
Voorbereidingsmemo
Conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21-09-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Financieel kader inpassingskosten 2022-2026 (14 juli 2022), Financieel-kader-Inpassingskosten-2022-
2026 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
David Inden – strategisch planeconoom, 06-27004859, david.d.inden@groningen.nl 
Hiske Wiggers – bestuursadviseur (weth. Jongman), 06-31631844, hiske.wiggers@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het ‘Financieel Kader Inpassingskosten 2022-2026’ schept het kader voor verantwoorde en tijdige 
besteding van de middelen voor inpassingskosten waarmee de gemeente haar publieke taak met het 
oog op een leefbare openbare ruimte rondom de te versterken gebouwen in het aardbevingsgebied 
optimaal kan vervullen. Dit betreffen investeringen in het openbaar gebied welke een gevolg zijn van 
het versterken van gebouwen, met name bij sloop-nieuwbouw. De middelen worden waar mogelijk 
gebiedsgericht ingezet in combinatie met andere middelen uit bijvoorbeeld het Nationaal 
Programma Groningen of eigen middelen voor onderhoud of verbetering van wegen, groen en 
riolering. Deze gebiedsgerichte aanpak vindt in afstemming met bewoners plaats. Per project wordt 
separaat een beroep gedaan op deze middelen en vindt besluitvorming plaats. Een voorbereidings- 
en uitvoeringskrediet van € 1,0 mln. zorgt er daarbij voor dat tijdig gereageerd kan worden op de 
dynamiek in de aardbevingsregio. Over het financieel kader zelf is geheimhouding opgelegd. 

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 c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Hoewel het aardbevingsdossier een gevoelig thema is, is de verwachting dat dit stuk over het 
financiële kader conform kan. Het kader moet zorgen voor de juiste besteding van de gelden binnen 
het programma ‘versterken en vernieuwen’ .

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek

Nadere informatie
N.V.T.

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek
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