
28 september 2022
Nr. 6m
Financieel kader Inpassingskosten 2022-2026
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Groningen van 14-07-2022 (griffie zaaknummer 375552-2022)

HEEFT BESLOTEN: 

I. de geheimhouding op bijlage A op grond van artikel 25 Gemeentewet o.b.v. artikel 5.1, lid 
2 sub b Woo te bekrachtigen;
II. het ‘Financieel Kader Inpassingskosten 2022-2026’ (bijlage A) vast te stellen als kader 
voor  dekkingsmiddelen in de aanvraag van kredieten voor projecten waarbij sprake is van 
inpassingskosten;
III. het college te verzoeken om met betrekking tot de middelen voor Inpassingskosten uit het 
Gebiedsfonds
 (Blok D van de bestuurlijke afspraken 6 november 2020):
 a. het noodzakelijke kasritme jaarlijks met het Rijk af te stemmen;
 b. de gevolgen van (jaarlijkse) prijsstijgingen af te stemmen met het Rijk en zo nodig een 
voorstel tot  aanvullende afspraken te doen;
 c. bij wijziging van de versterkingsopgave na 6 november 2020 af te stemmen met het Rijk 
over de  hoogte van de inpassingskosten en zo nodig een voorstel tot aanvullende afspraken te
doen;
 d. de uitputting van de beschikbare middelen voor inpassingskosten jaarlijks te monitoren en 
met het  Rijk af te stemmen en zo nodig een voorstel tot aanvullende afspraken te doen;
 e. een eindafrekening van de inpassingskosten af te stemmen met het Rijk.
IV. het college te verzoeken de raad jaarlijks bij de jaarrekening te informeren over de 
verantwoording van de bestedingen conform de afspraken daarover met het Rijk;
V. een voorbereidings- en investeringskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 
1.000.000,-- ten behoeve van een voorschot op investeringen vanwege calamiteiten en 
herverdelingsvraagstukken bij inpassingskosten daar waar het de maatschappelijk gewenste 
snelheid en kwaliteit van de versterkingsoperatie en de inpassing daarvan ten goede komt en 
deze te dekken uit de middelen voor Inpassingskosten uit het Gebiedsfonds (Blok D van de 
bestuurlijke afspraken 6 november 2020); 
VI. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau conform te wijzigen.
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 
2022.

voorzitter             griffier                                                         
Koen Schuiling Josine Spier 
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