BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 24 APRIL 2018
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Kredietaanvraag vervanging betaalterminals parkeerautomaten – 6904754
Het college besluit:
1.
de betaalterminals in parkeerautomaten te vervangen om contactloos betalen aan
de parkeerautomaat mogelijk te maken;
2.
de raad voor te stellen:
I.
voor de aanschaf van de betaalterminals voor het jaar 2018 een
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 520.000,--;
II. de jaarlijkse kapitaallasten van € 75.400,-- te dekken uit de reguliere
exploitatie van het Parkeerbedrijf (opbrengsten straatparkeren);
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.
Begroting OOG en Openbaar Primair Onderwijs Slochteren – 6881901
Het college besluit:
1.
de analyse van de begroting van OOG en Stichting OPOS over 2018 vast te
stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over de begroting van OOG en Openbaar
Primair Onderwijs Slochteren vast te stellen.
Internetconsultatie wijziging mijnbouwwet – 6905651
Het college besluit:
1.
de reactie van de gemeente Groningen op de internetconsultatie minimaliseren
gaswinning Groningenveld vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over de reactie op de internetconsultatie
minimaliseren gaswinning vast te stellen.
Voorbereidingskrediet vervanging sportvelden 2019 – 6880527
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
een voorbereidingskrediet vervanging sportvelden 2019 van € 68.000,-beschikbaar te stellen en de kapitaallasten ad € 6.000,-- te dekken uit de
exploitatie van Sport050;
II. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
III. 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;
IV. 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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Kredietaanvraag Aanpak Verkeersveiligheid – 6896857
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
kennis te nemen van de Aanpak Verkeersveiligheid en de prioritering van
de aanpak van knelpunten;
II
de kosten van de Aanpak Verkeersveiligheid in 2018 van € 700.000,-- te
dekken uit de beschikbare middelen SIF en daartoe een bedrag van
€ 700.000,-- te onttrekken aan de reserve SIF (begroting 2018);
III. voor de maatregelen Atoomweg-Hoendiep een investeringskrediet van
€ 150.000,-- beschikbaar te stellen en de daarvoor beschikbare middelen
(onderdeel van de € 700.000,-- van besluitpunt II) toe te voegen aan een
beklemde reserve ter dekking van de structurele kapitaallasten;
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.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO Stad en Ommeland over ‘verloop
jaarwisseling’ behandeld in de raadscommissie Financiën en Veiligheid d.d. 7
februari 2018 – 6884804
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van Stad en
Ommeland over vervolgvragen naar aanleiding van de collegebrief ‘verloop
jaarwisseling’, behandeld in de raadscommissie Financiën en Veiligheid d.d. 7 februari
2018, gewijzigd vast te stellen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO PvdD over bomenkap bij de Kempkensberg
& Engelse Kamp – 6896955
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de Partij
voor de Dieren over bomenkap bij de Kempkensberg & Engelse Kamp vast te stellen.
Uitwerking motie Driebond en motie Meeroevers – 6907271
Het college besluit:
1.
de uitwerking van de moties Driebond en Meeroevers vast te stellen door:
a.
het onderzoeksrapport toekomstperspectief Driebondschool vast te stellen;
b.
te kiezen voor het voorkeursscenario 1, nieuwbouw van de school bij het
MFC Engelbert;
c.
de bouwkundige tekortkomingen van de Meeroeversschool te herstellen en
met ingang van schooljaar 2018-2019 te zorgen voor capaciteitsuitbreiding
om de leerlingengroei op te vangen;
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de raad voor te stellen:
I.
kennis te nemen van het onderzoeksrapport toekomstperspectief
Driebondschool en de uitwerking van de motie Meeroevers;
II. de keuze te maken voor voorkeursscenario nieuwbouw van de school nabij
het MFC Engelbert;
III. de kosten voor de nieuwbouw vast te stellen op € 1.862.000,--;
IV. een krediet van € 1.862.000,-- beschikbaar stellen voor de realisatie van de
nieuwbouwschool Engelbert;
V. de structurele lasten behorende bij deze investering te dekken vanaf 2020
uit de beklemde reserve genoemd onder punt VI;
VI. een beklemde reserve in te stellen: Driebond Engelbert;
VII. een bedrag van € 1.862.000,-- te onttrekken aan de AER. Daarvan
€ 1.498.000,-- te doteren aan de onder VI genoemde beklemde reserve en
€ 364.000,-- te doteren aan de reserve onderwijshuisvesting;
VIII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
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 onder mandaat aan wethouder Schroor voor
redactie;
4.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Actieplan Sociale Huur – 6884965
Het college besluit:
1.
in te stemmen met het Actieplan Sociale Huur;
2.
de informerende brief aan de raad over het Actieplan Sociale Huur vast te
stellen.

