
      
 

 

7 juli 2021. 

Nr. 4 

Meicirculaire 2021 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Groningen van 30 juni 2021 (griffie zaaknummer 315558-2021) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I.  de ontvangen coronacompensatie voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 

van € 1.451.000,-- te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te 

verwerken in de begroting 2021; 

II.  de ontvangen coronacompensatie voor Extra begeleiding kwetsbare groepen van 

€ 434.000,-- te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te 

verwerken in de begroting 2021; 

III.  de ontvangen coronacompensatie voor Bestrijden eenzaamheid ouderen van  

€ 360.000,-- te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te 

verwerken in de begroting 2021; 

IV.  de ontvangen coronacompensatie voor Afvalverwerking van € 408.000,-- te 

verrekenen met de algemene middelen; 

V.  de ontvangen coronacompensatie voor Perspectief jeugd en jongeren van € 645.000,-- 

(€ 334.000,-- voor 2020 en € 311.000,-- voor 2021) te verrekenen met het programma 

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

VI.  de ontvangen coronacompensatie voor Jongerenwerk jeugd van € 218.000,-- te 

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

begroting 2021; 

VII.  de ontvangen coronacompensatie voor Mentale ondersteuning jeugd van € 185.000,-- 

voor € 38.000,-- te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en 

voor € 147.000,-- te verrekenen met het programma Sport en bewegen en dit te 

verwerken in de begroting 2021; 

VIII.  de ontvangen coronacompensatie voor Activiteiten ontmoetingen jeugd van  

€ 129.000,-- te verrekenen met het programma Sport en bewegen en dit te verwerken 

in de begroting 2021; 

IX.  de ontvangen coronacompensatie voor Extra begeleiding dak- en thuisloze mensen van 

€ 427.000,-- te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te 

verwerken in de begroting 2021; 

X.  de ontvangen coronacompensatie voor Peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie 

van € 77.000,-- te verrekenen met het programma Onderwijs en dit te verwerken in de 

begroting 2021; 

XI.  de extra middelen die worden ontvangen voor Jeugdzorg van € 5.820.000,-- in 2021 te 

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

begroting 2021; 



XII.  de ontvangst voor de Compensatieregeling Voogdij/18+ van € 85.000,-- in 2021 te 

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

begroting 2021; 

XIII.  de uitname voor de Verrekening Voogdij/18+ van € 103.000,-- vanaf 2022 te 

verrekenen met het programma Vitaal en Sociaal en dit te verwerken in de begroting 

2022; 

XIV.  de uitname voor het Ketensysteem jeugd van € 5.000,-- in 2021 t/m 2023 te 

verrekenen met de algemene middelen; 

XV.  de ontvangst voor het Rijksvaccinatieprogramma van € 45.000,-- in 2021, € 39.000,-- 

in 2022 en € 40.000,-- vanaf 2023 in 2021 te verrekenen met het programma Welzijn, 

gezondheid en zorg en vanaf 2022 te verrekenen met het programma Vitaal en Sociaal 

en dit verwerken in de begroting 2021 respectievelijk de begroting 2022; 

XVI.  de ontvangst voor Prenataal huisbezoek JGZ van € 70.000,-- vanaf 2022 te verrekenen 

met het programma Vitaal en Sociaal en dit te verwerken in de begroting 2022; 

XVII.  de ontvangst voor Kinderopvang Toezicht en Handhaving van € 5.000,-- vanaf 2022 te 

verrekenen met de algemene middelen; 

XVIII.  de ontvangst voor Handhaving energielabel C kantoren van € 21.000,-- vanaf 2021 te 

verrekenen met het programma Veiligheid in 2021 en vanaf 2022 met het programma 

Leefomgeving en Veiligheid en dit te verwerken in de begroting 2021 respectievelijk 

de begroting 2022; 

XIX.  de ontvangst voor Wet open overheid van € 322.000,-- in 2022, € 359.000,-- in 2023, 

€ 397.000,-- in 2024 en € 435.000,-- in 2025 te verrekenen met het programma 

Dienstverlening en bestuur en dit te verwerken in de begroting 2022; 

XX.  de uitname voor het Handelsregister van € 12.000,-- in 2021 en 2022 te verrekenen 

met de algemene middelen; 

