BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 16 april 2019
1.

Jaarstukken Regio Groningen-Assen 2019
Het college besluit de brief aan de raad over de jaarstukken 2019 van de Regio
Groningen-Assen vast te stellen.

2.

Geheimhouding opheffen
Het college besluit:
1.

conform het daartoe volgens protocol door de griffie gedane verzoek het
onderwerp vast te stellen waarvan de eerder opgelegde en door de raad
bekrachtigde geheimhouding kan worden opgeheven;

2.

dit ter kennis te brengen van het presidium;

3.

er kennis van te nemen dat volgens het geldende protocol de griffie op
basis van de bespreking in het presidium een raadsvoorstel tot opheffing
van geheimhouding voorbereidt en dat het presidium het voorstel voorlegt
aan de raad;

4.

de brief aan de raad over opheffen geheimhouding vast te stellen.

Het college besluit deel te nemen aan het project 'Hydrogen Energy Applications
for Valley Environments in Northern Netherlands' (HEAVENN) om in Noord
Nederland de eerste geïntegreerde groene waterstofeconomie van Europa te
ontwikkelen.
3.

Kredietaanvraag vervanging parkeerautomaten Haren
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

voor de aanschaf van de tien parkeerautomaten én het aanleggen
van de benodigde technische infrastructuur een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen van € 120.000,--;

II.

de jaarlijkse kapitaallasten € 14.400,-- te dekken uit de reguliere
exploitatie van het Parkeerbedrijf (opbrengsten straatparkeren);

III.

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

2.

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

3.
4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

ARCG Jaarrapport 2018 en algemene kaders 2020
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het jaarrapport 2018 en de algemene beleidsmatige
en financiële kaders 2020 van de gemeenschappelijke regeling ARCG;

2.

de brief aan de raad daarover vast te stellen.

5.

Conceptjaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer
Groningen Drenthe
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de conceptjaarrekening
2018 inclusief bestemmingsvoorstel van de Gemeenschappelijke Regeling
(GR) Publiek Vervoer Groningen Drenthe;

2.

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

3.

deze conceptjaarrekening 2018 inclusief bestemmingsvoorstel voor te
leggen aan de raad om haar eventuele zienswijzen te geven;

4.

de brief aan de raad over de conceptjaarrekening 2018 van Publiek
Vervoer vast te stellen;

5.

het bestuur van Publiek Vervoer schriftelijk in kennis te stellen over het
besluit van de raad.

6.

Conceptbegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen
Drenthe
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de conceptbegroting
2020 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe;

2.

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

3.

deze conceptbegroting voor te leggen aan de raad om hun eventuele
zienswijzen op deze conceptbegroting te geven;

4.

de brief aan de raad met het verzoek wensen en bedenken in te dienen
over de conceptbegroting 2020 van Publiek Vervoer vast te stellen;

5.

het bestuur van Publiek Vervoer schriftelijk in kennis te stellen over het
besluit van de raad.

7.

Statutenwijziging Gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen
Drenthe en toetreding OV bureau Groningen Drenthe
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

geen wensen en bedenkingen voor de voorgenomen wijziging van
de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen Drenthe overeenkomstig ontwerpbesluit
te hebben;

II.

het college van burgemeester en wethouders toestemming te
verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de gemeenschappelijke
regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen
Drenthe overeenkomstig ontwerpbesluit;

III.

in te stemmen met de voorgenomen deelneming door het OVbureau Groningen Drenthe in de gemeenschappelijke regeling
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bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer overeenkomstig het
tweede lid van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling OVbureau Groningen Drenthe onder voorbehoud van (a) de
instemming van de gemeenteraden van alle deelnemende
gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer
met de gewijzigde regeling en onder voorbehoud van (b)
instemming van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe met
de voorgenomen deelneming door het OV-bureau Groningen
Drenthe in de gemeenschappelijke regeling
bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer;
2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

onder voorbehoud van toestemming van de raad de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
Groningen Drenthe overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit vast te
stellen;

4.

onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen de
voorgenomen deelneming door het OV-bureau Groningen Drenthe in de
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
Groningen Drenthe.

