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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5372695);

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening tot wijziging van de Financiële Verordening gemeente Groningen 2013 
vast te stellen. 

Artikel I.

A

Artikel 1, onderdeel a komt te luiden:
a. Onderdeel: bundeling van organisatie-eenheden met samenhangende taken.

B

Artikel 2 komt te luiden:
Artikel 2 Programma-indeling
De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor 
de komende raadsperiode vast.

C

In artikel 4, eerste lid, wordt <<deelprogramma>> vervangen door: programma.

D

In artikel 5, derde lid, wordt na <<algemene uitkering.>> ingevoegd: Tevens wordt de 
raad via de Voortgangsrapportages geïnformeerd over de begrotingswijzigingen op 
deelprogrammaniveau.

E

In artikel 10, eerste lid, wordt <<diensten>> vervangen door: onderdelen.

F

In artikel 13, onderdelen a en e, wordt <<diensten>> vervangen door: onderdelen.

G

In de toelichting op artikel 1 wordt de passage 
<< Op grond van artikel 8 van het BBV kan een programma van de begroting kan worden 
opgedeeld in prioriteiten. Prioriteit is hier ingevuld als de deelprogramma’s waar we in 
Groningen mee werken.>> vervangen door: 



2

In Groningen zijn de programma’s van de begroting verdeeld in onderdelen, die 
deelprogramma worden genoemd.

H

In de toelichting op artikel 2 vervalt de passage 
<< De raad kan kiezen op welk niveau hij budgetten beschikbaar stelt: per programma of per 
deelprogramma. De raad van de gemeente Groningen heeft er eerder voor gekozen om 
budgetten per deelprogramma beschikbaar te stellen. Het tweede lid bepaalt dat de raad op 
voorstel van het college per programma de deelprogramma’s vaststelt. Met het vaststellen van 
de deelprogramma’s worden de programma’s ingedeeld conform het vierde lid van artikel 8 
BBV.>>.

I 

In de toelichting op artikel 3 wordt de passage 
<< Omdat de gemeente Groningen werkt met een autorisatieniveau op deelprogramma’s 
worden de lasten en baten bij de programma’s in de begroting en rekening per deelprogramma 
weergegeven. >> vervangen door: 
Het eerste lid schrijft voor dat bij de begroting en de jaarrekening naast de baten en de lasten 
van de programma’s ook de baten en lasten van de deelprogramma’s worden weergegeven.

J 

In de toelichting op artikel 4 wordt de passage 
<< In het eerste lid vindt de autorisatie van de baten en lasten plaats op het niveau van 
deelprogramma.>> 
vervangen door: 
In het eerste lid wordt aangegeven dat de raad van de gemeente Groningen budgetten op het 
niveau van programma beschikbaar stelt.

K

De toelichting op artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. in de toelichting op het derde lid wordt na <<verantwoorden.>> een passage ingevoegd die 
luidt: Tevens is hier bepaald dat de raad via de voortgangsrapportages geïnformeerd wordt 
over de begrotingswijzigingen op deelprogrammaniveau.

2. de passage << Door autorisatie op het niveau van deelprogramma’s is er gedurende het jaar 
meer kans op begrotingswijzigingen. Daarom is er voor begrotingswijzigingen voor gekozen 
deze ten minste twee keer per jaar aan de raad aan te bieden (lid 4).>> vervalt.

Artikel II.

De bijlage Afschrijvingstermijnen wordt vervangen door bijlage 1.
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Artikel III.

Artikel I van dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2016 en geldt vanaf het 
begrotingsjaar 2016. Artikel II van dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2015 en geldt vanaf het begrotingsjaar 2015. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 16 december 2015.

De griffier, De
voorzitter,

Toon Dashorst Peter den 
Oudsten 


