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

Beantwoording vragen ex art. 36 van Student & Stad over
zonnebranddispensers in Groningen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van Student
& Stad over zonnebranddispensers in Groningen vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Molema voor redactie.

2.

Beantwoording vragen ex. artikel 36 RvO Stadspartij 100% voor Groningen,
VVD en CDA over ‘Snackstraat Warenmarkt’
Het college besluit de beantwoording vragen ex. artikel 36 RvO Stadspartij
100% voor Groningen, VVD en CDA over ‘Snackstraat Warenmarkt’ vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Bloemhoff voor redactie.

3.

Herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting Baasis 2022
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen mevrouw J. Bouwman en mevrouw J. de Veth te
herbenoemen voor een tweede zittingstermijn als leden van de Raad
van Toezicht van Stichting Baasis, met ingang van de besluitdatum tot
uiterlijk 31-08-2026;

2.
4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Toepassing coördinatieregeling De Suikerzijde: compensatiegebied 2
Het college en de burgemeester ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft
besluiten:
1.

de raad voor te stellen:
I.

dat ten behoeve van het project De Suikerzijde voor het
inrichten van het compensatiegebied 2 op de percelen kadastraal
bekend gemeente Hoogkerk, sectie B, nummers 2044, 2050,
2052, 2668 (ged.) en 2671 op grond van artikel 3.30 van de Wet
ruimtelijke ordening de voorbereiding en bekendmaking van de
volgende besluiten wordt gecoördineerd:
a.

de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1,
onder c, juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° en
artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;

b.

de ontgrondingsvergunning als bedoeld in artikel 8, lid 2
van de Ontgrondingenwet;

c.

de watervergunning, als bedoeld in artikel 6.13 van de
Waterwet;

d.

nader aan te duiden op aanvraag of ambtshalve te nemen
besluiten, die nodig zijn met het oog op de uitvoering
van het project bedoeld in de aanhef, alsmede overige
voor het project benodigde besluiten;

II.

te bevestigen dat voor dit project geen verklaring van geen
bedenkingen is vereist omdat het inrichtingsplan behoort tot de
categorieën van gevallen, waarvoor op grond van het besluit van
de raad 16 mei 2019 geen verklaring van geen bedenkingen is
vereist en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden (categorie
T. Vastgesteld raadsbeleid);

2.

het desbetreffend raadsvoorstel daartoe vast te stellen;

3.

de teamleider VTH te machtigen de bevoegdheden betreffende de ter
inzage legging, van de onder 1.I bedoelde ontwerpbesluiten, en de
vaststelling, van de onder 1.I.a. bedoelde omgevingsvergunning namens
het college uit te voeren.

5.

Resultaten BO Leefomgeving voorjaar 2022
Het college besluit de brief aan de raad over de resultaten van het BO
Leefomgeving voorjaar 2022 vast te stellen.

6.

Voortgang en monitoring Meerjarenprogramma Sport & Bewegen
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang en monitoring van
het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021 - 2025 vast te stellen.

7.

Beantwoording vragen ex. art. 36 RvO van de ChristenUnie over Licht- en
projectieshow Groningse Editie
Het college besluit de beantwoording vragen ex. art. 36 RvO aangaande Lichten projectieshow, Groningse editie vast te stellen.

8.

Vaststelling bestemmingsplan 110kV kabelverbinding Groningen, Hunze Bloemsingel
Het college besluit:
1.

de op het plan ingediende zienswijzen niet over te nemen,
overeenkomstig het Zienswijzenverslag bestemmingsplan “110kV
kabelverbinding Groningen, Hunze – Bloemsingel” en het
zienswijzenverslag vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

de op het plan ingediende zienswijzen niet over te nemen,
overeenkomstig het Zienswijzenverslag bestemmingsplan
“110kV kabelverbinding Groningen, Hunze – Bloemsingel”;

II.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel
over te nemen en het bestemmingsplan “110kV kabelverbinding
Groningen, Hunze – Bloemsingel digitaal vervat in het
gml-bestand NL.IMRO.0014.BP652kabelverbGron-vg01 vast te
stellen;

III.
3.

geen exploitatieplan vast te stellen;

het raadsvoorstel vast te stellen.

9.