8.

OV bureau: kaders begroting 2020 en jaarstukken 2018
Het college besluit de brief aan de raad over ‘OV-bureau: Kaders begroting 2020
en jaarstukken 2018’ vast te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma
voor redactie.

9.

Instellen rookvrije zones APV (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

tot het voornemen een rookvrije zone bij het UMCG vast te stellen;

2.

tot het voornemen een rookvrije zone bij het Prins Claus Conservatorium
van de Hanzehogeschool vast te stellen;

3.

tot het voornemen een rookvrije zone bij de locatie Admiraal de
Ruyterlaan van het Alfa-college vast te stellen;

4.

de raad in de gelegenheid te stellen om uiterlijk in de raadsvergadering
van 29 mei 2019 over de voorgenomen besluitvorming ten aanzien van de
drie locaties zijn wensen en bedenkingen te geven;

5.

de brief aan de raad over Instellen rookvrije zones APV vast te stellen;

6.

het verzoek van het Alfa-college met betrekking tot de inrichting van een
rookplek in de openbare ruimte (op gemeentegrond) af te wijzen;

7.

de definitieve besluitvorming over en invulling van de drie genoemde
rookvrije zones te mandateren aan wethouder Gijsbertsen onder het
voorbehoud dat de raad geen wensen en bedenkingen kenbaar maakt.
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10.

Let’s Gro
Het college besluit:
1.

Let’s Gro 2019 te organiseren van 30 oktober tot en met 2 november
2019 en de incidentele kosten € 157.500,-- vooruitlopend op de
definitieve besluitvorming door de raad te dekken uit:
-

G-kwadraat, programma economie en werkgelegenheid
€ 20.000,--;

-

Energie, paragraaf duurzaamheid € 12.500,--;

-

Verkeer, programma verkeer en vervoer € 12.500,--;

-

Wonen, programma wonen € 12.500,--;

-

DMO onderzoek, programma welzijn, gezondheid, zorg en
vernieuwing sociaal domein € 30.000,--;

-

DMO overig, (programma sport en bewegen € 10.000,--,
programma cultuur € 10.000,--) € 20.000,--;

-

Organisatieontwikkeling (DOIB algemene ondersteuning)
€ 20.000,--;

-

Gebiedsgericht werken paragraaf integraal gebiedsgericht werken
€ 20.000,--;

2.

Bestuurlijke vernieuwing, programma college en raad € 10.000,--;

de budgettaire effecten voor het jaar 2019 te verwerken bij de
begrotingswijziging 2e kwartaal;

3.

de brief aan de raad vast te stellen;

4.

de regiegroep de opdracht te geven op zoek te gaan naar extra middelen
om het budget aan te vullen tot € 300.000,-- en voor zomer 2019 daarop
terug te komen bij het college.

11.

Herziening grondexploitaties Meerstad 2017
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

met de grondexploitatie Meerstad 2017 in te stemmen voor de
verdere ontwikkeling van Meerstad;

II.

met de budgetten voor het jaar 2018/19 zoals opgenomen in deze
grondexploitatie in te stemmen als kader voor de
projectorganisatie;

III.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage(n), op
grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van
bestuur juncto artikel 25 lid 3 Gemeentewet;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen.
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12.

Stand van zaken Binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou 2019
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken
Binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou 2019 vast te stellen

13.

Meerjarenprogramma Wonen 2019-2022
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Meerjarenprogramma Wonen 2019 - 2022 vast
te stellen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen onder redactie van wethouder Van der
Schaaf voor redactie.

NB:
14.

Raadsvoorstel uit na akkoord wethouder Van der Schaaf.

Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie
2019 - 2020 vast te stellen;

2.
15

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO SP over gebrekkige voorzieningen
skatesport
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de SP
over gebrekkige voorzieningen skatesport vast te stellen.
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