
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 februari 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kredietaanvraag Groenewei (raadsvoorstel 10 februari 2021)

Kredietaanvraag-Groenewei

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jan Paul van den Berg (projectmanager), jan.paul.van.den.berg@groningen.nl , 050 367 8107

Michiel Smit (bestuursadviseur), michiel.smit@groningen.nl, 050 367 7622

Korte samenvatting:
In Meerstad Midden-West komen twee permanente scholen voor ca. 450 leerlingen. De eerste 

permanente voorziening wordt gerealiseerd in Groenewei. Naast de school bestaat het programma 

uit ruimte voor kinderopvang en een sportzaal (twee zaaldelen). Deze is buiten de gebruikstijden 

voor het bewegingsonderwijs beschikbaar voor binnensport. Om de sportsector optimaal te kunnen 

faciliteren heeft de sportzaal een groter volume. Deze voorziening is onderdeel van het 

voorzieningencluster in Groenewei, waar ook de buurtsupermarkt wordt gerealiseerd. Parkeren en 

Kiss + Ride voor de voorziening vindt plaats in het door Meerstad te realiseren openbaar gebied van 

het voorzieningencluster. In juli 2018 is door de raad alleen krediet beschikbaar gesteld voor de 

nieuwbouw van de school en één gymzaal. In voorliggend raadsvoorstel wordt aanvullend krediet 

van 5,7 miljoen euro gevraagd voor de uitbreiding van het programma met de ruimte voor 

kinderopvang, de tweede gymzaal en het extra volume van de sportvoorziening. Ook zijn de 

budgetten geactualiseerd naar het huidig prijspeil. Voorgesteld wordt de incidentele vrijval 2020, 

2021 en 2022 toe te voegen aan de reserve kapitaallasten. Het voorstel om de incidentele vrijval 

2020 aan beklemde reserve toe te voegen is een voorbeslag op het rekeningresultaat 2020. Deze 

incidentele vrijval van middelen in de jaren 2020 tot en met 2022 zou conform het kader 

“Resultaatbepaling en Resultaatbestemming” toevallen aan de algemene middelen. Gezien de 

noodzaak om de Vensterschool in Groenewei te realiseren, wordt de raad voorgesteld om af te 

wijken van dit kader. 

Vermeld op LTA?
O Ja, nr. 2020-168

Deadline?
O nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-Groenewei-1
mailto:michiel.smit@groningen.nl
mailto:jan.paul.van.den.berg@groningen.nl


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (inhoudelijk genoeg draagvlak verwacht)

Voorgeschiedenis
…

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

opmerking, met als doel agendering als conformstuk in eerstvolgende raadsvergadering

Nadere informatie
…
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