XXI.  de ontvangst voor Anti-discriminatievoorziening van € 94.000,-- vanaf 2021 in 2021 

te verreken met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en vanaf 2022 te 

verrekenen met het programma Vitaal en Sociaal en dit te verwerken in de begroting 

2021 respectievelijk de begroting 2022; 

XXII.  de verhoging van de IU Participatie van € 795.000,-- in 2021, € 768.000,-- in 2022,  

€ 727.000,-- in 2023, € 674.000,-- in 2024 en € 659.000,-- in 2025 te verrekenen met 

het programma Werk en inkomen in 2021 en met het programma Vitaal en Sociaal 

vanaf 2022 en dit te verwerken in de begroting 2021 respectievelijk de begroting 

2022; 

XXIII.  de verhoging van de IU Beschermd wonen van € 1.228.000,-- in 2021, € 2.192.000,-- 

in 2022, € 2.661.000,-- in 2023, € 2.698.000,-- in 2024 en € 2.696.000,-- in 2025 te 

verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg in 2021 en te verrekenen 

met het programma Vitaal en Sociaal vanaf 2022 en dit te verwerken in de begroting 

2021 respectievelijk de begroting 2022; 

XXIV. de verlaging van de IU Inburgering van € 36.000,-- in 2021 en de verhoging van de IU 

Inburgering van € 144.000.-- in 2022, € 79.000,-- in 2023, € 51.000,-- in 2024 en € 

20.000,-- in 2025 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg in 

2022 en te verrekenen met het programma Vitaal en Sociaal vanaf 2022 en dit te 

verwerken in de begroting 2021 respectievelijk de begroting 2022; 

XXV.  de ontvangst van € 270.000,-- in 2021 voor Maatschappelijke begeleiding te 

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

begroting 2021; 

XXVI. de ontvangst van € 482.000,-- in 2021 voor Bodembescherming te verrekenen met het 

programma Kwaliteit van de leefomgeving en dit te verwerken in de begroting 2021; 

XXVII.de verhoging van de IU Voogdij/18+ van € 298.000,-- in 2021 en € 1.197.000,-- vanaf 

2022 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg in 2021 en te 

verrekenen met het programma Vitaal en Sociaal vanaf 2022 en dit te verwerken in de 

begroting 2021 respectievelijk de begroting 2022; 

XXVIII.de verhoging van de uitkering voor Vrouwenopvang van € 216.000,-- in 2021 (€ 



6.000,-- verlaging in 2020 en verhoging van € 222.000,-- in 2021) en van € 67.000,-- 

vanaf 2022 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg in 2021 en 

te verrekenen met het programma Vitaal en Sociaal vanaf 2022 en dit te verwerken in 

de begroting 2021 respectievelijk de begroting 2022; 

XXIX. de ontvangst van € 64.000,-- in 2021 voor Heroriëntatie zelfstandigen te verrekenen 

met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2021; 

XXX. de ontvangst van € 10.000,-- in 2021 voor Jeugd aan zet te verrekenen met het 

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

XXXI. de uitname van € 135.000,-- vanaf 2021 vanwege het omzetten van de decentralisatie-

uitkering scholenprogramma naar een SPUK te verrekenen met het programma 

Onderwijs in 2021 en te verrekenen met het programma Vitaal en Sociaal vanaf 2022 

en dit te verwerken in de begroting 2021 respectievelijk de begroting 2022; 

XXXII .de verhoging van de uitkering Maatschappelijke opvang van € 1.000,-- in 2020, 

 € 16.000,-- in 2021 en € 4.000,-- vanaf 2022 te verrekenen met het programma 

Welzijn, gezondheid en zorg in 2021 en te verrekenen met het programma Vitaal en 

Sociaal vanaf 2022 en dit te verwerken in de begroting 2021 respectievelijk de 

begroting 2022; 

XXXIII.de ontvangst van € 1.000,-- vanaf 2020 voor Kinderen in een AZC te verrekenen met 

de algemene middelen; 

XXXIV.de verlaging van de uitkering voor Armoedebestrijding kinderen van € 2.000,-- vanaf 

2022 te verrekenen met de algemene middelen; 

XXXV .de ontvangst van € 75.000,-- in 2021 voor Kerkenvisies te verrekenen met het 

programma Wonen en dit te verwerken in de begroting 2021; 

XXXVI. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau te wijzigen. 

 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2021. 

 

 

voorzitter                  griffier 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

 


