
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Claim Kamplaan 8    

Steller/telnr.  Arno Muis/ 78 54    Bijlagen - 

Registratienummer  544524-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Sch u i l i n g    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. een bedrag van € 328.000,-- ter beschikking te stellen voor de ingediende claim Kamplaan 8 en te dekken 

door een onttrekking aan de Algemene reserve;        

II. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen. 
  

   

 

 Samenvatting     

In opdracht van de gemeente heeft de RUG onderzoek verricht naar de betrokkenheid van de gemeente rond de 

vervreemding van het Joodse vastgoed in de Tweede Wereldoorlog en het naoorlogs rechtsherstel. Het heeft 

geresulteerd  in een rapport en een boek, getiteld Lege Plekken. Naar aanleiding van het onderzoek is door een Joodse 

belanghebbende een claim ingediend wat betreft het pand Kamplaan 8. Het college heeft een onafhankelijke externe 

commissie ingesteld om te adviseren over deze claim omdat het gaat om de bewoning van de voormalige 

burgemeesterswoning. Het in te winnen advies is op voorhand als zwaarwegend beschouwd. De commissie heeft haar 

advies uitgebracht en geadviseerd de heer Van Blankenstein € 328.000 uit te keren.  Het college heeft besloten dit 

advies over te nemen en daarover het presidium geconsulteerd.  

Het college heeft daarop besloten het betreffende bedrag uit te keren aan de heer Van Blankenstein. Omdat dit bedrag 

niet begroot is, moet dit bedrag worden gedekt uit de Algemene reserve. 

 

 

B&W-besluit d.d.: 11-10-2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Het onderzoek van de RUG  “Lege Plekken” gaat op basis van zorgvuldig onderzoek in op de door de bezetter 

geïnitieerde vervreemding van het Joodse vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog heeft daarover 

rechtsherstel plaatsgevonden. Er is naar aanleiding van het onderzoek een claim ingediend door een erfgenaam van, een 

zo gesteld wordt, een gedupeerde familie rond de bewoning en verkoop van de latere burgemeesterswoning aan de 

Kamplaan 8. Het gaat om een situatie uit 1952, puur juridisch is de kwestie verjaard. De juridische vraag is niet het 

enige criterium om de kwestie te beoordelen. Daarom is er een commissie van advies gevormd die de kwestie op basis 

van moraal en fatsoen heeft beoordeeld. Hen is gevraagd of er redenen zijn om een schade vergoeding uit te keren op 

bovengenoemde criteria.  
 

 
Kader     

De landelijke problematiek rond de vervreemding van Joods vastgoed  heeft geleid tot een gemeentelijk initiatief, 

namelijk een onafhankelijk onderzoek door de RUG. Diverse betrokkenenen en belanghebbenden hebben daarop 

gereageerd. Op voorhand is ervoor gekozen reacties serieus en zorgvuldig te behandelen.   
 

 
Argumenten en afwegingen     

Wat betreft deze kwestie hebben we een externe commissie gevraagd om advises. Dit advies hebben wij op voorhand 

geframed als “zwaarwegend” . Daarom wordt voorgesteld de strekking van het advies van de commissie te volgen.  

 
 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Deze zaak heeft de publiciteit gezocht en gevonden en maakt deel uit van de gesprekken die over en na het rapport Lege 

Plekken hebben plaatsgevonden. Deze varieerden van vragen, tot nader onderzoek. Deze zijn ruimharig  opgepakt.  

In deze casus gaat het om een ingediende financiële claim, over een bijzondere situatie.  

 
 
 
Financiële consequenties     

Voor het geclaimde bedrag is geen dekking. Daarom wordt de raad voorgesteld het bedrag van €328.000 euro te dekken 

ten laste van de Algemene reserve. De onttrekking aan de algemene reserve leidt tot een kleine verslechtering van het 

weerstandsvermogen  (de ratio weerstandsvermogen wordt 0,3% lager). 

 

Dit voorstel leidt tot een wijziging van de begroting volgens onderstaande begrotingswijziging: 
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Met de bijgaande begrotingswijziging worden de benodigde middelen overgeheveld van de algemene reserve naar het 

deelprogramma 4.2 (College en Raad). 
 
Overige consequenties     

Het is wel duidelijk dat het, juist omdat het de voormalige burgemeesterswoning betreft en de verkrijging/bewoning 

daarvan door een voormalige burgemeester betreft, het een unieke zaak is.  

 
Vervolg     

 
Lange Termijn Agenda     

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
    
 

 


