BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 2 OKTOBER 2018
1.
2.

3.

4.

5.

Parkeergarage Centrum (motie) – 7155748
Het college besluit de brief aan de raad over de Parkeergarage Centrum vast te stellen.
Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2018 – 7150794
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2018 vast te
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening gemeentelijke
bevolkingadministratie 2014, deze in werking te laten treden op de dag na
bekendmaking en terug te laten werken tot 25 mei 2018;
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch
gemeenteblad;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Noordelijk Belastingkantoor – 7135682
Het college besluit de informerende brief aan de raad over het Noordelijk
Belastingkantoor vast te stellen.
Klimaatadaptieve en groene gemeente, de klimaatstresstest en vervolg – 7125959
Het college besluit:
1.
de rapportage ‘Stresstest klimaatadaptatie’ van de gemeente Groningen vast te
stellen;
2.
de brief aan de raad vast te stellen onder mandaat aan de (loco-)gemeentesecretaris voor redactie.
Financiële Verordening gemeente Groningen – 7161421
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
een stelselwijziging op de waarderingsgrondslag voor het startmoment van
afschrijven en de waarderingsgrondslag voor restwaarde vast te stellen en
deze stelselwijziging met terugwerkende kracht in werking te laten treden
vanaf 1 januari 2018 en te laten gelden vanaf het begrotingsjaar 2018;
II. de Financiële Verordening gemeente Groningen 2018 vast te stellen;
III. deze verordening in werking te laten treden vanaf 1 januari 2018, met
uitzondering van artikel 13, lid 1c. Dit lid treedt in werking per de datum
van de vaststelling van deze verordening;
IV. dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties;
V. de Financiële Verordening gemeente Groningen 2017 in te trekken;
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;
2.
de ontstane vrijval als gevolg van de wijziging van het startmoment van
afschrijving op nieuwe investeringen op de programma’s te laten staan;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen.
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6.

7.

8.

Duurzamer gebruik terrasverwarming – 7139244
Het college besluit de informerende brief aan de raad over het stimuleren van het
duurzamer gebruik van terrasverwarmers vast te stellen.
Belastingtarieven 2018 – 7153663
Het college besluit:
1.
uit de voorgelegde opties inzake het tarief van de afvalstoffenheffing en
rioolheffing voor 2019 bij beide heffingen te kiezen voor optie 3 (geen
tariefverhoging);
2.
de raad voor te stellen:
I.
de tarieven van de afvalstoffenheffing niet te wijzigen en 0,7 miljoen euro
te onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing;
II. het tarief van de rioolheffing niet te wijzigen en 1,78 miljoen euro toe te
voegen aan de voorziening riolering vervangingsinvesteringen;
III. op de tarieven van de hondenbelasting, precariobelasting,
begrafenisrechten, leges, havengelden, marktgelden en de tarieven van
parkeervergunningen en bezoekerspassen de loon- en prijscompensatie van
2,5% toe te passen;
IV. het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting te verhogen van
€ 62,-- naar € 62,70;
V. op de leges voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties die na
1 juli 2019 plaatsvinden een korting van 25% toe te passen;
VI. de geldigheidsduur van het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP)
2014-2018 met een jaar te verlengen tot 1 januari 2020;
VII. de in ontwerp overgelegde belastingverordeningen met de daarin
opgenomen tarieven voor het jaar 2019 vast te stellen en in werking te laten
treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking;
VIII. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch
gemeenteblad;
IX. 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;
X. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2018/VGR II – 7148545
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2018 vast te stellen;
II. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
III. als meerjarige exploitatieprojecten aan te merken ‘Heerdenaanpak’, ‘Pilot
project cooperatieve wijkraad’, ‘Uitvoering projecten uit Koersdocumenten
wijkvernieuwing’, ‘Revitalisering stadhuis’, ‘Herindeling gemeente
Groningen, Haren en Ten Boer’, ‘Project verbeterprogramma
administratieve beheersing’ en ‘Renovatie Heesterpoort 1’;
IV. een aanvullend investeringskrediet van € 661.000,-- beschikbaar te stellen
voor vervanging bedrijfsmiddelen OPSB;

-3de uit het investeringskrediet voortvloeiende kapitaallasten van € 79.000,-te dekken uit programma 6 ‘Cultuur’;
VI. een investeringskrediet van € 686.000,-- beschikbaar te stellen voor het
project ‘Fietspad Noordwillemskanaal Assen Groningen’;
VII. een investeringskrediet van 12,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor
het project ‘Ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante
werkzaamheden als groenaanleg’;
VIII. een investeringskrediet van 39,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor
het project ‘Basiscope van ARZ, prijspeil 2017’;
IX. de incidentele kosten voor de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing
van het stadhuis van in totaal 1,257 miljoen euro als volgt te verdelen over
de jaarschijven 2019, 2020 en 2021: in 2019 € 852.000,--, in 2020
€ 333.000,-- en in 2021 € 72.000,--;
X. de opbouw van de structurele lasten door de verbouwkosten van de
tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van het stadhuis te bepalen op
€ 19.000,-- in 2019 en € 38.000,-- vanaf 2020;
XI. 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;
XII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
het raadsvoorstel vast te stellen;
een budget van € 517.000,-- op deelprogramma 9.2 (Afvalinzameling en
-verwerking) over te hevelen naar deelprogramma 9.1 (Kwaliteit leefomgeving);
een budget van € 520.000,-- intensiveringsmiddelen Verplaatsen op
deelprogramma 7.1 (Fiets) over te hevelen naar de deelprogramma’s
7.2 (Openbaar vervoer) € 80.000,--, 7.4 (Parkeren) € 45.000,--,
7.5 (Verkeersveiligheid) € 227.000,-- en 7.6 (Overig verkeer) € 168.000,--;
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
V.

2.
3.
4.

5.

