BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 18 SEPTEMBER 2018
1.

2.

3.

4.

Ontwerpwijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan en aanmeldingsnotitie
– 7079707
Het college besluit:
1.
in te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘Woontorens:
Atlas & Pleione’ en te bepalen dat voor het wijzigingsplan Atlas en Pleione
Pleiadenlaan geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat er
geen sprake is van ernstige milieugevolgen;
2.
het eindverslag van de inspraak op het wijzigingsplan Atlas en Pleione
Pleiadenlaan vast te stellen;
3.
het ontwerpwijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan conform artikel 3.9
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen en gedurende zes weken ter
inzage te leggen;
4.
de brief aan de raad over het ontwerpwijzigingsplan Atlas en Pleinone
Pleiadenlaan vast te stellen;
5.
de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid ter inzage te leggen.
Evaluatie geluidsnormen strategisch evenementenbeleid – 7022698
Het college besluit:
1.
het rapport Evaluatie geluidsnormen strategisch evenementenbeleid vast te
stellen;
2.
de brief aan de raad over de Evaluatie geluidsnormen strategisch
evenementenbeleid vast te stellen.
Deelname OV bureau aan de coöperatieve vereniging NDOV-DOVA – 7127240
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I. geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college van burgemeester
en wethouders te brengen voor de voorgenomen oprichting van en
deelneming door de gemeente in de CV NDOV-DOVA U.A.
overeenkomstig het ontwerpbesluit;
II. het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het
gewijzigd vaststellen van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau
Groningen Drenthe overeenkomstig het besluit;
III. in te stemmen met de voorgenomen oprichting van en deelneming door OVbureau Groningen Drenthe in de CV NDOV-DOVA U.A. overeenkomstig
het tweede lid van artikel 32 van de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling OV-bureau Groningen Drenthe;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Startnotitie accountantscontrole 2018 – 7136120
Het college besluit:
1.
de Startnotitie accountantscontrole 2018 vast te stellen;
2.
de Startnotitie ter kennisname aan de Audit Committee en de raad te brengen;
3.
de brief aan de raad vast te stellen.
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5.

6.

7.

8.

9.

Beleidsvisie bodemenergie en aanwijzing interferentiegebieden – 7058030
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I. de beleidsvisie bodemenergie Groningen vast te stellen;
II. de Verordening 'Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente
Groningen 2018' vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na
bekendmaking;
III. dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Ring West opbrengst 2e participatieronde – 7136748
Het college besluit de brief aan de raad over Ring West, over de opbrengst 2e
participatieronde, vast te stellen.
Beantwoording motie ‘de cultuurhopper’ (D66, SP, CDA, GroenLinks, CU, PvdA,
Student en Stad) – 7137944
Het college besluit:
1.
akkoord te gaan met de uitvoering van de pilot ‘cultuurhopper’ en hiervoor
€ 20.000,-- uit bestaande middelen beschikbaar te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over de stand van zaken motie ‘de
cultuurhopper’ vast te stellen.
Verkiezing leden gemeenteraad op 21 november 2018 – 7116224
Het college besluit:
1.
voor de op woensdag 21 november 2018 te houden stemming voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen:
a. stembureaus in te stellen en daarvoor de in de bijlage vermelde stemlokalen
aan te wijzen;
b. als stembureauleden, plaatsvervangende stembureauleden en tellers te
benoemen zij die zijn opgenomen in het daarvoor bijgehouden register;
2.
een gemeentelijk stembureau voor de centrale stemopneming in te stellen
bestaande uit vijf leden;
3.
MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen, voor het
gemeentelijk stembureau aan te wijzen als locatie voor de stemopneming en
voor de zitting tot vaststelling van de uitslag voor de gemeente;
4.
het aanvangstijdstip van de stemopneming te bepalen op donderdag 22
november 2018 om 08.00 uur;
5.
personen aan te wijzen die zijn opgenomen in het daarvoor bijgehouden register
voor het bijstaan van het gemeentelijk stembureau bij de stemopneming;
6.
de vergoeding voor de werkzaamheden van de telteams bij het centraal tellen
vast te stellen op € 100,--;
7.
de vergoeding voor het verplicht volgen van een instructie voor telleiders vast te
stellen op € 15,--;
8.
de informerende brief aan de raad over de voortgang van de voorbereiding van
de verkiezing vast te stellen.
Evaluatie Gronings escalatiemodel aanpak woonoverlast – 7131116
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de evaluatie van het
Gronings escalatiemodel aanpak woonoverlast vast te stellen.
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10. Beantwoording motie gebruik tijdelijke fietsroute Penningsdijk (GroenLinks, D66,
SP, CDA, PvdD, PvdA) – 7097946
Het college besluit de brief aan de raad over beantwoording van de motie gebruik
tijdelijke fietsroute Penningsdijk vast te stellen.
11. Subsidieaanvraag stichting ondernemerstrefpunt (OTP) 2018 – 7134646
Het college besluit:
1.
een bijdrage van € 80.000,-- te leveren aan de stichting ondernemerstrefpunt
(OTP) in 2018;
2.
deze bijdrage te dekken uit de middelen extra beleid, G-kwadraat 2018;
3.
kennis te nemen van het jaarverslag stichting OTP 2017;
4.
de informerende brief aan de raad vast te stellen.
12. Preadvies initiatiefvoorstel GrunnGras – 7105413
Het college besluit het preadvies aan de raad op het initiatiefvoorstel GrunnGras van de
fractie van de PvdA vast te stellen.
13. Routekaart Groningen 2035 – 7135483
Het college besluit:
1.
de routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over de routekaart Groningen CO2-neutraal
2035 vast te stellen.
14. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van D66 over een Kinderklimaattop
– 7120817
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van D66 over
een Kinderklimaattop vast te stellen.
15. Verkenning fietsenstalling(en) Binnenstad-West en evaluatie flitsteam – 7136660
Het college besluit:
1.
de informerende brief aan de raad over de verkenning fietsenstalling(en)
Binnenstad-West en evaluatie flitsteam vast te stellen onder mandaat aan
wethouder De Rook voor redactie;
2.
de raad geheimhouding op te leggen ex artikel 25 Gemeentewet ten aanzien van
de bijlage: Verkenning fietsenstalling(en) Binnenstad-West en evaluatie
flitsteam;
3.
de raad te verzoeken de geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te
bekrachtigen.
NB: Brief uit na akkoord wethouder De Rook.
16. Stand van zaken huisvesting VRIJDAG – 7131273
Het college besluit:
1.
de volumestudie Eindrapportage huisvestingsonderzoek VRIJDAG vast te
stellen;
2.
in te stemmen met de twee gewenste varianten als uitgangspunt voor verdere
uitwerking en tevens de kosten voor de optie “niets doen” nader te onderzoeken;
3.
de vervolgopdracht vast te stellen;
4.
de informerende brief aan de raad over de stand van zaken huisvesting
VRIJDAG vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie.

