BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 22 MEI 2018
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Aanvullend krediet herinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg
– 6939321
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
voor het project herinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg een
aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 165.000,--;
II. de kapitaallasten hiervan ad € 5.700,-- te dekken uit intensiveringsmiddelen
verplaatsen (onderdeel grotere onvoorziene maatregelen);
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;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Wijziging project fietspad Noordelijke Ringweg – 6943382
Het college besluit:
1.
het fietspad langs de Noordelijke Ringweg gefaseerd aan te leggen;
2.
de informerende brief aan de raad over wijziging project fietspad Noordelijke
Ringweg vast te stellen.
Verbreding fietspad Lintdal – 6887468
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
het bestaande fietspad tussen het Lintdal in Engelbert en de Weendersweg
te verbreden;
II. de totale kosten hiervoor te bepalen op € 100.000,--;
III. de kosten te dekken uit:
a.
intensiveringsmiddelen Verplaatsen – onderdeel Fietsstrategie
(€ 27.395,--);
b.
middelen Gebiedsteam Oost 2018 (€ 27.395,--);
c.
bijdrage Provincie Groningen (€ 45.210,--);
IV. hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000,--;
V. de eigen middelen à € 54.790,-- toe te voegen aan de beklemde reserve
kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten;
VI. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
VII. 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;
VIII. 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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Plan van Scholen 2019-2022 – 6954875
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
het Plan van Scholen basisonderwijs 2019-2022 vast te stellen;
II. een Protestants Christelijke basisschool in Meerstad, uitgaande van de
Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen, op te nemen in het onder I
genoemde plan voor rijksbekostiging in aanmerking komende met ingang
van het schooljaar 2021-2022;
III. het onder I genoemde plan ter goedkeuring voor te leggen aan de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Realisatie en actuele ontwikkelingen afspraakbanen – 6934595
Het college besluit de informerende brief aan de raad over realisatie en actuele
ontwikkelingen afspraakbanen vast te stellen.
Vervanging mobiele telefoons – 6939577
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
in afwijking van artikel 13 lid 1 sub b van de financiële verordening de
vervanging van mobiele telefoons te activeren en in 2 jaar af te schrijven;
II. een krediet van € 855.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van
mobiele telefoons. Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor
vervangingsinvesteringen I&A 2018 komt daarmee uit op € 1.219.000,--;
III. de structurele kapitaallasten van € 417.000,-- te dekken uit de reguliere
exploitatiebegroting ICT;
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 gewijzigd vast te stellen;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Terug- en vooruitblik ondersteuning aan jongeren met multiproblematiek in
Campus Diep – 6946154
Het college besluit:
1.
de ondersteuning aan kwetsbare jongeren met multiproblematiek in de
voorziening Campus Diep te continueren met inachtneming van verbetertraject
en aanbevelingen die volgen uit de financiële doorlichting van de voorziening;
2.
de informerende brief aan de raad over de terugblik en vooruitblik voor de
ondersteuning aan overbelaste jongeren in Campus Diep vast te stellen,
Projectenlijst verklaring van geen bedenkingen – 6820125
Het college besluit, onder intrekking van het collegebesluit d.d. 27 maart 2018
agendapunt 3d:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de categorieënlijst met (bouw)plannen, waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen vereist is, vast te stellen;
II. de categorieënlijst, bij besluit van 25 mei 2011 onder 8f, in te trekken;
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dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties en in werking te laten treden op de dag na
bekendmaking;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
1e Kredietaanvraag vervanging gele stenen binnenstad – 6946281
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de kosten voor het project vervangen gele stenen binnenstad 2018-2021 te
bepalen op € 7.778.000,--;
II. de kapitaallasten van € 350.000,-- behorend bij de investering in 2018-2021
te dekken uit:
a.
extra beleidsmiddelen gele stenen periode 2018 t/m 2021 ter hoogte
van totaal € 252.000,--;
b.
exploitatie onderhoudsprogramma budget Stadsbeheer ter hoogte van
€ 79.000,--;
c.
de beklemde reserve (ad € 417.000,-- restant incidentele middelen
extra beleid opruwen gele stenen) ter hoogte van € 19.000,-- met
ingang van 2020;
III. voor het project vervangen gele stenen binnenstad voor de jaren 2018 en
2019 een uitvoeringskrediet van € 2.300.000,-- beschikbaar te stellen;
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.
