Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 25 november 2020

Betreft
O

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kredietaanvraag Kermisexploitantenterrein
Kredietaanvraag-Kermisexploitantenterrein-KET

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Gerard van Dijken gerard.van.dijken@groningen.nl of tel: 0615093195 / Edwin Mol
edwin.mol@groningen.nl of tel:050 367 8368

Korte samenvatting:
Het voorstel is om te besluiten tot een volledige sanering en herinrichting van het
Kermisexploitantenterrein (KET) aan de Helperwestsingel en uw raad te vragen hiervoor het
benodigde krediet beschikbaar steIlen. In verschillende overlegrondes is met de bewoners van het
terrein tot een voorlopig ontwerp van het nieuwe terrein gekomen. Het definitief ontwerp zal in
verder overleg met de bewoners worden vastgesteld. Hieronder valt ook een verplaatsingsplan.
Doordat hier al jaren over gesproken wordt hebben de bewoners ook weinig vertrouwen in een
goede afloop. Het is daarom beter dit hele proces in één hand te laten. Het werk leent zich daarom
minder goed voor een klassieke aanbesteding. Het college heeft daarom besloten om dit, in afwijking
tot de gemeentelijke aanbestedingsregels, in bouwteamverband te doen, waarbij het
voorbereidende werk en de uitvoering door dezelfde partij wordt uitgevoerd die ook actief is op
naastgelegen terrein. De totale kosten voor de herinrichting en bodemsanering van het
Kermisexploitantenterrein (KET) te bepalen op € 3.758.000,--. (zie dictum RV)
De exploitatiebegroting is een geheime bijlage.

Vermeld op LTA?
O

Ja , nr. 2019-308

Deadline?
O

zo ja, namelijk: graag in december vaststellen

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
Discussie, het gaat wel om een forse investering, die nodig is. Het betreft het saneren van de
vervuilde grond, het aanleggen van een nieuwe ondergrondse infrastructuur voor nutsvoorzieningen,

het verplaatsen van de woonwagens in bepaalde gevallen 2x, het aanleggen van een
wandelverbinding langs het Helperdiepje, verhuizing van het reizende gezelschap en inrichting van
die locatie, die opnieuw moet worden aangelegd.

Voorgeschiedenis
Er is sprake van veel achterstallig onderhoud en woonwagens die niet op juiste wijze zijn aangesloten
op de nutsvoorzieningen, water, gas, stroom en riolering.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Voorstel om de bespreking in twee rondes te doen.
Eerst de politieke vragen aan elkaar en de wethouder.
Daarna in de tweede ronde het geven van de visie op voorliggend raadsvoorstel en hierover met
elkaar in discussie gaan.
Meningsvormend
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Nadere informatie
n.v.t.

