
Voorbereidingsmemo
Meningsvormend > conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 11 november 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Aanvullende kredietaanvraag inpassingskosten Ten Boer (4 november 2020)

Aanvullende-kredietaanvraag-inpassingskosten-Ten-Boer 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Joost de Graaf (projectsecretaris), 06 11035110, joost.de.graaf@groningen.nl

Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718 marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Aan de Hamplaats en Fazanthof in Ten Boer vindt sloop-nieuwbouw plaats in het kader van de 

versterkingsopgave. De herinrichting van de openbare ruimte is hierbij de verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Hiervoor heeft de voormalige gemeente Ten Boer al een eerste krediet beschikbaar 

gesteld, en de raad wordt nu verzocht een aanvullend krediet van 1,27 miljoen euro beschikbaar te 

stellen, te dekken uit de (naar verwachting) nog te ontvangen gelden van de Batsch 1588, de 

rijksvergoeding voor inpassingskosten en de bijdrage van bewoners. Over de vergoeding voor 

inpassingskosten heeft het rijk nog geen besluit genomen, maar dat wordt dit jaar nog verwacht. 

I.v.m. de geplande werkzaamheden rond de Hamplaats kan daar niet op worden gewacht. De 

gemeente loopt dus een (uiterst laag ingeschat) risico zelf te moeten opdraaien voor de kosten.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O ja, college geeft aan niet te kunnen wachten op besluit uit Den Haag ivm geplande 

werkzaamheden…

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (het genoemde risico m.b.t. de dekking is het bespreken waard) > conform: 

mede door het bestuursakkoord is de dekking zo goed als zeker en bestaat er geen risico (meer)

Voorgeschiedenis
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanvullende-kredietaanvraag-inpassingskosten-Ten-Boer
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:joost.de.graaf@groningen.nl


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Eén ronde, waarin de fracties aangeven hoe ze tegen het gevraagde krediet, en met name de 

onzekere dekking, aankijken.

Spreektijden: ongeveer 2 minuten per fractie, 10 minuten voor het college.

Doel: duidelijkheid over of en zo ja hoe (conform, met motie of ter discussie) het raadsvoorstel naar 

de besluitvormende vergadering door kan.

Nadere informatie
…


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Voorgeschiedenis
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
	Nadere informatie


