BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 12 januari 2022
1.

Verordening tot wijziging van de Verordening individuele studietoeslag
Participatiewet 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Verordening tot wijziging van de Verordening individuele
studietoeslag Participatiewet 2020 vast te stellen, in werking te
laten treden op de dag na die van bekendmaking en terug te
laten werken tot en met 1 januari 2022;

II.
2.
2.

dit besluit bekend te maken via www.overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Aanvraag extra voorbereidingskrediet Dudok aan het diep
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van de stand van zaken planvorming inrichting
openbaar ruimte Dudok aan het Diep;

II.

de totale kosten van de voorbereiding om tot een definitief
ontwerp te komen voor de openbare ruimte Dudok aan het Diep
te bepalen op € 625.000,--;

III.

aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de
plannen verder uit te werken tot een Definitief Ontwerp ter
grootte van € 225.000,--, waarmee het totale
voorbereidingskrediet voor de herinrichting Dudok aan het Diep
op € 625.000,-- komt;

IV.

de aan dit aanvullend voorbereidingskrediet verbonden
kapitaallasten ad.€ 9.000,-- te dekken uit de structurele
middelen voor dekking kapitaallasten ten behoeve van het
programma Binnenstad;

V.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen.

3.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO D66 over voorrang cruciale beroepen op
woningmarkt
Het college besluit de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van D66 over een
voorrang cruciale beroepen op de woningmarkt te beantwoorden conform
bijgevoegde brief.

4.

Voorlopig ontwerp Minervaplein en Ramblas Kattendiep
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het voorlopig ontwerp voor het Minervaplein en de Ramblas
Kattendiep vast te stellen;

II.

de totale kosten behorende bij de voorlopige ontwerpen te
bepalen op €320.000,-- (Minervaplein) en op € 410.000,-(Ramblas Kattendiep);

III.

hiertoe een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de
realisatie ter grootte van respectievelijk € 155.000,-- en
€ 140.000,--;

IV.

het uitvoeringskrediet voor Minervaplein te dekken uit:
a)

een projectbijdrage van € 10.000,-- uit het Groenplan en
deze te storten in de beklemde reserve;

b)

voor de resterende € 145.000,-- voor Minervaplein de
structurele middelen voor het programma Binnenstad in
te zetten;

V.

het uitvoeringskrediet voor de Ramblas Kattendiep te dekken
uit:
a)

een projectbijdrage van € 40.000,-- uit het Groenplan en
deze te storten in de beklemde reserve;

b)

voor de resterende € 100.000,-- voor de Ramblas
Kattendiep de structurele middelen voor het programma
Binnenstad in te zetten;

VI.

de aan het uitvoeringskrediet:
a)

voor Minervaplein verbonden kapitaallasten van
€ 6.200,-- voor € 400,-- te dekken uit bovengenoemde
storting in de beklemde reserve en voor € 5.800,-- uit de
structurele middelen voor dekking kapitaallasten ten
behoeve van het programma Binnenstad;

b)

voor Ramblas Kattendiep verbonden kapitaallasten van
€ 5.600,-- voor € 1.600,-- te dekken uit bovengenoemde storting in de beklemde reserve en voor
€ 4.000,-- uit de structurele middelen voor dekking
kapitaallasten ten behoeve van het programma
Binnenstad;

VII.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen.

5.

Nacalculatie Kunstwerf
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de nacalculatie Kunstwerf vast te stellen;

II.

een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 413.457,zodat de totale omvang van het krediet € 7.079.381 bedraagt;

III.

de extra exploitatielasten van dit aanvullend krediet ad
€ 20.050,- te dekken uit de meeropbrengsten NAM subsidie,
exploitatiesubsidie Kunstwerf 2021 (€ 11.550 en de
huuropbrengsten Kunstwerf (€ 8.500);

IV.

een duurzame monitoring van de vastgoedexploitatie vast te
stellen en hiertoe de jaarlijkse resultaten te verrekenen met een
aan dit vastgoedobject gekoppelde voorziening;

V.

in afwijking van artikel 14 lid 2 Financiële verordening gemeente
Groningen 2021 het materieel vast actief Kunstwerf annuïtair af
te schrijven;

VI.

na afronding van de voorgenomen werkzaamheden het krediet
gereed te melden;

VII.

het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor
dit project en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten te
verrekenen, voor zover met deze activiteiten geen rekening is
gehouden;

VIII.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

6.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen.

