BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 12 februari 2020
1.

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie)
Het college besluit:
1.

het voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 181
(Gembetonlocatie) overeenkomstig de Algemene Inspraakverordening
gedurende vier weken ter inzage te leggen voor schriftelijke inspraak;

2.

over het voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 181
(Gembetonlocatie) overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening overleg te voeren met de provincie, de betrokken
rijksdiensten, het waterschap, GGD en andere adviseurs of
belanghebbenden;

3.

de brief aan de raad over voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg
181 (Gembetonlocatie) vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Van der Schaaf voor redactie.

2.

Woningbouwproductie 2019 – 2020
Het college besluit de brief aan de raad over de woningbouwproductie
2019 - 2020 vast stellen.

3.

Beantwoording vragen ex. art. 38 RvO SP over Toegangsprijzen Expositie Forum
Groningen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de SP over
Toegangsprijzen Expositie Forum Groningen vast te stellen onder mandaat aan
wethouder De Rook voor redactie.

4.

Vaststellen krediet UT Delfiahaven, Hoogkerk
Het college besluit:
1.

het voorlopig ontwerp van de UT Delfiahaven te Hoogkerk vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen;
I.

voor de realisatie van de UT Delfiahaven te Hoogkerk een krediet
beschikbaar te stellen van € 395.000,--;

II.

de kosten te dekken uit;
a.

een bijdrage uit de beklemde reserve kapitaallasten;

b.

een voorbeslag van € 395.000,-- te leggen op het
rekeningsresultaat 2019, onderdeel intensiveringsmiddelen
Wonen (watervisie) om daarmee de beklemde reserve
kapitaallasten te voeden;

3.

III

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig

.

te wijzigen;

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;

4.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig
te wijzigen.

5.

Stand van zaken harmonisatie sociaal culturele accommodaties
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken harmonisatie
sociaal culturele accommodaties vast te stellen.

6.

Voornemen opstellen beleid digitale reclame (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

tot het voornemen om uitgangspunten voor digitale reclame uit te
werken in een ‘beleidsregel digitale reclame’;

2.

de raad in de gelegenheid te stellen over deze uitgangspunten wensen
en bedenkingen kenbaar te maken;

3.

de brief aan de raad vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van
der Schaaf voor redactie.

7.

Financiering bouw Historisch Museum fase I
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

€ 825.000,-- ter beschikking te stellen aan de op te richten
stichting Museum aan de A ten behoeve van de realisatie van de 1ste
fase van het Masterplan en deze bijdrage te dekken door een
onttrekking aan de reserve Stedelijk Investeringsfonds;

II.

8.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;

2.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex. art. 38 RvO van de PvdD over het schijnbare
belemmeren van de rechtsgang bij de bomenkap bij de Der Aa-kerk
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex. art. 38 RvO van de PvdD
over het schijnbare belemmeren van de rechtsgang bij de bomenkap bij de Der
Aa-kerk vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf.

9.

Overnachtingenmarkt + short stay 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Kaderdocument overnachtingenmarkt 2020
vast te stellen;

2.

het raadsvoorstel Kaderdocument overnachtingenmarkt 2020 vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie;

3.

de in het Kaderdocument overnachtingenmarkt 2020 neergelegde
uitgangspunten na vaststelling door de raad te verwerken in nieuw beleid
voor de overnachtingenmarkt, de Woonvisie en actualisatie van de
Huisvestingsverordening.
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10.

Krediet Villa B
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

tot het opwaarderen en afwerken van Villa B voor de huisvesting van
cultuurinstellingen;

II.

de begroting vast te stellen en de totale kosten te bepalen op
€ 1.350.000,-- exclusief btw en de kosten te dekken uit;
a.

grondexploitatie CiBoGa € 420.000,--;

b.

huurinkomsten (structureel) € 62.000,-- bij aanvang;

III

hiertoe een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van

.

€ 855.000,-- op het al eerder beschikbaar gestelde krediet van
€ 75.000,--; het totale krediet komt daarmee op € 930.000,-exclusief btw;

IV

de exploitatie (inclusief kapitaalslasten) vanaf ingebruikname 2021

.

te dekken uit de huurinkomsten (structureel) € 62.000,-- bij
aanvang;

V.

de exploitatiebegroting Villa B vast te stellen op een totale omvang
van € 420.000,-- en deze kosten ten laste te brengen van de
grondexploitatie CiBoGa;

VI

indien het risico op leegstand zich voordoet de gederfde

.

huuropbrengsten ten laste te brengen van het programma Cultuur;

VI

voornemens te zijn om de compensatie of een gedeeltelijke

I.

compensatie van de verwachte toename van de huurkosten door
stijging van de huurprijs per m2 op te nemen in de Cultuurnota
2021-2024;

VI

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig

II.

te wijzigen;

IX

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 2, op grond

.

van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur
juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

2.

bijlage 2 bij het raadsvoorstel Krediet Villa B onder het opleggen van
geheimhouding ex. artikel 25 Gemeentewet ter kennis te brengen van de
raad;

3.

de gemeentebegroting 2020 na vaststelling door de raad op
deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen;

4.
11.

het raadsvoorstel Krediet Villa B vast te stellen.

Voortgang Aanpak Ring Zuid september- december 2019
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang van het project Aanpak
Ring Zuid voor de periode september-december 2019 gewijzigd vast te stellen.
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12.

Verkenning Toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge
Het college besluit:
1.

het afwegingskader voor het verkennen van de toekomstpotentie van
Sportcentrum Kardinge vast te stellen;

2.

Sport050 opdracht te geven voor de uitwerking van scenario’s 2 en 3
onder voorbehoud van bespreking in de raad;

3.

de brief aan de raad over de verkenning van de toekomstpotentie
Sportcentrum Kardinge vast te stellen.

13.

Versnelling transformatie sociaal domein in control
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de kosten van € 1.285.000,-- voor de uitvoering van de
maatregelen in het kader van 'Versnelling transformatie sociaal
domein in control' in 2020 te dekken door een onttrekking aan de
reserve sociaal domein;

II.

de kosten van € 1.440.000,-- voor de uitvoering van de
maatregelen in het kader van 'Versnelling transformatie sociaal
domein in control' in 2021 te dekken door middel van een
voorbeslag op de begroting 2021;

III.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.
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