BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 31 mei 2022
1.

Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021 Groninger Archieven
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van de Groninger
Archieven;

2.

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

3.

die visie met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van de
Groninger Archieven voor te leggen aan de raad;

4.

de brief aan de raad over de ontwerpbegroting 2023 van de Groninger
Archieven vast te stellen;

5.

het bestuur van de Groninger Archieven schriftelijk in kennis te stellen
van het besluit van de raad.

2.

Ontwerpbegroting 2023 Noordelijk Belastingkantoor (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting
2023 van de gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor;

2.

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

3.

de brief aan de raad over de ontwerpbegroting 2023 van de
gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor vast te
stellen;

4.

het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Noordelijk
Belastingkantoor schriftelijk in kennis te stellen van het besluit van de
raad.

3.

Nacalculaties Sanering Riolering 2014-2018, verlegging riolering tbv Aanpak
Zuidelijke Ringweg, sanering riolering 2019 en Meerjareninvesteringen beheer
openbare ruimte 2019
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

in verband met het niet mogen activeren van de BTW op
investeringen het krediet sanering riolering 2014-2018
ad 46,800 miljoen euro te verlagen met 5,511 miljoen euro naar
41,289 miljoen euro, het krediet sanering riolering 2019
ad 5,516 miljoen euro te verlagen met 719 duizend euro naar
4,797 miljoen euro, het krediet sanering riolering 2020
ad 8,7 miljoen euro te verlagen met 1,1 miljoen euro naar
7,600 miljoen euro, en het krediet sanering riolering 2021
ad 18,595 miljoen euro te verlagen met 2,037 miljoen euro naar
16,558 miljoen euro;

II.

de nacalculatie sanering riolering 2014-2018 vast te stellen;

III.

de totale netto projectkosten te bepalen op 38,876 miljoen euro;

IV.

het krediet sanering riolering 2014-2018 ad 41,289 miljoen
euro te verlagen met 1,845 miljoen euro en vast te stellen op
39,444 miljoen euro;

V.

de nacalculatie sanering riolering 2019 vast te stellen;

VI.

de totale projectkosten te bepalen op 4,55 miljoen euro;

VII.

het krediet sanering riolering 2019 ad 4,797 miljoen euro
te verlagen met 247 duizend euro en vast te stellen op
4,55 miljoen euro;

VIII.

de nacalculatie sanering riolering Aanpak ring Zuid vast te
stellen;

IX.

de totale projectkosten te bepalen op 15,634 miljoen euro met
een dekkingstekort van 747 duizend euro en daardoor een extra
kapitaallast van 20 duizend euro ten laste van de rioolheffing;

X.

het krediet sanering riolering Aanpak ring Zuid ad 20 miljoen
euro te verlagen met 4,366 miljoen euro en vast te stellen op
15,634 miljoen euro;

XI.

het krediet sanering riolering 2022 ad 11,008 miljoen euro te
verhogen met 2,734 miljoen euro, zijnde de kredietverlagingen
2014-2018, 2019, en 642 duizend euro van kredietverlaging
sanering riolering aanpak Ring Zuid tot 13,742 miljoen euro voor
de voltooiing van de projecten Noorderstationstraat,
Korrewegwijk Fase 3 en duiker Vondellaan;

XII.

de nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019
vast te stellen;

XIII.

de totale projectkosten te bepalen op 6,814 miljoen euro en het
krediet meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019 vast te
stellen op 6,814 miljoen euro;

XIV.

de kredieten sanering riolering 2014-2018, sanering riolering
2019, sanering riolering Aanpak Ring Zuid en meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019 financieel af te sluiten en te
beëindigen;

XV.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen.

4.

Regionale brief over de vertraging van de oplevering van de stikstofinstallatie
Zuidbroek
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

de regionale brief over de vertraging in de bouw van de stikstoffabriek
Zuidbroek vast te stellen;

2.

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen te
machtigen om de brief aan de staatssecretaris mede namens de
gemeente Groningen te versturen;

3.

de brief aan de raad over opnieuw een vertraging in de bouw van de
stikstoffabriek Zuidbroek vast te stellen.

5.

Jongerenparticipatie
Het college besluit de brief aan de raad over de jongerenparticipatie vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Diks.

6.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO van Groen Links over tegemoetkoming
energierekening voor jongeren en studenten
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van GL over
tegemoetkoming energierekening voor jongeren en studenten gewijzigd vast
te stellen.

7.