Vaststelling bodemenergieplannen en aanpassingen interferentiegebieden
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het 'Bodemenergieplan Binnenstad' vast te stellen;

II.

het 'Bodemenergieplan Stationsgebied' vast te stellen;

III.

het 'Bodemenergieplan Suikerzijde deelgebied Noord' vast te
stellen;

IV.

het 'Bodemenergieplan Stadshavens Eemskanaalzone' vast te
stellen;

V.

‘De Suikerzijde’ aan te wijzen als interferentiegebied;

VI.

de aangepaste contour van interferentiegebied Stadshavens
Eemskanaalzone vast te stellen;

VII.
2.
7.

het besluit bekend te maken op overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Stand van zaken broedplaatsenbeleid
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken
broedplaatsenbeleid vast te stellen onder mandaat aan wethouder Benjamins.

8.

Voorbereidingskrediet Westpoort fase 2
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1,32
miljoen voor het opstellen van een inrichtingsplan en
grondexploitatieplan voor de ontwikkeling van bedrijventerrein
“Westpoort fase 2” Groningen;

II.

bij uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie de kosten
op te nemen in de desbetreffende grondexploitatie;

III.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der
Schaaf voor redactie.

9.

Evaluatie Beleidsregels APVG Behoud van groen kap en herplant 2021
Het college besluit:
1.

de evaluatie beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant
2021 vast te stellen;

2.

de beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant
2022, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels APVG Behoud
van groen: kap en herplant 2021 vast te stellen;

3.

de vaststelling van de beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en
herplant 2022 bekend te maken via Overheid.nl en in werking te laten
treden op de dag na bekendmaking;

4.

de brief aan de raad over de evaluatie van de beleidsregels APVG Behoud
van groen: kap en herplant 2021 vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Chakor voor redactie.

10.

Gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022
Het college besluit:
1.

voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden stemming voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen

148 stembureaus in te stellen en daarvoor de in bijlage 1 vermelde
stemlokalen aan te wijzen;
2.

voor het vervroegd stemmen op maandag 14 maart 2022 en op dinsdag
15 maart 2022 16 stembureaus in te stellen en de daarvoor in bijlage 1
vermelde stemlokalen aan te wijzen;

3.

als stembureauleden, plaatsvervangende stembureauleden, tellers en
overige vrijwilligers te benoemen zij die zijn opgenomen in het
daarvoor bijgehouden register;

4.

de vergoeding voor de stembureauleden structureel te verhogen met
€ 10,-- tot € 160,--, € 185,-- en € 210,-- voor respectievelijk een
stembureaulid, plaatsvervangend voorzitter en voorzitter van het
stembureau en de extra kosten van € 10.000,-- te dekken uit het
beschikbare verkiezingsbudget;

5.

voor 14 en 15 maart 2022 een gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen in te stellen bestaande uit 5 leden en personen aan te wijzen
die zijn opgenomen in het daarvoor bijgehouden register voor het
bijstaan van het gemeentelijk stembureau bij de stemopneming;

6.

de vergoeding voor de werkzaamheden van de telteams bij het
vervroegd tellen op woensdag 16 maart 2022 vast te stellen op
€100,--;

7.

MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen, aan te wijzen
als locatie voor de stemopneming op lijstniveau voor de stembureaus
die al op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 zitting hebben
gehouden en het aanvangstijdstip vast te stellen op woensdag
16 maart 2022 vanaf 09.00 uur;

8.

voor de te houden stemming voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Groningen een gemeentelijk stembureau voor de
centrale stemopneming op kandidaat niveau in te stellen bestaande uit
5 leden en personen aan te wijzen die zijn opgenomen in het daarvoor
bijgehouden register voor het bijstaan van het gemeentelijk stembureau
bij de stemopneming;

9.

MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen, voor het
gemeentelijk stembureau aan te wijzen als locatie voor de centrale
stemopneming voor de stembureaus die op 14, 15 en16 maart 2022
zitting hebben gehouden en voor de zitting tot vaststelling van de
uitslag voor de gemeente;

10.

het aanvangstijdstip van de centrale stemopneming te bepalen op
donderdag 17 maart 2022 om 09.00 uur;

11.

de verwachte kosten van de verkiezingen van in totaal 1,1 miljoen euro
te dekken uit het reguliere verkiezingsbudget ad € 500.000,--, de
vergoeding voor deelname aan het experiment centrale stemopneming
van € 10.000,-- en het extra budget van € 418.000,-- via het

gemeentefonds voor de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien
uit de Tijdelijke wet verkiezingen;
12.

de raad voor te stellen:
I.

