
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 15 februari 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat (raadsvoorstel 1 februari 2023)
Aanvullend-krediet-herinrichting-Nieuwe-Boteringestraat 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erna Timmerman (projectmanager) 050 367 8869, erna.timmerman@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis) 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In 2021 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld om de Nieuwe Boteringestraat opnieuw in te 
richten. De straat wordt door de nieuwe inrichting groener, veiliger, beter toegankelijk en koeler in 
de zomer. Bij een nieuwe raming in 2022 bleek dat het krediet dat de raad eerder beschikbaar heeft 
gesteld niet meer toereikend is voor de uitvoering. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in de 
gestegen kosten van materiaal en uitvoering. Het college vraagt de raad om voor dit tekort een 
aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Betreft 95.000 euro aanvullend 
investeringskrediet en 60.000 euro uit de GWRP-middelen. Voor dekking voor deels gekeken naar 
voorbeslag jaarrekening, voor zover het SIF-middelen betreft in overeenstemming met kader 
resultaatbestemming, maar voor een deel ook niet.

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)
Betreft aanvullend krediet vanwege onvoorziene, maar inmiddels algemeen bekende 
omstandigheden. Afwijking van kader resultaatbestemming zou wel reden kunnen zijn tot vragen.

Voorgeschiedenis / dossier
…

Nadere informatie
…
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