BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 20 FEBRUARI 2018
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(Arhi) Vaststelling voorkeurstracé fietsroute Spoorlijn Groningen-Sauwerd
– 6764661
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
het voorkeurstracé voor de fietsroute parallel aan de spoorlijn Groningen Sauwerd vast te stellen en dit uit te werken in een definitief ontwerp (DO)
door middel van een actief participatieproces;
II. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000,-- voor
planontwikkelings- en onderzoekskosten;
III. de structurele kapitaallasten van € 22.500,-- te dekken uit de
Intensiveringsmiddelen voor Verplaatsen, onderdeel fietsmaatregelen,
jaarschijf 2018;
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 onder mandaat aan wethouder De Rook voor
redactie;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Boom Effect Analyse (BEA) Optimalisaties en Kansen Aanpak Ring Zuid –
6788447
Het college besluit:
1.
de Boom Effect Analyse (BEA) Optimalisaties en Kansen Aanpak Ring Zuid
vast te stellen;
2.
de brief aan de raad over de BEA Optimalisaties en Kansen Aanpak Ring Zuid
vast te stellen.
Een terugblik op twee jaar programma Vluchtelingen, Asielzoekers en
Statushouders (VAS) – 6801853
Het college besluit:
1.
het document ‘Integreren? In Groningen doen we het samen!’, een terugblik op
twee jaar programma VAS (2016-2017), vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over een terugblik op twee jaar programma
Vluchtelingen, Asielzoekers en Statushouders (VAS) vast te stellen onder
mandaat aan wethouder Gijsbertsen voor redactie.
Deregulering exploitatievergunning – 6801914
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.
tot het voornemen de terrassen buiten het bestemmingsplan binnenstad vrij te
stellen van de exploitatievergunningsplicht met ingang van april 2018;
2.
de raad voor te stellen:
I.
de Verordening tot wijziging van Legesverordening vast te stellen;
II. de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Groningen 2009 vast te stellen;
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dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch
gemeenteblad en in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking;
3.
de raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van Keulen voor
redactie;
4.
de wijziging tot de Beleidsregels horecaterrassen gemeente Groningen vast te
stellen;
5.
de wijziging van het Handhavingsprotocol horeca gemeente Groningen 2010 vast
te stellen;
6.
deze besluiten bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad
en in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van de VVD over Wet Taaleis in Groningen
– 6788012
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de VVD
over Wet Taaleis in Groningen vast te stellen.
Let’s Gro 2017/2018 – 6785068
Het college besluit:
1.
de evaluatie Let’s Gro 2017 vast te stellen;
2.
Let’s Gro 2018 te organiseren op donderdag 1 november 2018, vrijdag
2 november 2018 en zaterdag 3 november 2018 en de incidentele kosten van
€ 157.500,-- vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door de raad te
dekken uit:
G-kwadraat € 20.000,-- (programma economie en werkgelegenheid);
Energie € 12.500,-- (paragraaf duurzaamheid);
Verkeer € 12.500,-- (programma verkeer en vervoer);
Wonen € 12.500,-- (programma Wonen);
DMO onderzoek € 30.000,-- (programma welzijn, gezondheid, zorg en
vernieuwing sociaal domein);
DMO overig € 20.000,--;
Organisatieontwikkeling (DOIB) € 20.000,-- (programma algemene
ondersteuning);
Gebiedsgericht werken € 20.000,-- (paragraaf integraal gebiedsgericht
werken);
Bestuurlijke vernieuwing € 10.000,-- (programma college en raad);
3.
de budgettaire effecten voor het jaar 2018 te verwerken bij de
begrotingswijzigingen 1ste kwartaal 2018;
4.
de informerende brief aan de raad over de evaluatie Let’s Gro 2017 en
organisatie en opzet Let’s Gro 2018 vast te stellen.
Pilot Alternatief vervoer West; tussentijdse evaluatie – 6791286
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie pilot Alternatief vervoer West;
2.
de pilot Alternatief vervoer West in de huidige vorm te continueren tot september
2018;
3.
de informerende brief aan de raad over de uitkomsten van de tussentijdse
evaluatie pilot Alternatief vervoer West vast te stellen.
