Amendement: Licht in de duisternis.
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 11 november
2020, besprekende het raadsvoorstel ‘Gemeentebegroting 2021’.
Constaterende dat:
 Recentelijk is vastgesteld dat er veiligheidsrisico’s zijn rondom de
sportvelden doordat de belastbaarheid van lichtmasten niet groot genoeg
zijn waardoor de veiligheid niet is geborgd;
 Bij een steekproef 55 van de 79 masten niet aan de veiligheidscriteria
voldoen en bij voorkeur direct vervangen dienen te worden;
 Op dit moment op basis van een eerste inschatting voor de acute
vervanging van 300 masten een investering van € 750.000,- exclusief BTW
benodigd is;
 Hetgeen leidt tot structurele kapitaalslasten van circa € 28.000,- tot €
45.000,- (afhankelijk van de afschrijvingsperiode);
 Er geen sprake is van een actuele boekwaarde op de masten.
Overwegende dat:
 De masten rondom de sportparken niet regulier in een vervangings- of
onderhoudsprogramma zijn opgenomen;
 De constatering leidt tot zowel kosten op korte termijn gelet op de acute
situatie als structurele kosten, waarvoor dekking moet worden gezocht;
 Het college de raad heeft voorgesteld om deze kosten te dekken uit het
co-investeringsfonds sport (structureel deel);
 Er binnen de gemeentebegroting mogelijkheden zijn om het coinvesteringsfonds sport voor deze vervanging te ontzien;
 Dat op pagina 321 van de begroting onder punt 12.1 dekking vrijval
herindelingsbudget wordt geconstateerd dat vanuit het gemeentefonds
over een periode van vijf jaar (2018-2022) een vergoeding wordt
ontvangen voor kosten gerelateerd aan de herindeling, dat het
programma in 2019 beëindigd is en dat het college voorstelt het
verwachte overschot van circa 1,9 miljoen euro toe te voegen aan de
algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.
Besluit:
I.
Aan besluitpunt I van het dictum van de Ontwerpbegroting 2021 toe te
voegen: met dien verstande dat de vervanging van de lichtmasten
rondom de sportvelden in de gemeente niet gedekt wordt via het coinvesteringsfonds sport maar via de algemene reserve.
II.
Dit te bekostigen door een bedrag van 750.000 euro te onttrekken aan
de Algemene Egalisatiereserve (dekking vrijval herindelingsbudget).
III.
De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
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