BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 19 april 2022
1.

Nacalculatie Verkeer 2021 en Kredietaanvraag Verbetering fietspaden
Haren-Glimmen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de nacalculatie van het investeringsproject Toegankelijke
Bushaltes vast te stellen;

II.

de totale projectkosten te bepalen op € 3.024.000,-- met een
projectresultaat van € 170.000,--;

III.

de Toegankelijke Bushaltes financieel af te sluiten en bij
afronding € 70.000,-- te laten vrijvallen in de beklemde reserve
kapitaallasten;

IV.

de overige € 100.000,-- is als dekking vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. 22-12-2021 ten behoeve van het nieuwe
investeringsproject Tijdelijke haltes Gedempte Zuiderdiep en
Gedempte Kattendiep;

V.

de nacalculatie van het integrale investeringspakket
Netwerkanalyse Fiets-, Automaatregelen en
Verkeersmanagement vast te stellen;

VI.

de totale projectkosten te bepalen op € 6.624.000,-- met een
projectresultaat van € 484.000,--;

VII.

de Netwerkanalyse Fiets-, Automaatregelen en
Verkeersmanagement financieel af te sluiten en te beëindigen
met een vrijval van € 484.000,-- op de beschikbare
kredietruimte;

VIII.

het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor
de Toegankelijke Bushaltes en Netwerkanalyse Fiets-,
Automaatregelen en Verkeersmanagement en de eventueel nog
te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voor zover met deze
activiteiten geen rekening is gehouden;

IX.

de kosten voor het investeringsproject Verbetering fietspaden
Haren-Glimmen te bepalen op € 1.054.000,-- en hiervoor een
plan- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van
€ 1.054.000,-- en te dekken uit:
a.

€ 70.000,-- vanuit het projectresultaat van de
nacalculatie Toegankelijke bushaltes hetgeen reeds
aanwezig is in de beklemde reserve kapitaallasten;

b.

€ 484.000,-- vanuit het projectresultaat van de
nacalculatie Netwerkanalyse Fiets-, Automaatregelen en
Verkeersmanagement aan structurele middelen;

c.

€ 500.000,-- vanuit bijdrage provincie Groningen;

X.

de voorstellen voor bestemming van de projectresultaten in
besluitpunten IX.a en IX.b is in afwijking van het kader
Resultaatbepaling en Resultaatbestemming;

XI.

voor het project Verbeteren fietstunnels Westelijke Ringweg een
aanvullend krediet van € 50.000,-- beschikbaar te stellen vanuit
de SIF-middelen Verkeer jaarschijf 2022 voor de realisatie van
een pumptrackbaan en deze toe te voegen aan de beklemde
reserve;

XII.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen.

2.

Publicatie ontwerpbesluit omgevingsvergunning ’t Pannekoekschip
Het college besluit:
1.

ontwerpbesluit omgevingsvergunning ’t Pannekoekschip vast te stellen;

2.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

3.

het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen;

4.

de omgeving te informeren over het besluit;

5.

de brief aan de raad over stand van zaken verplaatsen
‘t Pannekoekschip vast te stellen.

3.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO PvdA, GL, SP en D66 over behoud van De
Halm Hoogkerk
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van de
PvdA, GL, SP en D66 over behoud van De Halm Hoogkerk gewijzigd vast te
stellen.

4.

Herhuisvesting Centrum naar Werk (CnW)
Het college besluit:
1.

het pand aan de Leonard Springerlaan 1 voor de huisvesting van
Centrum naar Werk (CnW) te huren voor een periode van 3 jaar met als
startdatum 1 september 2022;

2.

opdracht te geven om te zoeken naar structurele huisvesting voor CnW
en uiterlijk één jaar voor afloop van de huurovereenkomst het college
een voorstel m.b.t. de definitieve huisvesting voor te leggen met
bijbehorende dekking;

3.

de raad voor te stellen:
I.

een deel van de jaarlijkse lasten van € 201.548,-- vanaf 2023
voor de overeengekomen huurperiode te dekken uit de
verwachte structurele exploitatieruimte voor de herhuisvesting
iederz Bornholmstraat van € 175.000,-- als voorbeslag op de

Gemeentebegroting 2023 en de overige jaarlijkse structurele
lasten van € 26.548,-- te dekken uit de begrote facilitaire
middelen binnen de begroting (deelprogramma 4.4. Overhead en
ondersteuning organisatie);
II.

de incidentele kosten van € 54.385,-- in 2022 te dekken uit
re-integratiemiddelen (deelprogramma werk en inkomen), deze
middelen over te hevelen naar de facilitaire middelen
(deelprogramma 4.4. Overhead en ondersteuning organisatie);

III.

de huurlasten 2022 ad. € 67.000,-- te dekken uit de begrote
facilitaire middelen (deelprogramma 4.4. Overhead en
ondersteuning organisatie);

IV.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

4.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen;

5.

het raadsvoorstel vast te stellen.