Boom Effect Analyse (BEA) 110 kV kabelverbinding Groningen
Het college besluit:
1.

de Boom Effect Analyse (BEA) BEA 110KV kabelverbinding Groningen
vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de Boom Effect Analyse (BEA) BEA 110 kV
kabelverbinding Groningen vast te stellen.

10.

Schuldhulpverlening Groningse Kredietbank (GKB)
Het college besluit:
1.

het Bankreglement Groningse Kredietbank 2022 vast te stellen en in
werking te laten treden op 1 oktober 2022 onder gelijktijdige intrekking
van het Bankreglement Groningse Kredietbank 2011;

2.

de Criteria kredietverlening Groningse Kredietbank 2022 vast te stellen
en in werking te laten treden op 1 oktober 2022;

3.

de Algemene voorwaarden persoonlijke lening vast te stellen en in
werking te laten treden op 1 oktober 2022;

4.

de Algemene voorwaarden schuldbemiddeling vast te stellen en in
werking te laten treden op 1 oktober 2022;

5.

de Algemene voorwaarden budgetbeheer vast te stellen en in werking te
laten treden op 1 oktober 2022;

6.

de Beleidsregels Schuldhulpverlening 2022 vast te stellen en in werking
te laten treden op 1 oktober 2022;

7.

deze besluiten bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl;

8.

de raad voor te stellen:
I.

de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente
Groningen vast te stellen en in werking te laten treden op de
dag na die van bekendmaking;

II.
9.
11.

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

het raadsvoorstel vast te stellen.

Boom Effect Analyse (BEA) Nieuwbouw UCP UMCG Groningen
Het college besluit:
1.

de Boom Effect Analyse (BEA) Nieuwbouw UCP UMCG Groningen vast te
stellen;

2.

de brief aan de raad over de Boom Effect Analyse (BEA) Nieuwbouw UCP
UMCG Groningen vast te stellen;

3.

het verzoek van het UMCG tot directe inwerkingtreding van de
omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand niet te
honoreren.

12.

Realisatie wandelpad Blauwborgje Zernike Campus
Het college besluit:
1.

een wandelpad aan te leggen langs de straat Blauwborgje op de Zernike
Campus;

2.

de geraamde kosten van € 600.000,-- te dekken uit:
a.

een bijdrage van € 500.000,-- uit het in mei 2018 door de
gemeenteraad vastgestelde budget voor Zernike Infrastructuur;

b.

een bijdrage van € 50.000,-- van de Rijksuniversiteit Groningen;

c.

een bijdrage van € 50.000,-- van de Hanzehogeschool
Groningen;

3.

de brief aan de raad over de realisatie van het wandelpad Blauwborgje
Zernike Campus vast te stellen;

4.
13.

de Bomen Effect Analyse (BEA) vast te stellen.

Budgetaanvraag dorpsvernieuwing kleine dorpen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

voor de realisatie van diverse ommetjes een uitvoeringskrediet
van € 450.000,-- beschikbaar te stellen;

II.

voor de exploitatiekosten van de ommetjes een
exploitatiebudget van € 300.000,-- beschikbaar te stellen;

III.

voor de herinrichting van Garmerwolde een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen van € 400.000,--;

IV.

voor de herinrichting van Lellens een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen van € 400.000,--;

V.

voor de herinrichting van Winneweer een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen van € 500.000,--;

VI.

voor de exploitatiekosten die gepaard gaan met de uitvoering
van de dorpsagenda’s een exploitatiebudget beschikbaar te
stellen van € 850.000,--;

VII.

de kredieten en budgetten genoemd onder besluit I t/m III, V en
VI te dekken uit de toegekende middelen van het Nationaal
Programma Groningen 2021;

VIII.

de herinrichting van Lellens te dekken uit het budget voor de
inpassingskosten zoals opgenomen in het Gebiedsfonds (blok
D), onderdeel van het Bestuursakkoord;

IX.
X.

kennis te nemen van de projectofferte Ommetjes;
de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

XI.

de projecten ommetjes en de dorpsagenda’s van de kleine
dorpen aan te merken als meerjarige projecten;

2.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig
te wijzigen;

3.
14.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Boom Effect Analyse (BEA) Herhuisvesting VRIJDAG
Het college besluit:
1.

de Boom Effect Analyse (BEA) Herhuisvesting VRIJDAG vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de Boom Effect Analyse (BEA) Herhuisvesting
VRIJDAG vast te stellen.

