
      
 

 

10 november 2021. 

Nr. 5b 

Gemeentefonds septembercirculaire 2021 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

 

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

Groningen van 12 oktober 2021 (griffie zaaknummer 514673-2021) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 

  

I. de ontvangst van € 17.486.000,-- voor Jeugdzorg in 2022 te verrekenen met de 

stelpost/algemene middelen en dit te verwerken in de begroting 2022; 

II. de ontvangst van € 688.000,-- voor specialistische Jeugdzorg in 2021 te verrekenen met het 

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

III. de uitname voor de uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten van € 328.000,-- in 

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

2022; 

IV. de uitname voor mobiliteitshulpmiddelen roerende voorzieningen Wlz van € 183.000,-- in 

2021, 

V. € 159.000,-- in 2022, € 145.000,-- in 2023 en € 131.000,-- vanaf 2024 te verrekenen met 

het programma Welzijn, gezondheid en zorg in 2021 en met het programma Vitaal en Sociaal 

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

VI. de ontvangst van € 4.363.000,-- voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 

(TONK) in 2021 te verreken met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 

begroting 2021; 

VII. de ontvangst van € 1.792.000,-- voor Re-integratie te verrekenen met het programma 

Vitaal en Sociaal en dit te verwerken in de begroting 2022; 

VIII. de ontvangst voor Breed offensief van € 377.000,-- in 2021 te verrekenen met het 

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

IX. de ontvangst voor Landelijke structuur interventie van € 61.000,-- vanaf 2022 te 

verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022; 

X. de ontvangst voor Cultuur en buurt- en dorpshuizen van € 1.001.000,-- in 2021 voor € 

162.000,-- te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en voor € 839.000,-

- te verrekenen met het programma Cultuur en dit te verwerken in de begroting 2021; 

XI. de ontvangst voor Toezicht en handhaving gastouderopvang van € 99.000,-- vanaf 2022 te 

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

XII. de ontvangst voor het Rijksvaccinatieprogramma HPV van € 29.000,-- vanaf 2022 te 

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

 

 

 

 

 



Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 10 november 2021. 

 

 

voorzitter                  griffier                                                                                                                                                                                                               

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 


