
      
 

 

8 maart 2023 

Nr. 6d 

Aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat  

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Groningen van 31-01-2023 (griffie zaaknummer 45394-2023) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I. kennis te nemen van de aangepaste opgave herinrichting Nieuwe Boteringestraat en de 

totale kosten behorende bij deze opgave te bepalen op € 896.000,--; 

II. een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 

herinrichting Nieuwe Boteringestraat ter grootte van € 95.000,--, wat samen met het eerder 

verstrekte uitvoeringskrediet van €.741.000,- (434150-2021) leidt tot een totaal 

investeringskrediet van € 836.000,--; 

III. naast bovengenoemd investeringskrediet voor € 60.000,-- aanspraak te doen op de 

GWRP-middelen, jaarschijf 2020; 

IV. het aanvullend uitvoeringskrediet van € 95.000,-- te dekken uit: 

a) een bijdrage van € 50.000,-- door middel van een voorbeslag op de jaarrekening 2022 met 

als voorkeur uit het budget gebiedsprogramma Centrum, jaarschijf 2022 – en deze te storten 

in de beklemde reserve – dit is niet in lijn met het kader resultaatbepaling- en bestemming, 

vrijval zou normaliter toevallen aan de algemene middelen; 

b) een bijdrage van € 15.000,-- uit het budget Fietsparkeren, jaarschijf 2022 en deze – door 

middel van een voorbeslag op de jaarrekening 2022 – te storten in de beklemde reserve – dit 

voobeslag is in lijn met het kader omdat het SIF middelen betreft; 

c) voor de resterende € 30.000,-- een bijdrage uit de intensiveringsmiddelen programma 

Verkeer, jaarschijf 2023 en deze te storten in de beklemde reserve; 

V. de aan het aanvullend uitvoeringskrediet verbonden jaarlijkse kapitaallasten van € 3.847,50 

te dekken uit bovengenoemde stortingen in de beklemde reserve; 

VI. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 8 maart 2023. 

 

 

voorzitter                  griffier                                                                                                                                                                                                               

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 


