BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 17 APRIL 2018
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Burgerparticipatie en zeggenschap bij Stichting WIJ Groningen – 6885836
Het college besluit de informerende brief aan de raad over burgerparticipatie en
zeggenschap bij de Stichting WIJ Groningen vast te stellen.
Doorontwikkeling kinderburgermeester en raad van kinderen – 6895860
Het college besluit:
1.
voor schooljaar 2018-2019 opnieuw een kinderburgemeester en locokinderburgemeester te installeren;
2.
de raad van kinderen door te ontwikkelen in schooljaar 2018-2019;
3.
de kosten voor 2019 ad € 16.000,-- te dekken uit regulier jeugdbudget 2019;
4.
de informerende brief aan de raad over de doorontwikkeling kinderburgemeester
en raad van kinderen vast te stellen.
Ontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen (wensen en
bedenkingen) – 6862729
Het college besluit:
1.
het Ontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen vast
te stellen;
2.
het Ontwerp-actieplan voor te leggen aan de raad met het verzoek hierover zijn
wensen en bedenkingen in te dienen;
3.
de informerende brief aan de raad over het Ontwerp-actieplan wegverkeerslawaai
2018-2023 gemeente Groningen vast te stellen.
Founded in Groningen – 6884497
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de voortgang van Founded in Groningen;
2.
de informerende brief aan de raad over Founded in Groningen vast te stellen.
Aanvullend uitvoeringskrediet Groningen Spoorzone – 6892845
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de extra kosten voor het project Groningen Spoorzone te bepalen op
2,65 miljoen euro;
II.
aanvullende financiële middelen à 2,35 miljoen euro voor indexering en
scope-uitbreiding beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de vrijval
structurele middelen HOV-investeringen (1,95 miljoen euro) en
0,4 miljoen euro begroting 2018 (0,2 miljoen euro SIF en 0,2 miljoen euro
Energietransitie);
III. aanvullende financiële middelen à 0,3 miljoen euro voor de sloop van
gemeentelijke opstallen beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de
vrijval structurele HOV-investeringen;
IV. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
V.
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;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
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Parkeer- en verkeersmaatregelen Helperplein en Verlengde Hereweg (wensen en
bedenkingen) – 6882405
Het college besluit:
1.
tot het voornemen betaald parkeren in te voeren op het Helperplein en langs de
Verlengde Hereweg, op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur
en op donderdag tot 21.00 uur, waarbij de eerste 1,5 uur gratis kan worden
geparkeerd;
2.
tot het uitvoeren van een aantal verkeersmaatregelen op de Van Starkenborgstraat
en de Van Imhoffstraat om de verkeerssituatie veiliger te maken;
3.
het verschil tussen de kosten en opbrengsten van betaald parkeren te dekken uit
de meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf;
4.
de kosten van de verkeersmaatregelen van € 90.000,-- te dekken uit de
programma’s bereikbaarheid, wonen, economie en het wijkbudget voor kleine
(verkeers)maatregelen;
5.
bovengenoemde maatregelen vast te stellen en vrij te geven voor inspraak
gedurende een periode van zes weken;
6.
de brief aan de raad, met het verzoek om wensen en bedenkingen kenbaar te
maken, vast te stellen.
7. Jaarstukken regio Groningen-Assen en regionaal woondocument – 6882793
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
het regionaal woondocument vast te stellen;
II.
kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de regio Groningen-Assen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
8. Subsidie Platform GRAS 2018 - 2020 – 6877016
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de subsidie voor Platform Gras voor de jaren 2018, 2019 en 2020 vast te
stellen op jaarlijks € 84.000,--;
II.
deze subsidie jaarlijks voor € 71.000,-- te dekken uit de exploitatiebegroting programma wonen en jaarlijks voor € 13.000,-- te dekken uit de
intensiveringsmiddelen wonen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
9. Voorontwerp-uitwerkingsplan De Meeuwen – 6873040
Het college besluit:
1.
het voorontwerp-uitwerkingsplan De Meeuwen overeenkomstig de Algemene
inspraakverordening gedurende vier weken ter inzage te leggen voor schriftelijke
inspraak;
2.
over het voorontwerp-uitwerkingsplan De Meeuwen overeenkomstig artikel 3.1.1
van het Besluit ruimtelijke ordening overleg te voeren met de provincie, de
betrokken rijksdiensten, het waterschap en de overige gebruikelijke
overleginstanties;
3.
de informerende brief aan de raad over het voorontwerp-uitwerkingsplan De
Meeuwen vast te stellen.
