BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 16 december 2020
1.

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Verordening onkostenvergoedingen wethouders 2006 in te
trekken;

II.

dit besluit bekend te maken via Overheid.nl;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de Regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente
Groningen 2019 vast te stellen;

4.

dit besluit bekend te maken via Overheid.nl en in werking te laten treden
op de dag na bekendmaking en terug te laten werken tot en met 1 januari
2019.

2.

Gebiedsdifferentiatie logiesbelasting
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het tarief van de logiesbelasting voor overnachtingen in
accommodaties in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren
vast te stellen op € 1,50 per persoon per overnachting met dien
verstande dat dit tarief niet geldt voor overnachtingen in
accommodaties langs de aanrijroutes naar Groningen;

II.

de verordening tot wijziging van de Verordening logiesbelasting
vast te stellen;

III.

deze verordening in werking te laten treden met ingang van de
eerste dag na die van de bekendmaking en terugwerkende kracht
te verlenen tot en met 1 januari 2021;

IV.
2.
3.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Normenkader rechtmatigheid 2020
Het college besluit:
1.

het Normenkader rechtmatigheid 2020 vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het Normenkader rechtmatigheid 2020 vast te
stellen.

4.

Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 231
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de op het plan ingediende zienswijzen niet over te nemen,
overeenkomstig de reactienota op de zienswijzen
bestemmingsplan Friesestraatweg 231;

II.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over
te nemen en het bestemmingsplan Friesestraatweg 231 digitaal
vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.BP645Friesestrw231-vg01 en gebruikmakend van
een ondergrond ontleend aan de basisregistratie grootschalige
topografie van 28 februari 2018 vast te stellen en te verklaren geen
bedenkingen te hebben tegen de hiermee gecoördineerde aanvraag
omgevingsvergunning, overeenkomstig de ontwerpen zoals deze
ter inzage hebben gelegen;

III.
2.
5.

geen exploitatieplan vast te stellen;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Effecten invoering Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Groningen 2020
Het college besluit de brief aan de raad over de effecten van de invoering
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Groningen 2020 vast te stellen.

6.

Herontwikkeling Oude Boteringestraat 18
Het college besluit de brief aan de raad over de herontwikkeling van de Oude
Boteringestraat 18 vast te stellen.

7.

Voorkeurstracé Doorfietsroute Assen-Groningen (gedeelte Witte Molen-De Punt)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen variant 1B als voorkeurstracé van de Doorfietsroute
Assen-Groningen voor het gedeelte tussen de Witte Molen en De Punt vast
te stellen;

2.
8.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Nacalculatie/Herziening Verkeer en Vervoer 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de nacalculatie van het investeringsproject Transferium Hoogkerk
(resultaat € 946.000,--) vast te stellen;

II.

bij de afronding € 360.000,-- toe te voegen aan de beklemde
reserve van het afgeronde project Fietspad de Verbetering, ter
vervanging van de structurele middelen welke zijn vrij gevallen in
het programma;

III.

bij de afronding de incidentele middelen ad € 586.000,-- toe te
voegen aan de beklemde reserve van het project Stationsgebied,
ter vervanging van de structurele middelen welke daarmee
beschikbaar blijven voor het programma;

IV.

de voorstellen voor bestemming van het resultaat in besluitpunten
II en III is in afwijking van het kader “Resultaatbepaling en
Resultaatbestemming” en is een voorbeslag op het
rekeningresultaat 2020;
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V.

het krediet van Transferium Hoogkerk te verlagen en vast te stellen
op € 16.770.000,--;

VI.

de aan het krediet verbonden kapitaallasten te bepalen op nihil;

VII.

het project Transferium Hoogkerk financieel af te sluiten;

VIII.

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

IX.

de herziene investeringsbegroting van HOV-maatregelenpakket
Netwerkanalyse vast te stellen en de gewijzigde totale kosten te
bepalen op € 14.196.000,--;

X.

hiermee het krediet te verlagen en vast te stellen op
€ 14.196.000,--;

XI.

de aan het krediet verbonden kapitaallasten ad € 303.744,-- te
dekken uit bijdrage Extra beleidsmiddelen Bereikbaarheid
(€ 7.232.000,--), deelprogramma Openbaar Vervoer;

XII.

9.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau te wijzigen.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2021 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Stand van zaken nieuwbouw Rummerinkhof te Haren
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de voortgang van het project nieuwbouw
Rummerinkhof te Haren;

2.

voor het opstellen van het verkeersontwerp de volgende uitgangspunten
vast te stellen;
a.

instellen van éénrichtingsverkeer op de Rummerinkhof vanaf de
kruising Ossewei en Emdaborg, in plaats van vanaf de nieuwe
Stationsweg;

b.

de fietsstraat niet tussen beide scholen door te laten lopen, maar af
te laten buigen op de westelijke Rummerinkhof en te laten
aansluiten op de Oosterweg;

c.

voor de aanpassing van de kruising van de Rummerinkhof –
Oosterweg – Kromme Elleboog in het te maken verkeersontwerp het
principe van een 4-taks kruispunt met kruispuntplateau als basis te
nemen voor verdere uitwerking;

3.

de brief aan de raad over de stand van zaken nieuwbouw Rummerinkhof te
Haren vast te stellen;

4.

de brief aan de omwonenden Rummerinkhof te Haren vast te stellen.
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10.

Beantwoording vragen ex. art. 38 RvO van PVV en 100 % Groningen over
problematiek A- Kwartier
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex. art. 38 RvO van PVV en
100% Groningen over problematiek A- Kwartier gewijzigd vast te stellen.

11.

Bestemming Binnenstad – Grote Markt Vaststelling Programma van Eisen en
voorbereidingskrediet inrichtingsplan
Het college besluit:
1.

het Programma van Eisen (PvE) voor de herinrichting van de Grote Markt
vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen;
I.

het PvE voor de herinrichting van de Grote Markt, inclusief de
bijbehorende structuurschets, vast te stellen;

II.

een aanvullend voorbereidingskrediet ad € 900.000,-- te
verstrekken voor de uitvoering van de volgende fase in de
herinrichting van de Grote Markt, het maken van een inrichtingsplan,
te dekken uit middelen voor het programma Binnenstad. Daarmee
komt het totaal verstrekte krediet op 1,6 miljoen euro;

III.

de kapitaallasten voortkomend uit het voorbereidingskrediet van
€ 37.800,-- te dekken uit de structurele middelen t.b.v. het
Uitvoeringsprogramma Binnenstad zoals opgenomen in de begroting
2021;

IV.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

3.

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

4.

de gemeentebegroting 2021 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

12.

Bestemming Binnenstad – Grote Markt tijdelijke zitplekken
Het college besluit:
1.

twee bankeilanden met beplanting en bomen tijdelijk op de Grote Markt te
plaatsen;

2.

de incidentele kosten ad € 60.000,-- deels te dekken uit het gebiedsteam
binnenstad (€ 15.000,--), het projectenbudget van het groenplan
(€ 10.000,--) en het resterende bedrag vooralsnog te dekken uit de
middelen voor het project herinrichting Grote Markt;

3.

de brief aan de raad over Grote Markt tijdelijke zitplekken vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.
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13.

Tijdelijke aanhuur extra locaties iederz
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

in 2021 en 2022 tijdelijk extra locaties voor iederz aan te huren;

II.

de kosten hiervan ad 1,052 miljoen euro te dekken uit het verwachte
voordelige resultaat op de sociale werkvoorziening door middel van
voorbeslag op het rekeningresultaat 2020;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen.
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