BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 2 september 2020
1.

Afkoop RWS beheer en onderhoud op- en afritten en viaduct A7 Hoogkerk Westpoort
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van de afkoop aan Rijkswaterstaat voor overname
toekomstig beheer en onderhoud van op- en afritten en viaduct A7
Hoogkerk – Westpoort;

II.

€ 300.000,-- beschikbaar te stellen en te dekken uit de beklemde
reserve kapitaallasten, uit het projectresultaat binnen het complex
P+R Hoogkerk;

III.

de gemeentebegroting op programmaniveau te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;

3.

ten behoeve van de overdracht aan Rijkswaterstaat van het toekomstig
beheer en onderhoud van op- en afritten en viaduct A7 Hoogkerk –
Westpoort, het onderhoud hiervan af te kopen voor
een bedrag van € 300.000,--

4.
2.

de gemeentebegroting op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van D66 en GroenLinks over de
Abortuskliniek
Het college besluit de vragen ex art. 38 RvO van D66 en GroenLinks over de
Abortuskliniek gewijzigd vast te stellen.

3.

Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid Van Lenneplaan
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

tot de realisatie van maatregelen verkeersveiligheid voor de Van
Lenneplaan;

II.

de totale kosten vast te stellen op € 115.000,-- en hiervoor een
aanvullend krediet van € 40.000,-- beschikbaar te stellen bovenop
de 4,5 miljoen euro door de Raad vastgesteld krediet
Uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing waarvan € 75.000,-- ter
beschikking gesteld wordt voor de Van Lenneplaan;

III.

de € 40.000,-- te dekken uit de beleidsmiddelen
‘Intensiveringsmiddelen voor Verplaatsen, onderdeel grote
verkeersmaatregelen’, programma Verkeer en deze middelen aan
de beklemde reserve toe te voegen;

IV.

het krediet Uitvoeringsprogramma’s Wijkvernieuwing te verhogen
van 4,5 miljoen euro naar 4,54 miljoen euro;

V.

4.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;

2.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Kredietaanvraag fietsenstalling Grote Markt
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de totale kosten voor de aankoop, verbouwing en inrichting van de
fietsenstalling Grote Markt te bepalen op 5,4 miljoen euro;

II.

een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.200.000,-voor de verbouwing en inrichting van de fietsenstalling
Grote Markt;

III.

de structurele kapitaallasten van € 68.547,-- te dekken uit de
exploitatie van het parkeerbedrijf;

IV.

de aankoop van de fietsenstalling Grote Markt 3 miljoen euro uit de
grondbank over te hevelen naar de exploitatie van het
parkeerbedrijf;

V.

de structurele kapitaallasten behorende bij de aankoop van de
stalling € 93.474,-- te dekken uit de exploitatie van het
parkeerbedrijf;

VI.
2.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;

het raadsvoorstel over de kredietaanvraag fietsenstalling Grote Markt
vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.
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