BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 1 maart 2022
1.

Stand van zaken Programma Founded in Groningen
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de stand van zaken van het Programma Founded
in Groningen;

2.

de brief aan de raad over de stand van zaken van het Programma
Founded in Groningen vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO D66 over juridische strijd inzake
bomenkap en ontwikkeling van Rijksmonumenten pomp- en filtergebouw
Grootspark Haren
Het college besluit de beantwoording vragen ex art. 38 RvO D66 over
juridische strijd inzake bomenkap en ontwikkeling van Rijksmonumenten
pomp- en filtergebouw Grootspark Haren vast te stellen.

3.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO CDA over de mogelijkheid voor een
bouwvergunning in één dag
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van het
CDA over de mogelijkheid voor een bouwvergunning in één dag vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

4.

Rapportage gebruik deelscooters 2021
Het college besluit de brief aan de raad over de Rapportage gebruik
deelscooters 2021 vast te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma
voor redactie.

5.

Reactie Motie kansen voor de klas
Het college besluit de brief aan de raad als reactie op de Motie kansen voor de
klas vast te stellen.

6.

Hortus/Biologisch Centrum-terrein Haren
Het college besluit de brief aan de raad over de voorgenomen verwerving van
het Hortus/Biologisch Centrum-terrein vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Van der Schaaf.

7.

Zomeractiviteiten 2020, de doorontwikkeling naar een Integraal Zomerplan
2021 en het Integrale Zomerplan 2022
Het college besluit de brief aan de raad over de Zomeractiviteiten 2020, de
doorontwikkeling naar een Integraal Zomerplan 2021 en het Integrale
Zomerplan 2022 vast te stellen.

8.

Landschapsbiografie
Het college besluit de brief aan de raad over de Landschapsbiografie gewijzigd
vast te stellen.

9.

Vaststelling Nadere regels deelfietsen 2022
Het college besluit:
1.

de Nadere regels deelfietsen 2022 vast te stellen;

2.

de informerende brief aan de raad over de vaststelling Nadere regels
deelfietsen 2022 vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Broeksma voor redactie;

3.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl en in werking te laten
treden op de dag na bekendmaking.

10.

De Suikerzijde BV
Het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn
bevoegdheid betreft, besluiten:
1.

De Suikerzijde BV op te richten per 1 april 2022 met een nominaal
aandelenkapitaal van € 10.000,00 en hiertoe de Akte van oprichting
De Suikerzijde BV vast te stellen;

2.

de Raamovereenkomst van Opdracht tussen gemeente Groningen en
De Suikerzijde BV vast te stellen en aan te gaan per 1 april 2022;

3.

de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering te machtigen om
namens de gemeente Groningen de Raamovereenkomst van Opdracht te
ondertekenen na een finale redactionele afronding;

4.

de Raamovereenkomst Kooprecht Bouwrijpe Kavels tussen gemeente
Groningen en De Suikerzijde BV vast te stellen en aan te gaan per
1 april 2022;

5.

de heer R. Lombaerts, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering
te machtigen om namens de gemeente Groningen de
Raamovereenkomst Kooprecht Bouwrijpe Kavels te ondertekenen na een
finale redactionele afronding;

6.

dat De Suikerzijde BV, in afstemming met de gemeente een methode
uitwerkt om financieel de activiteiten voor de gebiedsontwikkeling
De Suikerzijde te kunnen uitvoeren in de periode vanaf datum
oprichting BV tot aan vaststelling door de raad van de gebiedsbegroting
van De Suikerzijde;

7.

de concerndirecteur Ruimtelijk en Economisch Domein en de
concerndirecteur Sociaal Maatschappelijk Domein te machtigen om
namens de gemeente Groningen op te treden als aandeelhouder van
De Suikerzijde BV;

8.

de heer J. Kleine, geboren op zeven mei negentienhonderdzesenvijftig
te benoemen als directeur;

9.

de directie van De Suikerzijde BV bij te schrijven in de polis van de
gemeentelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;

10.

de brief aan de raad over de oprichting van De Suikerzijde BV vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

