BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 11 SEPTEMBER 2018
1.

2.

3.

4.

Fietsoversteek Hoornsedijk – 7117774
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de bestaande fietsoversteek Hoornsedijk over de Laan Corpus den Hoorn
te verleggen;
II.
de totale kosten hiervoor te bepalen op € 180.000,--;
III. de kosten te dekken uit:
a. intensiveringsmiddelen Verplaatsen - onderdeel Verkeersveiligheid
(€ 70.250,--);
b. bijdrage Provincie Groningen (€ 109.750,--);
IV. hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 180.000,--;
V.
de eigen middelen à € 70.250,-- toe te voegen aan de beklemde reserve
kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten;
VI. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
VII. 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;
VIII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Vaststelling bestemmingsplan De Mérodelaan – 7097962
Het college besluit:
1.
het besluit hogere grenswaarden geluid voor de nieuwe woningen in het
bestemmingsplan De Mérodelaan vast te stellen;
2.
de raad voor te stellen:
I.
de op het bestemmingsplan ingebrachte zienswijzen niet over te nemen;
II.
de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te
nemen en het bestemmingsplan De Mérodelaan, digitaal verwerkt in het
gml-bestand NL.IMRO.0014.BP579DeMerodelaan-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.
Voortgangsbrief gaswinningsdossier – 7123323
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de voortgang in het
gaswinningsdossier vast te stellen.
Stand van zaken bestuurlijk overleg en afspraken met Het Kopland – 7112511
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de stand van zaken
bestuurlijk overleg en afspraken met Het Kopland vast te stellen.
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5.

6.

7.

Week van de Veiligheid 2018 – 7117761
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de activiteiten die tijdens de
Week van de Veiligheid 2018 plaatsvinden vast te stellen.
Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2019 – 7086823
Het college besluit:
1.
het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2019 vast te stellen;
2.
het bedrag dat beschikbaar is voor de vergoeding van de aangevraagde
voorzieningen, als bedoeld in artikel 11 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Groningen voor de uitvoering van het onder 1
genoemde Programma, vast te stellen op € 3.524.000,-- voor investeringen en
€ 1.953.500,-- voor overige kosten;
3.
de raad voor te stellen:
I.
voor de uitvoering van het Programma onderwijshuisvesting 2019 een
krediet voor investeringen van € 3.524.000,-- beschikbaar te stellen;
II.
de kapitaallasten horende bij deze investeringen ad € 198.000,-- te dekken
uit Programma Onderwijs (budget Onderwijshuisvesting 2019);
III. de overige kosten voor de periode 2019 -2022 te bepalen op
€ 1.953.500,--. De kosten voor 2019 ter hoogte van € 1.340.100,-- worden
voor € 837.000,-- gedekt uit Programma Onderwijs (budget
Onderwijshuisvesting 2019) en voor € 503.100,-- uit reserve
onderwijshuisvesting. De overige kosten voor de periode 2020-2022 ter
hoogte van € 613.400,-- worden gedekt uit Programma Onderwijs (budget
Onderwijshuisvesting);
IV. de financiele consequenties van voorgaande besluiten te verwerken in de
gemeentebegroting 2019;
V.
de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
VI. 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;
VII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
4.
het raadsvoorstel vast te stellen;
5.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO CDA over Testdag Toegankelijkheid in de
week van de toegankelijkheid – 7126252
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van het CDA
over Testdag Toegankelijkheid in de week van de toegankelijkheid vast te stellen.
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8.

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve infill 2019 en
voorbereidingskrediet bodemonderzoek velden 2020 – 7133784
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
het vervangingsplan sportvelden 2019 vast te stellen;
II.
een krediet van € 591.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van
het kunstgras Coendersborg veld 2. De structurele kapitaallasten hiervan
ad € 64.000,-- deels voor € 48.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie
van Sport050 en deels voor € 16.000,-- als voorbeslag op de
gemeentebegroting 2019 uit het voordeel dat ontstaat door de wijziging op
de btw regelgeving sport in de gemeentebegroting 2019;
III. een krediet van € 612.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van
het kunstgras Kardinge veld 3. De structurele kapitaallasten hiervan ad
€ 66.000,-- deels voor € 50.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie
van Sport050 en deels voor € 16.000,-- als voorbeslag op de
gemeentebegroting 2019 uit het voordeel dat ontstaat door de wijziging op
de btw regelgeving sport in de gemeentebegroting 2019;
IV. een krediet van € 640.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van
het kunstgras Velocitas veld 2. De structurele kapitaallasten hiervan ad
€ 70.000,-- deels voor € 54.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie
van Sport050 en deels voor € 16.000,-- als voorbeslag op de
gemeentebegroting 2019 uit het voordeel dat ontstaat door de wijziging op
de btw regelgeving sport in de gemeentebegroting 2019;
V.
een krediet van € 711.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van
het kunstgras Stadspark veld 1. De structurele kapitaallasten hiervan ad
€ 77.000,-- deels voor € 56.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie
van Sport050 en deels voor € 21.000,-- als voorbeslag op de
gemeentebegroting 2019 uit het voordeel dat ontstaat door de wijziging op
de btw regelgeving sport in de gemeentebegroting 2019;
VI. een krediet van € 570.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van
het kunstgras Verbetering veld 2. De structurele kapitaallasten hiervan ad
€ 61.000,-- deels voor € 45.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie
van Sport050 en deels voor € 16.000,-- als voorbeslag op de
gemeentebegroting 2019 uit het voordeel dat ontstaat door de wijziging op
de btw regelgeving sport in de gemeentebegroting 2019;
VII. een krediet van € 708.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van
het kunstgras Lewenborg veld 1. De structurele kapitaallasten hiervan ad
€ 76.000,-- deels voor € 55.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie
van Sport050 en deels voor € 21.000,-- als voorbeslag op de
gemeentebegroting 2019 uit het voordeel dat ontstaat door de wijziging op
de btw regelgeving sport in de gemeentebegroting 2019;
VIII. een krediet van € 708.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van
het kunstgras Lewenborg veld 2. De structurele kapitaallasten hiervan ad
€ 76.000,-- deels voor € 55.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie
van Sport050 en deels voor € 21.000,-- als voorbeslag op de
gemeentebegroting 2019 uit het voordeel dat ontstaat door de wijziging op
de btw regelgeving sport in de gemeentebegroting 2019;

-4een krediet van € 122.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de
voorbereiding van de vervanging van de 6 kunstgrasvelden in 2020. De
structurele kapitaallasten hiervan ad € 11.000,-- te dekken uit de reguliere
exploitatie van Sport050;
X.
de saneringskosten van de velden Coendersborg-2 en Kardinge-3 ad
€ 319.000,-- te dekken door een onttrekking uit de reserve bodemsanering
(te storten in een voorziening voor deze kosten);
XI. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
XII. de opbouw van de structurele kapitaallasten over de jaren 2019 en 2020
van bovenstaande sportvelden vast te stellen conform bijlage 3;
XIII. 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;
het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
IX.

2.
3.