Opdrachtverstrekking tot locatieonderzoek ontwikkeling nieuwe
Woonwagenlocatie
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de nota ‘Van je familie moet je het hebben’;

2.

de opdracht te verstekken om een locatieonderzoek te doen naar een
plek voor een nieuwe woonwagenlocatie die geschikt is voor realisatie
van ca. 25 woonwagenstandplaatsen/doelgroepwoningen;

3.

de brief aan de raad over onderzoek uitbreiding woonwagenstandplaatsen vast te stellen.

8.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO PvdA, GL, SP en D66 over behoud van De
Halm Hoogkerk - vervolg
Het college besluit de beantwoording van de vervolgvragen ex art. 36 RvO van
de PvdA, GL, SP, D66, CU en PvdD over behoud van De Halm Hoogkerk vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

9.

Beantwoording vragen ex artikel 36 RvO PVV over parkeerbeleid Selwerd
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 36 RvO van de
PVV over het parkeerbeleid in Selwerd vast te stellen.

10.

Vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag (WKO) en toekomstperspectief
WarmteStad
Het college besluit:
1.

in te stemmen met het voorstel ‘Vervolgfinanciering WKO en
toekomstperspectief WarmteStad’ en het daarin verwoorde
aandeelhoudersbesluit WarmteStad d.d. 26 april 2022 te bekrachtigen;

2.

de inhoud van het voorstel ‘Bijlage 1 Vervolgfinanciering WKO en
toekomstperspectief WarmteStad’ aan te merken als vallend onder de
uitzondering voor openbaarmaking op grond van artikel 5.1, lid 1 onder
c van de Wet open overheid en ten aanzien hiervan geheimhouding op
grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet op te leggen;

3.

een gemeentelijke lening aan WarmteStad van in totaal € 4.000.000,ten behoeve van het WKO-project Stadshavens te verstrekken en het
benodigde weerstandsvermogen vast te stellen op € 320.000,- ;

4.

een gemeentelijke lening aan WarmteStad BV van in totaal € 750.000,-als werkkapitaal voor de bestaande WKO-activiteiten (excl. Stadshavens)
in de jaren 2022 en 2023 te verstrekken en het benodigde
weerstandsvermogen vast te stellen op € 60.000,-

5.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen;

6.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van het voorstel ‘Vervolgfinanciering WKO en
toekomstperspectief WarmteStad’;

II.

de opgelegde geheimhouding ten aanzien van het voorstel
‘Bijlage 1 Vervolgfinanciering WKO en toekomstperspectief
WarmteStad’ op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te
bekrachtigen;

III.

de gemeentelijke leningen aan WarmteStad van in totaal
€ 4.625.000,- , ten behoeve van het WKO Financieel
Meerjarenplan WarmteStad 2017-2022 om te zetten in een Agio
kapitaalstorting van in totaal € 4.625.000,- de kapitaallasten
vast te stellen op € 87.875- en te dekken uit het Stedelijk
Investeringsfonds (SIF), het programma Groningen Geeft Energie;

IV.

geen wensen en bedenkingen te hebben bij het verstrekken van
een gemeentelijke lening aan WarmteStad van in totaal
€ 4.000.000,- ten behoeve het WKO Stadshavens project;

V.

tot een kapitaalverstrekking in Agio aan WarmteStad BV van
€ 1.500.000,- ten behoeve van de WKO-projecten, de
kapitaallasten vast te stellen op € 28.500,- en deze te dekken
uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF), het programma
Groningen Geeft Energie;

VI.

geen wensen en bedenkingen te hebben bij het verstrekken van
een gemeentelijke lening aan WarmteStad BV van in totaal
€ 750.000,- als werkkapitaal voor de bestaande WKOactiviteiten (excl. Stadshavens) in de jaren 2022 en 2023;

VII.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

7.
11.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.

Gemeenterekening 2021 gemeente Groningen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de gemeenterekening 2021 van de gemeente Groningen vast te
stellen;

II.

de begrotingsoverschrijdingen (overzicht 6 in de gemeenterekening) en kredietoverschrijdingen < € 50.000,-- zoals
toegelicht in de gemeenterekening 2021 te autoriseren;

III.

de in de aanbiedingsbrief gemeenterekening 2021 opgenomen
bestemming van het rekeningresultaat 2021, de nieuw in te
stellen en op te heffen reserves en voorzieningen vast te stellen;

IV.

het maximum van € 5.000.000,-- op de reserve
onderwijshuisvesting te laten vervallen;

V.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

de gemeenterekening 2021 van de gemeente Groningen op
deelprogrammaniveau vast te stellen;

3.

de gemeenterekening 2021 van de gemeente Groningen op taakvelden
vast te stellen;

4.

het raadsvoorstel en de aanbiedingsbrief vast te stellen.

