Motie “A Tempo ” 1
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 10 november 2021, besprekende de
Begroting en Belastingtarieven 2022.
Constaterende dat:
-

-

De raad van de gemeente Groningen in november 2020 het raadsvoorstel ‘2 e fase
verkenning nieuw muziekcentrum’ aannam;
In dit raadsvoorstel letterlijk het volgende is opgenomen: de extra voorbereidingskosten tot
aan het nemen van een besluit over de kadernota Nieuw Muziekcentrum Groningen van €
450.000,- te dekken uit het hiervoor in de Begroting 2021 aanvullend beschikbaar gestelde
plankostenbudget;
In de begroting 2022 een intensievering is opgenomen onder nr 30 voor onderzoek en
uitwerking nieuw muziekcentrum ter grootte van € 534.000,- in 2022 en vervolgens
cummulatef € 2.982.000,- voor de jaren 2023, 2024 en 2025;

Overwegende dat:
-

-

-

Zolang de kadernota Nieuw muziekcentrum nog niet beschikbaar is én besproken is in de
raad er geen duidelijkheid is over het al dan niet op verantwoorde wijze doorgaan met de
ontwikkeling van een nieuw muziekcentrum op de stationslocatie;
In november 2020 indicaties zijn gegeven van ontwikkelingskosten maar er nu inmiddels
sprake is van forse inflatie, gebrek aan grondstoffen en beperkte bouwcapaciteit waardoor
het maar zeer de vraag is of realisatie van een nieuw muziekcentrum haalbaar en financieel
verantwoord is;
Extra uitgaven ter voorbereiding van een nieuw muziekcentrum reeds beschikbaar zijn
gesteld in november 2020 en dit toen is voorgeesteld als zijnde afdoende tot het moment
van definitieve besluitvorming over een nieuw muziekcentrum;

Verzoekt het college:
-

-

De uitgaven voor het voorbereiden van de realisatie van een nieuw muziekcentrum te
beperken tot de in november 2020 beschikbaar gestelde € 450.000,- bestemd voor het
opstellen van een kadernota Nieuw Muziekcentrum;
De in de begroting 2022 opgenomen intensiveringen pas uit te geven nadat de raad na het
verschijnen van de kadernota Nieuw Muziekcentrum besloten heeft tot de realisatie van een
nieuw muziekcentrum.
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A Tempo: Deze aanwijzing wordt gegeven indien in een muziekstuk het tempo is gewijzigd door een versnelling of
vertraging en men weer terug moet naar het tempo dat gold voor de betreffende versnelling of vertraging.

