BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 4 SEPTEMBER 2018
1.

2.

3.

Nacalculatie renovatie hockeyveld upgrading naar een waterveld – 7049070
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de nacalculatie van de upgrading van het hockeyveld Corpus den Hoorn
vast te stellen;
II. de totale kosten van de upgrading vast te stellen op € 439.696,--;
III. het voordeel op het gemeentelijke deel ad € 1.000,-- terug te laten vloeien
in de begroting van Sport050 onderdeel VIP/MOP;
IV. het voordeel op het verenigingsdeel, ad € 16.000,--, terug te laten vloeien
naar de vereniging middels een lagere huurverhoging;
V. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig 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;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Koningsdag 2018 – 7118415
Het college besluit:
1.
de aanvullende kosten van het project Koningsdag 2018 van € 240.000,-- te
betrekken bij het rekeningresultaat van 2018;
2.
de brief aan de raad vast te stellen onder mandaat aan de burgemeester voor
redactie;
3.
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;
4.
het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te
brengen.
Vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 2017 en begroting 2019 RHC Groninger
Archieven – 7048182
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de vastgestelde jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017
van de RHC Groninger Archieven;
2.
geen aanleiding te zien om een zienswijze af te geven aan Gedeputeerde Staten
over de vastgestelde begroting 2019 van de RHC Groninger Archieven;
3.
die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;
4.
de brief aan de raad over de vastgestelde jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017
en de begroting 2019 vast te stellen;
5.
het bestuur van de RHC Groninger Archieven schriftelijk te infomeren.
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5.

6.

7.

8.

9.

Zienswijze begrotingswijziging tweede helft 2018 PG&Z – 7074313
Het college besluit:
1.
geen aanleiding te zien voor een zienswijze met betrekking tot de
begrotingswijziging PG&Z ten behoeve van de extra kosten RIGG 2018;
2.
de daartoe strekkende brief aan de raad vast te stellen;
3.
het bestuur van de PG&Z schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele reactie
van de raad.
WarmteStad WKO financiering 2018-2021 wensen en bedenkingen – 7108921
Het college besluit:
1.
conform het door aandeelhouders vastgestelde FMJP (onderdeel WKO), en
indien de raad geen wensen en bedenkingen kenbaar maakt, WarmteStad over de
jaarschijven 2018-2021 gefaseerd financiering te verstrekken voor in totaal
€ 1.875.000,--;
2.
het benodigde weerstandsvermogen ten behoeve van het FMJP voor de
jaarschijven 2018-2021 op € 150.000,-- vast te stellen en dit te dekken uit het
Stedelijk Investeringsfonds (SIF);
3.
de begrotingswijziging mee te nemen in het verzamelvoorstel
begrotingswijziging tweede en derde kwartaal;
4.
de raad in de gelegenheid te stellen over dit voorgenomen besluit zijn wensen en
bedenkingen kenbaar te maken;
5.
de brief aan de raad vast te stellen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO SP over achterstallig onderhoud, scheve
balkons, schimmelproblematiek, lekkage, liberalisatie en verkoop sociale
huurwoningen Boermandestraat door Lefier – 7090731
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de SP over
achterstallig onderhoud, scheve balkons, schimmelproblematiek, lekkage, liberalisatie
en verkoop sociale huurwoningen Boermandestraat gewijzigd vast te stellen.
Jaarwisseling 2018-2019 – 7086584
Het college besluit:
1.
de brief aan de raad Jaarwisseling 2018-2019 vast te stellen;
2.
de extra kosten van € 10.000,-- voor de jaarwisseling 2018-2019 te dekken uit het
budget evenementen binnenstad;
3.
de financiële consequenties te verwerken bij de begrotingswijziging
tweede/derde kwartaal 2018.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO SP over gezondheidsbeleid en rookvrije
generatie – 7060531
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de SP over
gezondheidsbeleid en rookvrije generatie vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Gijsbertsen voor redactie.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO Partij voor de Dieren over groenaantasting
Ring Zuid – 7116221
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de Partij
voor de Dieren over groenaantasting Ring Zuid vast te stellen onder mandaat aan
wethouder De Rook voor redactie.
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10. Financiering bed-bad-broodvoorziening vierde kwartaal 2018 – 7112777
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
middelen beschikbaar te stellen voor de bed-bad-brood-voorziening voor
dakloze vreemdelingen in het vierde kwartaal van 2018 voor een bedrag
van € 947.500,--;
II. dit bedrag te dekken uit de reserve Grondzaken;
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.

