
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Griffie
Datum: juni 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Kredietaanvraag herbouw gymzaal De Meet te Haren (raadsvoorstel 22 mei 2022)
Kredietaanvraag-herbouw-gymzaal-De-Meet-te-Haren

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Annette Koops (projectleider), 050 367 62 17, annette.koops@groningen.nl 
Michiel Smit (bestuursadviseur), 050 367 7622, michiel.smit@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De afgelopen periode is gewerkt aan de planuitwerking van de herbouw van de afgebrande gymzaal 
De Meet in Haren. De gymzaal werd overdag gebruikt door de basisscholen CBS De Borg, OBS De 
Wissel en GBS Het Mozaïek en in de avonduren verhuurd door Sport050. De gymzaal wordt op 
nagenoeg dezelfde plek herbouwd. Het programma van eisen van de gymzaal is vastgesteld. Naast 
dat de gymzaal gasloos en energieneutraal wordt gebouwd, zal natuurinclusief bouwen en 
circulariteit onderdeel zijn van de design & build uitvraag aan de markt, om hier ervaring mee op te 
doen. De huidige (bouw)markt is instabiel door met name de oorlog in Oekraïne. Gezien de zorgplicht
van de gemeente om in de nabijheid bewegingsonderwijs te kunnen geven, gecombineerd met de 
voorwaarden voor de uitkering van de verzekeringsgelden, is uitstel van besluitvorming en gunning 
niet wenselijk. De raad wordt gevraagd een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de 
herbouw van de gymzaal De Meet van € 3.075.000,--

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)
Uitvoering van eerdere afspraken, niet politiek gevoelig.

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/13-oktober/16:30/
Voorbereidingskrediet-herbouw-gymzaal-De-Meet-in-Haren-raadsvoorstel-1-9-2021 

Nadere informatie
…
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