
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 30 november 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Kredietaanvraag skatepark beweegterrein Mikkelhorst Haren

Raadsvoorstel : Kredietaanvraag skatepark beweegterrein Mikkelhorst Haren

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marian Boelema (gebiedsmanager) / 050 367 7616 / marian.boelema@groningen.nl

Gillis Ali (bestuursadviseur) / 050 367 6006 / gillis.ali@groningen.nl

Korte samenvatting:
In 2019 is de skatebaan bij de Mikkelhorst in Haren vanwege veiligheidsredenen ontmanteld; 
hiervoor is vervangingsbudget beschikbaar gesteld bij de directie Stadsbeheer. Het Gebiedsteam 
Haren heeft in 2020 een digitaal participatietraject De Groene Parel doorlopen. Op het thema Spelen 
en Bewegen en Ontmoeten zijn veel ideeën ingebracht. Een aantal van deze ideeën heeft de 
eindronde gehaald en zijn gebundeld met ideeën rondom de vervanging van het skatepark. In 2021 
hebben we gesprekken gevoerd met belanghebbenden, omwonenden en zorgboerderij De 
Mikkelhorst om de ideeën en wensen (on)mogelijkheden in beeld te brengen. Met behulp van een 
landschapsarchitect is een landschapsontwerp gemaakt dat past binnen de gemeentelijke kaders. Op
basis hiervan zijn 2 leveranciers benaderd en hebben zij een gezamenlijk ontwerp gemaakt. We zijn 
voornemens de verharding van de ontmantelde skatebaan opnieuw te gebruiken. De geschatte 
kosten van het gehele beweegterrein zijn € 220.000,-. Wij vragen de Raad dit bedrag hiervoor 
beschikbaar te stellen.

Het college vraagt u te besluiten:

I. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 65.000, -- voor het skatepark beweegterrein 
Mikkelhorst in Haren vast te stellen. Het totale beschikbare krediet voor de 
Mikkelhorst komt daarmee op € 215.000, --; 

II. het totale krediet van € 215.000, -- te dekken uit; 
a. een bijdrage van € 30.000,-- uit het Gebiedsbudget Haren, jaarschijf 2022 en 

deze te storten in de beklemde reserve; 
b. een bijdrage van € 15.000,-- uit het Gebiedsbudget Haren, jaarschijf 2023 en 

deze te storten in de beklemde reserve;
c. voor de resterende € 20.000, -- een bijdrage uit het budget Bewegende Stad bij 

de directie DMO, jaarschijf 2022 en deze te storten in de beklemde reserve;
d. voor € 150.000,-- een beroep te doen op het Vervangingsbudget van de directie 

Stadsbeheer; 
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III. de aan het aanvullend uitvoeringskrediet verbonden kapitaallasten te dekken uit 
bovengenoemde stortingen in de beklemde reserve; 

IV. de gemeentebegroting 2022 en 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te 
wijzigen.

Wijze van behandeling 
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)
Geen politiek gevoelig onderwerp.
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