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Onderwerp: Upgrading gymlokaal Goudenregenplein 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Inleiding 
Het gymlokaal aan het Goudenregenplein is één van de weinige sportaccommodaties 
die na het vertrek van FC Groningen uit de Oosterparkwijk nog over is. Het pand heeft 
een opknapbeurt nodig, vinden de bewoners uit de buurt. De gebruikers van het 
gymlokaal klagen dat de toestellenberging te krap is en vinden de indeling en de 
voorzieningen verouderd. 
Het gymlokaal dateert van 1955 en wordt door ons beheerd en onderhouden. Bewoners 
en gebruikers hebben een gezamenlijk voorstel tot verbetering van het gymlokaal 
ingediend bij het wijkteam NLA Oosterpark. Het wijkteam NLA heeft het plan 
goedgekeurd. Daarmee wordt het betreffende bedrag (in dit geval 25.000 euro (s) ter 
dekking van de investering ad 268.200 euro) gereserveerd. Het betreffende bedrag dient 
via een begrotingswijziging overgeheveld te worden naar de dienst OCSW. 
 
Doel 
Doel van de upgrading van het gymlokaal aan het Goudenregenplein is het realiseren 
van een aantal bouwkundige en installatietechnische aanpassingen en verbeteringen 
zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van de berging en extra opbergmogelijkheden. 
Daarnaast wordt het gebouw van buiten opnieuw geschilderd en wordt het interieur 
beter ingedeeld. 
Met deze acties zal het gebouw een betere uitstraling krijgen en komt het tegemoet aan 
de wensen van zowel de gebruikers als de bewoners. 
Alle aanpassingen zijn additioneel en zouden niet worden uitgevoerd binnen ons 
reguliere investering- en onderhoudprogramma. 
 
Financiën 
Met de realisatie van deze upgrading van het gymlokaal aan het Goudenregenplein is 
een bedrag van 268.200 euro gemoeid. Dit betreft een investering die wordt gedekt uit  
NLA gelden. 
Het benodigde investeringsbudget, te dekken uit de genoemde NLA gelden 
Oosterparkwijk, is niet opgenomen in de dienstbegroting 2010 van OCSW. Hiervoor is 
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een raadsbesluit nodig. 
 

 
 
Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I. het benodigde investeringskrediet van 268.200 euro (te dekken uit NLA gelden) 

beschikbaar te stellen voor een upgrading van het gymlokaal aan het 
Goudenregenplein; 

II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 

Begrotingswijziging 2010 
Goudenregenplein gymzaal 

Betrokken dienst(en) OCSW
Naam voorstel Goudenregenplein gymzaal
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) Raad januari 2010

Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging Exploitatie & Investering
Tijdsplanning krediet 2010

Toevoeging  Onttrekking
Financiële begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
6.17 (Sport)accommodaties 25 -25 -25
7.34 Wijkvernieuwing (RO/EZ) -25 25 25
Totalen begrotingswijziging 0 0 0 0 0 0

Beschikbaar te stellen kredieten Bedrag
Renovatie gymzaal Goudenregenplein 268,2 

 
 
 
 
 
 

 

Totalen kredieten 268,2

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Toelichting op formatie (omschrijving + aantal + dekking)
N.v.t. 

Vanuit de NLA gelden is 25 duizend euro structureel beschikbaar gesteld voor dit project. De exploitatielasten bedragen 
op basis van 20 jaar afschrijving (grote verbouwing > 250.000) en een rentepercentage van 4,4% (rente nieuwe 
investeringen 2010) afgerond 25 duizend euro.

 
 

Incidenteel:investeringskrediet  &  Structureel:kapitaallasten


