
      
 

 

11 november 2020. 

Nr. 5c 

Septembercirculaire gemeentefonds 2020 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

 

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

21 oktober 2020 (griffie zaaknummer 481757-2020) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I.  de vergoeding voor Jeugdhulp van € 3.937.000,-- in 2022 te verrekenen met het  

programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 

2021; 

II.  de uitname in verband met de uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten van € 
296.000,-- in 2021 te verrekenen met programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit 

te verwerken in de meerjarenbegroting 2021; 

III.  de vergoeding voor de handhaving energielabel C kantoren van € 6.000,-- in 2020 te 

verrekenen met de algemene middelen; 

IV.  de vergoeding voor de waterschapsverkiezingen van € 38.000,-- vanaf 2020 te 

verrekenen met de algemene middelen; 

V.  de ontvangen coronacompensatie voor Participatie (junibrief) van € 1.377.000,-- in 

2020 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 

begroting 2020; 

VI.  de ontvangen coronacompensatie voor Toeristenbelasting van € 554.000,-- in 2020 te 

verrekenen met het programma Algemene inkomsten en post onvoorzien en te 

verwerken in de begroting 2020; 

VII.  de ontvangen coronacompensatie voor Parkeerbelasting van € 2.772.000,-- in 2020 te 

verrekenen met het programma Verkeer en dit te verwerken in de begroting 2020; 

VIII.  de ontvangen coronacompensatie van € 1.038.500,-- in 2020 voor Lokale culturele 

voorzieningen (junibrief) voor € 817.500,-- te verrekenen met de Algemene reserve en 

voor € 221.000,-- te verrekenen met het programma Cultuur en dit te verwerken in de 

begroting 2020; 

IX.  het ontvangen voorschot coronacompensatie Inhaalzorg+meerkosten Jeugdwet/ Wmo 

van € 593.000,-- in 2020 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en 

zorg en te verwerken in de begroting 2020; 

X.  het ontvangen voorschot coronacompensatie Maatschappelijke opvang van € 

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

en dit te verwerken in de begroting 2020; 

XI.  de ontvangen coronacompensatie voor Voorschoolse voorzieningen peuters van € 

125.000,-- in 2020 te verrekenen met het programma Onderwijs en te verwerken in de 

begroting 2020; 

XII.  het ontvangen voorschot coronacompensatie Vrouwenopvang van € 224.000,-- in 2020 

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



de begroting 2020; 

XIII.  de ontvangen coronacompensatie voor Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal 

beroep van € 217.000,-- in 2020 te verrekenen met het programma Onderwijs en dit te 

verwerken in de begroting 2020; 

XIV.  de ontvangen coronacompensatie voor Lokale culturele voorzieningen (augustusbrief) 

van € 1.014.000,-- in 2020 te verrekenen met het programma Cultuur en dit te 

verwerken in de begroting 2020; 

XV.  de ontvangen coronacompensatie voor Buurt- en dorpshuizen van € 276.000,-- te 

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

begroting 2020; 

XVI.  de ontvangen coronacompensatie voor Vrijwilligersorganisaties Jeugd van € 75.000,-- 

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

verwerken in de begroting 2020; 

XVII.  de ontvangen coronacompensatie voor Toezicht en handhaving van € 768.000,-- in 

2020 voor € 560.000,-- te verrekenen met het programma Verkeer en voor € 208.000,-

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

2020; 

XVIII.  de ontvangen coronacompensatie voor Participatie (augustusbrief) van € 765.000,-- in 

2020 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 

begroting 2020; 

XIX.  de ontvangen coronacompensatie voor Verkiezingen van € 462.000,-- euro in 2020 

voor € 200.000,-- te verrekenen met het programma Dienstverlening en dit te 

verwerken in de begroting 2020 en via voorbeslag op het rekeningresultaat 2020 € 

262.000,-- te bestemmen naar het programma Dienstverlening in 2021 en dit te 

verwerken in de meerjarenbegroting 2021; 

XX.  de ontvangen coronacompensatie voor Precariobelasting en markt- en 

evenementenleges van € 370.000,-- in 2020 voor € 285.000,-- te verrekenen met het 

programma Cultuur en voor €85.000,-- te verrekenen met het programma Veiligheid 

en dit te verwerken in de begroting 2020; 

XXI.  de ontvangen coronacompensatie voor Eigen bijdrage Wmo van € 169 duizend euro in 

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

verwerken in de begroting 2020; 

XXII.  De verhoging van de integratie uitkering Participatie (bonus beschut) van € 571.000,-- 

in 2020 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 

begroting 2020; 

XXIII.  de verhoging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van € 7.000,-- in 2019 

en € 1.687.000,-- vanaf 2020 voor € 493.012,--in 2020 te verrekenen met de Algemene 

reserve en de resterende ontvangst te verrekenen met het programma Welzijn, 

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

meerjarenbegroting 2021; 

XXIV. de verhoging van de integratie uitkering Beschermd wonen van € 2.092.000,-- in 2021 

en € 2.268.000,-- vanaf 2022 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid 

en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2021; 

XXV.  de verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van € 110.000,-

- in 2020 en € 87.000,-- vanaf 2021 te verrekenen met het programma Welzijn, 

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

meerjarenbegroting 2021; 

XXVI. de ontvangen decentralisatie uitkering Omgevingsveiligheidsdienst van € 59.000,-- in 

2021 t/m 2024 te verrekenen met het programma Veiligheid en dit te verwerken in de 

meerjarenbegroting 2021; 

XXVII. de ontvangen decentralisatie uitkering Uitvoeringsprogramma prostitutie van 

             € 135.000,-- in 2021 en € 100.000,-- vanaf 2022 te verrekenen met het programma  

             Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2021; 

XXVIII. de ontvangen decentralisatie uitkering Aanpak laaggeletterdheid van € 182.000,-- in   



            2021 te verrekenen met het programma Onderwijs en dit te verwerken in de  

             meerjarenbegroting 2021; 

XXIX.  de gemeentebegroting 2020 en gemeentebegroting 2021 op programmaniveau te    

wijzigen. 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 november 2020. 

 

 

voorzitter                  griffier 

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 


