
 

 

 

 

21 december  2016. 

6m. 

Septembercirculaire gemeentefonds 2016; 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2016 

(6019717); 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 

I. de verlaging van de integratie uitkering Wmo van 95 duizend euro in 2016, de 

verlaging van jaarlijks 379 duizend euro in de jaren 2016 t/m 2019 en de verlaging 

van 380 duizend euro in 2020 te verrekenen met het betreffende programma en dit 

te verwerken in de begroting; 

II. de verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van 

jaarlijks 118 duizend euro vanaf 2016 te verrekenen met het betreffende 

programma en dit te verwerken in de begroting;  

III. de beëindiging van de decentralisatie uitkering ‘Versterking peuterspeelzaalwerk’ 

ter hoogte van jaarlijks 255 duizend euro met ingang van 2018 te verrekenen met 

het betreffende programma  en dit te verwerken in de begroting;  

IV. de verhoging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van jaarlijks 36 

duizend euro in 2016 en 2017 en de jaarlijkse verlaging van 6 duizend euro vanaf 

2018 te verrekenen met het betreffende programma en dit te verwerken in de 

begroting; 

V. de bijdrage van 616 duizend euro die in 2016 wordt ontvangen vanuit de 

decentralisatie uitkering ‘Verhoogde asielinstroom’ te verrekenen met het 

betreffende programma en dit te verwerken in de begroting; 

VI. de verhoging van de integratie uitkering Sociaal Domein van per saldo 21 duizend 

euro in 2016, de verlaging van 2,291 miljoen euro in 2017, de verlaging van 2,207 

miljoen euro in 2018, de verlaging van 2,192 miljoen euro in 2019 en de verlaging 

van 2,112 miljoen euro in 2020 te verrekenen met het betreffende programma en 

dit te verwerken in de begroting; 

VII. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 

VIII. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 21 december  2016. 

 

De voorzitter, De griffier, 

 

 

 

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


