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Van: Agendacommissie
Datum: 15 februari 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Financiële afwikkeling herinrichting Kermis Exploitantenterrein Helper Westsingel (KET-HWS) en 
realisatie woon-werkkavels Bornholmstraat (raadsvoorstel 1 februari 2023)
Financiele-afwikkeling-herinrichting-Kermis-Exploitantenterrein-Helper-Westsingel-KET-HWS-en-
realisatie-woon-werkkavels-Bornholmstraat 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Geert Bentum (projectmanager), 06 46647398, geert.bentum@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De raad besloot in december 2020 een krediet te verlenen van € 1.983.000,-- voor herinrichting van 
het Kermis Exploitanten Terrein aan de Helper Westsingel (KET-HWS) en inrichting van woon- 
werkkavels voor reizende kermisexploitanten aan de Bornholmstraat. Dit krediet is op 15 september 
2021 verhoogd met € 250.000,-- voor realisatie van woon-werklocaties. Tevens besloot de raad in 
2021 een krediet van € 400.000,-- voor aanschaf van woonwagens beschikbaar te stellen. De 
complexiteit van dit project noopte gaandeweg tot andere financiële keuzes dan waar vooraf 
rekening mee werd gehouden (keuze voor huurkoop ipv huur), waardoor geen gebruik is gemaakt 
van dit krediet. Het raadskrediet voor de herinrichting van de Helperwestsingel is met € 205.100,-- 
onderschreden. Het vrijgekomen bedrag valt vrij aan intensiveringsmiddelen wonen . Het saldo van 
de budgetten voor het saneren en verplaatsen van woonwagens zijn overschreden en komt uit op 
265.000, -- Deze kosten worden gedekt uit intensiveringsmiddelen wonen, vrijval 2022. De raad 
wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde financiële afwikkeling. Dat betreft tevens het 
achteraf akkoord gaan met afwijking van het Treasurystatuut.
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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)
Het betreft een financieel technische afwikkeling. Vanwege de specifieke wensen van betrokkenen is 
eenmalig afgeweken van het treasurystatuut, eventuele vragen daarover kunnen ook in een 
conformsessie gesteld worden.

Voorgeschiedenis / dossier
gemeenteraad/2020/16-december/16:30/Kredietaanvraag-Kermisexploitantenterrein-KET-
raadsvoorstel-18-november-2020 

gemeenteraad/2021/15-september/16:30/Kredietaanvraag-aanschaf-woonwagens-KET-en-
realisatiekrediet-kavels-Uppsalaweg-raadsvoorstel-25-8-2021 

Nadere informatie
…
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