
28 maart 2018
Nr. 7d.
Herinrichting Binnenstad West/Akerkhof en flankerende maatregelen;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
22 februari 2018 (raadsvoorstelnummer 6804114, griffienummer 6813347);

HEEFT BESLOTEN: 

I. het voorlopig ontwerp van het Akerkhof vast te stellen;
II. de ontwerpen van de fietsmaatregelen aan het Hoge der A, Kleine 

der A en de Westerhavenstraat vast te stellen;
III. een aanvullend krediet van € 1.420.000,-- beschikbaar te stellen 

voor de realisatie van de herinrichting van het Akerkhof en de 
fietsmaatregelen aan het Hoge der A, het Kleine der A, de 
Westerhavenstraat en de Reitemakersrijge, de kapitaallasten 
hiervan bedragen € 64.000,-- en het totale krediet komt hiermee op
€ 9.152.000,--;

IV. de extra inkomsten uit de centrumgarage ten bedrage van € 
487.000,-- (namelijk € 107.000,-- in 2020, € 350.000,-- in 2021 en €
30.000,-- in 2022) toe te voegen aan de beklemde reserve ter 
dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van het krediet als bedoeld 
onder III;

V. de extra inkomsten uit de centrumgarage ten bedrage van € 
670.000,-- (namelijk € 320.000,-- in 2022 en € 350.000,-- in 2023) 
toe te voegen aan het Stedelijk Investeringsfonds (SIF);

VI. de kapitaallasten in 2018 tot en met 2021 voor te financieren uit de
beschikbare middelen voor de Binnenstadsvisie;

VII. het resterende krediet te dekken uit de kapitaalslasten SIF-
binnenstad ten bedrage van € 42.000,--;

VIII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig 
te wijzigen;

IX. 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;

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

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2018.
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De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


