
31 oktober 2018 
Nr.7l .
Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2018/VGR II;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
4 oktober 2018 (raadsvoorstelnummer 7148550, griffienummer 7172124);

HEEFT BESLOTEN: 

I. de begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2018 vast te stellen;
II. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig 

te wijzigen;
III. als meerjarige exploitatieprojecten aan te merken ‘Heerdenaanpak’, 

‘Pilot project cooperatieve wijkraad’, ‘Uitvoering projecten uit 
Koersdocumenten wijkvernieuwing’, ‘Revitalisering stadhuis’, 
‘Herindeling gemeente Groningen, Haren en Ten Boer’, ‘Project 
verbeterprogramma administratieve beheersing’ en ‘Renovatie 
Heesterpoort 1’;

IV. een aanvullend investeringskrediet van € 661.000,-- beschikbaar te 
stellen voor vervanging bedrijfsmiddelen OPSB;

V. de uit het investeringskrediet voortvloeiende kapitaallasten van € 
79.000,-- te dekken uit programma 6 ‘Cultuur’;

VI. een investeringskrediet van € 686.000,-- beschikbaar te stellen voor 
het project ‘Fietspad Noordwillemskanaal Assen Groningen’;

VII. een investeringskrediet van 12,2 miljoen euro beschikbaar te stellen
voor het project ‘Ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante 
werkzaamheden als groenaanleg’;

VIII. een investeringskrediet van 39,8 miljoen euro beschikbaar te stellen
voor het project ‘Basiscope van ARZ, prijspeil 2017’;

IX. de incidentele kosten voor de tijdelijke huisvesting tijdens de 
verbouwing van het stadhuis van in totaal 1,257 miljoen euro als 
volgt te verdelen over de jaarschijven 2019, 2020 en 2021: in 2019  
€ 852.000,--, in 2020 € 333.000,-- en in 2021 € 72.000,--;
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X. de opbouw van de structurele lasten door de verbouwkosten van de 
tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van het stadhuis te 
bepalen op € 19.000,-- in 2019 en € 38.000,-- vanaf 2020;

XI. 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;

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

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 
2018.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