-4-

17. Marktanalyse werklocaties en agenda vestigingsklimaat – 7129556
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de marktanalyse werklocaties en de agenda
vestigingsklimaat;
2.
de informerende brief aan de raad over de marktanalyse werklocaties en agenda
vestigingsklimaat vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf
voor redactie.
18. Voorbereidingsbesluit ‘Zernike Campus Groningen’ – 7070323
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I. te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan ‘Zernike 2006’
wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de
bij dit besluit horende verbeelding, digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.VB033ZernikeCampus-vg01 met gebruikmaking van een
ondergrond ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie van
15 augustus 2018 (voorbereidingsbesluit ‘Zernike Campus Groningen’);
II. te bepalen dat het verboden is het gebruik van de in dit besluit begrepen
gronden of bouwwerken, dat bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit besluit, te wijzigen;
III. te bepalen dat burgemeester en wethouders van het onder II bedoelde
verbod bij een omgevingsvergunning kunnen afwijken voor gebruik van
gronden of bouwwerken in overeenstemming met de in voorbereiding
zijnde herziening van het bestemmingsplan;
IV. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na
kennisgeving van de terinzagelegging;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
19. Grondverkoop met betalingsregeling Roodehaan – 6678827
Het college besluit:
1.
de betalingsregeling in de grondovereenkomst Grontmij Beheer
Reststoffenprojecten BV vast te stellen indien de raad naar de mening van het
college geen overwegend andersluidende wensen en bedenkingen uit;
2.
de aanbevelingen van Rebel in de transactiedocumenten te implementeren;
3.
de informerende brief aan de raad over grondverkoop met betalingsregeling
Roodehaan vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor
redactie.
NB: Brief uit na akkoord wethouder Van der Schaaf.
20. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO PvdA over begeleiding van jongeren naar
werk – 7126742
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de PvdA
over begeleiding van jongeren naar werk vast te stellen.
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21. Bouwenvelop Alo-locatie – 7131382
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I. kennis te nemen van de stand van zaken project woningbouwlocatie Alolocatie en van het verkeersonderzoek omgeving Alo-terrein;
II. voor de verdere planuitvoering een plankostenkrediet ter beschikking te
stellen van totaal € 415.000,-- Alo-locatie. € 130.000,-- hiervan is ten laste
van de intensiveringsmiddelen Wonen 2017-2018 gebracht. De totale
kosten moeten worden gedekt uit de nog op te stellen grondexploitatie;
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 Van der Schaaf
voor redactie;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

