
      
      

 

17 april 2019  

Nr. 6b.  

Slotcalculaties grondexploitatie & nacalculatie ruimtelijke investering 2018; 

 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

13 maart 2019 (griffie zaaknummer 33399-2019); 

 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 
I.  de slotcalculaties 2018 van de grondexploitaties Helpermaar  

(€ 15.000,--), Topsport Zorgcentrum (€ 25.000,--) en Paddepoel 

Zuidoost inbreng & uitname (negatief € 168.000,--) vast te stellen en 

kennis te nemen van de resultaten welke verwerkt worden in de 

jaarrekening 2018; 
II.  de nacalculatie 2018 van het ruimtelijke investeringsproject 

Revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep (€ 627.000,--) vast te 

stellen en kennis te nemen van het resultaat dat verwerkt wordt in de 

jaarrekening 2018; 
III.  de nacalculatie van het ruimtelijk investeringsproject Paddepoel 

Zuidoost grijs & groen vast te stellen en kennis te nemen van het 

overschot aan niet ingezette SIF middelen (€ 1.244.000,--); 

IV.  bij de afronding een bedrag van € 1.226.000,-- aan vastgestelde SIF 

middelen vanuit de reserve SIF over brengen naar de beklemde reserve 

kapitaallasten; 
V.  de nacalculatie van het ruimtelijk investeringsproject Herinrichting 

Boterdiep-Bloemstraat vast te stellen en kennis te nemen van het 

overschot aan niet ingezette SIF middelen (€ 46.000,--); 

VI.  bij de afronding een bedrag van € 196.000,-- aan vastgestelde SIF 

middelen vanuit de reserve SIF over brengen naar de beklemde reserve 

kapitaallasten; 
VII.  de projecten financieel af te sluiten; 
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VIII.  het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor de 

projecten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen, 

voor zover met deze activiteiten geen rekening is gehouden; 
IX.  de begrotingswijzigingen mee te nemen bij het eerste verzamelvoorstel 

begrotingswijzigingen 2019 na het vaststellen van de begroting 2019. 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 17 april 2019. 

 

 

 

De voorzitter, De griffier, 

 

Peter den Oudsten Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


