
      
 

 

18 december 2019. 

Nr. 8c1 

Co-investeringsfonds Sport kredieten 2020 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

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

7 november 2019 (griffie zaaknummer 353112-2019); 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I.   een investeringskrediet van € 560.000,-- voor het hockeyveld 5 Corpus den Hoorn 

  beschikbaar te stellen; 

II.   waarvan € 97.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en 

  de resterende kapitaallasten ad € 36.000,-- en voor € 7.000,-- te dekken uit de 

  reguliere begroting, voor € 3.000,-- te dekken uit de bijdrage van de verenigingen en 

  € 26.000,-- uit de co-investeringsmiddelen; 

III.  een investeringskrediet van € 833.000,-- voor het voetbalveld de Kring beschikbaar 

  te stellen; 

IV.  waarvan € 145.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en 

  de resterende kapitaallasten ad € 60.000,-- voor € 7.000,-- te dekken uit de 

  reguliere begroting, voor € 3.000,-- te dekken uit de bijdrage van de verenigingen en 

  € 50.000,-- te dekken uit de co-investeringsmiddelen; 

V.  een investeringskrediet van € 877.000,-- voor het voetbalveld Engelbert beschikbaar te 

stellen; 

VI.  waarvan € 152.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de 

  resterende kapitaallasten ad € 63.000,-- voor € 7.000,-- te dekken uit de reguliere 

  begroting, voor 3.000,-- te dekken uit de bijdrage van de verenigingen en € 53.000,-- te 

  dekken uit de co-investeringsmiddelen; 

VII.  een investeringskrediet van € 877.000,-- voor het voetbalveld Coendersborg beschikbaar 

te stellen; 

VIII.  waarvan € 152.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de 

  resterende kapitaallasten ad € 63.000,-- voor € 7.000,-- euro te dekken uit de reguliere 

  begroting, voor 3.000,-- te dekken uit de bijdrage van de verenigingen en 53.000,-- te 

  dekken uit de co-investeringsmiddelen; 

IX.  een investeringskrediet van € 269.000,-- voor 2 kleedkamers sportpark Engelbert 

beschikbaar te stellen; 

X.  waarvan € 47.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de 

  resterende kapitaallasten ad € 10.000,-- voor te dekken uit de co-investeringsmiddelen; 

XI.  een investeringskrediet van € 269.000,-- voor 2 kleedkamers sportpark Hoogkerk 

beschikbaar te stellen; 

 

 

 

 

 



 

XII.  waarvan € 47.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de 

  resterende kapitaallasten ad € 10.000,-- voor te dekken uit de co-investeringsmiddelen; 

Xlll.  de voorgestelde indicentele bijdragen ad € 167.000,-- te onttrekken uit de reserve 

  (co)investeringfonds; 

XIV  De gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

  

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 18 december 2019. 

 

voorzitter,                   griffier,  

Koen Schuiling      Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend  

 


