BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 23 JANUARI 2018
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Effecten Correcties Beginbalans 2017 – 6751111
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de Effecten Correcties
Beginbalans 2017 vast te stellen onder mandaat aan wethouder Schroor voor redactie.
Rapport Toekomstvisie Hoendiep – 664869
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport Toekomstvisie Hoendiep;
2. de informerende brief aan de raad over het rapport Toekomstvisie Hoendiep vast
te stellen.
Wijziging APV (sluiting van voor het publiek toegankelijke gebouwen) – 6752610
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft en
onder voorbehoud van vaststelling van de besluiten onder 3 door de raad, besluiten:
1. de ‘Beleidsregel sluiting van voor het publiek toegankelijke gebouwen’ vast te
stellen;
2. de beleidsregel bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties en de dag na bekendmaking in werking te laten treden;
3. de raad voor te stellen:
I.
de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Groningen 2009 vast te stellen en deze in werking te laten treden de eerste
dag na bekendmaking;
II. dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties;
III. kennis te nemen van het besluit van de burgemeester ‘Beleidsregel sluiting
van voor het publiek toegankelijke gebouwen’;
4. het raadsvoorstel vast te stellen.
Ring West; uitgevoerde analyses en participatie – 6756219
Het college besluit:
1. op basis van de uitgevoerde analyses geen aanleiding te zien de oorspronkelijke
scope van het project Ring West uit te breiden met nieuwe tracés voor de huidige
ring;
2. de informerende brief aan de raad inzake Ring West, over de uitgevoerde
analyses en de bijbehorende conclusies alsmede de opbrengst van de eerste
participatieronde, vast te stellen.
Afronding project Aanpak Spoedlocaties – 6582260
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitkomsten van het project ‘Aanpak Spoedlocaties’;
2. het project ‘Aanpak Spoedlocaties’ af te sluiten;
3. de informerende brief aan de raad over de afronding project ‘Aanpak
Spoedlocaties’ vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van Keulen voor
redactie.
Referendum 21 maart 2018 – 6747968
Het college besluit:
1. voor het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017:
a.
126 stembureaus in te stellen en daarvoor de stemlokalen aan te wijzen;
b.
als stembureauleden te benoemen de personen die zijn opgenomen in het
daarvoor bijgehouden register;
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de geschatte kosten van het referendum ad € 500.000,-- te dekken uit:
a.
de door het Rijk hiervoor beschikbaar te stellen middelen;
b.
verrekening van het resultaat bij de jaarrekening 2018 met de algemene
middelen indien de rijksbijdrage ontoereikend is;
3. de financiële consequenties te verwerken in het raadsvoorstel meicirculaire
gemeentefonds en de jaarrekening 2018;
4. de informerende brief aan de raad over de voorgang van de voorbereiding van het
referendum 21 maart 2018 vast te stellen.
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen – 6735483
Het college besluit:
1. de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Groningen (GR ODG)
aan te passen;
2. de raad voor te stellen:
I.
op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), het college toestemming te verlenen
tot het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Groningen;
II. in samenspraak met de colleges de tekst van de gemeenschappelijke
regeling definitief vast te stellen;
III. dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties;
3. het raadsvoorstel vast te stellen.
Stand van zaken en zienswijze begroting ODG – 6697951
Het college besluit:
1. de eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage Groningen / Ten Boer ad
€ 34.000,-- te dekken uit:
beschikbare middelen Omgevingsdienst 2018: € 32.000,--;
DVO middelen Groningen - Ten Boer 2018: € 2.000,--;
2. de informerende brief aan de raad over de stand van zaken en zienswijze
begroting Omgevingsdienst Groningen vast te stellen.
(Ahri) Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind –
6725686
Het college besluit:
1. de Beleidsregels bijzondere bijstand beschermingsbewind en de Beleidsregel tot
wijziging van de Beleidsregels algemene en bijzonder bijstand Participatiewet,
IOAW, IOAZ en Bbz 2004 vast te stellen onder voorbehoud van de te nemen
raadsbesluiten genoemd in punt 4;
2. deze beleidsregels in werking te laten treden op 1 maart 2018 en bekend te
maken via de gemeenschappelijke voorzieningen overheidspublicaties;
3. de Tarieven beschermingsbewind door de gemeente Groningen vast te stellen
onder voorbehoud van de te nemen raadsbesluiten genoemd in punt 4 en in
werking te laten treden op 1 maart 2018;
4. de raad voor te stellen:
I.
de dienst beschermingsbewind uit te laten voeren door de gemeente
Groningen;
II. met ingang van 1 maart 2018 geen kosten in rekening te brengen voor de
dienst beschermingsbewind aan inwoners van de gemeente Groningen met
een inkomen van maximaal 120 procent van de van toepassing zijnde
bijstandsnorm zonder in aanmerking te nemen vermogen;
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het college op te dragen de tarieven voor beschermingsbewind door de
gemeente vast te stellen;
IV. 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;
V. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
5. het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Gijsbertsen voor
redactie.
Aanvullende informatie bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, Drafbaan
– 6757124
Het college besluit de informerende brief aan de raad met aanvullende informatie over
bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, Drafbaan vast te stellen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO SP over de toekomst basisonderwijs
Meerstad en omgeving – 6758198
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de SP over
de toekomst basisonderwijs Meerstad en omgeving vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Schroor voor redactie.
(Ahri) Kredietverstrekking t.b.v. OPSB en plan van aanpak Oosterpoort –
6746219
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen:
I.
een investeringskrediet beschikbaar te stellen van in totaal € 3.344.000,--,
waarvan € 1.441.000,-- voor het treffen van geluidswerende
voorzieningen/overkapping binnentuin en € 1.627.000,-- voor
brandveiligheid en beveiliging aan het gebouw aan de Trompsingel 27,
€ 105.000,-- voor routine-vervangingsinvestering t.b.v. podiumtechniek
Turfsingel 82, en € 171.000,-- voor de vervangingsinvesteringen bij de
gebouwen Turfsingel 82 en Trompsingel 27;
II. de structurele kapitaallasten van € 401.000,-- te dekken uit Programma 6
Cultuur (begroting van De Oosterpoort en Stadsschouwburg (OPSB));
III. in afwijking van artikel 13 lid 2-2 bijlage 1 van de Financiële Verordening
Gemeente Groningen 2017 de investeringen voor de Trompsingel zoals
opgenomen in besluitpunt I van dit raadsvoorstel in maximaal 10 jaar af te
schrijven;
IV. het in de Begroting 2018 beschikbaar gestelde krediet van in totaal €
782.000,-- voor routine-vervangingsinvestering OPSB in te trekken;
V. een plankostenbudget van € 300.000,-- beschikbaar te stellen voor de
verkenning naar nieuwe huisvesting voor De Oosterpoort;
VI. het plankostenbudget van € 300.000,-- voor de verkenning naar nieuwe
huisvesting voor De Oosterpoort te dekken uit de Algemene Egalisatie
Reserve;
VII. het project nieuwe huisvesting De Oosterpoort aan te merken als
meerjarenproject;
VIII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
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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;
X. 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. het plan van aanpak voor de verkenning naar de nieuwe huisvesting voor De
Oosterpoort vast te stellen;
4. de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Sturing op tekorten jeugdhulp 2017 en verder – 6763144
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de sturing op tekorten
jeugdhulp vast te stellen onder mandaat aan wethouder Gijsbertsen voor redactie.

