
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     
Uitvoeringskrediet investeringen en vervangingen  

Gebiedszaken, Bomen en Havenwezen 2021    

Steller/telnr.  N. Abramjan/ 83 80    Bijlagen -0 

   

Classificatie   Openbaar     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  G. Chakor/P. de Rook   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. een uitvoeringskrediet van € 175.000,-- beschikbaar te stellen voor de investeringen en vervangingen in de openbare 
ruimte voor Gebiedszaken jaar 2021;  

II. de kapitaallasten ad € 12.000,-- te dekken uit deelprogramma 12.2 gebiedsgericht werken; 
III. een uitvoeringskrediet van € 640.000,-- beschikbaar te stellen voor de investeringen en vervangingen in de openbare 

ruimte voor Bomen jaar 2021;  
IV. de kapitaallasten ad € 27.000,-- te dekken uit deelprogramma 9.1 onderhoud en beheer openbare ruimte; 

V. een investeringskrediet van € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor de investering in het nieuwe portofoonsysteem 
voor het Havenwezen; 

VI. de kapitaallasten ad € 5.500,-- te dekken uit deelprogramma 2.2 ruimtelijke en economische ontwikkeling; 

VII. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
 

Samenvatting     

Voor investeringen en vervangingen van bomen en andere voorzieningen in de openbare ruimte vragen 
we aan de raad (aanvullend) uitvoeringskrediet. Daarnaast vragen we een investeringskrediet voor een 
nieuw portofoonsysteem waarmee we de communicatie met de brugwachters kunnen verbeteren en het 
veilige vaarverkeer kunnen waarborgen.  
 

B&W-besluit d.d.: 18 mei 2021 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

 
Aanleiding en doel    

Om de kwaliteit van de voorzieningen in diverse wijken op een hoger niveau te brengen, moet erin 
worden geïnvesteerd. Vanuit Stadsbeheer en het gebiedsgericht werken/gebiedsteams wordt €325.000,-- 
ingezet voor investeringen in groen en bomen. Er is reeds een investeringskrediet voor 
meerjareninvesteringen door de raad vastgesteld voor 2021, waarin €150.000,-- voor investeringen 
vanuit Stadsbeheer en gebiedsteams. Met het voorliggende voorstel vragen we daarom een aanvullend 
krediet van €175.000, (vervangen bomen Oost Baken (€100.000,--) en Zaagmuldersweg (€75.000,--)).  
 
In de begroting 2021 zijn intensiveringsmiddelen (kapitaallasten) beschikbaar gesteld voor investeringen 
van € 640.000,-- voor de aanpak essensterfte (€150.000,--), herstel stormschade (€360.000,--) en 
aanpak kastanjeziekte (€130.000,--). Deze investering van €640.000,- is niet bij de kredietaanvraag 
meerjareninvestering 2021 meegenomen. Met deze kredietaanvraag herstellen we dit.  
 
Tot slot vragen we een investeringskrediet voor een nieuw portofoonsysteem voor het Havenwezen aan. 
Het huidige systeem is aan de vervanging toe en voldoet niet meer aan de eisen die daaraan worden 
gesteld. Met de hitte-periode en de boerenprotesten afgelopen jaar is gebleken dat we hiaten hebben in 
het contact met de brugwachters. Dit maakt een goede aansturing in het veld en onderlinge 
communicatie erg lastig. We verliezen het contact met de brugwachters op het Reitdiep, Hoendiep, Oude 
Winschoterdiep en delen van de Diepenring, omdat het portofoonbereik onvoldoende is geworden. We 
verwachten dat we op meer en meer andere momenten in de toekomst bruggen lokaal moeten bedienen. 
Een goed werkend portofoonsysteem is dan van belang.  

 
Kader     

BBV en de gemeentelijke financiële verordening.  

 
Argumenten en afwegingen     

Het is van belang om de kwaliteit van de voorzieningen en het beheer van bomen, waar inwoners gebruik 
van maken en veel waarde aan hechten, te waarborgen. Het beheer en onderhoud van openbare ruimte 
draagt bij aan de leefkwaliteit van onze inwoners en beïnvloedt de manier waarop onze inwoners deze 
ervaren. Met de gevraagde kredieten worden investeringen gedaan in groen en bomen.  
 
Het investeren in een nieuw portofoonsysteem voor het Havenwezen zorgt voor een veilig vaarverkeer en 
verbetert de communicatie in het veld.  
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De beoogde investeringen dragen bij aan de leefkwaliteit en veiligheid van onze inwoners.  

 
Financiële consequenties     

De kapitaallasten ad €44.500,-- van de investeringen van in totaal €840.000,-- zijn reeds gedekt in de 
begroting 2021  
 
 
  

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

Begrotingswijziging Investeringen 2021

Aanvullende krediet meerjaren investeringen 2021

Betrokken directie(s) Stadsbeheer

Naam voorstel Aanvullende krediet meerjaren investeringen 2021

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel S

Looptijd 2021-2023

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

09.1 Kwaliteit leefomgeving 09. Onderh en Beheer Openb Ruimte Stadsbeheer S 815.000 815.000

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 815.000 0 815.000

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voor Meerjaren investeringen Gebiedszaken is 175 duizend euro aanvullende krediet nodig voor kap en herplant bomen en voor meerjaren 

investeringen Bomen is 640 duizend euro aanvullend krediet nodig voor aanpak essen, herstel stormschade en aanpak kastanjeziekte.



3 
 

Begrotingswijziging Investeringen 2021           

Vervanging portofoonsysteem Havenwezen           
       

Betrokken directie(s) stadstoezicht      
Titel Raads- / 

Collegevoorstel 

Vervanging portofoonsysteem 

Havenwezen      
Besluitvorming (orgaan + 

datum) Raad      

Incidenteel / Structureel I/S      

Looptijd 2021      

Soort wijziging Investering      

       
Financiële 

begrotingswijziging         Bedragen x 1.000 euro 

Programma Deelprogramma Directie I/S Lasten Baten 

Saldo te 

activeren 

02. Economie en 

werkgelegenheid 02.2 Aantrekkelijke stad Stadstoezicht I 25.000 0  25.000 

       

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING     25.000 0 25.000 

 
 
Overige consequenties     

Nvt.  

 
Vervolg     

Nvt.  

 
Lange Termijn Agenda     

Nvt.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 

 

 


