BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 13 mei 2020

1.

Aanpak broedplaatsen
Het college besluit:
1.

de Aanpak broedplaatsen vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de Aanpak broedplaatsen vast te stellen onder
mandaat aan wethouder De Rook voor redactie.

2.

Advies besluit gaswinning Groningenveld 2020-2021
Het college besluit:
1.

het advies besluit gaswinning Groningenveld 2020-2021 vast te stellen;

2.

de brief aan het ministerie van Economische Zaken over het advies besluit
gaswinning Groningenveld 2020-2021 vast te stellen;

3.

de brief aan de raad over het advies besluit gaswinning Groningenveld
2020-2021 vast te stellen.

3.

Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen
Het college besluit:
1.

het voorontwerp facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’
overeenkomstig de Algemene inspraakverordening gedurende zes weken
ter inzage te leggen voor schriftelijke inspraak;

2.

het voorontwerp facetbestemmingsplan voor overleg als bedoeld in artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening te sturen naar de
overlegpartners;

3.

de brief aan Gedeputeerde Staten over het verzoek algemene verklaring
van geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning
voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een karakteristiek pand vast te
stellen.

4.

de brief aan de raad over het voorontwerp facetbestemmingsplan
‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ vast te stellen.

4.

OV-bureau: ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2021 (zienswijze)
Het college besluit de brief aan de raad over ‘OV-bureau: ontwerp hoofdlijnen
dienstregeling 2021’ vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PVV over werkzaamheden Zuidelijke
Ringweg
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de
fractie van de PVV over de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg vast te
stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de SP Ondersteuning in Passend
onderwijs
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de SP
over Ondersteuning in het Passend onderwijs vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Bloemhoff voor redactie.

7.

Gymzaal Molukkenstraat tijdelijke voorzieningen en voorbereidingskrediet
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

als gevolg van de brand in de gymzaal Molukkenstraat tijdelijk
kosten te maken voor;
a.

vervoerskosten voor leerlingen van OBS Karrepad naar de
sporthal Hoogkerk, de jaarlijkse kosten hiervoor bedragen
circa € 57.520,-- (incl. btw);

b.
II.

sportstimulerende activiteiten voor OBS Karrepad;

de voorbereidende werkzaamheden voor de herbouw van de
gymzaal Molukkenstraat bij OBS Karrepad te starten. Waarbij
tegelijkertijd in het kader van de wijkvernieuwing onderzocht wordt
of er een bredere (sport)voorziening gewenst is en wat daarvan de
consequenties zijn;

III.

hiertoe een krediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen;

IV.

de onder punt I en II genoemde kosten te dekken uit de
schadetoekenning ‘extra kosten’ door verzekeraar ter hoogte van
€ 500.000,-- (incl. btw) i.v.m. de afgebrande gymzaal
Molukkenstraat;

V.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Bloemhoff
voor redactie.

8.

Beantwoording schriftelijke vragen ex. artikel 38 RvO van de PvdD over
vervolgvragen inclusief Sinterklaasfeest
Het college besluit:
1.

de beantwoording van de vragen ex. artikel 38 RvO van de PvdD over
vervolgvragen inclusief Sinterklaasfeest vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Chakor voor redactie;

2.

in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties die betrokken zijn
bij het organiseren van het Sinterklaasfeest in onze gemeente, over de lijn
die wij vorig jaar hebben ingezet om zwarte piet binnen enkele jaren geen
onderdeel van de intocht meer te laten zijn;
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3.

deze ingezette lijn ook via de gebiedswethouders uit te dragen in de
wijken en dorpen van de gemeente Groningen.

9.

Verklaring Vangnetuikering BUIG 2019
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen in te stemmen met de juistheid van de verklaring
van het college over de maatregelen tot tekortreductie in 2019 ten
behoeve van een aanvraag voor een vangnetuikering 2019;

2.
10.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Huisvestingsplan onderwijs Groningen Zuid
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de oplossingsrichting voor de capaciteitsproblemen in
onderwijshuisvesting Groningen Zuid vast te stellen;

II.

voor de eerste fase van planvoorbereiding een voorbereidingskrediet
van € 800.000,-- beschikbaar te stellen;

III.

de structurele lasten hiervan a € 35.200,-- te dekken uit Programma
3, Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting);

IV.

een krediet beschikbaar te stellen van € 105.270,-- voor de
aankoop van de bestaande semi permanente units aan de
Merwedestraat 41, ten behoeve van de Widar Vrijeschool;

V.

de structurele lasten hiervan a € 9.000,-- te dekken uit Programma
3, Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting);

VI.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogramma niveau overeenkomstig te
wijzigen.
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