BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 14 mei 2019
1.

Ontwerpbegroting 2020 Meerschap Paterswolde (zienswijze)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de begroting 2020 van
Meerschap Paterswolde;

2.

die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;

3.

de brief aan de raad vast te stellen;

4.

het bestuur van het Meerschap schriftelijk in kennis te stellen van het besluit van
de raad.

2.

Actualisatie Regels Water
Het college besluit:
1.

het document Koers welstand, BP en VOV - Water vast te stellen;

2.

het koersdocument ter kennis te brengen aan de raad;

3.

de brief aan de raad over het koersdocument vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Van der Schaaf voor redactie;

4.

geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage taxatierapport en de
risicoanalyse planschade van SAOZ van augustus 2018 met opdrachtnummer
3833740, op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet vanwege financiële
belangen (artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur);

5.

kosten voor het actualiseren regels water zijn gedekt uit de
intensiveringsmiddelen wonen (€90.000,--).

3.

Tiny houses Westpark
Het college besluit:
1.

het rapport Tiny Houses Westpark vast te stellen;

2.

de passende werkwijze toetsing- en handhavingskader Tiny Houses Westpark
vast te stellen;

3.

de brief aan de raad over Tiny Houses Westpark (initiatief voorstel GroenLinks en
PvdD 2017) vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor
redactie.

4.

Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de categorieënlijst met (bouw)plannen waarvoor geen verklaring van
geen bedenkingen vereist is, vast te stellen;

II.

de projectenlijst verklaring van geen bedenkingen, gemeente Groningen,
bij besluit van 30 mei 2018 in te trekken;

III.

de projectenlijst verklaring van geen bedenkingen, gemeente Ten Boer,
bij besluit van 18 april 2018 in te trekken;

IV.

de categorieënlijst van gevallen waarin een verklaring van geen
bedenkingen niet is vereist, gemeente Haren, bij besluit van 25
november 2013 in te trekken;

2.
5.

V.

dit besluit bekend te laten maken via overheid.nl;

VI.

kennis te nemen van de evaluatie;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Vaststellen DO Fietspad Noordelijke Ringweg (BEA)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de ruimte in het beschikbaar gestelde krediet voor de aanleg van een
fietspad langs de noordelijke ringweg (van Reitdiep tot Iepenlaan) van
€1,6 miljoen in te zetten voor het oostelijk deel van het fietspad tussen
Park Selwerd en Iepenlaan;

II.

het Definitief Ontwerp voor het fietspad langs de Noordelijke Ringweg
vast te stellen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de Boom Effect Analyse (BEA) fietsroute langs de Noordelijke Ringweg vast te
stellen.

6.

Parkeermaatregelen Selwerd Zuid
Het college besluit:
1.

tot het voornemen betaald parkeren in te voeren in de buurt Selwerd-Zuid, op
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 8.00
tot 18.00 uur;

2.

het concept parkeerplan voor Selwerd-Zuid vast te stellen en vrij te geven voor
inspraak gedurende een periode van zes weken;

3.

de raad over dit voorgenomen besluit te informeren en de brief aan de raad over
parkeermaatregelen Selwerd-Zuid vast te stellen.

7.

Gresco jaarplan 2019-2020 en integrale aanpak 24 gebouwen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de rapportage “Gresco jaarplan 2019-2020” vast te stellen;

II.

de rapportage ‘Integrale aanpak 24 gebouwen - evaluatie 1e fase en
voorstel 2e fase’ vast te stellen;

III.

het tot nu toe beschikbaar gestelde krediet voor Gresco maatregelen,
van in totaal € 7.808.000,-- voor de uitvoering van energiebesparende
maatregelen te handhaven voor de periode 2019-2020, conform het
rapport genoemd in besluitpunt I;
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IV.

het tot nu toe beschikbaar gestelde krediet voor het project 24
gebouwen van € 1.725.000,-- aan te vullen met een krediet van
€138.000,-- (1e fase) en € 458.000,-- (2e fase) voor afronding van de
totale werkzaamheden. Het totaalkrediet wordt dan
€ 2.321.000,--;

V.

de kapitaalslasten van de maatregelen uit onderdeel IV te dekken uit
besparing op energie (€ 95.000,--), een bijdrage uit beklemde reserve
(€ 8.000,--) en een structurele bijdrage van €32.500,-- per jaar;

VI.

de vrijval van € 57.500,-- van de totaal toegekende beschikbare
structurele bijdrage van € 90.000,-- in te zetten voor onder andere van
rechtswege noodzakelijke energie labels van het eigen vastgoed en de
wettelijke plicht om panden met een kantoorfunctie op label C te
brengen in 2023;

VII.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

2.

