
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 8 september2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kredietaanvraag blaashal 

Kredietaanvraag blaashal

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
E. Brakel / 06 51843987 / e.brakel@groningen.nl

Korte samenvatting:
In 2020 heeft het college een capaciteitenonderzoek Sportaccommodaties laten uitvoeren door 

Drijver en Partners. Uit dit onderzoek blijkt dat er op korte termijn knelpunten zijn in 

binnensportcapaciteit. Zowel de clubs als ook de ervaringen van het college bevestigen dit beeld. In 

de begroting 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om als tijdelijke capaciteitsuitbreiding een 

blaashal te realiseren (Intensiveringsmiddelen 2021-2024 opgave 15 Capaciteitsonderzoek 

binnensport). Het streven is de blaashal nog dit nieuwe seizoen te realiseren. Hiervoor zijn alle 

voorbereidingen voor de zomervakantie reeds getroffen en was er geen tijd meer om formeel het 

krediet aan te vragen in verband met het zomerreces. Hierbij vraagt het college alsnog dit krediet 

aan.

Het college vraagt u een investeringskrediet van € 541.000 beschikbaar te stellen, waarvan € 94.000 

te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de kapitaallasten van het resterende 

deel ad € 37.000 te dekken uit de hiervoor opgenomen intensiveringsmiddelen in de begroting 2021 

programma ‘Sport en Bewegen’. Daarnaast de lasten en baten van het programma ‘Sport en 

Bewegen’ te verhogen met € 17.000 voor een volledige verwerking van de uitgaven en inkomsten 

gerelateerd aan de blaashal. 

Vermeld op LTA?
X Ja, 

X item nr 2021-124

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-blaashal.pdf


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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