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1. Voorstel 

 

1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 

1.039.000,-voor Gorecht-West fase 4 en 5; 

2.   Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging(2019-014). 

 

 

2. Inleiding 

Met de wijkvernieuwing in Gorecht-West is gestart nadat in 2012 de wijkvisie en het 

beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld en de ‘Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling 

Gorecht-West’ tot stand is gekomen. 

Fase 1 en fase 2 van de wijkvernieuwing is afgerond en Lefier is inmiddels gestart met de bouw van 

de woningen in fase 3. 

 

Lefier, de gemeente en het ontwerpbureau De Zwarte Hond/Okra zijn inmiddels gestart met het 

stedenbouwkundig- en inrichtingsplan voor fase 4 en 5. Het betreft stedelijk gebied waarbij 

aansluiting moet worden gezocht bij de reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde fases. Voor deze 

fasen van de  planvorming wordt  nu een voorbereidingskrediet aangevraagd.  

Voor fase 1, 2 en 3 is dit op identieke wijze gebeurd.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Lefier, de gemeente en het ontwerpbureau De Zwarte Hond/Okra zijn inmiddels gestart met het 

stedenbouwkundig- en inrichtingsplan voor Gorecht-West fase 4 en 5. Het betreft stedelijk gebied 

waarbij aansluiting moet worden gezocht bij de reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde fases. 

Voor deze fasen van de  planvorming wordt  nu een voorbereidingskrediet aangevraagd.  
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Voor fase 1, 2 en 3 is dit op identieke wijze gebeurd.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De bevoegdheid van de raad om het voorbereidingskrediet Gorecht-West voor fase 4 en 5 vast te 

stellen vloeit voort uit artikel 189 van de Gemeentewet (budgetrecht). Ook investeringsprojecten 

vallen hieronder.  

5. Beoogd effect 

Voorbereidingen treffen voor de uitvoering van de laatste twee fasen in het project 

herstructurering Gorecht–West. Dit betreft: 

 verwervingskosten en bijkomende kosten 

 advieskosten stedenbouwkundig- en inrichtingsplan 

 Bestemmingsplan en proceskosten 

 Voorbereiding/toezicht/uitvoering 

  

6. Historische context 

Zie inleiding. 

 

7. Argumenten 

1. Voor voorbereiding/toezicht/uitvoering, bestemmingsplan en proceskosten, 

advieskosten stedenbouw fasen 4 en 5 is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Voor 

de fasen 1,2 en 3 is dit op een identieke manier gebeurd.  

 

2. In de komende fase zullen, zoals ook benoemd in de wijkvisie Gorecht West 5 januari 

2012, opstallen worden aangekocht. Deze percelen behorend bij deze opstallen zullen 

onderdeel gaan uitmaken van het toekomstig openbaar gebied. De eigenaren van deze 

opstallen zijn sinds april 2013 op de hoogte van de voorgenomen aankoop en sloop. Er is 

intensief contact met de eigenaren om het komende jaar gezamenlijk tot een 

goede/wenselijke oplossing te komen. 

 

3. Bij raadsbesluit van 5 maart 2012 is de wijkvisie Gorecht-West met bijbehorende         

financiële paragraaf vastgesteld. Dit is de leidraad voor dit advies. Op 6 november 2017 

is de investeringsexploitatie behorend bij de financiële paragraaf geactualiseerd en 

opnieuw vastgesteld. Deze investeringsexploitatie ligt aan de basis van deze krediet 

aanvraag.   

 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Nvt 

 

9. Financiële paragraaf 

De financiële paragraaf van project Gorecht-West is voor het eerst vastgesteld op 5 maart 2012. Op 

6 november 2017 is de investeringsexploitatie behorend bij de financiële paragraaf geactualiseerd 
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en opnieuw vastgesteld. Deze investeringsexploitatie ligt aan de basis van deze krediet aanvraag.  

