
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 1 december 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Stand van zaken revitalisering stadhuis

Stand-van-zaken-revitalisering-Stadhuis-november-2021.pdf

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Elzo Dijkhuis (senior projectmanager), 050 367 8297, elzo.dijkhuis@groningen.nl

Korte samenvatting:
Middels deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de revitalisering van het 

stadhuis. Zoals nu wordt ingeschat zal de ingebruikname rond de zomer van 2022 plaats kunnen 

vinden. Als gevolg van de Coronapandemie zijn de levertijden van diverse benodigde materialen fors 

opgelopen. Ook daar hebben we bij de inrichting van het stadhuis mee te maken. Begin 2022 wordt 

de raad uitgenodigd voor een vervolg-bezoek aan het stadhuis, zodat u ter plekke de stand van zaken 

kunt aanschouwen.

Vermeld op LTA?
O Nee

Deadline?
O Nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

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

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-revitalisering-Stadhuis-november-2021.pdf
mailto:elzo.dijkhuis@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. 

In geval van spreektijden: maximaal 3 minuten per fractie.

De volgende bespreekpunten zijn door de fracties van CDA en SP aangegeven:

 Op 13-1-2021 antwoordde het college met ja op de schriftelijke vraag van de CDA fractie:  Is 

de verwachting van het college dat de revitalisering binnen budget gerealiseerd zal worden? 

Zo nee, waarom niet?  

Nu is echter deze passage opgenomen in de collegebrief: 

 Zijn andere fracties het met ons eens dat er geen sprake zou mogen zijn van een 

overschrijding gezien onderstaande passage uit het aangenomen raadsvoorstel? 

 Zijn andere fracties het met ons eens dat het college, gezien de harde toezegging dat 

er geen sprake kan zijn van een kostenoverschrijding in het oorspronkelijke 

raadsvoorstel, plus het feit dat het college minder dan een jaar geleden nog stellig 

beweerde dat er geen sprake zou zijn van een kostenoverschrijding, aan zou moeten 



geven welke keuzes er gemaakt kunnen worden om de revitalisering binnen budget 

te realiseren? 

 Hoe kijken andere fracties aan tegen het feit dat er noch over de definitieve 

oplevering, noch over de financiële consequenties harde uitspraken kunnen worden 

gedaan? 
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