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Septembercirculaire 2022
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Groningen van 25-10-2022 (griffie zaaknummer 573384-2022)

HEEFT BESLOTEN: 

I. de ontvangst voor ‘Energietoeslag’ van € 11.997.000,-- in 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022;
II. de ontvangst voor ‘Asiel (inburgering)’ van € 263.000,-- in 2022, € 582.000,-- in 2023 en €
428.000,-- in 2024 te verrekenen met het deelprogramma Werk en inkomen en dit te 
verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de begroting 2023;
III. de uitname voor ‘BRP en BSN’ van € 21.000,-- te verrekenen met de algemene middelen;
IV. de uitname voor ‘Generieke digitale infrastructuur’ van € 101.000,-- vanaf 2023 te 
verrekenen met de algemene middelen en dit te verwerken in de begroting 2023;
V. de uitname voor ‘Participatie - IPS-regeling’ van € 251.000,-- in 2023 te verrekenen met 
het deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2023;
VI. de uitname voor ‘Uitvoeringskosten SVB-PGB’ van € 427.000,-- vanaf 2023 te 
verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
begroting 2023;
VII. de ontvangst voor ‘Participatie SW bedrijven’ van € 154.000,-- in 2022 te verrekenen 
met het deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022;
VIII. de ontvangst voor ‘Wet kwaliteitsborging bouw’ van € 98.000,-- in 2026 te verrekenen 
met de algemene middelen;
IX. de ontvangst voor ‘Voorschoolse voorzieningen’ van € 3.000,-- te verrekenen met de 
algemene middelen;
X. de ontvangst voor ‘Uitstapprogramma’s prostituees’ van € 102.000,-- vanaf 2023 te 
verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
begroting 2023;
XI. de ontvangst voor ‘Dichterbij dan je denkt’ van € 478.000,-- in 2022 te verrekenen met 
het deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022;
XII. de ontvangst voor ‘Leerlingenvervoer Oekraïne’ van € 116.000,-- in 2022 te verrekenen 
met het deelprogramma Onderwijs en dit te verwerken in de begroting 2022;
XIII. de ontvangst voor ‘Maatschappelijke begeleiding’ van € 536.000,-- in 2022 te 
verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
begroting 2022;
XIV. de ontvangst voor ‘Vrouwenopvang’ van € 1.000,-- in 2022, € 5.000,-- in 2023 t/m 2025
en € 4.000,-- vanaf 2026 te verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg 
en dit te verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de begroting 2023;
XV. de uitname voor ‘Beschermd wonen’ in 2023 van € 194.000,-- te verrekenen met het 
deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2023;
XVI. de uitname voor ‘Maatschappelijke opvang’ van € 6.000,-- in 2021 en € 40.000,-- vanaf 
2022 te verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken 



in de begroting 2022 respectievelijk de begroting 2023;
XVII. de ontvanst voor ‘Verlengde pleegzorg AMV’s in 2022 van € 313.000,-- te verrekenen 
met deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022;
XVIII. de omzetting van de decentralisatie-uitkering ‘Combinatiefunctionarissen’ naar een 
specifieke uitkering vanaf 2023 voor € 959.000,-- te verrekenen met het deelprogramma 
Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2023;
XIX. het niet ontvangen van de decentralisatie-uitkering ‘Regionale Energie Strategiëen’ van 
€ 420.000,-- in 2022 te verrekenen met het deelprogramma Wonen en dit te verwerken in de 
begroting 2022;
XX. de gemeentebegroting 2022 en gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau 
overeenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 9 november 
2022.

voorzitter             griffier                                                         
Koen Schuiling Josine Spier 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend