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

3.

de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op
deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

8.

Ontwerpbegroting ARCG 2020
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 van
de ARCG;

2.

die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;

3.

de brief aan de raad vast te stellen;

4.

het bestuur van de ARCG schriftelijk in kennis te stellen van het besluit van de
raad.

9.

Verklaring vangnetuitkering BUIG 2018 Groningen
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 2018, ten behoeve van een
aanvraag om een vangnetuitkering;

2.
10.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Erratum ontwerpbegroting 2019
Het college besluit de brief aan de raad over het erratum bij de ontwerpbegroting 2019
gewijzigd vast te stellen.
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11.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO GroenLinks over stationstunnel Haren
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van GroenLinks over de
stationstunnel Haren vast te stellen.

12.

Logiesbelasting voorstel vaststelling tarieven voor 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de tarieven van de logiesbelasting met ingang van 1 januari 2020 vast te
stellen op € 3,70 p.p. per overnachting voor alle logeeradressen met
uitzondering van campings en havens en € 2,00 p.p. per overnachting
voor campings en havens;

II.

de in ontwerp overgelegde Verordening logiesbelasting vast te stellen en
in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2020;

III.
2.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

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

13.

Sint Jansbrug
Het college besluit:
1.

het definitief ontwerp Kruising Sint Jansbrug vast te stellen;

2.

de begrotingswijziging van € 100.000,-- voor het groenonderhoud mee te nemen
in het eerstvolgende verzamelvoorstel begrotingswijzigingen, waarbij deze
gedekt wordt uit het groencompensatiefonds;

3.

de brief aan de raad over herinrichting omgeving Sint Jansbrug vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Broeksma voor redactie.

14.

Onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven
Het college besluit:
1.

het plan van aanpak voor de eerste verkenning onderzoeken
verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame
alternatieven vast te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor
redactie.

15.

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening 2018
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de zienswijze Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2020 vast
te stellen;

2.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;

3.

de brief daarover aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst vast te
stellen.

Pagina 4

16.

Uitgangspunten actualisatie woonvisie
Het college besluit:
1.

de uitgangspuntennotitie actualisatie woonvisie voor te leggen aan de raad;

2.

de raad in de gelegenheid te stellen over de uitgangspuntennotitie actualisatie
woonvisie wensen en bedenkingen kenbaar te maken;

3.

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

17.

Reitdiepzone kredietaanvraag MER en coördinatiebesluit
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een voorbereidingskrediet ten behoeve van de (her)inrichting van de
openbare ruimte van € 400.000,-- vast te stellen en de structurele last
van €18.000,-- die hieruit voortkomt te dekken uit de post
intensiveringsmiddelen wonen. Het totale voorbereidingskrediet komt
hiermee op € 709.000,--;

II.

voor de bouwplannen in de Reitdiepzone de Coördinatieregeling als
bedoeld in artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening toe te
passen;

III.

geheimhouding te bekrachtigen, op grond van artikel 10, lid 2, sub b van
de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

IV.

een budget beschikbaar te stellen van € 950.000,-- voor het project
‘facilitair grondbeleid Reitdiepzone’, te dekken uit kostenverhaal
(verhalen van kosten op de ontwikkelende partijen);

V.

de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op
programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op
deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen;

4.

vanwege het aantal woningen (290) voor het plan Crossroads geen volledige MER
te doorlopen;

5.

op basis van artikel 25, lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten
aanzien van bijlage 1.

18.

