BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 13 FEBRUARI 2018
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2.

3.

4.

5.

Wijziging parkeerregelgeving als gevolg van invoering betaald parkeren nieuwe
buurten – 6777927
Het college besluit:
1.
betaald parkeren in te voeren in de Oosterparkwijk, blok 3 (Oosterhamrikkade) op
maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en op donderdag tussen
9.00 uur en 21.00 uur;
2.
het besluit d.d. 10 oktober 2017, om betaald parkeren in te voeren in de Tuinwijk
op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 22.00 uur, in te trekken
(reg.nr. 6592076);
3.
betaald parkeren in te voeren in de Tuinwijk op maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 uur en 22.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur;
4.
de wijziging van de Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen
2014 vast te stellen;
5.
dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad;
6.
dit besluit in werking te laten treden op 1 april 2018;
7.
de raad voor te stellen:
I. de verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en
invordering van parkeerbelasting 2018 vast te stellen en in werking te laten
treden op 1 april 2018;
II. de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018
overeenkomstig aan te passen en bekend te maken door plaatsing in het
elektronisch gemeenteblad;
8.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Sturing op twee kerninterventies WIJ Groningen – 6780972
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de sturing op twee
kerninterventies van WIJ Groningen vast te stellen.
Vervallen aparte rapportages over sleutelprojecten – 6785905
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I. de aparte rapportages over sleutelprojecten per 1 januari 2018 te laten
vervallen;
II. de relevante informatie over sleutelprojecten op te nemen in de reguliere
P&C documenten;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Actieplan Toegankelijke Stad/planning van activiteiten – 6791152
Het college besluit:
1.
de informerende brief aan de raad over het actieplan Toegankelijke Stad met de
planningslijst van activiteiten vast te stellen;
2.
de brief aan de raad d.d. 23 november 2017 met gecorrigeerde tekst vast te stellen.
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep – 6783186
Het college besluit:
1.
het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep conform artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen;
2.
de informerende brief aan de raad daarover vast te stellen.

-2-

6.

(Arhi) Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2018
– 6777882
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
een investeringskrediet van € 34.000,-- beschikbaar te stellen voor de
herinrichting van een combi oefenhoek met natuurgras op sportpark
Esserberg en de kapitaallasten hiervan, ad € 4.000,-- te dekken uit de
reguliere exploitatie;
II.
een investeringskrediet van € 85.000,-- beschikbaar te stellen voor de
renovatie van honk- en softbalvelden op sportpark Corpus de Hoorn en de
kapitaallasten ad € 10.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie;
III.
een investeringskrediet van € 165.000,-- beschikbaar te stellen voor de
renovatie van diverse natuurgrasvelden en infrastructuur op Sportpark
Coendersborg, Westend, Kardinge en Engelbert en de kapitaallasten ad
€ 20.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie;
IV.
een investeringskrediet van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van een korfbal kunstgrasveld op Sportpark De Wijert en de
kapitaallasten ad € 11.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie;
V.
een investeringskrediet van € 90.000,-- beschikbaar te stellen voor het
upgraden inclusief bestrating en geleide verlichting van een natuurgrasveld
op Sportpark De Kring PKC ’83 en de kapitaallasten ad € 11.000,-- te
dekken uit de reguliere exploitatie;
VI.
een investeringskrediet van € 75.000,-- beschikbaar te stellen voor
vervanging van douchepanelen ouder dan 15 jaar op diverse
sportaccommodaties en de kapitaallasten ad € 7.000,-- te dekken uit de
reguliere exploitatie;
VII. een investeringskrediet van € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor
vervanging van diverse gemalen en pompen ouder dan 15 jaar op diverse
sportaccommodaties en de kapitaallasten ad € 4.000,-- te dekken uit de
reguliere exploitatie;
VIII. een investeringskrediet van € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor
renovatie en vervanging van kleedkamers op de Atletiekbaan Stadspark en
de kapitaallasten ad € 18.000,- te dekken uit de reguliere exploitatie;
IX.
een investeringskrediet van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor het
vervangen van regeltechniek ouder dan 15 jaar in verband met realisatie
van een gebouwenbeheerssysteem en de kapitaallasten ad € 9.000,-- te
dekken uit de reguliere exploitatie;
X.
een investeringskrediet van € 138.000,-- beschikbaar te stellen voor het
vervangen van divers straatwerk en dug-outs op diverse sportparken en de
kapitaallasten ad € 17.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie;
XI.
een investeringskrediet van € 35.000,-- beschikbaar te stellen als
eenmalige bijdrage voor herbouw van de sportaccommodatie Het Noorden
en de kapitaallasten ad € 2.000,-- te dekken uit een nieuw in te stellen
beklemde reserve (Herbouw het Noorden), deze beklemde reserve te
vormen door middel van een onttrekking uit het co-investeringsfonds ad
€ 35.000,--;
XII
de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
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7.

