
26 september 2018 
Nr. 6a.
Meicirculaire gemeentefonds 2018;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
20 juli 208 (raadsvoorstelnummer 7026370, grifenummer 7062515);

HEEFT BESLOTEN: 

I. de incidentele uitname van € 46.000,-- in 2018 in verband met de 
doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds te verrekenen met de algemene 
middelen;

II. de uitname van jaarlijks € 9.000,-- in 2018 en 2019 voor de 
gemeentelijke bijdrage aan het Handelsregister te verrekenen met
de algemene middelen;

III. de verlaging van de integratie uitkering Wmo van € 17.000,-- in 
2017, de verhoging van € 288.000,-- in 2018 en de verhoging van 
€ 804.000,-- vanaf 2019 te verrekenen met het programma 
Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 
2018 respectievelijk de meerjarenbegroting 2019;

IV. de extra bijdrage van € 441.000,-- in 2018, € 363.000,-- in 2019 
en € 363.000,-- in 2020 voor versterking van het gemeentelijke 
armoede- en schuldenbeleid te verrekenen met het programma 
Werk en inkomen in de begroting 2018 respectievelijk de 
meerjarenbegroting 2019;

V. de incidentele vergoeding van € 356.000,-- die in 2018 wordt 
ontvangen voor het organiseren van het raadgevend referendum 
te verrekenen met het programma Stadhuis en Stadjer in de 
begroting 2018;

VI. de extra bijdrage van € 298.000,-- die in 2018 wordt ontvangen 
vanuit de decentralisatie uitkering Innovatieve aanpak 
energiebesparing te verrekenen met het programma Wonen en dit
te verwerken in de begroting 2018;

VII. de extra bijdrage van € 80.000,-- die in 2018 wordt ontvangen 
vanuit de decentralisatie uitkering Matchen op werk te verrekenen
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met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 
begroting 2018;

VIII. de verlaging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van 
€ 20.000,-- in 2018, € 23.000,-- in 2019 en 2020 en € 24.000,-- 
vanaf 2021 te verrekenen met het programma Welzijn, 
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2018 
respectievelijk de meerjarenbegroting 2019;

IX. de extra bijdrage van jaarlijks 1,9 miljoen euro die in 2018 en 
2019 wordt ontvangen vanuit de decentralisatie uitkering 
Versterking lokale werkgelegenheid Groningen te verrekenen met 
het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 
begroting 2018 respectievelijk de meerjarenbegroting 2019;

X. de extra bijdrage van € 20.000,-- die in 2018 wordt ontvangen 
vanuit de decentralisatie uitkering LHBT-emancipatiebeleid te 
verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en 
dit te verwerken in de begroting 2018;

XI. de extra bijdrage van € 40.000,-- die in 2018 wordt ontvangen 
vanuit de decentralisatie uitkering Economische zelfstandigheid te
verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te 
verwerken in de begroting 2018;

XII. de verhoging van de decentralisatie uitkering Armoedebestrijding 
kinderen van jaarlijks € 84.000,-- vanaf 2019 te verrekenen met 
het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2019;

XIII. de verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke 
opvang van € 18.000,-- euro in 2017 en € 251.000,-- vanaf 2018 
te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en
dit te verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de 
meerjarenbegroting 2019;

XIV. de verhoging van de integratie uitkering Sociaal domein van per 
saldo 4,796 miljoen euro in 2018 te verrekenen met de 
programma’s Werk en inkomen en Welzijn, gezondheid en zorg en
dit te verwerken in de begroting 2018;

XV. de verhoging van de integratie uitkering Beschermd wonen van 
1,882 miljoen euro per 2019 te verrekenen met het programma 
Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2019;

XVI. de verlaging van het budget voor de Wmo 2015 van € 135.000,-- 
vanaf 2019 te verrekenen met het programma Welzijn, 
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 
2019;

XVII. de verhoging van de integratie uitkering Voogdij/18+ van € 
669.000,-- vanaf 2019 te verrekenen met het programma Welzijn, 
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 
2019;

XVIII. de verlaging van het objectieve budget voor Jeugd van € 
235.000,-- vanaf 2019 te verrekenen met het programma Welzijn, 
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gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 
2019;

XIX. de verhoging van de integratie uitkering Participatie van € 
985.000,-- in 2019, € 918.000,-- in 2020,     € 927.000,-- in 2021 
en € 35.000,-- vanaf 2022 te verrekenen met het programma 
Werk en inkomen en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 
2019;

XX. de verlaging van het budget voor re-integratie klassiek van 
jaarlijks € 148.000,-- in de periode 2019-2021 en de verhoging van
€ 76.000,-- vanaf 2022 te verrekenen met het programma Werk 
en inkomen en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019;

XXI. een eventueel financieel resultaat op de extra bijdragen die 
worden ontvangen uit de decentralisatie uitkering ‘Schulden en 
armoede’ toe te voegen aan het kader bestemmingsvoorstellen 
jaarrekening, onderdeel ‘Incidentele middelen gemeentefonds’ en 
de extra bijdragen die worden ontvangen uit de decentralisatie 
uitkeringen ‘Matchen op werk’ en ‘Versterking lokale 
werkgelegenheid Groningen’ toe te voegen aan het kader 
bestemmingsvoorstellen jaarrekening, onderdeel 
‘Samenwerkingsverbanden/centrumgemeente’ 
(gemeentefonds/specifieke uitkering);

XXII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau 
overeenkomstig te wijzigen;
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XXIII. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van
artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter 
afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;

XXIV. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 26 september 
2018.

De voorzitter, Plv. grifer,

Peter den Oudsten Peter Kommerij 


