
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum:  april 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Tiny Houses Westpark

Tiny-Houses-Westpark-5

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Claudia Versloot (projectleider), 050 367 88 89, claudia.versloot@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het initiatiefvoorstel van u in 2017 is de aanleiding geweest om de locatie Westpark projectmatig uit 

te werken. In samenwerking met de opgerichte vereniging Tiny Houses Westpark worden er 24 tiny 

houses met een gemeenschappelijk gebouw gerealiseerd. Deze blijven 10 jaar op deze locatie staan, 

gedurende deze periode blijft het perceel openbaar toegankelijk voor de bezoekers van het 

Westpark. In dit raadsvoorstel wordt voor de onvoorziene werkzaamheden van de riolering van de 24 

Tiny Houses Westpark, krediet aangevraagd. Een deel van het krediet, een bedrag van €35.000,- is al 

in 2020 beschikbaar gesteld. Voorstel is dit krediet uit te breiden met een krediet van €21.838,- welk 

bedrag wordt gedekt uit uit de huuropbrengsten binnen de exploitatie grondbedrijf verhuurde 

kavels. Het betreft een technische wijziging, de extra kosten zijn al gedekt.

De raad besluit:

I. de totale kosten voor de riolering van de 24 Tiny Houses Westpark vast te stellen op € 

56.838,--;

II. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 21.838,-- bovenop het vastgestelde 

krediet van € 35.000,-- hiermee op een totaal krediet komend van € 56.838,--;

III. de kapitaallasten van het aanvullende krediet te dekken uit de huuropbrengsten binnen 

de exploitatie grondbedrijf verhuurde kavels; 

IV. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

mailto:claudia.versloot@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Tiny-Houses-Westpark-5.pdf


Wijze van behandeling 
Conform

Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 

kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 

aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
-

Voorgeschiedenis / dossier
-

Nadere informatie
-
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