
      
 

 

19 december 2018  

Nr. 4a. 

Tijdelijke huisvesting stadhuis; gewijzigde locatie; 

 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

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

27 november 2018 (griffie zaaknummer 63347-2018); 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 
I.  het besluit ‘tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing stadhuis’ 

genomen tijdens de raadsvergadering van 18 juli 2018 agendapunt 6e 

in te trekken; 
II.  de besluitpunten IX en X, van het raadsbesluit Begrotingswijzigingen 

2e en 3e kwartaal 2018/VGR II, genomen in de raadsvergadering van 

31 oktober 2018 onder agendapunt 7l in te trekken; 
III.  vanaf 1 januari 2019 t/m juli 2019 te vergaderen in de aangepaste 

nieuwe raadszaal in het stadhuis en in de periode september 2019 tot 

de terugkeer in het verbouwde stadhuis in de eerste helft van 2021 te 

vergaderen bij de provincie Groningen; 
IV.  ten aanzien van de tijdelijke huisvesting van alle stadhuisgebruikers te 

kiezen voor de locatie Radesingel 6; 
V.  geen alternatieve trouwlocatie beschikbaar te stellen in verband met het 

tijdelijk niet meer beschikbaar zijn van de trouwlocatie in het stadhuis; 
VI.  de kosten voortvloeiend uit besluitpunt II en III vast te stellen op  

€ 1.920.000,--; 

VII.  de kosten te dekken uit een voorbeslag op de begroting 2019 voor  

€ 1.257.000,--, uit het bij de begroting 2018 beschikbaar gestelde 

bouwbudget revitalisering stadhuis voor € 163.000,-- en een bijdrage 

van het Groninger Monumenten Fonds voor € 500.000,--; 

VIII.  de kosten ad € 1.257.000,-- genoemd in besluitpunt VII als volgt te 

verdelen over de jaarschijven 2019, 2020 en 2021: in 2019  

€ 1.003.000,--, in 2020 € 103.000,-- en in 2021 € 151.000,--; 

IX.  voor de activeren kosten samenhangend met de verbouw Radesingel 6 

een krediet van € 500.000,-- beschikbaar te stellen; 

X.  de structurele lasten samenhangend met het krediet onder besluitpunt 

IX ad € 10.000,-- te dekken uit een voorbeslag op de begroting 2019; 
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XI.  de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te 

wijzigen; 
XII.  het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van 

artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter 

afstemming aan de gemeente Haren en Ten Boer en ter goedkeuring 

aan Gedeputeerde Staten; 
XIII.  het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in 

uitvoering te brengen. 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018. 

 

 

 

de burgemeester,      plv. griffier,  

Peter den Oudsten      Peter Kommerij  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


