BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 19 JUNI 2018
1.

2.

3.

4.

5.

(Co)Investeringsfonds sportinfrastructuur – 6995646
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
€ 114.000,-- aan de reserve co-investeringsfonds te onttrekken;
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;
4.
het subsidiebudget 2018 (co)investeringsfonds vast te stellen op € 114.000,-onder voorbehoud van vaststelling van de jaarrekening 2017;
5.
dit bedrag te dekken uit de onttrekking van de reserve (co)investeringsfonds.
Aanpak Ring West fasedocument en participatie – 6996161
Het college besluit:
1.
het fasedocument ‘voorverkenning Aanpak Ring West, fase 1’ vrij te geven voor
participatie/consultatie;
2.
de informerende brief aan de raad over aanpak Ring West fasedocument en
participatie vast te stellen.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Structuurschets De Suikerfabriek – 6946557
Het college besluit:
1.
de notitie Reikwijdte en Detailniveau Suikerfabriekterrein en de Structuurschets
De Suikerfabriek vrij te geven voor inspraak en overleg;
2.
beide stukken vier weken ter inzage te leggen en overleg te voeren met betrokken
instanties;
3.
met de eerste ontwikkelvlek te starten in het noordelijk deel van het plangebied
in plaats van in De Kreken;
4.
de informerende brief aan de raad over de notitie Reikwijdte en Detailniveau
Suikerfabriekterrein en de Structuurschets De Suikerfabriek vast te stellen.
Gevolgen van de gestegen bouwkosten – 6997303
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de gevolgen van de gestegen
bouwkosten vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO PvdA en PvdD over sluiting Testlab NoordNederland – 6989641
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van PvdA en
PvdD over de sluiting Testlab Noord-Nederland vast te stellen.
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6.

Nieuwbouw Kunstwerf en ontwikkeling Villa B (Ebbingekwartier) – 6957556
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de totale projectkosten voor de nieuwbouw voor culturele instellingen bij
het Ebbingekwartier, de Kunstwerf, te bepalen op € 6.666.000,--;
II.
een aanvullend krediet van € 2.215.000,-- beschikbaar te stellen op het al
eerder beschikbaar gestelde krediet van € 4.451.000,--. Het totaalkrediet
komt dan op € 6.666.00,--;
III. het bedrag van € 275.000,-- te dekken door een bijdrage van derden;
IV. de structurele lasten van € 335.000,-- behorende bij de investering van
€ 6.391.000,-- vanaf 2020 als volgt te dekken:
a. het bedrag van € 151.000,-- uit de structurele huurinkomsten;
b. het bedrag van € 184.000,-- uit de in punt V genoemde beklemde
reserve ‘Kunstwerf Ebbingekwartier’;
V.
een beklemde reserve ‘Kunstwerf Ebbingekwartier’ in te stellen;
VI. een bijdrage van € 125.000,-- uit de intensiveringsmiddelen cultuurnota
2019 te doteren in de onder punt V benoemde beklemde reserve;
VII. een bijdrage van € 3.025.000,-- uit het Stedelijk Investeringsfonds te
doteren in de onder punt V genoemde beklemde reserve;
VIII. in afwijking van de financiële verordening van de gemeente Groningen
restwaarde toe te passen voor de realisatie van de Nieuwbouw Kunstwerf;
IX. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van een
Voorlopig Ontwerp voor de herontwikkeling/renovatie van Villa B op het
Ebbingekwartier;
X.
het onder IX bedoeld voorbereidingskrediet te dekken uit de structurele
inkomsten uit verhuur van Villa B;
XI. indien de onder IX bedoelde herontwikkeling/renovatie niet wordt
gerealiseerd, wordt het voorbereidingskrediet ten laste gebracht van de
exploitatie binnenbezittingen;
XII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
XIII. 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;
XIV. 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.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
4.
de brief aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum vast te stellen.
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7.

