BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 7 juni 2022
1.

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2022 / VGR I
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2022 vast te stellen;

II.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

III.

als meerjarige exploitatieprojecten aan te merken ‘Wet Open
Overheid’ en Experiment gesloten coffeeshop;

2.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;

3.

een budget van € 530.000,-- op beleidsveld 1.1.4 (Overige economie)
over te hevelen naar beleidsveld 1.1.2 (Ruimtelijke economische
ontwikkeling);

4.

een budget van € 150.000,-- op beleidsveld 2.2.4 (Veiligheid en zorg)
over te hevelen naar beleidsveld 2.2.5 (Veilige leefomgeving);

5.

een budget van € 67.000,-- op beleidsveld 3.3.3 (Passende
ondersteuning) over te hevelen naar beleidsveld 3.3.1 (Stimulering
samenlevingsopbouw);

6.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig
te wijzigen.

2.

Veiligheidsmonitor 2021
Het college besluit:

3.

1.

de veiligheidsmonitor 2021 vast te stellen;

2.

kennis te nemen van de rapportages van de brandweer;

3.

de brief aan de raad over de veiligheidsmonitor 2021 vast te stellen.

Tussenstand subsidieregeling klimaatadaptatie
Het college besluit de brief aan de raad over de tussenstand subsidieregeling
klimaatadaptatie vast te stellen.

4.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO Student en Stad over de doneerring in
Groningen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van Student
& Stad over de doneerring in Groningen vast te stellen.

5.

Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over actualisatie van de
begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio;

2.

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

3.

de brief aan de raad over actualisatie begroting 2022,
de ontwerpbegroting 2023 en de jaarrekening 2021 Veiligheidsregio
vast te stellen;

4.

de brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen
over onze visie geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de
actualisatie begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 VRG vast te
stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO PvdA, SP en GroenLinks over MartiniZorg
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO PvdA, SP en
GroenLinks over MartiniZorg gewijzigd vast te stellen.

7.

Tijdelijk beschikbaar stellen pand Damsterdiep 267 voor crisisnoodopvang
asielzoekers
Het college besluit:
1.

het pand Damsterdiep 267 ter beschikking te stellen voor tijdelijke
crisisnoodopvang van maximaal 120 asielzoekers tot uiterlijk
16 juli 2022;

2.

het pand op verzoek van de Veiligheidsregio daadwerkelijk als locatie in
gebruik te nemen indien de opvang in Ter Apel overloopt ondanks de
aanvullende noodopvang die met de veiligheidsregio’s is overeengekomen;

3.

de geschatte kosten die verbonden zijn aan de beschikbaarstelling en
ingebruikname van de locatie ter grootte van € 1,5 miljoen te
declareren bij het Rijk op basis van een informele toezegging van de
DG van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Veiligheidsregio;

4.

de brief aan de raad over de tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers
vast te stellen.

8.

Preadvies Initiatiefvoorstel PvdA, SP, PvdD, GL over 2500 betaalbare woningen
extra in de gemeente Groningen
Het college besluit de brief aan de raad over het preadvies initiatiefvoorstel ex
art. 35 RvO van de PvdA, SP, PvdD en GroenLinks over 2500 betaalbare
woningen extra in de gemeente Groningen vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Benjamins voor redactie.

