BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 13 november 2019
1.

Visie Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs
Het college besluit:
1.

de visie IHP onderwijs vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de visie IHP onderwijs vast te stellen onder
mandaat aan wethouder Bloemhoff voor redactie.

2.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Groningen met bijlagen en artikelsgewijze toelichting vast te stellen;

II.

de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haren
(2018) in te trekken;

III.
2.
3.

de besluiten onder I en II bekend te maken via overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020
Het college besluit:
1.

het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020 vast te stellen;

2.

het bedrag dat beschikbaar is voor de vergoeding van de aangevraagde
voorzieningen als bedoeld in artikel 11 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Groningen voor de uitvoering van het
onder 1 genoemde Programma, vast te stellen op
€ 2.280.100,-- voor investeringen en € 654.800,-- voor overige kosten;

3.

de raad voor te stellen:
I.

voor de uitvoering van het Programma onderwijshuisvesting 2020 een
krediet voor investeringen van € 2.280.100,-- beschikbaar te stellen;

II.

de kapitaallasten horende bij deze investeringen ad € 177.272,-te dekken uit Programma Onderwijs (budget Onderwijshuisvesting
2020);

III.

de overige kosten in 2020 te bepalen op € 654.800,-- en deze kosten
te dekken uit Programma Onderwijs (budget Onderwijshuisvesting
2020);

IV.
4.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;

het raadsvoorstel vast te stellen;

5.
4.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO Stadspartij over Stichting Leerorkest
Groningen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de
Stadspartij over Stichting Leerorkest Groningen vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO Stadspartij voor Stad en Ommeland over
speelplek Leo Polakweg
Het college besluit de beantwoording van vragen ex art. 38 RvO Stadspartij voor
Stad en Ommeland over de speelplek aan de Leo Polakweg vast te stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de Partij voor de Dieren over het
gebruik van landbouwgif in onze gemeente
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de Partij
voor de Dieren over het gebruik van landbouwgif in onze gemeente vast te
stellen.

7.

Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

nacalculatie van het project renovatie Papiermolen vast te stellen;

II.

de totale kosten van de renovatie Papiermolen te bepalen op
€ 2.685.188,-- ;

III.

het voordeel op het project ad € 398.812,-- met een structurele
vrijval van kapitaallast van € 31.000,--, terug te laten vloeien naar de
algemene middelen;

IV.
2.
8.

het project financieel af te sluiten;

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.

Stand van zaken handhavingstraject Noorderhaven
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken
handhavingstraject Noorderhaven vast te stellen.

9.

Nacalculaties Verkeer en Vervoer projecten 2019
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de nacalculaties 2019 van de verkeer & vervoer projecten P+R
Reitdiep, Kwaliteitsmaatregelen P+R, Onderdoorgang Eemsgolaan,
Doortrekken Slimme Route naar het Hoofdstation en Kruispunt
Wilhelminakade-Prinsesseweg vast te stellen;

II.

voor de afronding van het project Doortrekken Slimme Route naar het
Hoofdstation een bedrag van € 19.000,-- beschikbaar te stellen,
voorzien uit het resultaat van nacalculatie Onderdoorgang
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Eemsgolaan, ter vervanging van de begrote subsidie opbrengsten die
naar rato gekort zijn;
III.

bij de afronding van het project Kruispunt WilhelminakadePrinsesseweg kennis te nemen van het overschot aan niet ingezette
gemeentelijke middelen (€ 46.000,--);

IV.
V.

de projecten financieel af te sluiten;
het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor de
projecten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen,
voor zover met deze activiteiten geen rekening is gehouden;

2.
10.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Update Meerjarenprogramma Sport: de Bewegende Stad 2019/2020
Het college besluit de brief aan de raad ‘Update Meerjarenprogramma Sport en de
Bewegende Stad 2019/2020’ vast te stellen.

11.

Evaluatie en doorontwikkeling experimenten Democratische Vernieuwing
Het college besluit de brief aan de raad over de evaluatie en doorontwikkeling van
de experimenten Democratische Vernieuwing vast te stellen, onder mandaat aan
wethouder De Rook voor redactie.

12.

Voortgang moties geluidsoverlast A7
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang van de moties met
betrekking tot de geluidsoverlast rondom de A7 vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Broeksma voor redactie.

13.

Vaststelling Financiële Verordening gemeente Groningen 2019
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Financiële Verordening gemeente Groningen 2019 vast te stellen;

II.

deze verordening in werking te laten treden met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2019;

2.
14.

III.

de Financiële Verordening gemeente Groningen 2018 in te trekken;

IV.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Op weg naar een integrale mobiliteitsvisie
Het college besluit de brief aan de raad ‘Op weg naar een integrale
mobiliteitsvisie’ vast te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor
redactie.

15.

Nota lokale media-instelling 2020-2023
Het college besluit:
1.

het rapport 'Wat vinden de kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie
Groningen (OOG) 2019' vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen;
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I.

kennis te nemen van het rapport 'Wat vinden de kijkers en luisteraars
van de Omroep Organisatie Groningen (OOG) 2019';

II.

de beleidsnota Lokale media-instelling Gemeente Groningen 20202023 vast te stellen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen.
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