10. Voorontwerp-uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerkstraat – 6893236
Het college besluit:
1.
het voorontwerp-uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerkstraat
overeenkomstig de Algemene inspraakverordening gedurende vier weken ter
inzage te leggen voor schriftelijke inspraak en ten behoeve van het plan een
inloopbijeenkomst te organiseren;
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over het voorontwerp-uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerkstraat
overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening overleg te
voeren met de provincie, de betrokken rijksdiensten, het waterschap en de
overige gebruikelijke overleginstanties;
3.
de informerende brief aan de raad over het voorontwerp-uitwerkingsplan
Westerwal Van Heemskerkstraat vast te stellen.
Activiteiten Groningen tijdens Leeuwarden 2018 – 6709697
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de bijdrage van stad en provincie Groningen aan
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018;
2.
de informerende brief aan de raad over de bijdrage van stad en provincie
Groningen aan LF2018 vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook
voor redactie.
Positionering GGD Groningen – 6889260
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van het Lysias rapport positionering GGD;
2.
zich te conformeren aan het principebesluit van het AB PG&Z d.d. 16 februari
2018 voor de positioneringsvariant 3 ‘zelfstandig met gedeeltelijke SLA bij SSC
Groningen’;
3.
de informerende brief aan de raad over de positionering van GGD Groningen
vast te stellen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van D66, CDA en PvdA over
toegankelijkheid verkiezingen – 6882040
Het college besluit beantwoording vragen ex artikel 41 RvO van D66, CDA en PvdA
over toegankelijkheid verkiezingen vast te stellen.
Bestedingsvoorstel budgetten erfgoed en archeologie 2018 – 6879508
Het college besluit:
1.
de voorgenomen besteding van de budgetten voor erfgoed en archeologie in 2018
vast te stellen en verplichtingen aan te gaan voor zover de beschikbare budgetten
dit toelaten;
2.
de bestedingsprogramma’s ter inzage te leggen bij het GIC;
3.
de informerende brief (inclusief 3 bijlagen) aan de raad vast te stellen.
Herinrichting Zernikelaan, aansluiting Noordelijke Ringweg en fietspad
Penningsdijk – 6883784
Het college besluit:
1.
voor het project Zernike Infrastructuur de volgende onderwerpen vast te stellen
conform de tekeningen in de bijlage:
a.
herinrichting Zernikelaan;
b.
herinrichting aansluiting Noordelijke Ringweg met de Zonnelaan;
c.
fietspad Penningsdijk;
2.
de raad voor te stellen:
I.
voor de realisatie van het project Zernike Infrastructuur een aanvullend
krediet beschikbaar te stellen van € 13.653.832,--, het totaal komt daarmee
op € 15.153.832,--, onder voorwaarde dat de samenwerkingsovereenkomsten voor het project door alle partijen zijn getekend en daarmee de
financiële bijdragen zijn gegarandeerd;
II.
de kosten te dekken uit:
a.
een bijdrage uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) van
€ 4.223.566,--;
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Groningen en Hanzehogeschool Groningen, specifiek voor de
deelprojecten Herinrichting Zernikelaan en Fietspad Penningsdijk;
c.
een bijdrage vanuit de Netwerkanalyse B van € 1.000.000,--,
specifiek voor het deelproject aansluiting Noordelijke Ringweg met
de Zonnelaan;
III. de bijdrage uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) van € 4.223.566,-- te
onttrekken aan de reserve SIF en deze toe te voegen aan een beklemde
reserve ter dekking van de kapitaallasten van het aanvullend krediet
project Zernike Infrastructuur;
IV. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
V.
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;
geheimhouding te betrachten ten aanzien van de concept-samenwerkingsovereenkomsten bij dit voorstel overeenkomstig artikel 55 lid 1 Gemeentewet;
de samenwerkingsovereenkomsten met de Rijksuniversiteit Groningen, de
Hanzehogeschool Groningen en de provincie Groningen voor het project Zernike
Infrastructuur aan te gaan;
de heer R. van der Schaaf, wethouder, te machtigen de onder 3 bedoelde
overeenkomsten namens de gemeente Groningen te ondertekenen;
het raadsvoorstel vast te stellen;
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
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