
Motie “ Betalen uit het juiste potje”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2021, 
besprekende de concept gemeentebegroting 2022;

Constaterende dat:
 Het college, teneinde de overlast op het gebied van fiets parkeren te beperken, extra 

middelen in wil zetten voor oa fiets stewards , handhaving en beheerskosten;
 Er in de begroting 2022 hiervoor ruim 2,7 miljoen Euro is begroot voor tijdelijke maatregelen 

om de overlast terug te dringen;
 De kosten van de tijdelijke maatregelen zullen worden gedekt met middelen uit het SIF 

(Stedelijk Investeringsfonds).

Overwegende dat:
 Bij de opzet van het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) in 2018 is vastgesteld dat:” Geld uit het 

SIF is uitsluitend bestemd voor fysieke investeringen horend bij een beperkt aantal grote 
gebiedsontwikkelingsprojecten” ;

 In 2019 het SIF is uitgebreid met een deel van de programmamiddelen , namelijk het 
investeringsdeel van de nieuw toegevoegde intensiveringsmiddelen;

 Er voor de middelen in het SIF andere financiële afspraken gelden dan voor de middelen in 
het operationele deel van de programma’s;

 Tijdelijke maatregelen, zoals fietsstewards, handhavingskosten en het beheer van 
fietsenstallingen onder de operationele kosten van het concern vallen en niet gezien kunnen 
worden als investeringen of als een structurele intensivering.

 De raad op 11 november 2020 unaniem de motie “SIF – investeren, niet budgetteren heeft 
aangenomen waarin het college is opgeroepen om de middelen uit het SIF zo veel mogelijk in 
te zetten voor fysieke investeringen en niet voor budgetteringsvraagstukken.

Verzoekt het college:
 Dagelijkse kosten, zoals fietsstewards, handhaving en beheerskosten, niet te laten drukken 

op het SIF (Stedelijk Investeringsfonds) , maar te dekken uit het operationele deel van de 
programma begroting, bijvoorbeeld uit het budget voor het gebiedsgericht werken 
binnenstad;

 Dit op korte termijn uit te werken;
 Dit bij de eerste voortgangsrapportage kenbaar te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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