BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 17 JULI 2018
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen – 7043576
Het college besluit:
1.
het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ overeenkomstig
de Algemene inspraakverordening gedurende vier weken ter inzage te leggen
voor schriftelijke inspraak;
2.
het voorontwerpbestemmingsplan voor overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening te sturen naar de overlegpartners;
3.
de informerende brief aan de raad vast te stellen.
‘Ondernemen met Impact’; Actieprogramma 2019-2022 – 7036692
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van het actieprogramma 2019-2022 ‘Ondernemen met
Impact!’;
2.
de informerende brief aan de raad over het actieprogramma 2019-2022
‘Ondernemen met Impact!’ vast te stellen.
Week van de Democratie 14 t/m 21 november 2018 – 7047578
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de Week van de Democratie
van 14 tot en met 21 november 2018 vast te stellen onder mandaat aan de burgemeester
voor redactie.
Verordening rioolaansluiting aangewezen gebieden 2018 – 7036678
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de Verordening rioolaansluiting aangewezen gebieden 2018 onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening afvoer hemelwater
(vastgesteld in de raadsvergadering van 28 maart 2012) vast te stellen
en deze in werking te laten treden de eerste dag na bekendmaking;
II.
dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Verantwoording archief 2017 – 6978286
Het college besluit:
1.
het verslag archief KPI’s van de gemeente Groningen over 2017 vast te stellen;
2.
de brief aan de raad over de voortgang van de uitvoering van de verbeterpunten
van het archief 2017 vast te stellen;
3.
een afschrift van het verslag met bijbehorende ingevulde KPI-vragenlijst toe te
zenden aan de provinciale toezichthouder.
Meicirculaire gemeentefonds 2018 – 7026387
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de incidentele uitname van € 46.000,-- in 2018 in verband met de
doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via de algemene uitkering
uit het gemeentefonds te verrekenen met de algemene middelen;
II.
de uitname van jaarlijks € 9.000,-- in 2018 en 2019 voor de
gemeentelijke bijdrage aan het Handelsregister te verrekenen met de
algemene middelen;
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

de verlaging van de integratie uitkering Wmo van € 17.000,-- in 2017,
de verhoging van € 288.000,-- in 2018 en de verhoging van
€ 804.000,-- vanaf 2019 te verrekenen met het programma Welzijn,
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2018
respectievelijk de meerjarenbegroting 2019;
de extra bijdrage van € 441.000,-- in 2018, € 363.000,-- in 2019 en
€ 363.000,-- in 2020 voor versterking van het gemeentelijke armoedeen schuldenbeleid te verrekenen met het programma Werk en inkomen
in de begroting 2018 respectievelijk de meerjarenbegroting 2019;
de incidentele vergoeding van € 356.000,-- die in 2018 wordt
ontvangen voor het organiseren van het raadgevend referendum te
verrekenen met het programma Stadhuis en Stadjer in de begroting
2018;
de extra bijdrage van € 298.000,-- die in 2018 wordt ontvangen vanuit
de decentralisatie uitkering Innovatieve aanpak energiebesparing te
verrekenen met het programma Wonen en dit te verwerken in de
begroting 2018;
de extra bijdrage van € 80.000,-- die in 2018 wordt ontvangen vanuit de
decentralisatie uitkering Matchen op werk te verrekenen met het
programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2018;
de verlaging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van
€ 20.000,-- in 2018, € 23.000,-- in 2019 en 2020 en € 24.000,-- vanaf
2021 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en
dit te verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2019;
de extra bijdrage van jaarlijks 1,9 miljoen euro die in 2018 en 2019
wordt ontvangen vanuit de decentralisatie uitkering Versterking lokale
werkgelegenheid Groningen te verrekenen met het programma Werk en
inkomen en dit te verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2019;
de extra bijdrage van € 20.000,-- die in 2018 wordt ontvangen vanuit de
decentralisatie uitkering LHBT-emancipatiebeleid te verrekenen met
het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de
begroting 2018;
de extra bijdrage van € 40.000,-- die in 2018 wordt ontvangen vanuit de
decentralisatie uitkering Economische zelfstandigheid te verrekenen
met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de
begroting 2018;
de verhoging van de decentralisatie uitkering Armoedebestrijding
kinderen van jaarlijks € 84.000,-- vanaf 2019 te verrekenen met het
programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de
meerjarenbegroting 2019;
de verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang
van € 18.000,-- euro in 2017 en € 251.000,-- vanaf 2018 te verrekenen
met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in
de begroting 2018 respectievelijk de meerjarenbegroting 2019;
de verhoging van de integratie uitkering Sociaal domein van per saldo
4,796 miljoen euro in 2018 te verrekenen met de programma’s Werk en
inkomen en Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de
begroting 2018;
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7.

