
 

Raadsvoorstel 
 

 

 

 

Onderwerp     Donatie van 1 euro per inwoner voor Turkije en Syrië aan Giro555    

Steller/telnr.  J. de Graaf / 06 110 35 110       Bijlagen 1 

Registratienummer  67130-2023 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Sc hu i l i ng    

Langetermijn agenda (LTA) 

Raad 
 

LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. een budget van € 238.355,-- beschikbaar te stellen en deze middelen te doneren aan Giro555 voor de ramp in 
Turkije en Syrië; 

II. dit budget te dekken door een onttrekking te doen aan de algemene reserve; 

III. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.  
  

   

 

 Samenvatting     

Turkije en Syrië zijn zwaar getroffen door meerdere zware aardbevingen. De verwoestingen die deze bevingen achter 

hebben gelaten zijn enorm. De WHO schat het aantal getroffen mensen op 23 miljoen en het dodental loopt op tot 

voorbij de 40.000 mensen. In Nederland is Giro555 geopend voor deze ramp. De bijdragen aan dit gironummer zullen 

worden ingezet om noodhulp te verlenen. Ook zal een deel van de middelen aangewend worden voor structurele 

wederopbouw. Wij willen graag bijdragen aan deze actie. Daarom doneren wij 1 euro per inwoner van onze gemeente. 

Dit betekent voor de gemeente Groningen een donatie van € 238.355,-- aan Giro555. 

B&W-besluit d.d.: 21-02-2023 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
Aanleiding en doel    

De zware aardbevingen in Turkije en Syrië hebben grote gevolgen voor de inwoners van het getroffen gebied. De WHO 
schat dat 23 miljoen mensen getroffen zijn en het dodental loopt op tot voorbij de 40.000 mensen. Voor deze ramp is een 

Giro555 actie opgezet. De middelen die hier gedoneerd worden zullen worden ingezet om noodhulp te verlenen en voor 

structurele wederopbouw. Wij willen hier graag aan bijdragen door 1 euro per inwoner van onze gemeente te doneren. 

Dit betekent een donatie van € 238.355,-- aan Giro555. 

 
Kader     

- 
Argumenten en afwegingen     

-  
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

-  
Financiële consequenties     

Voor de donatie van € 238.355,-- aan Giro555 is geen budget beschikbaar binnen de begroting 2023. Daarom wordt 

voorgesteld een incidentele onttrekking te doen aan de algemene reserve. Hiervoor is onderstaande begrotingswijziging 

opgesteld. De onttrekking uit de algemene reserve leidt tot een geringe verslechtering van het weerstandsvermogen 

(zowel de ratio weerstandsvermogen als het aandeel reserves in het weerstandsvermogen). 
 

 
 
Overige consequenties     

-   
Vervolg     

-      
Lange Termijn Agenda     

-    
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

Begrotingswijziging 2023

Donatie aardbevingsgebied Turkije/Syrië

Betrokken directie(s) Concernstaf

Naam voorstel Donatie aardbevingsgebied Turkije/Syrië

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad 8 maart 2023

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Beleidsveld Deelprogramma Programma I/S Lasten Baten

Saldo 

voor res. 

mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

04.2.1 - College en Raad 04.2 - College, raad, wijkvernieuwing 04 - Dienstverlening en bestuur I 238 -238 238 0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 238 0 -238 0 238 0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In het zwaar getroffen gebied van Turkije en Syrië is alle hulp welkom. Als gemeente willen wij daar graag aan bijdragen door 

middel van een donatie. Deze donatie is op basis van €1 per inwoner van de gemeente. In totaal wonen er 238.355 inwoners 

binnen de gemeente. Een bedrag ter hoogte van 238 duizend euro willen wij overmaken op Giro555 ten gunste van de hulp voor 

deze landen. Ons voorstel is om deze middelen te financieren door een onttrekking uit de Algemente Reserve ter hoogte van 

hetzelfde bedrag van 238 duizend euro.


