BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 17 februari 2021
1.

CO2 monitor Groningen januari 2021
Het college besluit de brief aan de raad over de CO2 monitor januari 2021 vast te
stellen.

2.

Logiesbelasting naar overnachtingsprijsklassen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

over te gaan tot invoering van tariefdifferentiatie naar
overnachtingsprijsklassen bij de logiesbelasting;

II.

de Verordening logiesbelasting vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening logiesbelasting van 26 juni 2019;

III.

deze verordening in werking te laten treden met ingang van 1
januari 2022;

IV.

de Verordening tot wijziging van de Verordening precariobelasting
2020 en de Verordening tot wijziging van de Verordening
precariobelasting 2021 vast te stellen;

V.

deze verordeningen met terugwerkende kracht tot respectievelijk 1
januari 2020 en 1 januari 2021 in werking te laten treden;

VI.
2.
3.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Subsidie Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw (Gras) 2021 –
2023
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de subsidie voor Platform Gras voor de jaren 2021, 2022 en 2023
vast te stellen op jaarlijks € 86.500,--;

II.

deze subsidie jaarlijks voor € 71.000,-- te dekken uit de
exploitatiebegroting programma wonen en jaarlijks voor
€ 15.500,-- te dekken uit de Intensiveringsmiddelen wonen;

2.
4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Nacalculatie revitalisering Simon van Hasseltschool
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de nacalculatie van het project revitalisatie Simon van Hasseltschool
vast te stellen;

II.

de totale investeringskosten van de revitalisatie Simon van
Hasseltschool te bepalen op € 2.500.000,--;

III.
2.
5.

het project financieel af te sluiten;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Afronden verbeterprogramma financiën
Het college besluit de brief aan de raad over het afronden van het
verbeterprogramma financiën vast te stellen.

6.

Steunpakket COVID-19 sociaal culturele accommodaties
Het college besluit:
1.

de nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente
Groningen 2020 vast te stellen;

2.

dit besluit bekend te maken door publicatie op overheid.nl;

3.

een budget van € 268.000,-- beschikbaar te stellen voor de
ondersteuning en dit te dekken uit de coronasteun voor sociaal culturele
accommodaties middels een voorbeslag op de resultaatbestemming 2020.

4.

de brief aan de raad over het steunpakket COVID-19 sociaal culturele
accommodaties vast te stellen.

7.

Beantwoording vragen art. 38 RvO van de PvdD, SP en Student en Stad over
Rollend Goed en Het Wieland
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de PvdD,
SP en Student en Stad over Rollend Goed en Het Wieland vast te stellen, onder
mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

8.

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van Student en Stad over de
Short Stay/Vondelflat Groningen
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO
van Student en Stad over Short Stay en de Vondelflat Groningen vast te stellen.

9.

Kansen in kaart: een nieuwe fase
Het college besluit de brief aan de raad over Kansen in Kaart: een nieuwe fase
vast te stellen, onder mandaat aan wethouder Bloemhoff voor redactie.

10.

Programma en woningaantallen herontwikkeling Doefmat locatie Isebrandtsheerd
Beijum
Het college besluit de brief aan de raad over programma en woningaantallen
herontwikkeling Doefmat locatie Isebrandtsheerd Beijum vast te stellen, onder
mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

11.

Compensatieregeling corona huur sportverenigingen
Het college besluit:
1.

in te stemmen met het gedeeltelijk niet factureren van de huur aan de
sportverenigingen over de periode 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021;

2.

ter dekking van het verlies aan inkomsten van € 856.000 een Specifieke
Uitkering Sport (SPUK) ter hoogte van € 856.000 aan te vragen bij het Rijk
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voor de compensatie van de huurderving over de periode 1 oktober 2020
t/m 31 maart 2021;
3.

de brief aan de raad over de compensatieregeling corona huur
sportverenigingen vast te stellen.

12.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO Stadspartij, CDA en VVD over de
energietransitie binnen de gemeente Groningen en de situatie rondom Grunneger
Power
Het college besluit de beantwoording vragen ex art. 38 RvO Stadspartij, CDA en
VVD over de energietransitie binnen de gemeente Groningen en de situatie
rondom Grunneger Power vast te stellen, onder mandaat aan wethouder
Broeksma voor redactie.

13.

Krediet opwaardering en herinrichting entreehal Oosterpoort
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een krediet beschikbaar te stellen van € 575.000,-- voor het
opwaarderen en herinrichten van de entreehal en de
restaurantfunctie van muziekcentrum De Oosterpoort;

II.

het afdekken van de beschadigde tegelvloer van de entreeruimte van
€ 75.000,-- te dekken uit deelprogramma 6.1 Culturele
infrastructuur (onderhoudsbudget in de exploitatie van SPOT);

III.

de structurele kapitaallasten vanaf 2022 van € 67.275,-- te dekken
uit de investeringsruimte die ontstaat door vrijval op eerder
toegekende routine vervangingskredieten;

IV.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen.

2.

de gemeentebegroting 2021 door de raad op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

3.

het raadsvoorstel Krediet opwaardering en herinrichting entreehal
Oosterpoort vast te stellen.

14.

Herijking visie Stadspark
Het college besluit:
1.

de brief aan de raad ‘herijking visie Stadspark’ en de concept-nota
‘Stadspark, Park voor de Stad’ vast te stellen, onder mandaat aan
wethouder Van der Schaaf voor redactie;

2.

de concept-nota ter inspraak voor te leggen en de inspraakprocedure vast
te stellen;

3.

de volgende uitgangspunten voor de concept-nota te hanteren:
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a.

het borgniveau te verhogen naar B en de daarvoor extra benodigde
middelen van €100.000,-- te betrekken bij het opstellen van de
begroting 2022;

b.

jaarlijks structureel € 80.000,-- te reserveren voor het uitvoeren van
stedelijke watertaken in het Stadspark en dit te dekken uit het
Groninger Water- en Rioleringsplan;

c.

de verkeersmaatregelen voor de jaren 2021 en 2022 à € 50.000,-te dekken uit het programma Bereikbaarheid;

d.

de coördinatie voor de jaren 2021 en 2022 à € 50.000,-- te dekken
uit de programma’s Leefkwaliteit en Ruimtelijke Economie.

15.

Quickscan ervaringen ‘gratis’ openbaar vervoer
Het college besluit de brief aan de raad over ‘Quickscan ervaringen ‘gratis’ OV’
vast te stellen.

16.

Het ‘Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie’
Het college besluit onder intrekking van het besluit van 26 januari 2021
agendapunt 5a:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het ‘Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie’ vast te stellen;

II.

kennis te nemen van Evaluatierapport 5 experimenten
Democratische vernieuwing Groningen;

III.

kennis te nemen van Eindrapport onderzoek Coöperatieve Wijkraad;

IV.

kennis te nemen van Samenvatting onderzoek Coöperatieve
Wijkraad;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen.
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