15.

Voortgang Huis van Ten Post
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang van het Huis van
Ten Post vast te stellen.

16.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO van D66, SP, VVD, Student en Stad en de
SP over de ontwikkeling van Campus Zernike
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van D66,
SP, VVD, Student en Stad en de SP over de ontwikkeling van Campus Zernike
vast te stellen.

17.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO SP over wegvallen subsidie
De beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van de SP over het wegvallen
van subsidie vast te stellen.

18.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO VVD, D66, Stadspartij 100% voor
Groningen, Partij voor het Noorden en PVV over onbenut arbeidspotentieel
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art.36 RvO VVD, D66,
Stadspartij 100|% voor Groningen, Partij voor het Noorden en PVV over onbenut
arbeidspotentieel vast te stellen.

19.

Aanvullend krediet frisse en duurzame scholen 2e tranche
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

voor de realisatie van (het tweede deel van) de tweede tranche
projecten Frisse en Duurzame scholen een aanvullend
uitvoeringskrediet van € 945.074,-- beschikbaar te stellen,
boven op het al eerder beschikbaar gestelde krediet van
€ 2.730.301,-- waardoor het totale krediet komt op
€ 3.675.375,--;

II.

van het aanvullende krediet voor de projecten genoemd onder
lid I van € 945.074,-- een bedrag van € 547.231,-- te dekken
vanuit de SPUK Rijkssubsidie, de resterende structurele lasten
van deze investering à € 37.796,-- te dekken uit Programma 3,

Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting), na het (verwachte)
jaar van gereedkomen (2022 en 2023);
III.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

20.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen.

Aanvullend krediet gestegen bouwkosten scholen
Het college besluit:
1.

de raad, onder oplegging van geheimhouding ten aanzien van bijlage 1
(Bouwkostenstijgingen per project) op grond van artikel 25
Gemeentewet, voor te stellen:
I.

een aanvullend krediet van € 4.000.000,-- beschikbaar te
stellen voor de bouw van scholen en gymzalen zoals benoemd in
bijlage 1 (Bouwkostenstijgingen per project);

II.

de structurele lasten van het aanvullende krediet genoemd in het
vorige lid à € 162.000,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs
(onderdeel onderwijshuisvesting);

III.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1
(Bouwkostenstijgingen per project) op grond van artikel 5.1,
lid 2, sub b van de Wet open overheid juncto artikel 25, lid 3
Gemeentewet;

IV.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

21.

2.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen;

3.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.

Actualiteiten jeugdhulp landelijk en regio
Het college besluit de brief aan de raad over actualiteiten jeugdhulp landelijk
en regio vast te stellen.

22.

Koopovereenkomst datacenter Westpoort fase 2
Het college besluit de brief aan de raad over Datacenter Westpoort fase 2 vast
te stellen onder mandaat aan wethouder Bloemhoff voor redactie.

23.

Inrichting Fonds Energietransitie
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van de 1e fase van de inrichting en spelregels
van het Fonds Energietransitie;

II.

de volgende verordeningen vast te stellen:
- stimuleringslening Eerlijke Energietransitie gemeente
Groningen;

- verzilverlening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen;
- maatwerklening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen;
III.

deze verordeningen bekend te maken via
lokaleregelgeving.overheid.nl en in werking te laten treden op de
dag na bekendmaking;

IV.

een totaal investeringskrediet voor de onder II genoemde
leningen ter beschikking te stellen van € 10 miljoen;

V.

een totaal lening plafond vast te stellen van € 10 miljoen, met
een maximaal lening plafond voor de maatwerklening van
€ 2,5 miljoen;

VI.

de bestemmingsreserve Fonds Energietransitie voortaan als
beklemd te behandelen en hierover rente te vergoeden;

VII.

tenminste tweejaarlijks de leningen plafonds opnieuw vast te
stellen op basis van de uitputting en rentestanden;

VIII.

exploitatielasten (per saldo baten en lasten) ten laste van de
bestemmingsreserve Fonds Energietransitie te brengen;

IX.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

de uitvoering van de Verordening Stimuleringslening Eerlijke
Energietransitie gemeente Groningen, de Verordening Verzilverlening
Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen en de Verordening
Maatwerklening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen te
mandateren aan de directeur Stadsontwikkeling-Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen;

4.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.

