BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 12 JUNI 2018
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Jaarverslag Parkeerbedrijf 2017 – 6984568
Het college besluit:
1.
het jaarverslag Parkeerbedrijf 2017 vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over het jaarverslag Parkeerbedrijf 2017 vast te
stellen.
Boom Effect Analyse (BEA) Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL)
– 6970157
Het college besluit:
1.
de Boom Effect Analyse (BEA) Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL)
Paterswoldseweg vast te stellen;
2.
de BEA ESGL Spoor infra Hoogkerk vast te stellen;
3.
de informerende brief aan de raad over de BEA ESGL Paterswoldseweg en de
BEA ESGL Spoor infra Hoogkerk vast te stellen.
Zienswijze ontwerp begroting 2019 Noordelijk Belastingkantoor (wensen en
bedenkingen) – 6983232
Het college besluit:
1.
geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerp begroting 2019 van
de GR Noordelijk Belastingkantoor;
2.
die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;
3.
de informerende brief aan de raad over de ontwerp begroting 2019 Noordelijk
Belastingkantoor vast te stellen;
4.
het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor schriftelijk in kennis te stellen
van het besluit van de raad.
Uitvoering motie ‘ruimte voor nieuwe initiatieven’ – 6964103
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
in 2019 en 2020 een extra incidenteel budget te reserveren voor innovaties
in de WMO dat met name kan worden ingezet voor innovatieve (burger-)
initiatieven die niet opgenomen worden binnen het GON;
II. als dekking van de kosten van 2 x € 300.000,-- een voorbeslag te leggen op
de beschikbare middelen in de begroting 2019;
III het kader voor op te nemen bestemmingsvoorstellen te wijzigen;
IV. een tweejarige bestedingstermijn in te voeren voor hiervoor genoemde
innovatiemiddelen WMO;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Evaluatie G-kwadraat – 6955251
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de review van het economisch programma;
2.
de informerende brief aan de raad over de evaluatie G-kwadraat vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Van Keulen voor redactie.
Voormalige vuilstortlocatie Woltersum – 6982686
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
gezamenlijk met de provincie Groningen en de gemeente Ten Boer de
voormalige vuilstortlocatie te Woltersum volledig te verwijderen;
II. hieraan een financiële bijdrage te leveren ter hoogte van 3,2 miljoen euro;
III. dit te dekken uit de reserve bodemsanering;
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IV. de financiële consequenties mee te nemen in de gemeentebegroting 2019;
V. opdracht te geven tot de voorbereiding van de uitvoering;
het raadsvoorstel vast te stellen.

Uitwerking shortlist duurzame warmtebron Noordwest – 6983234
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van bijlage 1 ‘Principekeuze duurzame warmtebron warmtenet
Noordwest’, bijlage 2 ‘Beoordeling shortlist duurzame bronnen’ en ‘Business
Cases op hoofdlijnen’ van WarmteStad en bijlage 3 ‘Biomassa als duurzame
energiebron’ van Ecofys;
2.
in te stemmen met het voorstel van WarmteStad de bronsystemen
omgevingswarmte (restwarmte datacenter) en biomassa verder uit te werken;
3.
de brief aan de raad over de uitwerking shortlist duurzame warmtebron
Noordwest vast te stellen;
4.
de bijlage 2 (‘Beoordeling shortlist duurzame bronnen’ en ‘Business Cases op
hoofdlijnen’) behorende bij de brief, onder oplegging van geheimhouding ex
artikel 25 Gemeentewet, aan te raad te doen toekomen;
5.
de raad te verzoeken de geheimhouding van bijlage 2 (‘Beoordeling shortlist
duurzame bronnen’ en ‘Business Cases op hoofdlijnen’) in de eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen.
Ontwerpbegroting 2019 Meerschap Paterswolde (zienswijzen) – 6904208
Het college besluit:
1.
de informerende brief aan de raad over de ontwerpbegroting 2019 inclusief de
kadernota van het Meerschap Paterswolde vast te stellen en de raad te adviseren
geen zienswijzen kenbaar te maken;
2.
de gevraagde verhoging van de bijdrage van de gemeente Groningen van
€ 58.000,-- op te nemen in de knelpuntenlijst begroting 2019.

