BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 2 EN 3 JULI 2018
1.
Skybox seizoen 2018-2019 – 7015679
Het college besluit:
1.
de verdeling van de skyboxpassen voor het seizoen 2018-2019, net als
voorgaande seizoenen, te koppelen aan politiek/bestuurlijke thema’s;
2.
het schema, in verband met de verkiezingen, in november tot aan de winterstop
met de thuiswedstrijden gekoppeld aan politiek/bestuurlijke thema’s vast te
stellen;
3.
de informerende brief aan de raad met de terugblik op het skybox-gebruik
seizoen 2017-2018 vast te stellen.
2.
Parkeermaatregelen Helperplein en Verlengde Hereweg – 7027287
Het college besluit:
1.
het parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg en bijbehorend
inspraakrapport vast te stellen;
2.
betaald parkeren in te voeren op het Helperplein en de Verlengde Hereweg
tussen de Natte brug en de Van Royenlaan op maandag tot en met zaterdag van
9.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur, waarbij de eerste 1,5 uur
gratis kan worden geparkeerd;
3.
de kosten voor invoering van betaald parkeren te dekken uit de
meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf;
4.
de wijziging van de Nadere regels op de parkeerverordening gemeente
Groningen 2014 vast te stellen en dit besluit uiterlijk 1 december 2018 in
werking te laten treden;
5.
de raad voor te stellen:
I. een krediet beschikbaar te stellen van € 90.000,-- voor de
verkeersmaatregelen aan de Van Starkenborgstraat en Van Imhoffstraat;
II. het krediet te dekken uit het wijkbudget en het programma Wonen (elk
€ 20.000,--) en uit het programma Ruimtelijke Economie en de
intensiveringsmiddelen Verplaatsen (elk € 25.000,--);
III. de beschikbare middelen toe te voegen aan de beklemde reserve ter
dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van het krediet;
IV. de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en
invordering van parkeerbelasting 2018 vast te stellen, overeenkomstig aan
te passen en te publiceren in het elektronisch gemeenteblad;
V. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig de
besluiten als bedoeld onder III te wijzigen;
VI. 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;
VII het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
.
uitvoering te brengen;
6.
het raadsvoorstel vast te stellen;
7.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
3.
Boom Effect Analyse (BEA) UMCG – 7013130
Het college besluit:
1.
de Boom Effect Analyse (BEA) ‘UMCG’ vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over de BEA ‘UMCG’ vast te stellen.

