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Aanvullend krediet afwikkeling project RegioTram 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . voor de afwikkeling project RegioTram een aanvullend voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen van € 110.000,-- voor het project. Het totaal beschikbaar gestelde 
voorbereidingskrediet komt daarmee uit op € 11.935.000,-; 

II . dit aanvullende krediet van € 110.000,-- te dekken uit de voor de RegioTram geoormerkte 
middelen; 

III . de gemeentebegroting 2014 te wijzigen. 



(Publieks-)samenvatting 

In begroting 2013 is de raad geinformeerd over het stilleggen van het project RegioTram. 
De begroting 2013 was conform de motie van uw raad "tramvrij". Er zijn verdere besluiten genomen 
over het stilleggen van de RegioTram. Met besluitvorming over de op te stellen nacalculatie kunnen 
de voor de tram gereserveerde middelen vrijvallen, na aftrek van gemaakte kosten. 
In de brief waarin het voomemen werd aangekondigd om te stoppen is aangegeven dat de interne 
plankosten nog zullen stijgen. Aangenomen werd dat in de nacalculatie het aanvullend krediet kon 
worden meegenomen. De nacalculatie laat op zich wachten wegens overieg met de provincie. 
Er wordt overlegd over de verdeling van de kosten die gemaakt zijn voor het Trambureau voor inrit 
parkeergarage en Vrydemalaan en boekverlies op aankopen appartementen en woonboten. 
In de stuurgroep RegioTram waren afspraken gemaakt over verdeling van de kosten bij beeindiging 
van het project. De interpretatie van die afspraken is onderwerp van gesprekken met de provincie. 
Wanneer de verdeling van deze kosten over provincie en gemeente duidelijk wordt kan de 
nacalculatie van het Tram project worden afgerond. Nu vraagt het college in een afzonderlijk 
raadsbesluit een krediet beschikbaar te stellen voor reeds gemaakte plankosten. Het betreft een 
financieel technisch kredietaanvraag. De nacalculatie zal in 2014 plaatsvinden. 

Inleiding 

Conform de geldende regels wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de 
afwikkeling van het project RegioTram. 

Beoogd resultaat 

Door een aanvullend krediet beschikbaar te stellen wordt voldaan aan de financiele spelregels en kan 
vervolgens de financiele afronding plaatsvinden (nacalculatie). 

Kader 

Het kader voor afwikkeling van projecten is het financieel handboek. Daarin wordt bepaald dat 
projecten worden afgesloten met een nacalculatie. In de nacalculatie zou het aanvullend krediet 
worden opgenomen. Nu de afwikkeling van de nacalculatie wegens gesprekken met de provincie 
over verdeling van de kosten op zich laat wachten is het noodzakelijk om een aanvullend 
kredietvoorstel aan uw raad voor te leggen. 

Argumenten/afwegingen 

n.v.t. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

n.v.t. 

Financiele consequenties 

Gezien de eerdere besluiten van uw raad, betreft het hier een financieel-technische kredietaanvraag. 
Eerder is al aangekondigd dat de overschrijding op de plankosten zou worden gedekt uit de voor de 
RegioTram geoormerkte middelen en bij de afrekening krediet daarvoor zou worden aangevraagd. 



Begrotingswijziging 2014 (raad) 

i Betrokken dienst(en) 
Naam voorstel 
Incidenteel / Stmctureel 
Soort wijziging 

Financiele begrotingswijziging 

Nr. Deelprogramma 
07.6'Owrig verkeer 

Dienst l/S 
RO/EZ I 

RO/EZ 

Aanvul lend k red ie t kos ten regiot ram 

Incidenteel 

uittrekken investeringskrediet 

Bedragen K 1.000euro 

Saldo voor 
Lasten Baten res. lUut Toev.res. Onttr.res. 

Saldo na res. lUlut 
110 110- 0: 

TOTALEN BEGROTiNGS\fl(OJ|GING 

Realisering en evaluatie 

110 110 

De nacalculatie zal in 2014 aan uw raad worden aangeboden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burge 
dr. R.L. ( 

de secretaris, 
drs. M.Af-f ) Ruys 


