BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 5 JUNI 2018
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Monitor Veiligheidsbeleid 2018-1 – 6970609
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.
de Monitor Veiligheidsbeleid 2018-1 vast te stellen;
2.
kennis te nemen van de facsheet over 2018 van de Veiligheidsregio Groningen
over de gemeente Groningen;
3.
de monitor en de factsheet ter kennis te brengen van de raad;
4.
de informerende brief aan de raad over de Monitor Veiligheid 2018-1 vast te
stellen.
Deelname experiment centrale stemopneming – 6956180
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen om toestemming te geven bij de gemeentelijke
herindelingsverkiezing van 21 november 2018 deel te nemen aan het
experiment centrale stemopneming van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties;
2.
de kosten voor deelname à € 35.000,-- te dekken uit het reguliere budget voor
verkiezingen 2018;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Inkoopprocedure Hulp bij het Huishouden - 6964125
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de Inkoopprocedure Hulp
bij het Huishouden vast te stellen onder mandaat aan wethouder Schroor voor redactie.
Controleplan 2018 – 6898265
Het college besluit:
1.
het Controleplan 2018 vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over het Controleplan 2018 vast te stellen
onder mandaat aan de gemeentesecretaris voor redactie.
Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2017
– 6796567
Het college besluit:
1.
het Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2017
vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over het Jaarverslag uitvoeringsprogramma
handhaving gemeente Groningen 2017 vast te stellen;
3.
de brief aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
vast te stellen.
Pilot elektronisch handhaven venstertijden – 6970595
Het college besluit:
1.
de volgende maatregelen vast te stellen:
- de pilot elektronisch handhaven in de Poelestraat, de Peperstraat en de
Brugstraat door middel van camera’s gedurende 6 maanden uit te voeren;
- het verkeer in gemelde straten te monitoren;
2.
kennis te nemen van de communicatieaanpak en de planning;
3.
de brief aan de raad vast te stellen;

-2de kosten voor uitvoering van de maatregelen voor € 42.000,-- te dekken
vanuit het programma Beter Benutten 2 en voor € 68.000,-- te dekken vanuit
de reservering voor Nieuwe Mobiliteit binnen de intensiveringsmiddelen
Verplaatsen, zoals vastgelegd in het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer
2018-2021.
Saneren borden in de binnenstad – 6970603
Het college besluit:
1.
de saneringsvoorstellen voor (verkeers)borden in de binnenstad van Groningen
vast te stellen;
2.
de plaatsingsregels voor (verkeers)borden in de binnenstad van Groningen vast
te stellen;
3.
de huidige bewegwijzering in stand te houden;
4.
de begrotingswijziging mee te nemen in het verzamelvoorstel
begrotingswijzigingen over het tweede en derde kwartaal;
5.
de informerende brief aan de raad over saneren borden in de binnenstad vast te
stellen.
Dialoogsessie raad van kinderen d.d. 17 mei 2018 – 6985416
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de dialoogsessie raad van
kinderen d.d. 17 mei 2018 om te zetten naar een raadsvoorstel en wethouder
Gijsbertsen daarvoor mandaat te verlenen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van de SP over de leefsituatie
(internationale) studentenflats en omwonenden Kornoeljestraat en Planetenlaan –
6963601
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de SP over
de leefsituatie (internationale) studentenflats en omwonenden Kornoeljestraat en
Planetenlaan vast te stellen.
Planontwikkeling Festivalterrein, Reitdiephaven (wensen en bedenkingen) –
6961042
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de onderzoeken naar geluid, wind, bezonning en
verkeerseffecten en de conclusie van het onderzoek naar de economische
effecten van bebouwing op de Festivallocatie;
2.
een nieuwe bebouwingsvariant met een hoogteaccent op plint, met als
invulling een combinatie van appartementen in de vrije huursector en sociale
huurwoningen, in nader overleg met omwonenden, belangstellenden en de
ontwikkelaar uit te werken in een bestemmingsplan (bebouwingsvariant 2);
3.
de brief aan de raad waarin de raad om wensen en bedenkingen wordt
gevraagd vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor
redactie;
4.
toestemming te verlenen om de voorbereidende werkzaamheden voor de
noodzakelijke bestemmingsplanwijziging naar wonen op te pakken, dit nadat
afstemming met de raad heeft plaatsgevonden.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van 100% Groningen en de PvdD over
afblazen Helperzoomtunnel – 6982299
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van 100%
Groningen en de PvdD over afblazen Helperzoomtunnel vast te stellen.
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