
      
 

 

3 maart 2021. 

Nr. 4c 

Decembercirculaire gemeentefonds 2020 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

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

20 januari 2021 (griffie zaaknummer 31153 -2021) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I.  de uitname van € 203.000,-- in 2020 in verband met ‘Mobiliteitshulpmiddelen’ bij de 

jaarrekening 2020 mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming; 

II.  de uitname van € 60.000,-- in 2020 in verband met Centrale voorziening BRP’te 

verrekenen met de algemene middelen; 

III.  de uitname van € 52.000,-- in 2020 in verband met MijnOverheid en DigiD’ te 

verrekenen met de algemene middelen; 

IV.  de uitname van € 34.000,-- in 2020 in verband met Generieke digitale infrastructuur’ 

te verrekenen met de algemene middelen; 

V.  de ontvangst van € 4.000,-- in 2020 in verband met Logisch ontwerp GBA te 

verrekenen met de algemene middelen; 

VI.  de ontvangst van € 1.700.000,-- in 2021 in verband met ‘Brede aanpak dak- en 

thuisloosheid’ te verrekenen met programma Welzijn, gezondheid en zorg en de 

begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen; 

VII.  de ontvangst van € 21.000,-- in 2020 in verband met ‘Aanpak discriminatie’ bij de 

jaarrekening 2020 mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming; 

VIII.  de ontvangst van € 12.000,-- in 2020 in verband met ‘Impactanalyse Leefbaarheid en 

veiligheid’ te verrekenen met de algemene middelen; 

IX.  de uitname van € 5.000,--- in 2020 in verband met ‘Maatschappelijke opvang’ bij de 

jaarrekening 2020 te betrekken bij de resultaatbepaling en bestemming en de uitname 

van € 27.000,-- vanaf 2021 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en 

zorg en de begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen; 

X.  de ontvangst van € 203.000,-- in 2020 in verband met ‘Vrouwenopvang’ te betrekken 

bij de resultaatbepaling en bestemming bij de jaarrekening 2020 en de en de uitname 

van 3.000,-- euro vanaf 2021 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid 

en zorg en de begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen; 

XI.  de ontvangst van € 1.000,-- in 2021 en € 2.000,-- vanaf 2022 in verband met 

‘Inburgering’ te verrekenen met de algemene middelen; 

XII.  de uitname van € 55.000,-- in 2020 en € 95.000,-- vanaf 2021 in verband ‘Nacalculatie 

suppletie IUSD’ te verrekenen met de algemene middelen; 

XIII.  de ontvangen coronacompensatie van € 1.248.000,-- in 2020 in verband met 

‘Aanvullend pakket re-integratiekosten’ te betrekken bij de resultaatbepaling en -

bestemming bij de jaarrekening 2020 en de ontvangst van € 2.869.000,-- in 2021 voor 



€ 1.569.000,-- te verrekenen met programma Werk en inkomen en de begroting 2021 

overeenkomstig te wijzigen; 

XIV.  de ontvangen coronacompensatie van € 1.532.000,-- in 2021 in verband met ‘Impuls 

re-integratie’ te verrekenen met het programma Werk en inkomen en de begroting 

2021 overeenkomstig te wijzigen; 

XV.  de ontvangen coronacompensatie van € 336.000,-- in 2020 in verband met 

‘Gemeentelijk schuldenbeleid’ te betrekken bij de resultaatbepaling en -bestemming 

bij de jaarrekening 2020 en de ontvangst van € 686.000,-- in 2021 te verrekenen met 

programma Werk en inkomen en de begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen; 

XVI.  de ontvangen coronacompensatie van € 118.000,-- in 2020 in verband met ‘Bijzondere 

bijstand’ te betrekken bij de resultaatbepaling en -bestemming bij de jaarrekening 

2020 en de ontvangst van € 240.000,-- in 2021 te verrekenen met programma Werk en 

inkomen en de begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen; 

XVII.  de ontvangen coronacompensatie van € 243.000,-- in 2020 in verband met 

‘Continuïteit van zorg COVID-19’ te betrekken bij de resultaatbepaling en -

bestemming bij de jaarrekening 2020; 

XVIII. de ontvangen coronacompensatie van € 66.000,-- in 2020 in verband met 

‘Compensatie van quarantainekosten’ te betrekken bij de resultaatbepaling en -

bestemming bij de jaarrekening 2020; 

XIX.  de ontvangen coronacompensatie van € 3.634.000,-- in 2021 in verband met 

“Cultuurmiddelen’ te verrekenen met programma ‘Cultuur’ en de begroting 2021 

overeenkomstig te wijzigen; 

XX.  de ontvangen coronacompensatie van € 549.000,-- in 2020 in verband met 

‘Crisisdienstverlening’ te betrekken bij de resultaatbepaling en -bestemming bij de 

jaarrekening 2020 en de ontvangst van € 1.987.000,-- in 2021 te verrekenen met 

programma Werk en inkomen en de begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen; 

XXI.  de ontvangen coronacompensatie van € 270.000,-- in 2021 in verband met ‘Extra 

kosten Tweede Kamerverkiezingen’ te verrekenen met programma Dienstverlening en 

de begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen; 

XXII.  de ontvangen coronacompensatie van € 232.000,-- in 2020 in verband met ‘Beschermd 

wonen’ te betrekken bij de resultaatbepaling en -bestemming bij de jaarrekening 2020; 

 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2021. 

 

 

voorzitter                  griffier 

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 