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(Arhi) Aanvullend krediet Fietsroute Plus Helperzoom – 6790191
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
een aanvullend krediet van € 600.000,-- beschikbaar te stellen voor de
realisatie van de Fietsroute Plus langs de Helperzoom en dit te dekken uit
de Intensiveringsmiddelen voor Verplaatsen, onderdeel fietsmaatregelen,
jaarschijf 2018 (€ 27.000,-- structureel);
II. het totale krediet daarmee vast te stellen op 2,6 miljoen euro;
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 onder mandaat aan wethouder De Rook voor
redactie;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
9. Ontwerpbesluit Voorkeursvarianten Oosterhamrikzone – 6795350
Het college besluit:
1.
het ontwerpbesluit Voorkeursvarianten Oosterhamrikzone vast te stellen,
bestaande uit de variant ‘Splitsing’, de variant ‘Brug over de zuidoever’, de
variant ‘Fietsstraat’ en de maatregelen uit het verkeersplan;
2.
de maatregelen en randvoorwaarden zoals beschreven in het document
Toelichting op het ontwerpbesluit: Voorkeursvarianten vast te stellen;
3.
de onderliggende documenten vast te stellen, bestaande uit Toelichting op het
ontwerpbesluit: Voorkeursvarianten, Multi Criteria Analyse en Verkeerplan;
4.
het ontwerpbesluit open te stellen voor inspraak;
5.
de reactie op het alternatief voorstel van de SP/ChristenUnie vast te stellen;
6.
de informerende brief aan de raad over het Ontwerpbesluit Voorkeursvarianten
Oosterhamrikzone vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor
redactie.
10. (Arhi) Herinrichting Binnenstad West/Akerkhof en flankerende maatregelen –
6804111
Het college besluit:
1.
de Boom Effect Analyse (BEA) vast te stellen, die op basis van het voorlopig
ontwerp voor het Akerkhof is opgesteld;
2.
de raad voor te stellen:
I.
het voorlopig ontwerp van het Akerkhof vast te stellen;
II. de ontwerpen van de fietsmaatregelen aan het Hoge der A, Kleine der A en
de Westerhavenstraat vast te stellen;
III. een aanvullend krediet van € 1.420.000,-- beschikbaar te stellen voor de
realisatie van de herinrichting van het Akerkhof en de fietsmaatregelen aan
het Hoge der A, het Kleine der A, de Westerhavenstraat en de
Reitemakersrijge, de kapitaallasten hiervan bedragen € 64.000,-- en het
totale krediet komt hiermee op € 9.152.000,--;
8.
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2022) toe te voegen aan de beklemde reserve ter dekking van de jaarlijkse
kapitaallasten van het krediet als bedoeld onder III;
V. de extra inkomsten uit de centrumgarage ten bedrage van € 670.000,-(namelijk € 320.000,-- in 2022 en € 350.000,-- in 2023) toe te voegen aan
het Stedelijk Investeringsfonds (SIF);
VI. de kapitaallasten in 2018 tot en met 2021 voor te financieren uit de
beschikbare middelen voor de Binnenstadsvisie;
VII. het resterende krediet te dekken uit de kapitaalslasten SIF-binnenstad ten
bedrage van € 42.000,--;
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 Van Keulen voor
redactie;
4.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
11. Bestemming Binnenstad: Kattenbrug en Sint Jansstraat – 6801937
Het college besluit:
1.
de uitwerking van de motie Diepenring voor alle Stadjers vast te stellen;
2.
het participatiedocument Bussen over Oost vast te stellen;
3.
de raad voor te stellen:
I.
het Voorlopig Ontwerp van de Kattenbrug vast te stellen;
II. het Voorlopig Ontwerp van de Sint Jansstraat vast te stellen;
III. kennis te nemen van het participatiedocument Kattenbrug en Bussen over
Oost;
IV. de motie Diepenring voor alle Stadjers nader uit te laten werken voor het
traject Maagdenbrug – Steentilstraat en de (financiële) consequenties voor
te leggen aan uw raad;
V. een aanvullend krediet te verstrekken van € 8.132.000,-- voor de realisatie
van de aanleg Kattenbrug, vergroening oostelijke kade, Sint Jansstraat
inclusief planontwikkeling, het totale krediet komt hiermee op €
17.284.000,--;
VI. de beschikbare middelen ad € 200.000,-- voor het vergroenen van de
oostelijke kade Kattenbrug, in 2018, 2019 en 2020 € 75.000,--, € 75.000,-respectievelijk € 50.000,-- 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 € 7.932.000,-- met € 356.940,-- kapitaallasten te
dekken uit middelen voor de Diepenring;
VIII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
4.
vooruitlopend op het raadsbesluit de uitwerking van de Kattenbrug en Sint
Jansstraat tot Definitief Ontwerp reeds op te pakken;
IV.
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het aanbestedingsadvies voor het project Ontwerp en Realisatie Kattenbrug e.o.
vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie;
6.
het raadsvoorstel vast te stellen;
7.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
12. (Ahri) Financiering bed-bad-broodvoorziening 2e kwartaal 2018 – 6794514
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
middelen beschikbaar te stellen voor de bed-bad-broodvoorziening voor
dakloze vreemdelingen in het tweede kwartaal van 2018 voor een bedrag
van € 940.000,--;
II. dit bedrag te financieren uit de Algemene egalisatiereserve (AER);
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 onder mandaat aan wethouder Schroor voor
redactie;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

