BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 15 MEI 2018
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Concept begroting 2019 GR Publiek Vervoer – 6923525
Het college besluit:
1.
geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de concept begroting 2019 van
de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
2.
deze concept begroting voor te leggen aan de raad om zijn eventuele zienswijzen
op de concept begroting te geven;
3.
de informerende brief aan de raad over de concept begroting 2019 Publiek
Vervoer vast te stellen;
4.
het bestuur van Publiek Vervoer schriftelijk in kennis te stellen over de
eventuele zienswijzen van de raad.
Uitbreiding uren peuteropvang – 6910173
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
het aantal uren opvang aan alle peuters vanaf 2 jaar uit te breiden naar 16
uur per week met ingang van schooljaar 2018-2019;
II. als dekking van de kosten van 1,4 miljoen euro structureel vanaf 2019 een
voorbeslag te leggen op de beschikbare middelen in de begroting 2019;
III. 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;
VI. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Schroor voor
redactie.
Maartcirculaire gemeentefonds 2018 – 6916737
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de extra middelen ter hoogte van structureel 1,524 miljoen euro vanaf
2019 voor de invoering van het abonnementstarief Wmo conform bestaand
beleid te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en
dit te verwerken in de ontwerpbegroting 2019;
II. de extra middelen ter hoogte van structureel € 770.000,-- vanaf 2019 voor
volumeontwikkelingen in het sociaal domein conform bestaand beleid te
verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te
verwerken in de ontwerpbegroting 2019;
III. de uitname uit de algemene uitkering van € 180.000,-- in 2018 oplopend
tot € 552.000,-- vanaf 2021 voor de taak Veilig Thuis te verrekenen met de
algemene middelen;
IV. de verlaging van de integratie-uitkering Wmo van € 16.000,-- in 2018
conform bestaand beleid te verrekenen met het programma Welzijn,
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2018;

-2de extra bijdrage van € 33.000,-- in 2018, € 90.000,-- in 2019 en
€ 62.000,-- vanaf 2020 die wordt ontvangen ter compensatie van de
verlaging van de eigen bijdrage bij beschermd wonen conform bestaand
beleid te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en
dit te verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de ontwerpbegroting
2019;
VI. de verhoging van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang van
€ 383.000,-- in 2018, 1,032 miljoen euro in 2019, 1,087 miljoen euro in
2020 en 1,241 miljoen euro vanaf 2021 conform bestaand beleid te
verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te
verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de ontwerpbegroting 2019;
VII. de verhoging van de herindelingsbijdrage van € 36.000,-- in 2018 te
verrekenen met het programma College, raad en gebiedsgericht werken en
dit te verwerken in de begroting 2018;
VIII. het terugdraaien van de verwachte verhoging van € 408.000,-- van de
integratie-uitkering Sociaal domein in 2018 als gevolg van de
grenscorrectie Meerstad te verrekenen met het programma Welzijn,
gezondheid en zorg;
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 vast te stellen;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Reitdiep – 6917608
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de verantwoording inzake de externe veiligheidsrisico’s voor het
bestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep vast te stellen;
II. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te
nemen en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep, digitaal vervat
in het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP573BedrtReitdiep-vg01.gml en
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan het Grootschalig Basis
Bestand Groningen van juli 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.
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Beantwoording motie werkgelegenheid vliegveld Eelde – 6931617
Het college besluit:
1.
de beantwoording van de motie ‘werkgelegenheid vliegveld Eelde’ vast te
stellen;
2.
de informerende brief aan de raad met de beantwoording van de motie
‘werkgelegenheid vliegveld Eelde’ vast te stellen.
V.

4.
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Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) – 6896367
Het college besluit:
1.
geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de Ontwerpbegroting 2019 en
de Ontwerpbijstelling van het programma RIGG (Regionale Inkooporganisatie
Groninger Gemeenten) in de begroting 2018 van de gemeenschappelijke
regeling Publieke Gezondheid en Zorg;
2.
de informerende brief aan de raad over de financiële stukken Publieke
Gezondheid en Zorg gewijzigd vast te stellen;
3.
het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg
schriftelijk in kennis te stellen van het besluit van de raad.
Talentontwikkeling – 6920646
Het college besluit de informerende brief aan de raad over talentontwikkeling vast te
stellen.
Procentenregeling Kunst op Straat – 6868078
Het college besluit:
1.
de financiering voor Kunst op Straat 2019-2020 vast te stellen;
2.
wethouder De Rook mandaat te verlenen om de informerende brief aan de raad
over Kunst op Straat te wijzigen in een raadsvoorstel, waarin de raad wordt
voorgesteld Kunst op Straat op te nemen in het kader SIF.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO CDA over afval Noorderplantsoen –
6928198
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van het CDA
over afval Noorderplantsoen vast te stellen.
Stand van zaken toekomstvisie warenmarkt – 6932553
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de stand van zaken
toekomstvisie warenmarkt vast te stellen.
Toekomstvisie A kwartier en leegstandverordening gemeente Groningen 2018 –
6939897
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van het boekwerk ‘A Kwartier Berichtenboek’;
2.
het definitief ontwerp Visserstraat/De Laan vast te stellen;
3.
de raad voor te stellen:
I.
kennis te nemen van ‘A+Kwartier Berichtenboek’;
II. kennis te nemen van het definitief ontwerp Visserstraat/De Laan;
III. de 'Leegstandverordening gemeente Groningen 2018' vast te stellen, in
werking te laten treden op 1 september 2018 en dit besluit bekend te
maken via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties;
IV. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.032.500,--, het totaal
beschikbare krediet komt daarmee uit op € 3.400.000,--;
V. het aanvullend krediet als bedoeld onder IV te dekken ten laste van:
a. het budget Gebiedsgericht werken 2018 voor een bedrag van
€ 400.000,--;
b. een voorbeslag op de begroting 2019 met betrekking tot het budget
Gebiedsgericht werken 2019 voor een bedrag van € 400.000,--;
c. het Stedelijk Investeringsfonds voor het A-Kwartier voor een bedrag
van € 233.000,--;
VI. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
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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;
het raadsvoorstel vast te stellen;
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

