
      
 

 

18 december 2019. 

Nr. 6h 

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet 2021 Sport020 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

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

20 november 2019 (griffie zaaknummer 373434-2019); 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I.   een krediet van € 1.106.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van 3 

Hockeyvelden Haren. Hiervan waarvan € 192.000,-- te dekken uit de te ontvangen 

specifieke uitkering sport btw en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 79.000,-- te 

dekken uit de reguliere begroting Sport (onderdeel VIP); 

II.   een krediet van € 300.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de 

veldverlichting van 3 Hockeyvelden Haren. Hiervan €52.000,-- te dekken uit de te 

ontvangen specifieke uitkering sport btw en de kapitaallasten van het resterende deel ad  

€ 17.000,-- te dekken uit de reguliere begroting Sport (onderdeel VIP); 

III.  een krediet van € 287.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van hockeyveld 2 

Corpus den Hoorn. Hiervan € 50.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering 

sport btw en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 21.000,-- te dekken uit de 

reguliere begroting Sport (onderdeel VIP); 

IV.  een voorbereidingskrediet 2021 van € 175.000,-- beschikbaar te stellen voor 

bodemonderzoek en voorbereidingen. Hiervan € 30.000,-- te dekken uit de te ontvangen 

specifieke uitkering sport btw en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 15.000,-- te 

dekken uit de reguliere begroting; 

V.  de middelen uit de bestaande voorziening vervanging kunstgrasvelden (oud Haren) vrij te 

laten vallen en te storten in de reserve co financieringsfonds voor de toekomstige 

kapitaallasten: 

VI.  om het opruimen van de SBR korrels als een meerjarig exploitatieproject vast te stellen; 

VII.  de gemeentebegroting van 2019 en 2020 op programmaniveau overeenkomstig te 

wijzigen. 

 



  

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 18 december 2019. 

 

voorzitter,                   griffier,  

Koen Schuiling      Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend  

 


