 1 College en Raad 12 College en raad SSC 2 s 2 752 -2.752 -2,752 

Inhoudelijk toelichting op de begroling.'wijzlgrng 

Zie inliggend voorstel 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


