BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 17 mei 2022
1.

Ontwerpbegroting Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) 2023
(zienswijze)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting
2023 van de ARCG;

2.

die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;

3.

de brief aan de raad met het verzoek om wensen en bedenkingen in te
dienen over de ARCG ontwerpbegroting 2023 vast te stellen.

2.

Beleidsregel Natuurinclusief bouwen
Het college besluit:
1.

de beleidsregel natuurinclusief bouwen gemeente Groningen gewijzigd
vast te stellen;

2.

dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl en in

3.

de brief aan de raad over de beleidsregel natuurinclusief bouwen vast te

werking te laten treden op de dag na bekendmaking;
stellen.
3.

Voorbereidingskrediet Travertijnstraat
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
€ 0,6 miljoen voor het opstellen van een ruimtelijk plan voor de
Travertijnstraat en omgeving;

II.

bij de vaststelling van de grondexploitatie de lasten voor deze
kosten over te hevelen naar 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.

4.

Voorbereidingskrediet klimaatadaptief Damsterplein LIFE COOL SQUARE
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de uitgangspunten voor het ontwerp van een klimaatadaptief
Damsterplein vast te stellen;

II.

de totale kosten behorende bij dit voorlopig ontwerp te bepalen
op € 338.000,--;

III.

hiertoe een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor
opstellen van een voorlopig ontwerp van een klimaatadaptief
Damsterplein ter grootte van € 338.000,--;

IV.

het voorbereidingskrediet te dekken uit:
a.

voor € 100.000,-- een beroep te doen op het
Compensatiepakket Groen en Duurzaam Eelde, en deze
bijdrage te storten in de beklemde reserve;

b.

voor € 88.000,-- van de boekwaarde het budget vanuit
het programma Binnenstad in te zetten;

c.

voor de resterende € 150.000,-- de structurele middelen
vanuit het SIF Groenplan Vitamine G in te zetten.

V.

de middelen ad € 3.520,-- uit het programma Binnenstad toe te
voegen aan het budget voor structurele middelen SIF Groenplan
Vitamine G;

VI.

de aan het voorbereidingskrediet verbonden kapitaallasten van
€ 13.520,-- voor € 4.000,--te dekken uit bovengenoemde
stortingen in de beklemde reserve en voor € 9.520,-- uit de
structurele middelen ten behoeve van het SIF Groenplan
Vitamine G;

VII.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen.

2.

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

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen.

5.

Vaststelling Structuurvisie Reitdiepzone
Het college besluit:
1.

het zienswijzenverslag over de Structuurvisie Reitdiepzone en
bijbehorend Plan-MER vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

de zienswijze van de Provincie Groningen, overeenkomstig het
zienswijzenverslag over de ontwerp structuurvisie Reitdiepzone
en het bijbehorend Plan-MER, op twee punten over te nemen;

II.

de overige zienswijzen, overeenkomstig het zienswijzenverslag
over het ontwerp structuurvisie Reitdiepzone en het bijbehorend
Plan-MER, niet over te nemen;

III.

de structuurvisie Reitdiepzone, digitaal vervat in het
gml-bestand NL.IMRO.0014.SV010Reitdiepzn-vg01 inclusief
bijlagen en gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan
het Grootschalig Basis Bestand Groningen van 25-11-2020,
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage
heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te stellen;

IV.

het Milieueffectrapport Reitdiepzone Groningen met bijhorende
aanvulling vast te stellen;

3.

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

6.

Advies vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2022-2023
Het college besluit:
1.

het advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
ten behoeve van het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar
2022-2023 vast te stellen;

2.

de brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het
advies vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2022-2023 vast
te stellen;

3.

de brief aan de raad over het advies vaststellingsbesluit Groningenveld
voor het gasjaar 2022-2023 vast te stellen.

7.

Kwaliteitsimpuls tijdelijk fietsparkeren binnenstad
Het college besluit:
1.

de tijdelijke fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad uit te breiden
en op te waarderen;

2.

hiervoor over te gaan tot aanschaf van rekken met 2.500 stallingsplaatsen en verbetering van de uitstraling van de tijdelijke stallingen;

3.

de raad voor te stellen:
I.

de kosten voor aanschaf van rekken met 2.500 stallingsplaatsen
in de binnenstad en verbetering van de uitstraling van de
tijdelijke stallingen vast te stellen op € 170.000,--;

II.

hiertoe een krediet beschikbaar te stellen van € 170.000,--;

III.

het krediet te dekken door een bijdrage van € 170.000,-- uit de
extra beleidsmiddelen Tijdelijke fietsmaatregelen coalitieakkoord jaarschijf 2022 en deze bijdrage te storten in de
beklemde reserve;

IV.

de aan het krediet verbonden kapitaallasten ad € 19.550,-- te
dekken uit de bovengenoemde storting in de beklemde reserve;

V.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen;

5.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen.

8.

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari - april 2022
Het college besluit:
1.

de voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari - april 2022 vast te
stellen;

2.

de brief aan de raad over de voortgang van het project Aanpak Ring
Zuid vast te stellen.

9.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO van de PvdD over het afsteken van
vuurwerk tijdens het festival Kingsland
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van de
Partij voor de Dieren over het afsteken van vuurwerk tijdens het festival
Kingsland vast te stellen.

10.

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2023, financiële verordening
ODG 2022 en concept jaarrekening 2021 jaarrekening 2021
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting
2023 van de Omgevingsdienst Groningen en de ontwerp- financiële
verordening ODG 2022;

2.

die visie voor een zienswijze voor te leggen aan de raad;

3.

de brief aan de raad over Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst
Groningen, de financiële verordening ODG 2022 en de conceptjaarrekening 2021 vast te stellen;

4.

de brief aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen
over onze visie geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de
ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Groningen en de ontwerpfinanciële verordening ODG 2022 vast te stellen.

