
       
 

 

27 januari 2021. 

Nr. 5d 

Opheffen geheimhouding 2020 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

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

4 december  2020 (griffie zaaknummer 555739-2020) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I. de eerder door het college opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding t.a.v. het 

volgende documenten op te heffen per 1 januari 2021 

a.  Kredietaanvraag revitalisering Woonschepenhaven (GR11.2831630) - bijlage 6  

(bekrachtiging 21/12/11) 

b.  Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2012 (GR12.3368225), bijlage 3 en 

4 (bekrachtiging 19/12/12) 

c.   Visserstraat 37 (GR13.3418388) (bekrachtiging 19/12/12) 

d.  Herziene grondexploitatie Driehoek Peizerweg 2012 (GR12.3420130), bijlage(n) 

bekrachtiging 30/1/13) 

e.  Herziene exploitatiebegroting herstructurering Lewenborg centrumzone Noord 

2012 (GR 12.3420133), bijlage(n) (bekrachtiging 30/1/13) 

f.  Herziene exploitatiebegroting herstructurering Lewenborg grijs/groen 2013, 

bijlagen (bekrachtiging 24/4/13) 

g.  Situatie bewonersorganisatie Wijk en Welzijn (GR 13.3747675) (bekrachtiging 

26/6/13) 

h.  Informatie omtrent de nijpende financiële situatie van Simplon en aanduiding 

van te voorgestelde maatregelen ter verbetering hiervan (GR13.3876317) 

(bekrachtiging 25/9/13) 

i.  Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2013, (GR 13.3933504), bijlagen 3 

en 4 (bekrachtiging 30/10/13) 

j.  Herziene grondexploitatie Driehoek Peizerweg 2013 (GR13.4046485), bijlagen 

(bekrachtiging 27/11/13) 

k.  Herziene grondexploitaties Bessenmoerstrook, corporatieve Herstructurering 

Paddepoel Zuid-Oost grijs/groen en Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname 

(GR13.4082709) – bijlagen (bekrachtiging 18/12/13) 

l.  Krediet HOV-as West 3e fase RV maart 2014 (GR 14.4313845) - 

exploitatiebegroting 2014 (bekrachtiging 28/5/14) 

m.  Martiniplaza: voortgang, onderzoeksresultaten en maatregelen (GR14.4623011) – 

bijlagen (bekrachtiging 24/9/14) 

n.  Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2014 (4650965) - bijlagen 3 en 4 

(bekrachtiging 29/10/14) 

o.  Nota Grondprijzenbeleid 2014-2018 (4658241) (bekrachtiging 29/10/14) 

p.  Herziene grondexploitatie Driehoek Peizerweg 2014 (4723060) - bijlage(n) 

(bekrachtiging 17/12/14) 

q.  Staat V 2014 (4992414) – bijlagen (bekrachtiging 27/5/15) 

r.  herziene grondexploitatie revitalisering bedrijventerreinen ZO (5024906) - bijlage 



1 (bekrachtiging 24/6/15) 

s.  Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2015 (5296172) - bijlagen 3 en 4 

(bekrachtiging 28/10/15) 

t.  Realisatie Sportcentrum Europapark (5388547) - bijlage 2 en 3 (bekrachtiging 

16/12/15) 

u.  Krediet 2e fase P+R Hoogkerk (5618799) - bijlage 1 (bekrachtiging 20/4/16) 

v.  Kredietaanvraag zonneweide Vierverlaten (5758892) - rapportage “Begroting 

Zonnepark Vierverlaten” (bekrachtiging 29/6/16) 

w.  Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname (5717124) 

– bijlagen (bekrachtiging 29/6/16) >> 

x.  Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost, grijs en groen (5717040) – 

bijlage (bekrachtiging 29/6/16) 

y.  TopSportZorgCentrum 2018 (6861763) bijlagen (bekrachtiging 28/3/18) 

z.  bijlage bij raadsvoorstel Slotcalculaties grondexploitatie en nacalculatie 

ruimtelijke investering 2018 (bekrachtiging 20/3/19) 

aa.  Renovatie gemeentewerf en nieuwbouw brandweerkazerne (bijlagen) 

(bekrachtiging 30/1/17 raad Haren) 

bb.  Opheffen geheimhouding brandweerkazerne – bijlagen (bekrachting 27/3/17 raad 

Haren) 

II. de eerder door de raad opgelegde geheimhouding t.a.v. de volgende vergaderingen op te 

heffen per 1 januari 2021 

a.  24-10-2011 B&V aanbesteding regiotram 

b.  16-7-2012 B&V optimalisaties uitvraag RegioTram 

c.  2-10-2013 B&V Tariefdifferentiatie Parkeerbedrijf 

d.  4-9-2013 F&V situatie rond de panden Bedumerweg 44 en 45 

e.  6-11-2013 F&V aandelenpakketten Enexis en Waterbedrijf 

f.  18-1-2017 B&V gevolgen nadelige uitspraak Raad van State 

(Damsterdiepgarage) 

g.  7-6-2017 raad besloten bijeenkomst over perikelen accountant (geen officiële 

vergadering, geen verslag) 

h.  10-7-2019 raad 1. ereburgerschap 2. voorbereidingsbesluit 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 januari 2021. 

 

 

voorzitter                  griffier 

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 


