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Classificatie 

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 

Portefeuillehouder De Rook Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de totale kosten van het project Noordzeebrug te bepalen op € 4.731.767,-; 

II. voor de afwikkeling van het project Noordzeebrug een aanvullend krediet beschikbaar te stellen 
van € 1.416.252,--. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt hiermee uit op € 4.731.767,--; 

III. het aanvullende krediet van € 1.416.252,-- te dekken uit de éénmalige retributie van de Provincie 
Groningen; 

IV. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

In november 2006 heeft u het besluit genomen om de Noordzeebrug te vervangen en de aansluiting met 
de Bedumerweg ongelijkvloers te maken. De provincie Groningen is opdrachtgever. Voor de dekking van 
de gemeentelijke kosten heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 3.315.515,-
Binnen het bedrag van € 3.315.515,-- is onder andere een netto bijdrage opgenomen van € 2.743.748,-
aan de provincie Groniningen. Deze netto bijdrage bestaat enerzijds uit de bij ons in rekening gebrachte 
aanneemsom (€ 4.160.000,-) verminderd met de bijdrage die wij ontvangen voor de inbreng voor de 
grond (€ 1.416.252,-). 
In de administratieve praktijk is onze bijdrage (€ 4.160.000,--) aan de provincie en de bijdrage van de 
provincie aan ons (€ 1.416.252,--) niet héttö^(düs € 2.743.748,--)^érwerkt,TrTaar zijrTbeidé bedragen 
afzonderlijk (bruto) gefactureerd en verwerkt. 
Door de "bruto" in plaats van "netto" verwerking wordt er in formele zin een kredietoverschrijding 
veroorzaakt; een zogenaamde begrotingsontrechtmatigheid. Om deze onrechtmatigheid te herstellen 
vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen voor het bruto niveau van de uitgaven. Het betreft een 
financieel technische kredietaanvraag. 

B&W-besluit d.d.: 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In november 2006 heeft u het besluit genomen om de Noordzeebrug te vervangen en de aansluiting met de 
Bedumerweg ongelijkvloers te maken. De provincie Groningen is opdrachtgever. Voor de dekking van de 
gemeentelijke plankosten, de aanleg van geluidsschermen én de bijdrage aan de provincie Groningen 
heeft u, voor het laatst op 28 september 2011, krediet beschikbaar gesteld. Het totaal beschikbaar gestelde 
krediet bedraagt € 3.315.515,-

Binnen het bedrag van € 3.315.515,- is naast een bijdrage voor plankosten (ongeveer € 360.000,—) en 
geluidsschermen (€ 213.000,-) een netto bijdrage opgenomen van € 2.743.748,- aan de provincie 
Groniningen. Deze netto bijdrage bestaat enerzijds uit de bij ons in rekening gebrachte aanneemsom 
(€ 4.160.000,-) verminderd met de bijdrage die wij ontvangen voor de inbreng voor de grond 
(€ 1.416.252,—). Het project vindt immers voor een groot deel plaats op gemeentelijk grondgebied. 

In de administratieve praktijk is onze bijdrage (€4.160.000,—) aan de provincie en de bijdrage van de 
provincie aan ons (€ 1.416.252,-) niet netto (dus € 2.743.748,-) verwerkt, maar zijn beide bedragen 
afzonderlijk (bruto) gefactureerd en verwerkt. 

Door de "bruto" in plaats van "netto" verwerking wordt er in formele zin een kredietoverschrijding 
veroorzaakt. Er zou immers een hogere bijdrage aan de provincie worden overgemaakt dan op basis van 
het verstrekte krediet zou mogen; een zogenaamde begrotingsontrechtmatigheid. Om deze 
onrechtmatigheid te herstellen vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen voor het bruto niveau van de 
uitgaven. Het betreft een financieel technische kredietaanvraag. 

Kader 

Om een onrechtmatigheid van € 1.386.000,- bij de jaarrekening 2015 te voorkomen dient voor vaststelling 
van de jaarrekening aanvullend krediet te worden aangevraagd bij de gemeenteraad. De accountant kan bij 
zijn bevindingen over de jaarrekening 2015 hiermee dan nog rekening houden. 

Argumenten en afwegingen 

n.v.t. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

n.v.t. 

Financiële consequenties 

Dit voorstel betreft een technische aanpassing waarbij het krediet op het bruto niveau van de uitgaven 
wordt bepaald. De verhoging van het krediet wordt gedekt uit een éénmalige bijdrage van de provincie. Dit 
heeft voor de gemeente Groningen geen financiële consequenties. 
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Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


