BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 16 JANUARI 2018
1.

2.

3.

Reactie op openstaande aanbevelingen ombudsman – 6703741
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de follow-up van de nog
openstaande aanbevelingen en toezeggingen uit het Jaarverslag Ombudsman 2016 vast
te stellen.
(Arhi) Kredietaanvraag huisvesting Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE)
– 6703647
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
voor de huisvesting van de afdeling Natuur- en Duurzaamheidseducatie
(NDE) in Stadspark een krediet van € 450.000,-- beschikbaar te stellen;
II.
de bijbehorende structurele jaarlijkse kapitaallasten van € 36.000,-- te
dekken uit het budget NDE voor de huur die nu voor het gebouw in
Beijum wordt betaald;
III. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
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;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Schroor voor
redactie;
3
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Verordening en Nadere regels jeugdhulp gemeente Groningen 2018 – 6429759
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening jeugdhulp gemeente
Groningen 2015;
II.
dit besluit inwerking te laten treden op 1 april 2018 en bekend te maken
via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties;
III. kennis te nemen van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Groningen
2018;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen;
3.
onder het voorbehoud van vaststelling van de Verordening jeugdhulp gemeente
Groningen 2018 door de raad:
a.
de Nadere regels jeugdhulp gemeente Groningen 2018 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Nadere regels jeugdhulp gemeente
Groningen 2015;
b.
dit besluit inwerking te laten treden op 1 april 2018 en bekend te maken
via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties.
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4.

5.

6.

7.

(Arhi) Verordening Grondbank gemeente Groningen 2018 – 6708620
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de Verordening Grondbank gemeente Groningen 2018 vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van de Grondbankverordening gemeente
Groningen 2012;
II.
dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties en een dag na publicatie inwerking te laten treden;
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;
IV. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
2.
het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.
(Arhi) Herijking visie Stadspark – 6725843
Het college besluit:
1.
opdracht te geven voor een herijking van de visie ‘de verborgen schat’ en
hiervoor maximaal € 70.000,-- beschikbaar te stellen uit de programmamiddelen
voor ruimtelijke economie en leefomgeving;
2.
de benodigde begrotingswijziging voor 2018 mee te nemen bij het raadsvoorstel
begrotingswijzigingen over het eerste kwartaal 2018;
3.
de informerende brief aan de raad over de wijze van uitvoering van de herijking
vast te stellen;
4.
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;
5.
het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te
brengen.
Verloop jaarwisseling 2017-2018 – 6744866
Het college besluit de informerende brief aan de raad over het verloop van de
jaarwisseling 2017-2018 gewijzigd vast te stellen.
(Arhi) Koersdocumenten Wijkvernieuwing– 6727152
Het college besluit:
1.
de Koersdocumenten Wijkvernieuwing Selwerd, Indische Buurt/De Hoogte,
Beijum en De Wijert-Noord vast te stellen;
2.
de raad voor te stellen:
I.
in te stemmen met de voorliggende Koersdocumenten voor de wijken
Selwerd, Indische Buurt/De Hoogte, Beijum en De Wijert-Noord als basis
voor een nadere uitwerking in een stedenbouwkundige visie en een
uitvoeringsprogramma voor de komende 5 à 10 jaar;
II. de betreffende plankosten à € 400.000,-- te dekken vanuit de Reserve
Stedelijk Investeringsfonds, post prioritaire wijken;
III. voor de uitvoering van projecten conform deze Koersdocumenten in 2018
een uitvoeringsbudget van € 1.350.000,-- beschikbaar te stellen, te dekken
vanuit de Reserve Stedelijk Investeringsfonds, post prioritaire wijken;
IV. de begroting 2018 op programmaniveau 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;
VI. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf
voor redactie;
4.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
8. Beantwoording vragen van de raadscommissie F&V over maatregelen veiligheid
LHBTI – 6745586
Het college besluit de brief aan de raad met de beantwoording van de vragen van de
raadscommissie F&V over maatregelen veiligheid LHBTI vast te stellen.
9. Tweejarig bestedingstermijn innovatiemiddelen en middelen Bewegende stad
– 6750929
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
het kader voor op te nemen bestemmingsvoorstellen te wijzigen;
II. een tweejarige bestedingstermijn in te voeren voor de innovatiemiddelen
jeugd en WMO/Beschermd wonen, de intensiveringsmiddelen voor leren
en voor budgetten in het kader van Bewegende stad voor zover hier ook
daadwerkelijk bestedingsplannen onder liggen;
2.
het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.
10. Voor alle jonge kinderen gelijke kansen – 6708764
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
kennis te nemen van het beleidsplan ‘Voor alle jonge kinderen gelijke
kansen 2018-2021’ en van de ambitie die daarin is geformuleerd;
II. de in het beleidsplan uitgewerkte ‘eerste stap’ in de ambitie, betreffende
een gesubsidieerd aanbod van 16 uur per week voor geïndiceerde vve
peuters en 8 uur voor niet geïndiceerde peuters, vast te stellen en gefaseerd
vanaf schooljaar 2018-2019 te laten uitvoeren;
III. de in het beleidsplan opgestelde ‘tweede stap’ in de ambitie, betreffende
het gelijktrekken van het gesubsidieerde aanbod van 16 uur per week voor
alle peuters, in 2018 te laten onderzoeken op financiële mogelijkheden;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Schroor voor
redactie;
3.
met het basisonderwijs, de voorschoolse voorzieningen en de JGZ/GGD een
kwaliteitskader op te stellen;
4.
op basis van dit kwaliteitskader nadere beleidsregels te ontwikkelen.

