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DE  RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Groningen van 22 juni 2022 (griffie zaaknummer 328435-2022);

HEEFT BESLOTEN:

I. de ontvangst voor ‘Energietoeslag’ van € 19.249.000,-- in 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022;

II. de uitname voor ‘Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg’ van € 113.000,-- in 2022 te 
verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
begroting 2022;

III. de ontvangst voor ‘Toezicht en handhaving’ van € 21.000,-- EPBD III in 2022 te verrekenen 
met het deelprogramma Veiligheid en dit te verwerken in de begroting 2022;

IV. de uitname voor ‘Prenataal huisbezoek’ van € 31.000,-- in 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022;

V. de ontvangst voor ‘Versterking dienstverlening’van € 313.000,-- in 2023 t/m 2027 te 
verrekenen met de Algemene bestemmingsreserve en dit te verwerken in de begroting 2023;

VI. de uitname voor ‘Eigen bijdrage huishoudelijke hulp’ van € 1.488.000,-- vanaf 2025 te 
verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
begroting 2023;

VII. de ontvangst voor ‘Jeugdzorg’ van € 9.913.000,-- in 2023 te verrekenen met het 
deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2023;

VIII. de uitname voor ‘Valpreventie ouderen’ van € 154.000,-- in 2023, € 224.000,-- in 2024 en 
2025 en de uitname van € 242.000,-- in 2026 te verrekenen met het deelprogramma Welzijn, 
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de begroting 2023;

IX. de ontvangst voor ‘Bommenregeling’ van € 100.000,-- in 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Kwaliteit leefomgeving’ en dit te verwerken in de begroting 2022;

X. de ontvangst voor ‘Voogdij’ van € 582.000,-- vanaf 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022 
respectievelijk de begroting 2023;

XI. de ontvangst voor ‘Inburgering – leefbaarheidstoets’ van € 68.000,-- in 2022, € 63.000,-- in 
2023, € 62.000,- - in 2024 en € 61.000,-- vanaf 2025 te verrekenen met het deelprogramma Werk
en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de begroting 2023;



XII. de ontvangst voor ‘Participatie’ van € 1.158.000,-- in 2022, € 1.174.000,-- in 2023, € 
1.111.000,-- in 2024, € 1.047.000,-- in 2025 en € 1.026.000,-- in 2026 te verrekenen met het 
deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de 
begroting 2023;

XIII. de ontvangst voor ‘Beschermd wonen’ van € 3.188.000,-- in 2022, € 4.892.000,-- in 2023, 
€ 4.894.000,-- in 2024, € 4.896.000,-- in 2025 en € 4.899.000,-- vanaf 2026 te verrekenen met 
het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022 
respectievelijk de begroting 2023;

XIV. de ontvangst voor ‘Uitvoeringskosten klimaatakkoord’ van € 1.188.000,-- in 2022 te 
verrekenen met het deelprogramma ‘Wonen’ en dit te verwerken in de begroting 2022;

XV. de ontvangst voor ‘Brede aanpak van dak- en thuisloosheid’ van € 2.848.000,-- in 2022 te 
verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
begroting 2022;

XVI. de ontvangst voor ‘Crisidienstverlening’van € 1.390.000,-- in 2022 te verreken met het 
deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022;

XVII. de ontvangst voor ‘Vrouwenopvang’ van € 679.000,-- in 2022 , € 647.000,-- 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;

XVIII. de ontvangst voor ‘Extra capaciteit boa’s’ van € 72.000,-- vanaf 2022 te verrekenen met 
het deelprogramma Veiligheid en dit te verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de 
begroting 2023;

XIX. de ontvangst voor ‘Regionale Energie Strategieën’ van € 420.000,-- in 2022 te verrekenen 
met het deelprogramma Wonen en dit te verwerken in de begroting 2022;

XX. de ontvangst voor ‘Bodembescherming’ van € 411.000,-- in 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Kwaliteit leefomgeving en dit te verwerken in de begroting 2022;

XXI. de ontvangst voor ‘Gezond in de stad’ van € 72.000,-- in 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022;

XXII. de ontvangst voor ‘Einde lening inburgeringsplicht’ van € 44.000,-- in 2022 te verrekenen 
met het deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022;

XXIII. de ontvangst voor ‘Mantelzorg’ van € 50.000,-- in 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2022; XXIV. de ontvangst
voor ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ van € 185.000,-- in 2022 t/m 2024 te verrekenen 
met deelprogramma ‘Veiligheid’ en dit te verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de 
begroting 2023;

XXV. de ontvangst voor ‘Uitstapprogramma prostituees’ van € 35.000,-- in 2022 te verrekenen 
met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022;

XXVI. de ontvangst voor ‘Centrale stemopneming’ van € 20.000,-- in 2022 te verrekenen met 
het deelprogramma Dienstverlening en dit te verwerken in de begroting 2022;

XXVII. de ontvangst voor ‘Veilige steden’ van € 30.000,-- in 2022 te verrekenen met het 
deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022;



      

XXVIII. de ontvangst voor ‘Handhaving quarantaine’ van € 4.000,-- in 2022 te verrekenen met 
de algemene middelen;

XXIX. de ontvangst voor ‘LHBTI emancipatiebeleid’ van € 10.000,-- in 2022 te verrekenen met 
het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2022;

XXX. de uitname voor ‘Maatschappelijke opvang’ van € 41.000,-- in 2021, € 132.000,-- in 2022,
en € 133.000,-- vanaf 2023 te verrekenen met het deelprogramma Welzijn, gezondheid en zorg 
en dit te verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de begroting 2023;

 XXXI. de ontvangst voor ‘Kinderen in een AZC’ van € 12.000,-- vanaf 2021 voor 2021 te 
verrekenen met de algemene middelen en vanaf 2022 te verrekenen met het deelprogramma 
‘Welzijn, gezondheid en zorg’ endit te verwerken in de begroting 2022 respectievelijk de 
begroting 2023;

XXXII. de ontvangst voor ‘Armoedebestrijding kinderen’ van € 10.000,-- vanaf 2023 te 
verrekenen met het deelprogramma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2023;

XXXIII. de ontvangst voor ‘Wet kwaliteitsborging bouw’ van € 241.000,-- in 2022 te verreken 
met het deelprogramma Wonen en dit verwerken in de begroting 2022;

XXXIV. de ontvangst voor ‘Omgevingswet’ van €1.473.000,-- in 2022 te verreken met de 
algemene middelen;

XXXV. de ontvangst voor ‘Herindelingsbijdrage’ van € 5.000,-- in 2022 te verrekenen met de 
algemene middelen;

XXXVI. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2022.

Voorzitter                                                                               Griffier
Koen Schuiling                                                                        Josine Spier

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.