Actualiseren parkeerregelgeving en -beleid
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de parkeertarieven voor het parkeergebied Binnenstad Diepenring per
01/10/2019 te verhogen van € 2,90 naar € 4,-- per uur;
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II.

de parkeertarieven voor de parkeergebieden Binnenstad Oost en
Hortusbuurt per 01/10/2019 te verhogen van € 2,70 naar € 4,-- per
uur;

III.

de parkeertarieven voor de overige wijken waar nu een parkeerregime
geldt (m.u.v. Haren en het gebied direct grenzend aan winkelcentrum
Paddepoel, zoals beschreven in Onderdeel 1 sub 15 van de tarieventabel,
als bedoeld in artikel 5 van de Verordening Parkeerbelastingen) per
01/10/2019 te verhogen van € 2,-- naar € 2,40 per uur;

IV.

de parkeertarieven op het Stationsplein per 01/10/2019 te verhogen van
€ 1,35 per half uur naar € 2,-- per half uur;

V.

het parkeergebied ‘Zeeheldenbuurt’ langs de Paterswoldseweg per
01/01/2020 in tweeën te knippen in een parkeergebied Badstratenbuurt
en een parkeergebied Zeeheldenbuurt;

VI.

het parkeergebied ‘Schildersbuurt’ per 01/01/2020 langs de
Friesestraatweg en de Kraneweg in tweeën te knippen in een
parkeergebied Schildersbuurt en een parkeergebied Westerhaven;

VII.

de parkeertarieven in de nieuw ontstane parkeergebieden Westerhaven
en Badstratenbuurt per 01/01/2020 te verhogen van
€ 2,40 naar € 4,-- per uur;

VIII.

de betaaldparkerenvensters in parkeergebieden Westerhaven,
Badstratenbuurt, Binnenstad Oost en Hortusbuurt per 01/01/2020 gelijk
te stellen aan het betaaldparkerenvenster van de Binnenstad Diepenring;

IX.

het aantal uren op de bezoekerspas voor parkeergebieden Schildersbuurt
en Zeeheldenbuurt (inclusief de nieuwe gebieden Westerhaven en
Badstratenbuurt als bedoeld onder besluitpunt V en VI) per 01/01/2020
uit te breiden naar 24;

X.

in de parkeergebieden Badstratenbuurt, Westerhaven, Binnenstad Oost
en Hortusbuurt per 01/01/2020 een maximum (< het aantal
parkeerplaatsen, conform Binnenstad) te stellen aan het aantal uit te
geven vergunningen voor bewoners en bedrijven;

XI.

de tarieven voor alle vergunningen in alle parkeergebieden (uitgezonderd
Haren) niet zijnde parkeergebied Binnenstad Diepenring per 01/01/2020
jaarlijks met € 5,-- (excl. indexatie) te verhogen tot en met 2023;

XII.

de tarieven voor alle vergunningen in parkeergebied Binnenstad
Diepenring per 01/01/2020 jaarlijks met € 15.- (excl. indexatie) te
verhogen tot en met 2023;

XIII.

de Verordening parkeerbelastingen 2019 Groningen in te trekken;

XIV.

de Verordening parkeerbelastingen 2011 Haren in te trekken;

XV.

de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 in te trekken;

XVI.

de Parkeerverordening gemeente Haren 2011 in te trekken;
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XVII.

de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 vast te stellen en in
werking te laten treden met ingang van de dag na die van de
bekendmaking;

XVIII.

de Verordening parkeerbelastingen gemeente Groningen 2019 vast te
stellen en in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de
bekendmaking;

XIX.
2.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl.;

de adressen aan het Hoendiep 95, Noorderbinnensingel 15 t/m 16, Barestraat 28
t/m 30 (even), 39 t/m 41 (oneven), Theodorus Niemeyerstraat 1, Geulstraat 2 t/m
4 (even), Aduarderstraat 30 t/m 42, Dieselstraat 1-7 (oneven),
Westinghousestraat 28 t/m 38 (even) en 25 t/m 39 (oneven); Grunostraat 1 t/m
105 (oneven), 8 t/m 126 (even), Paterswoldseweg 114, 140 t/m 152 in de Nadere
Regels bij de Verordening parkeerbelastingen gemeente Groningen 2019 uit te
sluiten van een parkeervergunning voor straatparkeren;

3.

de Nadere Regels Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 in te trekken;

4.

de Nadere regels uitgifte vergunningen voor parkeren op
parkeerapparatuurplaatsen en/of belanghebbendenplaatsen gemeente Haren in te
trekken;

5.

de Nadere Regels bij de Verordening parkeerbelastingen gemeente Groningen
2019 vast te stellen;

6.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

7.

dit besluit in werking te laten treden één dag na bekendmaking;

8.

het raadsvoorstel vast te stellen.
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