
21 februari 2018
Nr. 6f.
Wijkontwikkeling Oosterparkwijk/renovatie Heesterpoort 1;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
22 januari 2018 (raadsvoorstelnummer 6727752, griffienummer 6764274);

HEEFT BESLOTEN: 

I. kennis te nemen van de ontwikkelingen in de Oosterparkwijk; 
II. De totale projectkosten voor de renovatie vast te stellen op € 3,5 

miljoen. 
 Hiervan bestaat € 1 miljoen uit incidentele (niet activeerbare) 

kosten. Het gaat hier om een deel achterstallig onderhoud en 
asbestsanering. Deze kosten moeten conform BBV in een keer 
genomen worden ten laste van de exploitatie.

 Het resterende deel € 2,5 miljoen bestaat uit structurele (te 
activeren) kosten. Deze kosten betreffen de overige delen van de 
renovatie en voorbereiding die wel geactiveerd mogen worden;

III. ten behoeve van de incidentele kosten een budget van 1 miljoen 
euro beschikbaar te stellen;

IV. ten behoeve van de structurele kosten een aanvullend krediet van 
2,25 miljoen euro, aanvullend op het reeds toegekende 
voorbereidingskrediet van € 250.000,-- beschikbaar te stellen;

V. de incidentele kosten van 1 miljoen euro te dekken uit:
a. bijdrage BRIM-subsidie €   

80.000,--;
b. bijdrage NAM €   

44.000,--;
c. bijdrage Openbaar Onderwijs Groningen € 

400.000,--;
d. bijdrage gebiedsteam € 

200.000,--;
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e. budget onderwijshuisvesting € 
100.000,--;

VI. het resterende deel van de incidentele kosten te dekken uit de AER
€ 176.000,--;

VII. de structurele kosten van € 196.000,-- met ingang van 2019 te 
dekken uit huuropbrengst WIJ-team 

€ 117.000,--;
VIII. het resterende deel €   

79.000,--              te dekken uit de beklemde reserve, in te stellen in 
de besluitpunten IX en X;

IX. een beklemde reserve ‘Heesterpoort 1’ in te stellen;
X. een bedrag van € 1.121.000,-- uit de AER te doteren aan de 

beklemde reserve Heesterpoort 1;
XI. in afwijking van de financiële verordening artikel 13, lid 2-3, voor het 

pand aan de Heesterpoort 1 af te schrijven tot een restwaarde;
XII. het pand aan de Heesterpoort 1 over te hevelen van programma 

onderwijshuisvesting 03.1 naar programma sociaal klimaat 04.2;
XIII. de gemeentebegroting 2018 op programma niveau overeenkomstig 

te wijzigen;
XIV. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van 

artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter 
afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;

XV. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in 
uitvoering te brengen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 21 februari 2018.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


