
 

Raadsvoorstel. 
 

 

 

Onderwerp     Aanvullende kredieten jaarrekening 2018 

Steller/telnr.  Bert Wilkens/8256     Bijlagen - 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  De Rook/Van der Schaaf/Broeksma  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand   Jaar  
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

 
I. een aanvullend krediet van 40 duizend euro beschikbaar te stellen voor het project herinrichting 

Van Lenneplaan; 
II. het aanvullend krediet te dekken uit het Economisch Programma G-kwadraat (15 duizend euro) en 

het Gebiedsprogramma Zuid 2019 (25 duizend euro); 
III. de eigen middelen van 40 duizend euro toe te voegen aan de beklemde reserve kapitaallasten ter 

dekking van de kapitaallasten; 
IV. een aanvullend krediet van 5 duizend euro beschikbaar te stellen voor het project verplaatsen 

tennisbaan LTC Hoogkerk. Deze extra kosten te dekken uit het reeds beschikbare budget voor 
jaarlijkse kapitaallasten van 14 duizend euro; 

V. voor het project maatregelen Atoomweg-Hoendiep een extra krediet van 49 duizend euro 
beschikbaar te stellen; 

VI. het aanvullend krediet te dekken uit budget verkeersbeleid (10 duizend euro), budget tijdelijk 
gebruik Suikerfabrieksterrein (29 duizend euro) en een bijdrage van ondernemersvereniging West 
(10 duizend euro); 

VII. de eigen middelen van 39 duizend euro toe te voegen aan de beklemde reserve kapitaallasten ter 
dekking van de kapitaallasten; 

VIII. een krediet van 309 duizend euro beschikbaar te stellen voor Reitdiepzone, inrichting van de 
parallelweg Friesestraatweg; 

IX. het krediet te dekken uit een bijdrage van ontwikkelaars; 
X. de Gemeentebegroting 2019 op programmaniveau te wijzigen. 

 

 

 Samenvatting     

Overschrijding van kredieten 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bleek dat er op een aantal kredieten in 2018 een overschrijding 
heeft plaats gevonden. Het betreft hier administratief/technische overschrijdingen, waarbij inhoudelijk en 
qua dekking geen problemen aanwezig zijn. Om een onrechtmatigheid in de jaarrekening 2018 te 
voorkomen dient deze overschrijding middels een begrotingswijziging in 2019 te worden gerepareerd en 
door de raad worden vastgesteld voor de behandeling van de jaarrekening. 
Het gaat hierbij om de onderstaande projecten: 

 
 
Hieronder worden de overschrijdingen verder toegelicht en wordt een voorstel gedaan hoe dit 
gerepareerd kan worden. Tevens wordt voorgesteld om de Gemeentebegroting 2019 op 
programmaniveau te wijzigen. 

B&W-besluit d.d.: 28-05-2019 

 

 

nr. project overschrijding

1. herinrichting Van Lenneplaan 40

2. Verplaatsen tennisbaan LTC Hoogkerk 5

3. Maatregelen Atoomweg-Hoendiep 49

4. Reitdiepzone investering in de openbare ruimte 309
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

  
 
Aanleiding en doel    

Herinrichting van Lenneplaan 
Op 28 september 2016 heeft uw raad een uitvoeringskrediet van 450 duizend euro ter beschikking gesteld 
voor het herinrichtingsplan Van Lenneplaan. Bij de uitvoeringswerkzaamheden ontstond de mogelijkheid 
om een aantal aanvullende maatregelen direct mee te nemen. Hierdoor is de totale investering voor de 
herinrichting Van Lenneplaan op 490 duizend euro uitgekomen. Voor de dekking voor de aanvullende 
maatregelen is een  bijdrage van 15 duizend euro uit het Economisch Programma G-kwadraat 
(deelprogramma Aantrekkelijke Stad 2016) ontvangen. De overige dekking van 25 duizend euro komt uit het 
gebiedsprogramma Zuid 2019. De eigen middelen worden toegevoegd aan de beklemde reserve 
kapitaallasten herinrichting van Lenneplaan. 
 
Verplaatsen tennisbaan LTC Hoogkerk 
Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van 192 duizend euro. Voor de kapitaallasten van deze 
investering is een bedrag van 14 duizend euro beschikbaar. Door extra kosten waterleiding en 
stroomvoorziening voor de sproei installatie tennisbanen is het krediet met 5 duizend euro overschreden. 
Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van 5 duizend euro beschikbaar te stellen. De jaarlijkse 
kapitaallasten van deze extra investering kunnen worden gedekt uit het reeds beschikbare budget voor 
kapitaallasten van 14 duizend euro. 
 
