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De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 31 januari 2018, besprekende het 
raadsvoorstel "Herinrichting Binnenstad West en continuering Centrumgarage", 

Constaterende dat: 
Het college de raad verzoekt een extra uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen om het 
definitief ontwerp uit te kunnen voeren; 
Het college voorstelt de opbrengst (max. € 3,5 miljoen) van de deal met Interparking 
betreffende de centrumgarage geheel te bestemmen voor "de kwaliteitssprong in de 
binnenstad"; 
Het benodigde extra krediet voor Brugstraat/Munnekeholm deels (voor € 593.000) te halen uit 
de opbrengsten van deze deal; 
Het college aangeeft dat het de extra benodigde middelen voor de inrichting van de 
binnenstad onderdeel wil laten uitmaken van het Stedelijk Investeringsfonds waar over vulling 
en spelregels dit jaar nadere afspraken gemaakt worden; 

Overwegende dat: 
Het raadsvoorstel op geen enkele wijze aangeeft hoe op termijn in de kosten van aanschaf en 
herbestemming van de parkeergarage moet worden voorzien; 
De deal met Interparking kan betekenen dat de gemeente tien jaar na opening van de Forum
garage € 3,5 miljoen heeft ontvangen doch als gekozen wordt voor overname over 5 jaar dit 
bedrag daalt naar € 1,4 miljoen; 
Op dit moment nog geen plannen zijn op welke wijze dat deel van de binnenstad wordt 
ingericht waarbij buurtparkeren en fietsenstalling een opgave is; 
Gezien het bovenstaande verstandig is het, gezien de onzekere kosten van de 
aankoop/herbestemming en de onzekere hoogte van de opbrengsten, deze laatste te 
reserveren; 
De raad dit jaar nog spreekt over het Investeringsfonds zodat extra kosten herinrichting 
binnenstad in een structureel kader geplaatst kunnen worden; 
De voortgang van de werkzaamheden in de Brugstraat van belang is doch dekking van de 
benodigde extra middelen voorlopig ten laste kan komen van de € 22,5 miljoen, beschikbaar 
voor het Basispakket Binnenstad, tot besluitvorming over het Investeringsfonds heeft plaats 
gevonden; 
Het college in de raadsvergadering van 27 september 2017 heeft aangegeven dat "Binnen het 
budget van €22,5 miljoen valt te schuiven, te herprioriteren". 

Besluit het dictum van genoemd raadsvoorstel als volgt te wijzigen 
V te vervangen door: "Een reserve "Aankoop en herbestemming parkeergarage centrum" te 
vormen en de extra inkomsten uit de centrumgarage toe te voegen aan deze beklemde reserve 
ter dekking van de kosten voor de toekomstige aankoop en herbestemming van de 
parkeerkeergarage en herinrichting van de omgeving"; 
VI te vervangen door: "De resterende kapitaallasten van 26.054 euro te financieren uit de 
beschikbare middelen voorde realisatie van het basispakket Binnenstad "; 

en gaat over tot de orde van de dag 
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