18 december 2019.
Nr. 8a
Revitalisering Stadhuis

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van
20 november 2019 (griffie zaaknummer 3672959-2019);

HEEFT BESLOTEN:
I.
II.
III.

IV.

V.

te kiezen voor variant I;
het TO vast te stellen en in te stemmen met het gedeeltelijk vernieuwen en gedeeltelijk
hergebruik van de inrichting;
de begroting Revitalisering Stadhuis vast te stellen en de totale kosten te bepalen op
€19.300.000,-- en de kosten te dekken uit de volgende incidentele middelen (de
incidentele middelen bedragen totaal € 4.047.000,--):
a. onderhoudsbudget VGB € 392.000,--;
b. onderhoudsbudget FSH 2020 € 282.000,--;
c. monumentensubsidie € 218.000,--;
d. incidenteel extra beleid 2018 € 379.000,--;
e. incidenteel extra beleid 2019 € 379.000,--;
f. incidenteel extra beleid 2020 € 379.000,--;
g. vrijval kapitaallasten 2019 € 210.000,--;
h. vrijval kapitaallasten 2020 € 210.000,--;
i. vrijval kapitaallasten 2021 € 799.000,--;
j. vrijval kapitaallasten 2022 € 799.000,--;
en de volgende structurele middelen:
k. € 589.000,-- structureel revitalisering Stadhuis;
l. € 210.000,-- structureel revitalisering Stadhuis (restwaarde 2018);
m. € 35.000,-- structureelhet budget monumenten;
n. € 103.085,-- incidenteel SIF tenzij structurele middelen beschikbaar zijn;
de investeringssom Revitalisering Stadhuis vast te stellen op een totale omvang van
€ 16.073.756,-- en hiervoor een krediet te verstrekken van € 14.298.756,-- zodat het totaal
beschikbaar gestelde krediet komt op € 16.073.756,--miljoen;
de structurele lasten behorende bij een investering van € 985.508,-- te dekken uit::
a. bedrag van € 589.000,-- structureel revitalisering Stadhuis;
b. bedrag van € 210.000,-- structureel revitalisering Stadhuis (restwaarde 2018);
c. beklemde reserve materiele vaste activa € 48.424,-- structureel);
d. bedrag van € 35.000,-- structureel uit het budget monumenten;
e. € 103.085,-- incidenteel SIF tenzij structurele middelen beschikbaar zijn;

VI.

de exploitatiebegroting Revitalisering Stadhuis vast te stellen op een totale omvang van
€ 3.226.244,--en hiervoor een exploitatiebudget vast te stellen op € 3.226.244,-- en dit
budget te dekken uit:
a. onderhoudsbudget VGB € 392.000,--;
b. onderhoudsbudget FSH 2020 € 282.000,--;
c. monumentensubsidie € 218.000,--;
d. incidenteel extra beleid 2018 € 379.000,--;
e. incidenteel extra beleid 2019 € 379.000,--;
f. incidenteel extra beleid 2020 € 379.000,--;
g. vrijval kapitaallasten 2019 € 210.000,--;
h. vrijval kapitaallasten 2020 € 210.000,--;
i. vrijval kapitaallasten 2021 € 777.244,--;
VII. de incidentele middelen uit in de jaren 2021 en 2022 van € 21.756,-- respectievelijk
€ 799.000,-- toe te voegen aan de reserve materiële vaste activa bij vaststelling van de
begroting van het desbetreffende jaar;
VIII. vanaf het jaar na oplevering de aanvullende dekking € 103.085,-- bij start afschrijving
incidenteel te financieren vanuit het SIF, tenzij structurele dekking beschikbaar is en de
terugloop kapitaallasten als eerste in mindering te brengen op de incidentele financiering
en dit bedrag toe te voegen aan de taakstelling bezuinigingen SIF;
IX. Radesingel nr. 6 uit te nemen uit de grondbank en als Materiële Vaste Activa, nog te
ontwikkelen bezit op te nemen;
X.
het project Tijdelijke huisvesting Radesingel aan te merken als een meerjarig
(exploitatie)project;
XI. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1 conform artikel 25, lid 3
Gemeentewet;
XII. de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 18 december 2019.
voorzitter,
Koen Schuiling

griffier,
Toon Dashorst

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