Overnachtingenmarkt – 6932627
Het college besluit:
1.
de informerende brief aan de raad over de overnachtingenmarkt vast te stellen;
2.
onderzoek te doen naar het heffen van toeristenbelasting via platforms als Airbnb
bij het boeken van een accommodatie via een dergelijk platform;
3.
bij het meldpunt overlast klachten gerelateerd aan toeristisch verblijf specifiek te
monitoren.
Update PvE en oplossingsrichting Groninger Forum – 6914650
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
in te stemmen met scenario I als oplossingsrichting voor het sluitend
maken van de starbegroting 2020 van de stichting Groninger Forum (GF);
II. hiertoe de stichting GF vanaf 2020 jaarlijks aanvullend € 225.000,-- ter
beschikking te stellen voor de bibliotheekfunctie en dit te dekken door
middel van een voorbeslag op de Begroting 2019;
III. hiertoe een eventueel resterend exploitatietekort in de periode 2020 t/m
2024 voor zover nodig op te vangen vanuit de reserve voor aanloopkosten
van het GF binnen de gemeentelijke begroting en voor zover aanvullend
nodig door de bijdrage van het GF aan de bouw- en grondexploitatie Grote
Markt oostzijde/Groninger Forum (B&Grex) voor de inrichting te verlagen,
en de daadwerkelijke inzet vanuit deze beide reserves vast te stellen bij de
laatste actualisering van het Programma van Eisen van het GF medio 2019;
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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 De Rook voor
redactie;
3.
kennis te nemen van de ‘second opinion’ van BMC rond het GF.
Gresco jaarplan 2018 – 6872838
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de rapportage ‘Gresco jaarplan 2018’ vast te stellen;
II. het tot nu toe beschikbaar gesteld krediet voor Gresco maatregelen van in
totaal € 7.808.000,-- voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen
te handhaven voor de periode 2018, conform het rapport genoemd in
besluitpunt I;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Vervolg pilot alternatief vervoer west – 6949990
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde aanpak van het tweede
jaar van de pilot Pendelbus Binnenstad;
2.
het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.
Herinrichting Binnentad West, diverse onderwerpen – 6952354
Het college besluit:
1.
het definitief ontwerp van het Akerkhof vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over het definitief ontwerp van het Akerkhof,
fietsparkeren in de Brugstraat en omgeving en autoparkeren in het Akwartier vast
te stellen;
3.
in te stemmen met de brief aan de bewoners van het Akwartier.
Personen met verward gedrag – 6931344
Het college besluit de informerende brief aan de raad over personen met verward
gedrag gewijzigd vast te stellen.
WK Wielrennen 2020 – 6952265
Het college besluit:
1.
het bod van de provincies Groningen en Drenthe op het WK Wielrennen 2020 te
steunen;
2.
de organisatie van de wedstrijdonderdelen en side events in de gemeente
Groningen financieel en organisatorisch te ondersteunen;
3.
de intentie uit te spreken voor een gemeentelijke bijdrage in de (lokale)
uitvoeringskosten, met een bandbreedte van € 500.000,-- tot maximaal 1 miljoen
euro.
4.
de dekking hiervan te betrekken bij de begrotingsbesprekingen 2019;
5.
voor projectkosten in 2018 € 25.000,-- beschikbaar te stellen en te dekken uit de
post Onvoorzien;
6.
de brief aan de raad vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor
redactie.

