
21 februari 2018
Nr. 8b.
Kredietverstrekking t.b.v. OPSB en plan van aanpak Oosterpoort;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
24 januari 2018 (raadsvoorstelnummer 6746218, griffienummer 6767088);

HEEFT BESLOTEN: 

I. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van in totaal € 
3.344.000,--, waarvan     € 1.441.000,-- voor het treffen van 
geluidswerende voorzieningen/overkapping binnentuin en € 
1.627.000,-- voor brandveiligheid en beveiliging aan het gebouw 
aan de Trompsingel 27, € 105.000,-- voor routine-
vervangingsinvestering t.b.v. podiumtechniek Turfsingel 82, en € 
171.000,-- voor de vervangingsinvesteringen bij de gebouwen 
Turfsingel 82 en Trompsingel 27;

II. de structurele kapitaallasten van € 401.000,-- te dekken uit 
Programma 6 Cultuur (begroting van De Oosterpoort en 
Stadsschouwburg (OPSB));

III. in afwijking van artikel 13 lid 2-2 bijlage 1 van de Financiële 
Verordening Gemeente Groningen 2017 de investeringen voor de 
Trompsingel zoals opgenomen in besluitpunt I van dit raadsvoorstel 
in maximaal 10 jaar af te schrijven;

IV. het in de Begroting 2018 beschikbaar gestelde krediet van in totaal
€ 782.000,-- voor routine-vervangingsinvestering OPSB in te 
trekken;

V. een plankostenbudget van € 300.000,-- beschikbaar te stellen voor 
de verkenning naar nieuwe huisvesting voor De Oosterpoort; 

VI. het plankostenbudget van € 300.000,-- voor de verkenning naar 
nieuwe huisvesting voor De Oosterpoort te dekken uit de Algemene
Egalisatie Reserve; 

VII. het project nieuwe huisvesting De Oosterpoort aan te merken als 
meerjarenproject;

VIII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig 
te wijzigen;

IX. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van 
artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter 
afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;

X. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in 
uitvoering te brengen.
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Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 21 februari 
2018.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