het tekort op het verkiezingsbudget dat resteert van
€ 172.000,-- te dekken door een onttrekking aan de
Algemene Reserve;

II.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

III.

kennis te nemen van de voorbereidingen van de organisatie van
de gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022;

13.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsniveau overeenkomstig te
wijzigen;

14.
11.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Evaluatie beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand
Het college besluit:
1.

de Evaluatie beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand vast te
stellen;

2.

de brief aan de raad over de Evaluatie beleid beschermingsbewind en
bijzondere bijstand vast te stellen onder mandaat aan wethouder Diks
voor redactie;

3.

de brief aan de cliëntenraad over de Evaluatie beleid
beschermingsbewind en bijzondere bijstand vast te stellen.

12.

WarmteStad warmtetarieven 2022
Het college besluit de brief aan de raad over de WarmteStad warmtetarieven
2022 vast te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor redactie.

13.

Kaders en uitgangspunten Fonds Energietransitie en gemeentelijke exploitatie
duurzame energie
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van de tussenrapportage van het onderzoek
‘Energiearmoede in Groningen’;

II.

het Fonds Energietransitie op te richten;

III.

€ 2 mln. uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor het
Fonds Energietransitie;

IV.

daartoe deze € 2 mln. toe te voegen aan de hiervoor in te stellen
bestemmingsreserve “fonds energietransitie”;

V.

opdracht te geven voor verdere uitwerking van het Fonds
Energietransitie en gemeentelijke exploitatie van duurzame
energie;

VI.

bij de uitwerking van het Fonds Energietransitie de subsidie van
€ 10,5 mln. van het Volkshuisvestingsfonds te betrekken;

VII.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Broeksma voor redactie;

3.
14.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen.

Kredietaanvraag Peter Petersenschool
Het college besluit:
1.

de raad, onder oplegging van geheimhouding ten aanzien van de
bijlage (investerings- en exploitatiekosten begroting Peter
Petersenschool) op grond van artikel 25 Gemeentewet voor te stellen:
I.

de totale projectkosten voor de realisatie van de Peter
Petersenschool, bestaande uit de sloop van het Visio gebouw,
520 m2 nieuwbouw, het verplaatsen van de torteltuin en
herinrichting van het schoolplein, inclusief tijdelijke huisvesting
en btw te bepalen op € 2.600.000,--;

II.

hiertoe een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2.399.000,-beschikbaar te stellen boven op het al eerder beschikbaar
gestelde krediet van € 201.000,--;

III.

de structurele lasten van deze investering à € 102.600, - te
dekken uit Programma 3, onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting);

IV.

het ontwerp voor OBS Brinkschool met kinderopvang en gymzaal
en de integrale inrichting openbare ruimte inclusief de
fietsstraat Rummerinkhof verder uit te werken voor een
realisatiebesluit;

V.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage
(investerings- en exploitatiebegroting Peter Petersenschool)
conform artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

VI.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

15.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigingen.

Nacalculatie Kindcentrum Ten Boer
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de nacalculatie kindcentrum Ten Boer vast te stellen;

II.

het oorspronkelijke krediet van Kindcentrum Ten Boer
à € 13.113.075,-- te verlagen met € 1.817.295,-- en vast te
stellen op € 11.296.780,--;

III.

de lagere kapitaallasten ad € 73.857 te behouden voor
onderwijshuisvesting;

IV.

na afronding van de voorgenomen werkzaamheden het krediet
gereed te melden;

V.

het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor
dit project en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten te
verrekenen, voor zover met deze activiteiten geen rekening is
gehouden;

VI.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

16.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen.

Initiatiefvoorstel welkomstpakket nieuwe inwoners
Het college besluit de brief aan de raad over het preadvies van het
initiatiefvoorstel van Student & Stad, Stadspartij, 100% Groningen, PvdA en D66
over een welkomstpakket voor nieuwe inwoners vast te stellen.

17.

Huisvestingsverordening 2022
Het college besluit
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Huisvestingsverordening 2022 gemeente Groningen vast te
stellen en deze in werking te laten treden op 1 maart 2022;

II.

de Huisvestingsverordening 2021 gemeente Groningen per
1 maart 2022 in te trekken;

III.

de kosten voor vergunningsverlening en handhavingsproces
Opkoopbescherming ad 50 duizend euro worden in 2022 en
2023 gedekt uit de intensiveringsmiddelen Wonen;

IV.
2.

dit besluit bekend te maken op overheid.nl.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der
Schaaf voor redactie.