Voor fase  4 en fase 5 is een voorbereidingskrediet nodig van € 1.039.000. De bedragen staan 

gespecificeerd in de onderstaande tabel: 

 

 

 

 

aan te vragen krediet % van het budget 

  fase 4 fase 5 fase 4 fase 5 

verwerving en bijkomende kosten 150.000 0 142% 100% 

voorbereiding/toezicht/uitvoering 189.000 177.000 40% 40% 

bestemmingsplan en proceskosten 147.000 154.000 100% 100% 

advieskosten stedenbouw 122.000 100.000 100% 100% 

  608.000 431.000     

 

 

Dit krediet maakt onderdeel uit van de investeringsexploitatie Gorecht-West. De dekking van de uit 

de investering voortvloeiende kapitaallasten  is geregeld in de (meerjaren)begroting. 

 

De kosten voor verwerving en de bijkomende kosten waren oorspronkelijk geraamd op € 105.000. 

De verwachting is dat deze kosten hoger zullen uitvallen door de recente prijsontwikkelingen in de 

woningmarkt. Daarnaast is het budget verhoogd voor eventuele bijkomende kosten zoals mogelijk 

uit te keren (verhuiskosten)vergoedingen. De totale kosten zullen naar verwachting uitkomen op € 

150.000. Vooralsnog wordt er niet vanuit gegaan dat deze budget verhoging zal leiden tot een 

overschrijding van de totale investeringen genoemd in de op 6 november 2017 vastgestelde 

investeringsexploitatie. 
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10. Communicatie 

 

Participatie en communicatie zijn belangrijke aspecten in het proces van de gehele 

wijkvernieuwing. Naast het creëren van een draagvlak worden bewoners de kans geboden een 

bijdrage te leveren om de buurt te verbeteren en wensen voor de woning en de omgeving aan te 

dragen. De communicatie met de huidige/toekomstige bewoners van fase 4 en 5 verloopt via 

nieuwsbrieven, meerdere inloop/voorlichtingsavonden en één op één gesprekken met de bewoners 

van de koopwoningen.   

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

 

Het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan fase 4 en 5 is door de gemeente samen met Lefier, 

het adviesbureau De Zwarte Hond/Okra en de toekomstige bewoners opgepakt en wordt uiterlijk 

juli 2019 afgerond. Op 1 juli 2019 is het concept stedenbouwkundig plan, tijdens een 

inloopbijeenkomst, voorgelegd aan de bewoners en andere genodigden.  

Dit concept stedenbouwkundig plan wordt verankerd in het bestemmingsplan die in het voorjaar 

van 2020 ter besluitvorming in de raad ligt. 

  

 

Begrotingswijziging 2019-014

Betrokken teams Economie en Projectmatige Ontwikkelingen

Naam voorstel Voorbereidingskrediet Gorecht-West, fase 4 en 5

Besluitvorming Raad

Incidenteel / Structureel Incidenteel

Soort wijziging Investering/balans

Begrotingswijziging exploitatie Toevoeging Onttrekking

Naam programma

reserve reserve

Programma: 1 Dorpen en Wijken 0 0 0 0 0 0

Programma: 2 Sociaal 0 0 0 0 0 0

Programma: 3 Economie 0 0 0 0 0 0

Programma: 4 Dienstverlening 0 0 0 0 0 0

Programma: 5 Bestuur en bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0

0

Totalen begrotingswijziging exploitatie 0 0 0 0 0 0

Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties)

Uitgaven Inkomsten Onttrekking Toevoeging

Investeringen 1.039.000 0 1.039.000

reserves 0 0 0

voorzieningen 0 0 0 0 0 0

Totalen begr.wijz.investeringen/balans 1.039.000 0 0 0 1.039.000

Lasten Baten Saldo voor 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo na 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo balans

+ = toename

-  = afname

Saldo balans

+ = toename

-  = afname
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Planning sloop/nieuwbouw fase 4 en 5: 

-sloop bestaande woningen/bouwrijp maken fase 4: 2020   

-oplevering nieuwbouw fase 4: 2022 

-sloop bestaande woningen/bouwrijp maken fase 5: 2022 

-oplevering nieuwbouw fase 5: 2024  

 

Met de oplevering van de nieuwbouw van fase 5 in 2024 is de gehele wijkvernieuwing van Gorecht-

West afgerond. 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 

 

  

 