8.
9.

de verhoging van de integratie uitkering Beschermd wonen van 1,882
miljoen euro per 2019 te verrekenen met het programma Welzijn,
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019;
XVI.
de verlaging van het budget voor de Wmo 2015 van € 135.000,-- vanaf
2019 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en
dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019;
XVII. de verhoging van de integratie uitkering Voogdij/18+ van € 669.000,-vanaf 2019 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en
zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019;
XVIII. de verlaging van het objectieve budget voor Jeugd van € 235.000,-vanaf 2019 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en
zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019;
XIX.
de verhoging van de integratie uitkering Participatie van € 985.000,-- in
2019, € 918.000,-- in 2020, € 927.000,-- in 2021 en € 35.000,-- vanaf
2022 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te
verwerken in de meerjarenbegroting 2019;
XX.
de verlaging van het budget voor re-integratie klassiek van jaarlijks
€ 148.000,-- in de periode 2019-2021 en de verhoging van € 76.000,-vanaf 2022 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit
te verwerken in de meerjarenbegroting 2019;
XXI.
een eventueel financieel resultaat op de extra bijdragen die worden
ontvangen uit de decentralisatie uitkering ‘Schulden en armoede’ toe te
voegen aan het kader bestemmingsvoorstellen jaarrekening, onderdeel
‘Incidentele middelen gemeentefonds’ en de extra bijdragen die worden
ontvangen uit de decentralisatie uitkeringen ‘Matchen op werk’ en
‘Versterking lokale werkgelegenheid Groningen’ toe te voegen aan het
kader bestemmingsvoorstellen jaarrekening, onderdeel
‘Samenwerkingsverbanden/centrumgemeente’ (gemeentefonds/
specifieke uitkering);
XXII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
XXIII. 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;
XXIV. 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;
4.
vanaf 2019 geen verwachte bate in de begroting op te nemen als gevolg van
mogelijke ruimte onder het BCF plafond.
Herindeling en proces harmonisatie belasting- en legestarieven – 7039244
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de herindeling en het proces
van harmonisatie van de belasting- en legestarieven vast te stellen.
Beantwoording motie Ontwikkelingskansen – 7032174
Het college besluit de beantwoording van de motie Ontwikkelingskansen vast te stellen.
Binding studenten en regionale bedrijven – 7057396
Het college besluit de informerende brief aan de raad over binding studenten en
regionale bedrijven vast te stellen.

-410. OV-bureau: begroting 2019, dienstregeling 2019, motie buschauffeurs en gunning
concessie – 7048914
Het college besluit de informerende brief aan de raad over ‘OV-bureau Begroting 2019
Dienstregeling 2019, Motie buschauffeurs Gunning Concessie’ vast te stellen onder
mandaat aan wethouder De Rook voor redactie.
11. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO GroenLinks over dakloze jongeren
verdienen extra steun – 7048059
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van GroenLinks
over dakloze jongeren verdienen extra steun gewijzigd vast te stellen.
12. Terugblik armoedenota Perspectief – 6920263
Het college besluit:
1.
de rapportage Terugblik armoedenota Perspectief met bijlage Effectiviteit van
het Serviceteam vast te stellen;
2.
de werkingsduur van de nota Perspectief te verlengen met het jaar 2019;
3.
de informerende brief aan de raad over de rapportage Terugblik armoedenota
Perspectief vast te stellen onder mandaat aan wethouder Gijsbertsen voor
redactie.
13. Noordelijke ontsluitingsweg Meerstad – 7036787
Het college besluit:
1.
de afwegingsnotitie Noordelijke ontsluitingsweg vast te stellen;
2.
te starten met de uitwerking en uitvoering van de Noordelijke ontsluitingsweg
met een ongelijkvloerse kruising met de Middelberterweg;
3.
de kosten van de Noordelijke ontsluitingsweg te dekken voor 16,3 miljoen euro
uit de grondexploitatie Meerstad;
4.
te starten met het opstellen van een stedenbouwkundigplan voor de verlengde
Eemskanaalzone met daarbij behorende gebiedsbegroting en faseringsplan;
5.
de informerende brief aan de raad over de Noordelijke ontsluitingsweg vast te
stellen.
14. Uitkomst quickscan broedplaatsen – 6915025
Het college besluit:
1.
het rapport ‘Groningen Groeit, quickscan Broedplaatsen - Gemeente Groningen’
vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over de uitkomst quickscan broedplaatsen vast
te stellen;
3.
opdracht te geven ‘Groninger gereedschap’ te ontwikkelen om daarmee
broedplaatsen en ateliers te faciliteren dan wel te stimuleren.
15. Convenant duurzame stadslogistiek Groningen – 7028403
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.
in te stemmen met het Convenant Duurzame Stadslogistiek Groningen;
2.
de heer P.S. de Rook, wethouder, te machtigen het convenant namens de
gemeente Groningen te ondertekenen;
3.
de informerende brief aan de raad over het Convenant Duurzame Stadslogistiek
Groningen vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie.
16. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO CDA over vandalisme op schoolpleinen
– 7036613
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van het CDA
over vandalisme op schoolpleinen vast te stellen.
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17. Invoering vergunningstelsel kamerverhuur/kleine
appartementen/bemiddelingsbedrijven + memo – 6991181
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I. een verhuurvergunning in te stellen voor verhuurders van kamers en
appartementen aan studenten en bemiddelaars daarin;
II. de kosten van de invoering van het vergunningstelsel voor 2019 te dekken
middels een voorbeslag op de begroting van 2019;
III. de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Groningen 2009 (verder: APVG) vast te stellen;
IV. hoofdstuk 5 van de APVG uit te breiden met een extra Afdeling, Afdeling
11, Verhuur onzelfstandige woonruimte en kleine appartementen;
V. de wijziging van de APVG bekend te maken via de gemeenschappelijke
voorziening overheidspublicaties en in werking te laten treden per 1 januari
2019;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf
voor redactie.
18. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO Stad en Ommeland en CDA over uitkomsten
onderzoek RIVM naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden – 7044347
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van Stad en
Ommeland en CDA over de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM naar
rubbergranulaat op kunstgrasvelden vast te stellen.
19. Start opstellen OV-Visie – 6933515
Het college besluit de brief aan de raad met het verzoek om van gedachten te wisselen
over de toekomst van het openbaar vervoer vast te stellen onder mandaat aan wethouder
De Rook voor redactie.

