BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 8 februari 2022
1.

Maatregelen fietsenstalling Grote Markt
Het college besluit:
1.

in te zetten op de communicatie, marketing en bewegwijzering van de
nieuwe fietsenstalling Grote Markt en de kosten hiervan (€ 55.000,--)
te dekken uit de intensiveringsmiddelen Leefkwaliteit;

2.

in 2022 tijdelijk extra fietsstewards in te zetten in het gebied rond de
nieuwe fietsenstalling Grote Markt en de kosten hiervan (€ 25.000,--)
te dekken uit de intensiveringsmiddelen Leefkwaliteit;

3.

in 2022 te gaan handhaven op fout gestalde fietsen rond de nieuwe
fietsenstalling Grote Markt en de kosten hiervan (€ 350.000,--)
te dekken uit de intensiveringsmiddelen Leefkwaliteit;

4.

het aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt op
grond van artikel 5.12a lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening
Groningen 2021 vast te stellen, dit besluit bekend te maken via
overheid.nl en dit in werking te laten treden de eerste dag na
bekendmaking;

5.

de brief aan de raad over deze maatregelen en de achterliggende
fietsparkeer strategie binnenstad vast te stellen.

2.

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid september - december 2021
Het college besluit:
1.

de voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid september –
december 2021 vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de voortgang van het project Aanpak Ring
Zuid en Aanpak Ring Zuid vast te stellen.

3.

Tijdelijke herstart-subsidieregeling dorps- en buurthuizen COVID-19,
voorjaar 2022
Het college besluit:
1.

de nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente
Groningen 2022 gewijzigd vast te stellen;

2.

dit besluit bekend te maken door publicatie op overheid.nl en in
werking te laten treden op de dag na de bekendmaking;

3.

een budget van € 162.000,-- voor 2022 beschikbaar te stellen met als
doel instellingen, besturen, betrokkenen, vrijwilligers en bezoekers op
verschillende manieren te stimuleren en waarderen voor hun
waardevolle inzet;

4.

een budget van € 44.000,-- voor 2022 beschikbaar te stellen voor
liquiditeitsondersteuning op basis van het in juni 2020 vastgestelde
“afwegingskader verlenen steunmaatregelen als gevolg van Corona”;

5.

deze budgetten te dekken uit de in 2020 en 2021 ontvangen
rijksmiddelen ter ondersteuning van sociaal culturele accommodaties
middels een voorbeslag op de resultaatbestemming 2021;

6.

de brief aan de raad over de “Tijdelijke herstart-subsidieregeling dorpsen buurthuizen COVID-19, voorjaar 2022” vast te stellen.

4.

Stand van zaken wijkvernieuwing Lewenborg
Het college besluit de brief aan de Raad over de stand van zaken
wijkvernieuwing Lewenborg gewijzigd vast te stellen.

5.

Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen en Stadsstrand
Het college besluit de brief aan de raad over de evaluatie maatregelen
Noorderplantsoen en Stadsstrand vast te stellen onder mandaat aan de
burgemeester voor redactie.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de SP over vertraging versterking CBS
De Til (basisschool Thesinge)
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RVO van de
fractie van de SP over de vertraging van de versterking van CBS De Til in
Thesinge, vast te stellen.

7.

Voortgang Pilot Alternatief Vervoer Binnenstad
De brief aan de raad over de voortgang pilot Alternatief Vervoer Binnenstad
vast te stellen.

8.

Stand van zaken Scholenplan Gro Up (2022)
Het college besluit de brief aan de raad over het Scholenplan Gro Up (2022)
vast te stellen onder mandaat aan wethouder Bloemhoff voor redactie.

9.

Voortgang Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang van de pilot
Landelijke Vreemdelingen Voorziening vast te stellen.

10.

Regelingenwoud
Het college besluit de brief aan de raad over het Regelingenwoud vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Diks voor redactie.

11.

Verlenging noodopvang vluchtelingen
Het college besluit:
1.

tot verlenging van de tijdelijke opvang van 140 vluchtelingen in een
slaapboot aan het Oude Winschoterdiep tot uiterlijk 31 maart 2023;

2.

tot verlenging van de tijdelijke opvang van 200 vluchtelingen in de
voormalige XL testlocatie aan de Driebondsweg tot uiterlijk 8 mei 2022;

3.

het terrein aan de Sint Petersburgweg beschikbaar te stellen voor
noodopvang van 110 vluchtelingen, zijnde een deel van de bewoners uit
de voormalige XL testlocatie, tot uiterlijk 31 maart 2023;

4.

de vergunningen te verlenen die nodig zijn voor ingebruikname van het
terrein aan de Sint Petersburgweg;

5.

de brief aan de raad over de verlenging van de noodopvang vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Diks voor redactie.

12.

Verloop jaarwisseling 2021 – 2022
Het college besluit de brief aan de raad over het verloop van de jaarwisseling
2021 - 2022 vast te stellen.

13.

Inkoopstrategie Huishoudelijke Hulp 2022
Het college besluit:
1.

de inkoopstrategie Huishoudelijke Hulp 2022 en daarmee de
uitgangspunten voor de twee aanbestedingen Huishoudelijke hulp vast
te stellen;

2.

de directie MO de opdracht te geven de inkoopstrategie uit te werken in
twee offerteaanvragen en het organiseren binnen de gemeentelijke
organisatie van de bemiddeling bij informeel pgb;

3.

de brief aan de raad over de ´Inkoopstrategie Huishoudelijke Hulp
2022´ gewijzigd vast te stellen.

14.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PVV over een zwemfeest voor
Ranomi Kromowidjojo
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art.38 RvO van de PVV
over een zwemfeest voor Ranomi Kromowidjojo vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Jongman voor redactie.

15.

Uitkomsten vervolgmetingenuitstoot Icopal
Het college besluit de brief aan de raad over uitkomsten vervolgmetingen
uitstoot Icopal vast te stellen.

