
Ordevoorstel

Omtrent de agenda van de vergadering van de  gemeenteraad van de gemeente Groningen dd 
woensdag  24 juni 2020 ne o.a. bevattende  de collegebrief “Planning actualisatie programma 
Binnenstad aangepast” en het raadsvoorstel “Bestemming Binnenstad- Voorbereidingskrediet PvE 
Grote Markt” stelt de SP fractie het onderstaande voor.

 Constaterende dat: 
- Het college in haar brief de raad meldt dat de planning omtrent de actualisatie van de 

binnenstadsvisie is gewijzigd ten gevolge van de coronacrises;
- De coronacrises  een groot effect heeft op de gemeentelijke financiën waarvan de omvang en 

effect op de gemeentelijke begroting 2020 en 2021 nog niet bekend is;
- Het college voorstelt om 700.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten Grote 

Markt.

Overwegende dat:
- Het programma van eisen voor de Grote Markt gebaseerd is op de functie die de raad 

toedicht aan de binnenstad;
- Het college constateert dat de coronacrises op de korte termijn forse gevolgen heeft voor het 

gebruik van de binnenstad waarbij onduidelijk is wat de gevolgen op de wat langere termijn 
zijn;

- Het bezoekersaantal binnenstad van 2016 naar 2019 gedaald is van ca. 24 miljoen naar ca. 
20,5 miljoen in 2019 oftewel een daling van zo’n 25%; (zie de jaarrekening 2017, blz. 42 en 
2019, blz. 33);

- Er diverse onderzoeken naar het gebruik binnenstad lopen waarvan de uitkomsten een rol 
spelen in de actualisatie binnenstadsvisie en mogelijk effect hebben op het programma van 
eisen voor de Groet Markt;

- De financiële gevolgen van de coronacrises niet bekend zijn maar zeker een forse aanslag op 
de gemeente financiën betekenen waarvan de omvang pas bij de begrotingsvaststelling 2021 
duidelijker zal zijn;

- De voorjaarsnota oproept tot financiële voorzichtigheid.

Gezien het bovenstaande besluit de raad dat:
- Het raadsvoorstel Voorbereidingscrediet Grote Markt van de agenda wordt afgevoerd tot na 

de actualisatie van de binnenstadsvisie en  de begrotingsvaststelling 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
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