Aanvullend krediet Borgmanscholen en de ‘Groenewei’ door gestegen bouwkosten
– 6961248
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de gevolgen van de gestegen bouwkosten voor
onderwijshuisvesting;
2.
de raad voor te stellen:
I.
aanvullend € 1.025.595,-- krediet beschikbaar te stellen voor de gestegen
bouwkosten voor de bouw van de Borgmanschool Ebbingekwartier;
II.
aanvullend € 1.101.095,-- krediet beschikbaar te stellen voor de gestegen
bouwkosten voor de bouw van de Vensterschool Borgman
Oosterparkwijk;
III. € 9.151.450,-- krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van de
‘Groenewei’ in Tersluis, voor 450 leerlingen inclusief btw, grond en een
gymvoorziening;
IV. de totale projectkosten voor de bouw van de Borgmanschool
Ebbingekwartier voor 400 leerlingen vast te stellen op € 7.114.400,-inclusief btw en grond;
V.
totale projectkosten voor de bouw van de Vensterschool Borgman
Oosterparkwijk voor 400 leerlingen vast te stellen op € 6.706.400,-inclusief btw en grond;
VI. de structurele kapitaal- en zakelijke lasten horende bij de investering
voor de:
a. Borgmanschool Ebbingekwartier bedragen
€ 317.000,--;
b. Vensterschool Borgman Oosterparkwijk bedragen
€ 309.000,--;
c. ‘Groenewei’ Tersluis bedragen
€ 405.000,--;
hiervan wordt € 572.000,-- reeds gedekt uit het budget onderwijshuisvesting en € 394.000,-- wordt gedekt uit extra beleidsmiddelen begroting
2018 (jaarschijf) 2019). Het resterende deel € 65.000,-- (€ 25.000,-Borgman Ebbinge-kwartier, € 29.000,-- Borgman Oosterparkwijk en
€ 11.000,-- ‘Groenewei’) te dekken uit een voorbeslag op de begroting
2019 uit het budget onderwijshuisvesting;
VII. in afwijking van de financiële verordening artikel 13, lid 2-3, voor de
nieuwbouw van de genoemde Borgmanscholen en de ‘Groenewei’ af te
schrijven tot een restwaarde van 15% van de stichtingskosten exclusief
grond;
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;
4.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
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Haalbaarheidsonderzoek basisbaan in Groningen – 6995186
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek ‘Basisbaan in Groningen’;
2.
de informerende brief aan de raad over het haalbaarheidsonderzoek naar de
basisbaan in Groningen vast te stellen.
9. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO Stad en Ommeland over beschikbaarheid
van sportaccommodaties – 6995290
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van Stad en
Ommeland over de beschikbaarheid van sportaccommodaties vast te stellen.
10. Bestemming Binnenstad Bussen over Oost en de vaste Kattenbrug – 6996949
Het college besluit:
1.
het inrichtingsplan vaste Kattenbrug en omgeving vast te stellen;
2.
het ontwerp voor de route entree Parkeergarage Forum/Sint Jansstraat vast te
stellen;
3.
het participatiedocument Bussen over Oost, juni 2018 vast te stellen;
4.
de raad voor te stellen:
I.
kennis te nemen van het inrichtingsplan vaste Kattenbrug en omgeving;
II.
kennis te nemen van het ontwerp voor de route entree Parkeergarage
Forum/Sint Jansstraat;
III.
het voorlopig ontwerp voor de maatregelen Bussen over Oost, met als
voorkeursvariant Model B, vast te stellen;
IV. kennis te nemen van het participatiedocument Bussen over Oost, juni
2018;
V.
een aanvullend krediet te verstrekken van € 1.548.000,-- voor de realisatie
van de maatregelen Bussen over Oost, het totale krediet komt hiermee op
€ 18.832.000,--;
VI. € 100.000,-- te dekken uit de beschikbare middelen ‘compensatiepakket
groen en duurzaam Eelde’ voor het vergroenen van het Schouwburgplein,
in 2020 en 2021 voor € 25.000,-- respectievelijk € 75.000,-- en deze toe te
voegen aan de beklemde reserve ter dekking van de jaarlijkse
kapitaallasten van het krediet als bedoeld onder V;
VII. het resterende krediet van € 1.448.000,-- met € 65.160,-- kapitaallasten te
dekken uit middelen voor de Diepenring;
VIII. de gemeentebegroting 2018 en de meerjarige effecten op
programmaniveau overeenkomstig de besluiten als bedoeld onder V, VI en
VII 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;
5.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor
redactie;
6.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
8.
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11. Beantwoording vragen ex art. 41 RvO SP over tienpuntenplan van de Voedselbank
Groningen om de armoede structureel te verlichten – 6982341
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van SP over het
tienpuntenplan van de Voedselbank Groningen om de armoede structureel te verlichten
gewijzigd vast te stellen.
12. Vervolg verkeersmaatregelplan Paddepoel/Selwerd – 6991192
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
kennis te nemen van het vervolg verkeersmaatregelen Paddepoel/Selwerd
en het haalbaarheidsonderzoek ongelijkvloerse kruising Eikenlaan fietspad Park Selwerd;
II.
het schetsontwerp voor het kruispunt Eikenlaan - Kastanjelaan te gaan
bespreken met relevante stakeholders;
III.
de in het haalbaarheidsonderzoek opgenomen voorkeursvariant voor een
auto-onderdoorgang op de kruising Eikenlaan - fietspad Park Selwerd als
voorkeursvariant vast te stellen;
IV. de totale kosten voor de aanpassing van het kruispunten Eikenlaan Kastanjelaan en Eikenlaan - Elzenlaan te bepalen op € 1.000.000,--;
V.
hiervoor een krediet van € 1.000.000,-- ter beschikking te stellen;
VI. de kosten te dekken uit de intensiveringsmiddelen Fietsstrategie:
€ 110.000,-- toe te voegen aan de beklemde reserve 2018;
€ 100.000,-- toe te voegen aan de beklemde reserve 2019;
€ 350.000,-- toe te voegen aan de beklemde reserve 2020;
€ 20.000,-- (investeringsruimte € 440.000,--) vanaf 2019 structureel
in te zetten voor aanpassing van de genoemde kruispunten;
VII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau te wijzigen en de
effecten voor 2019 en 2020 te verwerken in de ontwerpbegroting 2019 en
2020;
VIII. een volledige aansluiting van de Iepenlaan op de Noordelijke Ringweg
niet verder te onderzoeken;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
13. Verbeterprogramma financieel administratieve beheersing – 6996291
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de kosten voor het Verbeterprogramma vast te stellen op € 850.000,-incidenteel;
II. de kosten die niet uit reguliere budgetten kunnen worden gedekt ad
€ 750.000,-- te dekken uit de reserve grondzaken;
III. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