8.

9.

het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel
21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de
gemeenten Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan Gedeputeerde
Staten;
XIV. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor
redactie;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Wijziging algemene plaatselijke verordening Groningen (apvg)
veiligheidsrisicogebied – 6787006
Het college besluit:
1.
de verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Groningen
voor te leggen aan de raad;
2.
de raad voor te stellen:
I.
de burgemeester de bevoegdheid te geven van 1 april tot 1 mei 2018 een
veiligheidsrisicogebied aan te wijzen en hiertoe de verordening tot
wijziging van de algemene plaatselijke verordening Groningen vast te
stellen;
II.
het besluit bekend te maken middels overheid.nl en een dag na
bekendmaking in werking te laten treden;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 209 (Brivec-locatie) – 6788460
Het college besluit:
1.
het besluit hogere grenswaarden geluid voor de woningbouw in het
bestemmingsplan Friesestraatweg 209, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp dat
ter inzage heeft gelegen, vast te stellen overeenkomstig de overwegingen en
motiveringen in dit voorstel;
2.
de raad voor te stellen:
I.
het groepsrisico inzake de externe veiligheid voor de nieuwe woningbouw
in het bestemmingplan Friesestraatweg 209 te aanvaarden;
II.
de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te
nemen en het bestemmingsplan Friesestraatweg 209, digitaal verwerkt in
het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP581Friesestrw209-vg01 en
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) van 17 februari 2017, gewijzigd ten
opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen,
overeenkomstig dit voorstel vast te stellen;
III. geen exploitatieplan vast te stellen;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Kader Stedelijk Investeringsfonds (SIF) – 6777887
Het college besluit:
1.
de governance-afspraken vast te stellen;
2.
de raad voor te stellen het kader voor het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) vast te
stellen;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen.
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10. Tijdelijke warmteopwek en overbruggingskrediet WarmteStad 2018 (wensen en
bedenkingen) – 6793327
Het college besluit, onder voorbehoud dat de raad geen wensen of bedenkingen maakt:
1.
WamteStad op te dragen om de tijdelijke warmteopwek te realiseren, zoals
beschreven in bijlage 1, tegen een maximaal investeringsbedrag van 2,3 miljoen
euro;
2.
de gedelegeerd aandeelhouder namens de gemeente Groningen, GMT Directeur
Ruimtelijke Ontwikkeling, mandaat te verlenen in te stemmen met verplichtingen
en gunningen door WarmteStad ten behoeve van de tijdelijke warmteopwek
zolang passend binnen de begroting zoals opgenomen in bijlage 2.
3.
in te stemmen met scenario 2 waarbij WarmteStad de investeringen in fase 2 van
het warmtenet aanhoudt tot de nieuwe business case warmtenet Noordwest gereed
is;
4.
kennis te nemen van de liquiditeitsprognose voor variant 2 warmtenet Noordwest
over 2018;
5.
een overbruggingskrediet, van 1,3 miljoen euro, aan WarmteStad ter beschikking
te stellen ten behoeve van tijdelijke warmtevoorziening, aansluiten
gecontracteerde gebouwen en planvorming voor een nieuw warmtebron, en het
benodigde weerstandvermogen daarvoor vast te stellen op € 104.000,--, te dekken
uit het programma Energie;
6.
de begrotingswijzigingen op te nemen in het verzamelvoorstel
begrotingswijzigingen 1ste kwartaal 2018;
7.
de bijlagen bij dit besluit geheim te verklaren ex artikel 55 van de Gemeentewet,
onder verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur artikel 10.1.a;
8.
de brief aan de raad, waarin het (voorgenomen) besluit voor wensen en
bedenkingen aan de raad wordt voorgelegd, vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Gijsbertsen voor redactie.
11. Stand van zaken watervisie/beantwoording moties ‘Diepenring met mooie schepen’
en ‘Meer ligplaatsen in Groningen’ – 6783373
Het college besluit de brief met beantwoording van de moties ‘Diepenring met mooie
schepen’ en ‘Meer ligplaatsen in Groningen’ en informatie over de stand van zaken
watervisie vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

