
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 3 maart 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Krediet opwaardering en herinrichting entreehal Oosterpoort

Krediet opwaardering en herinrichting entreehal Oosterpoort

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Annemarie van der Molen – 050 367 7735

Korte samenvatting:
Reeds voor de coronacrisis is besloten de bedrijfsvoering van muziekcentrum de Oosterpoort nog 10 

jaar voort te zetten en voor de periode daarna de mogelijkheden voor een opvolger te onderzoeken. 

Afspraak is dat investeringen in de huidige voorziening uitsluitend worden gepleegd als ze in 10 jaar 

af te schrijven zijn of indien deze zichzelf binnen de genoemde periode terugverdienen. Met het oog 

op de continuïteit is het tegelijk van belang dat verdiencapaciteit, service en publieksbeleving van De 

Oosterpoort op niveau blijven. In dat licht vraagt het college u een krediet ad. €575.000 beschikbaar 

te stellen voor verbetering van de entree en horecafaciliteiten. Voor een deel gaat om 

vervangingsinvesteringen die gedekt kunnen worden uit vrijval op reeds eerder verstrekte kredieten 

voor routine vervangingsinvesteringen. De investering zorgt ervoor dat De Oosterpoort ook de 

komende jaren aantrekkelijk blijft voor publiek. Tegelijkertijd wordt een structurele kostenbesparing 

gerealiseerd. 

Naast het beschikbaar stellen van een krediet, vraagt het college u te besluiten dat het afdekken van 

de beschadigde tegelvloer van de entreeruimte van €75.000 te dekken uit deelprogramma 6.1 

Culturele infrastructuur (onderhoudsbudget in de exploitatie van SPOT) en de structurele 

kapitaallasten vanaf 2022 van €67.275 te dekken uit de investeringsruimte die ontstaat door vrijval 

op eerder toegekende routine vervangingskredieten.

Vermeld op LTA?
X Ja 

Item nr 2021-10

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Krediet-opwaardering-en-herinrichting-entreehal-Oosterpoort.pdf


Deadline?
X Nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agenderen als conformstuk in meningsvormende sessie, gelegenheid tot korte vraag of kort 

statement. 

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


