
 

 

 

 

 

 

18 juli 2018  

Nr. 6e. 

Tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing stadhuis; 

 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

5 juli 2018 (raadsvoorstelnummer 7020182, griffienummer 7031380); 

 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 

I. vanaf januari 2019 t/m juli 2019 te vergaderen in de aangepaste nieuwe raadszaal 

in het stadhuis en in de periode september 2019 t/m februari 2021 te vergaderen 

op woensdagen in de Statenzaal van de provincie en als het daar niet kan op een 

andere nader te bepalen locatie; 

II. het pand de Oosterboog te huren vanaf 1 februari 2019 voor twee jaren met de 

optie van verlenging met nog een jaar; 

III. ten aanzien van de tijdelijke huisvesting te kiezen voor oplossing 3 verdeling 

tussen Kreupelstraat en de Oosterboog: het college, gmt, secretariaten naar de 

Kreupelstraat en de fracties en raadscommissies naar de Oosterboog; 

IV. geen alternatieve trouwlocatie beschikbaar te stellen in verband met het tijdelijk 

niet meer beschikbaar zijn van de trouwzaal in het stadhuis; 

V. de incidentele kosten van € 1.257.000,-- voortvloeiend uit besluitpunt I, II en III  

te dekken uit een voorbeslag op de begroting 2019; 

VI. een krediet van € 580.000,-- beschikbaar te stellen voor de verbouwkosten van de 

Kreupelstraat; 

VII. de structurele kosten van € 38.000,-- voortvloeiend uit besluitpunt III en VI 

(verbouwingskosten van de Kreupelstraat) te dekken uit een voorbeslag op de 

begroting 2019; 

VIII. het college op te dragen een huisvestingsplan voor de verbouwing van de 

Kreupelstraat en Oosterboog te maken; 

IX. de voorbereidingskosten voor herhuisvesting vast te stellen op € 163.000,-- en dit 

bedrag te dekken uit het bij de begroting 2018 beschikbaar gestelde bouwbudget 

Revitalisering Stadhuis; 
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X. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 

XI. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet 

algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeente 

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 18 juli 2018. 

 

 

 

De voorzitter, De griffier, 

 

 

 

Peter den Oudsten Toon Dashorst  

 


