BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 24 mei 2022
1.

Jaarverslag klachten 2021 en reactie college jaarverslag ombudsman
Groningen
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het Jaarverslag ombudsman Groningen 2021
inclusief het overzicht van behandelde zaken in 2021, het Jaarverslag
ombudsman Noordelijk Belastingkantoor 2021 en het Jaarverslag
ombudsman Stichting WIJ Groningen 2021;

2.

het jaarverslag Klachten 2021 vast te stellen;

3.

de brief aan de raad over het jaarverslag van de ombudsman Groningen
2021 en het jaarverslag Klachten 2021 vast te stellen;

4.

de brief aan de ombudsman Groningen over het jaarverslag van de
ombudsman Groningen 2021 vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex. artikel 36 RvO CDA over betaald parkeren leraren
PO & VO
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 van het CDA
over betaald parkeren voor leraren in het PO en VO gewijzigd vast te stellen.

3.

Stand van zaken programma outsourcing ICT
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het KPMG-rapport "ICT sourcingstrategie
gemeente Groningen" en de bestuurlijke stuurgroep outsourcing
opdracht te geven om de adviezen te betrekken bij de verdere strategie
vorming over de outsourcing ICT;

2.

de brief aan de raad over de stand van zaken outsourcing ICT vast te
stellen en de bij de brief horende bijlage KPMG-rapport onder het
opleggen van geheimhouding op grond van artikel 5.1, lid 5 Wet open
overheid juncto artikel 25 Gemeentewet te verstrekken;

3.

de raad te verzoeken de geheimhouding in de eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen.

4.

Kredietaanvraag herbouw gymzaal De Meet
Het college besluit:
1.

de raad, onder oplegging van geheimhouding ten aanzien van de
bijlage (Investerings- en exploitatiekosten begroting gymzaal De Meet)
op grond van artikel 25 Gemeentewet, voor te stellen:
I.

de totale projectkosten, inclusief de ambities voor circulariteit
en natuurinclusief bouwen, voor de herbouw van gymzaal
De Meet te bepalen op € 3.325.000,--;

II.

hiertoe een aanvullend uitvoeringskrediet van € 3.075.000,-beschikbaar te stellen boven op het al eerder beschikbaar
gestelde voorbereidingskrediet van € 250.000,--, waardoor het
totale krediet komt op € 3.325.000,--;

III.

van de totale kosten van € 3.325.000,-- een bedrag van
€ 1.580.000,-- incidenteel te dekken met de volgende
bedragen:

IV.

a.

€ 1.266.000,-- uit schade-uitkering verzekeraar;

b.

€

314.000,-- uit SPUK;

de kapitaallasten die samenhangen met het resterende bedrag
ad. € 1.745.000,-- en de zakelijke lasten van in totaal
€ 84.042,-- minus de reeds beschikbare middelen ad
€ 55.000,-- te dekken uit het budget onderwijshuisvesting;

V.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1
(Investerings- en exploitatiekosten begroting gymzaal De Meet)
conform artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

VI.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de raad te verzoeken de geheimhouding in de eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen;

4.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen.

