
30 mei 2018
Nr. 7g
Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Wijert;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
19 april 2018 (raadsvoorstelnummer 6876301, griffienummer 6912750);

HEEFT BESLOTEN: 

I. de totale projectkosten voor de realisatie MFA De Wijert te bepalen 
op € 12.370.000,--; 

II. € 700.000,-- te dekken door een onttrekking uit de 
bestemmingsreserve ‘bijdrage MFA De Wijert’ voor historische 
plankosten;

III. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 4.225.000,--  beschikbaar 
te stellen op de al eerder beschikbaar gestelde kredieten van € 
7.445.000,--. Het totaal krediet komt dan op € 11.670.000,--;

IV. € 300.000,-- te dekken door een bijdrage van derden;
V. de kapitaallasten van in totaal € 511.650,-- horende bij de 

investering van € 11.370.000,-- vanaf 2020 als volgt te dekken:
a. € 224.775,= uit onderwijshuisvesting;
b. €   62.325,= uit huurinkomsten Kids First en Forum;
c. €   46.250,= uit de beklemde reserve MFA de Wijert;
d. €   38.300,= uit structurele bijdrage vanuit areaaluitbreiding 

sport;
e. € 140.000,= uit structureel extra beleid gemeentebegroting 

2019;
VI. van de bestemmingsreserve ‘MFA De Wijert’ een beklemde reserve 

te maken;
VII. een bedrag van € 500.000,-- te doteren in deze beklemde reserve, 

bestaande uit een bedrag van € 200.000,-- uit wijkbudget Stadsdeel
Zuid en € 300.000,-- uit Sport050 sportcentrum 2017;

VIII. de rentekosten tijdens de bouw en de kosten van projectleiding 
intern niet mee te nemen in de investeringskosten;
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IX. in afwijking van de financiele verordening van de Gemeente 
Groningen restwaarde toe te passen voor de realisatie van MFA De 
Wijert;
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X. de besluitpunten uit bijlage I (geheim) vast te stellen;
XI. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlagen I en II 

bij dit raadsvoorstel overeenkomstig artikel 25, lid 3 Gemeentewet 
op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2. Sub b Wet 
openbaarheid van bestuur; 

XII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig 
te wijzigen;

XIII. 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;

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

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2018.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


