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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5001132)

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2015;

Gelet op artikel 212 Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Financiële Verordening gemeente Groningen 
2013. 

Artikel I.

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

Na onderdeel f worden onderdelen g en h toegevoegd, luidende:
g.     GrESCo: Groningse Energie Service Company, een uitvoeringsprogramma dat 

verantwoordelijk is voor het integraal energiemanagement van het gemeentelijke vastgoed en 
het beheer van het totale energiebudget van de gemeente. 

h:     Business case GrESCo: instrument waarmee de financiële haalbaarheid van een energiebespa-
rende maatregel wordt nagegaan door een beschrijving van de maatregel te geven en inzichtelijk
te maken wat de investering en de begeleidingskosten zijn en hoe deze kosten worden gedekt 
binnen de vooraf vastgestelde afschrijvingstermijnen.  

Artikel II.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

Na lid 4b wordt een lid 4c toegevoegd, luidende:
4c.   Maatregelen die in het kader van de GrESCo als een business case worden uitgevoerd, gelden 

als zelfstandige investeringen en vallen niet onder de restwaardebepalingen bedoeld in de leden 
4a en 4b.

Artikel III.

De bijlage afschrijvingstermijnen wordt als volgt gewijzigd: 

1.
Het onderdeel 50 jaar komt te luiden:
50 jaar Parkeergarages

Aankoop en nieuwbouw gebouwen behorend tot het kernvastgoed
Gebouwgebonden technische installaties bij kernvastgoed en parkeergarages, voor 
zover niet in het kader van de GrESCo als een business case uitgevoerd.
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2.
Na het onderdeel 60 jaar wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
Investeringen GrESCo
Betreft technische installaties en voorzieningen die in het kader van de GrESCo als een 
business case worden uitgevoerd.
15 jaar Dubbel glas

Pompen
Ketels, installaties, appendages

20 jaar Zonnepanelen
Led verlichting

30 jaar Isolatie 

Artikel IV.

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 en geldt vanaf het 
begrotingsjaar 2015. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2015.
 

De griffier, De voorzitter, 

Toon Dashorst Peter den Oudsten


