
Voorbereidingsmemo
Conform

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

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Grondexploitatie en budgetten Nije Buurt Ten Post (14 juli 2022), Grondexploitatie-en-budgetten-
Nije-buurt-Ten-Post 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ronald van der Ploeg - senior projectleider, 050 – 367 8141, ronald.van.der.ploeg@groningen.nl 

Hiske Wiggers – bestuursadviseur (weth. Jongman), 06-31631844, hiske.wiggers@groningen.nl

Korte samenvatting:
De versterking in Ten Post maakt het noodzakelijk het openbaar gebied te herstellen en biedt een 
kans om de Nije buurt in overleg met de bewoners te vernieuwen. De Nije buurt bestaat uit 148 
woningen waarvan 61 in corporatiebezit zijn. Door de versterking van woningen in de Nije buurt 
raken straten, trottoirs en groenelementen beschadigd en moeten worden aangepast. Hierdoor is 
herinrichting van de Nije buurt noodzakelijk en past de herinrichting binnen het proces van 
dorpsvernieuwing. Om de herinrichting van de Nije buurt te kunnen realiseren is € 7.062.142,-- aan 
kredieten nodig die gedekt worden uit de grondexploitatie en de dekking van het tekort op basis van 
de daarvoor beschikbare middelen. Over de grondexploitatie 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 cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Herinrichting van Nije Buurt Ten Post wordt als noodzakelijk beschouwd. Hierdoor verwachten wij, 
hoewel het een politiek gevoelig dossier is, dat dit stuk als conform kan worden beschouwd. 

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

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/leefkwaliteit-openbare-ruimte 

https://gemeente.groningen.nl/leefkwaliteit-openbare-ruimte
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek
mailto:hiske.wiggers@groningen.nl
mailto:ronald.van.der.ploeg@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Grondexploitatie-en-budgetten-Nije-buurt-Ten-Post
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Grondexploitatie-en-budgetten-Nije-buurt-Ten-Post
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