BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 30 augustus 2022
1.

Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 Groningen
Het college besluit:
1.

het Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 Groningen vast
te stellen;

2.

de brief aan de raad Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) 2.0
Groningen vast te stellen.

2.

CEO Wmo 2021
Het college besluit:
1.

het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 vast
te stellen.

3.

Aanvullend krediet vervanging en aanleg kunstgrasvelden 2022
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een aanvullend krediet van € 471.000,-- beschikbaar te stellen
voor de vervanging van de geplande kunstgrasvelden (VIP) in
2022 en dit te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering
sport (SPUK) btw ad € 78.000,-- en de kapitaallasten van het
resterende deel ad € 36.000,-- te dekken uit de hiervoor
opgenomen middelen in de begroting 2022 (Deelprogramma
“Sport en Bewegen “). Het totaal beschikbare krediet voor
vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022 komt daarmee
op € 3.306.000,--;

II.

een aanvullend krediet van € 63.000,-- beschikbaar te stellen
voor de vervanging van een natuurgrasveld naar kunstgras op
sportpark West End en dit te dekken uit de te ontvangen
specifieke uitkering sport btw ad € 11.000,-- en de
kapitaallasten van het resterende deel ad € 6.000,-- te dekken
uit de hiervoor opgenomen middelen in de begroting 2022
(Deelprogramma “Sport en Bewegen”). Het totaal beschikbare
krediet voor de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark
West End komt daarmee op € 973.000,--;

III.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

2.

het raadsvoorstel Aanvullend krediet vervanging en aanleg
kunstgrasvelden 2022, vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen.

4.

Reactie motie veilig uitgaan in Groningen van alle raadspartijen
Het college besluit de brief aan de raad met de reactie op de motie veilig
uitgaan van alle raadspartijen vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO van de SP en ChristenUnie over opnieuw
problemen met hitte bij Xior gebouw
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van de SP
en ChristenUnie over opnieuw problemen met hitte bij Xior vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Van Niejenhuis voor redactie.

6.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO VVD, CDA, Stadspartij over mogelijke
verplaatsing ’t Pannekoekschip
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex. art. 36 RvO VVD, CDA,
Stadspartij over mogelijke verplaatsing ’t Pannekoekschip gewijzigd vast te
stellen.

7.

Gunning huishoudelijke hulp
Het college besluit de brief aan de raad over gunning huishoudelijke hulp vast
te stellen.

8.

Nacalculatie De Wiardt (voorheen MFA De Wijert)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de nacalculatie De Wiardt (voorheen MFA De Wijert) vast te
stellen;

II.

het oorspronkelijke krediet van De Wiardt à € 11.670.000,-te verlagen met € 1.755.000,-- en vast te stellen op
€ 9.915.000,--;

III.

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

IV.

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 onvoorziene werkzaamheden
geen rekening is gehouden en nodig zijn om het project te
kunnen afronden;

V.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen.

9.

Verlenging overeenkomst GON
Het college besluit de brief aan de raad over verlenging van de overeenkomst
GON vast te stellen.

10.

Vaststelling bestemmingsplan Brandenburgerstraat 7-11
Het college besluit:
1.

het Zienswijzenverslag bestemmingsplan “Brandenburgerstraat 7-11”
vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

de op het plan ingediende zienswijzen gedeeltelijk over te
nemen, overeenkomstig het Zienswijzenverslag
“Brandenburgerstraat 7-11”;

II.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig het
raadsvoorstel over te nemen en het bestemmingsplan
“Brandenburgerstraat 7-11”, digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.BP657Brandenb7tm11-vg01.gml en
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de
Basisregistratie Grootschalige Topografie Groningen van
30 juli 2022, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat
ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig het raadsvoorstel vast
te stellen;

III.
3.
11.

geen exploitatieplan vast te stellen;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Wijziging huisvestingsverordening 2022
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de kaderrichtlijn overnachtingenmarkt 2020 per 01-01-2023
aan te passen door de categorie “kort verblijf " uit de richtlijn te
verwijderen;

II.

de wijziging Huisvestingsverordening 2022 vast te stellen en
deze in werking te laten treden per 01-01-2023;

III.

de wijziging van de Huisvestingsverordening 2022 bekend te
laten maken op lokaleregelgeving.overheid.nl;

IV.

de kosten voor het registratiesysteem te dekken vanuit de
logiesbelasting;

V.

de kosten voor handhaving tot 2025 te dekken vanuit
programma Ruimtelijke Economie (€6.000,-- p.j.) en de
intensiveringsmiddelen wonen (€6.000,-- p.j.);

VI.

de kosten voor handhaving vanaf 2025 te dekken vanuit
Handhaving woninggebruik;

2.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.

