
16 december 2015
Nr. 5l.
Herziene GREX Werklocaties 2015 (Westpoort, Zernike, Eemspoort, Driehoek
Peizerweg).

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
20 november 2015
(5388128);

HEEFT BESLOTEN:

I. de herziene begroting van het project Westpoort vast te stellen en de totale kosten  te bepalen op  
             € 112.828.000,--;

II. de kosten te dekken uit:
a. bijdragen en subsidie: € 39.538.000,--;
b. opbrengsten grondverkoop: € 73.290.000,--;

III. voor het project Westpoort het totaal beschikbaar uitvoeringskrediet voor de boekwaarde, 
  de verplichtingen en de jaarschijven 2015, 2016 en 2017 van € 
73.968.000 met 
  € 1.347.000 te verhogen tot € 75.315.000,--; 

IV. de herziene begroting van het project Zernike vast te stellen en de totale kosten  te bepalen
op € 25.682.000,--;

V. de kosten te dekken uit:
a. bijdragen en subsidie: € 8.057.000,--;
b. opbrengsten grondverkoop: € 17.633.000,--;

VI. voor het project Zernike het totaal beschikbaar uitvoeringskrediet voor de boekwaarde, 
         de verplichtingen en de jaarschijven 2015, 2016 en 2017 van € 

20.140.000,-- met 
  € 1.465.000,-- te verhogen tot € 21.605.000,--; 

VII. de begroting Eemspoort zuid en Roodehaan samen te voegen tot één herziene begroting te   
noemen het project Eemspoort en daarmee de herziene begroting van het project Eemspoort
vast te stellen en de totale kosten  te bepalen op € 77.177.000,--;

VIII. de kosten te dekken uit:
a. bijdragen en subsidie: € 10.113.000,--;
b. opbrengsten grondverkoop: € 76.235.000,--;

IX. voor het project Eemspoort het totaal beschikbaar uitvoeringskrediet voor de boekwaarde, 
de verplichtingen en de jaarschijven 2015, 2016 en 2017 van € 

62.803.000 met 
€ 469.000,-- te verhogen tot € 63.272.000,--; 

X. de herziene begroting van het project Driehoek Peizerweg vast te stellen en de totale kosten  te  
bepalen op € 1.388.000,--;

XI. de kosten te dekken uit:



a. bijdragen en subsidie: € 99.000,--;
b. opbrengsten grondverkoop: € 1.289.000,--;

XII. voor het project Driehoek Peizerweg het totaal beschikbaar uitvoeringskrediet voor de 
boekwaarde, de verplichtingen en de jaarschijven 2015, 2016 en 2017 van € 1.359.000 met 

               € 334.000,- te verlagen tot € 1.025.000,--; 



XIII. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), juncto artikel 25 lid 3 Gemeentewet;
XIV. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 december 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten


