
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 6 januari 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Nacalculatie / herziening verkeer en vervoer 2020 (raadsvoorstel 16 december 2020)

Nacalculatie-herziening-verkeer-en-vervoer-2020

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Chris Hadders, exploitatiebeheerder, 050 367 7271, chris.hadders@groningen.nl 

Gerd Boerema, projectmanager, 050 367 8998, gerd.boerema@groningen.nl

Sanne Ros, bestuursadviseur, 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het gaat hier om de nacalculatie Transferium Hoogkerk (voordelig resultaat €946.000,--) en de 

herziene begroting van het HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse. Deze jaarlijkse bundel met 

projectresultaten wordt aangegrepen om binnen het programma een herstelactie te doen voor het 

eerder nagecalculeerde project Fietspad de Verbetering Fase 1. Een bedrag van €360.000,- wil het 

college gebruiken voor een uitruil van incidentele en structurele middelen, zonder financiële ruimte 

te verliezen binnen het programma. Met het positieve resultaat  na verrekening ad €586.000,-

kunnen de direct beschikbare incidentele middelen uitgeruild worden met de begrote structurele 

middelen ter dekking van de Indexatie Stationsgebied na gunning contract. Het vastgestelde krediet 

voor Stationsgebied blijft ongewijzigd, qua strekking is het gelijk aan de andere uitruil en vooral een 

financieel-technische aangelegenheid. De structurele ruimte in investeringsmiddelen blijft behouden 

voor de toekomstige opgaven binnen het programma. NB er wordt nadrukkelijk aangegeven dat deze  

voorstellen afwijken van het kader “Resultaatbepaling en Resultaatbestemming” en een voorbeslag 

zijn op het rekeningresultaat 2020 (dictum IV).

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee
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Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering in meningsvormende sessie met conformstukken, met gelegenheid tot korte vraag of 

stellingname.

Nadere informatie
…
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