Maatregelen Atoomweg-Hoendiep 
Het oorspronkelijke plan was het aanpakken van de fietspaden langs het Hoendiep om de veiligheid te 
verhogen. Door de toenemende activiteiten op het Suikerunieterrein wordt de oversteek naar de 
Energieweg steeds vaker gebruikt door fietsers. Fietsers moete
onveilige situatie oplevert. Daarom is het plan aangepast om ook daar een veilige oversteek voor fietsers te 
realiseren.  Uiteindelijk heeft dit geleid tot een overschrijding van het krediet met 49 duizend euro. 
Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 49 duizend euro. De dekking van 
dit extra krediet is als volgt: Verhoging bijdrage vanuit budget verkeersbeleid 10 duizend euro, bijdrage 
ondernemersvereniging West 10 duizend euro en b

 
De eigen middelen worden toegevoegd aan de beklemde reserve kapitaallasten maatregelen Atoomweg-
Hoendiep. 
 
Reitdiepzone investering in de openbare ruimte  

Dit onderdeel maakte deel uit van het complex Reitdiepzone. Hiervoor was een krediet beschikbaar gesteld 
van 1,3 miljoen euro. Na splitsing van het complex in een grondexploitatie en uit te voeren projecten was 
voor dit onderdeel geen krediet beschikbaar. Deze technische keuze wordt hiermee rechtgezet en is 
aangevuld met een volledig, inhoudelijk gemotiveerd, krediet-  en dekkingsvoorstel, zie het raadsvoorstel 

Reitdiepzone kredietaanvraag, MER en coördinatiebesluit 67857-2019). 
In het kader van de ontwikkeling van de Reitdiepzone, dient ook de Friesestraatweg (parallelweg) zowel 
ondergronds als bovengronds opnieuw ingericht te worden. Vanwege de voortgang van de ontwikkelingen 
staat de planvoorbereiding onder grote tijdsdruk. Hierdoor waren we genoodzaakt om in 2018 
voorbereidingskosten te maken.   We stellen nu voor om een krediet beschikbaar te stellen van 309 duizend 
euro voor de in 2018 gemaakt voorbereidingskosten. Deze kosten maken onderdeel uit van de investering in 
materiele vaste activa. In het 2e kwartaal 2019 zal hiervoor een krediet-  en dekkingsvoorstel aan de raad 
worden gedaan. De dekking kan worden gevonden in een bijdrage van de ontwikkelaars die in deze zone 
actief zijn. 
 

 
Kader     

nvt 

 
Argumenten en afwegingen     

nvt 
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Maatschappelijk draagvlak en participatie     

nvt 

 
Financiële consequenties     

 
Begrotingswijziging 
 

 
 

 
 
Overige consequenties     

nvt 

 
Vervolg     

 nvt 
 
Lange Termijn Agenda     

nvt 
 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

Begrotingswijziging Investeringen 2019

Veegkrediet 2019

Betrokken directie(s) Concernstaf/Stadsontwikkeling

Titel Raads- / Collegevoorstel Veegkrediet 2019

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Looptijd 2019

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Programma Deelprogramma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.2 Gebiedsgericht werken Concernstaf I 40 40

05. Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur SO Ontwikkeling en Uitv I 5 5

07. Verkeer 07.1 Fiets SO Ontwikkeling en Uitv I 49 10 39

07. Verkeer 07.1 Fiets SO Ontwikkeling en Uitv I 309 309 0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 403 319 84

Begrotingswijziging 2019

Veegkrediet 2019

Betrokken directie(s) Economische Zaken/Concernstaf/Stadsontwikkeling

Naam voorstel Veegkrediet 2019

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo voor 

res. mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

02.2 Aantrekkelijke stad 02. Economie en werkgelegenheid Economische Zaken I -15 15 15 0

11.2 Communicatie met de burger 11. Stadhuis en Stadjer Concernstaf I -25 25 25 0

07.6 Overig verkeer 07. Verkeer SO Beleid en Ontwerp I -10 10 10 0

02.4 Overig econ en werkgelegenheid 02. Economie en werkgelegenheid SO Ontwikkeling en Uitv I -29 29 29 0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING -79 0 79 79 0 0


