BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 13 MAART 2018
1.
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Herbouw clubaccommodatie Sportpark Het Noorden – 6821015
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
in te stemmen met de herbouw van de clubaccommodatie op sportpark Het
Noorden;
II. de totale kosten van de onder I genoemde herbouw te bepalen op 1,057
miljoen euro;
III. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 937.000,--. Het totaal
beschikbaar gestelde krediet komt samen met de reeds eerder
geaccordeerde € 35.000,-- uit het co-investeringsfonds uit op € 972.000,--;
IV. dit bedrag te dekken uit de verzekeringsuitkeringen;
V. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 35.000,--;
VI. de kapitaallasten hiervan ad € 2.000,-- te dekken uit de bijdragen van de
betrokken verenigingen;
VII. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,--;
VIII. de kapitaallasten hiervan ad € 3.000,-- te dekken uit de VIP/MOP van
Sport050;
IX. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
X. 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;
XI. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
2.
het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Nacalculatie kunstgrasvelden cofinancieringsfonds 2017 – 6745989
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de nacalculaties van de projecten op de sportparken De Verbetering, Het
Noorden, SC Stadspark en Velocitas vast te stellen;
II. een aanvullend krediet van € 102.000,-- voor het project Sportpark
Esserberg beschikbaar te stellen;
III. de kapitaallasten daarvan ad € 7.000,-- te dekken uit de vrijval op de andere
3 projecten in het co-investeringsfonds;
IV. een aanvullend krediet van € 10.000,-- voor het project Sportpark Het
Noorden beschikbaar te stellen;
V. de kapitaallasten daarvan ad € 1.000,-- te dekken uit de vrijval op de andere
3 projecten in het co-investeringsfonds;
VI. het totale krediet voor de aanleg van deze 4 kunstgrasvelden daarmee te
bepalen op 2,012 miljoen euro;
VII. het overschot op deze projecten ad € 14.969,-- terug te laten vloeien in het
co-investeringsfonds 2018;
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 gewijzigd vast te stellen;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Beantwoording motie Verlaaat mij niet (Voorjaarsdebat 2017) – 6750165
Het college besluit:
1.
een meerjarig onderzoek naar verhuisbewegingen van afgestudeerden en
arbeidsmarktontwikkelingen uit te laten voeren;
2.
de kosten te dekken uit G-kwadraat;
3.
de informerende brief aan de raad met de beantwoording motie ‘Verlaaat mij
niet’ (Voorjaarsdebat 2017) vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van
Keulen voor redactie.
Update Meerjarenprogramma Sport en de Bewegende Stad 2017/2018 - 6778000
Het college besluit de informerende brief aan de raad ‘Update Meerjarenprogramma
Sport en de Bewegende Stad 2017/2018’ vast te stellen.
Gewijzigd jaarplan Veiligheid 2018 en verlengen kadernota Integrale Veiligheid
2015-2018 met een jaar (brief + raadsvoorstel) - 6820204
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.
het gewijzigde jaarplan Veiligheid 2018 vast te stellen;
2.
het gewijzigde jaarplan Veiligheid 2018 ter kennis te brengen van de raad;
3.
de informerende brief aan de raad over het jaarplan Veiligheid 2018 vast te
stellen;
4.
de raad voor te stellen de looptijd van de kadernota Integrale Veiligheid 20152018 met een jaar te verlengen en van toepassing te verklaren op het jaar 2019;
5.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Groningen Digital City – 6824692
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de rapportage Groningen Digital City 2017 en de focus
punten 2018;
2.
de informerende brief aan de raad over Groningen Digital City vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Van Keulen voor redactie.
Instellingsbesluit wijkwarenmarkt Korrewegwijk – 6794837
Het college besluit:
1.
een wijkwarenmarkt in te stellen op de locatie Floresplein, ter hoogte van de
Sionskerk, op de woensdagmiddag;
2.
het besluit tot wijziging van het Marktreglement Groningen 2010 inclusief
standplaatsenplan warenmarkt Floresplein vast te stellen;
3.
de pilot ‘Wisselstandplaats wijkwarenmarkt Korrewegwijk’ vast te stellen
waarbij gedurende een jaar de mogelijkheid wordt gegeven om, onder
voorwaarden en op een aantal punten in afwijking van het Marktreglement
Groningen 2010, een marktstandplaats beschikbaar te stellen die periodiek wordt
ingenomen door een bewoner of kleinschalig bedrijf uit de Korrewegwijk;
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de kosten van de huur van aggregaten ten behoeve van de
stroomvoorziening van circa € 6.500,-- vanaf de start van de warenmarkt
tot oktober 2018 te dekken uit het deelprogramma 12.2 Gebiedsgericht
werken;
de kosten van de aanleg van een stroomvoorziening van circa € 10.000,-met ingang van 1 oktober 2018 te dekken uit het deelprogramma 9.1
Kwaliteit van de leefomgeving;
5.
de structurele budgettaire effecten voor het jaar 2018 en verder te verwerken bij
de begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2018;
6.
de besluiten onder 1, 2 en 3 bekend te maken via de gemeenschappelijke
voorziening overheidspublicaties en in werking te laten treden op de dag na
bekendmaking;
7.
de informerende brief aan de raad over het instellen van de wijkwarenmarkt en
de invoering van de pilot ‘Wisselstandplaats wijkwarenmarkt Korrewegwijk’
vast te stellen.
8. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van Stad en Ommeland over verdwijnen van
pinautomaten – 6830299
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van Stad en
Ommeland over verdwijnen van pinautomaten vast te stellen.
9. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van de SP over de Hulpexpress – 6813099
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de SP over
de Hulpexpress vast te stellen.
10. Bijzondere bijstand voor medische kosten – 6710106
Het college besluit:
1.
de Beleidsregel tot wijziging van de Beleidsregels algemene en bijzondere
bijstand Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 vast te stellen;
2.
dit besluit in werking te laten treden op 1 mei 2018 en bekend te maken via de
gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties;
3.
de richtlijnen inzake medische kosten van de gemeente Groningen, opgenomen
in de online kennisbank Grip op Participatiewet van Schulinck, te schrappen en
dit besluit in werking te laten treden op 1 mei 2018;
4.
de informerende brief aan de raad over bijzondere bijstand voor medische kosten
vast te stellen.

