BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 18 november 2020
1.

Jaarverslag 2019 Fonds Ondernemend Groningen
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 bestaande uit het
Bestuursverslag 2019, het Financieel rapport 2019 en de goedkeurende
controleverklaring van de accountant;

2.

de subsidie over 2019 aan het Fonds Ondernemend Groningen definitief
vast te stellen op € 2.108.114,--;

3.

de brief aan de raad over het jaarverslag 2019 van Fonds Ondernemend
Groningen vast te stellen.

2.

Ontwikkeling Maatschappelijke Opvang
Het college besluit de brief over de ontwikkeling Maatschappelijke Opvang vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Jongman voor redactie.

3.

Harmonisatie afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2021
Het college besluit:
1.

het verslag zienswijzen over de ontwerp Afvalstoffenverordening
gemeente Groningen 2021 en over het ontwerp Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2021 vast te stellen onder
mandaat aan wethouder Chakor voor redactie;

2.

de brief aan de bewoners die een zienswijze hebben ingediend, vast te
stellen;

3.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van het verslag zienswijzen over de ontwerp
Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2021 en over het
ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente
Groningen 2021;

II.

de Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2021 vast te
stellen;

III.

de Afvalstoffenverordening gemeente Groningen, vastgesteld bij
raadsbesluit van 22 december 2004 in te trekken;

IV.

de Afvalstoffenverordening gemeente Haren, vastgesteld bij
raadsbesluit van 29 november 2010 in te trekken;

V.

de Afvalstoffenverordening gemeente Ten Boer, vastgesteld bij
raadsbesluit van 22 december 2004 in te trekken;

VI.

deze besluiten bekend te maken via overheid.nl en in werking te
laten treden op 1 januari 2021;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen;

5.

het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2021
vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de
Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2021 door de raad;

6.

de nadere regels en besluiten Afvalstoffenverordening gemeente
Groningen, vastgesteld bij collegebesluit MD08.166 4129, in te trekken;

7.

deze besluiten bekend te maken via overheid.nl en in werking te laten
treden op 1 januari 2021.

4.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de Stadspartij over interview wethouder
Chakor in de Gezinsbode
Het college besluit de beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de Stadspartij
over interview wethouder Chakor in de Gezinsbode vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Chakor voor redactie.

5.

Geheimhouding opheffing
Het college besluit:
1.

conform het daartoe volgens protocol door de griffie gedane verzoek de
onderwerpen 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.
6.

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

Impact Corona op onze economie
Het college besluit de brief aan de raad 'Impact Corona op onze economie' vast te
stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie.

7.

Verkenning subsidies SoundsofMusic en Jeugdcircus Santelli
Het college besluit de brief aan de raad over de verkenning subsidies
SoundsofMusic en Jeugdcircus Santelli vast te stellen onder mandaat aan
wethouder De Rook.

8.

Tussenevaluatie Economische Agenda
Het college besluit de brief aan de raad over de tussenevaluatie economische
agenda vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie.

9.

Inspraak Gebiedsvisie Meerstad-Noord
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de concept Gebiedsvisie Meerstad-Noord;

2.

de concept gebiedsvisie ter inzage te leggen;

3.

de brief aan de raad over inspraak Gebiedsvisie Meerstad-Noord vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.
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10.

Concept-beleidskader zonneparken
Het college besluit
1.

het concept-beleidskader zonneparken vast te stellen en vrij te geven voor
inspraak vanaf 17-11-2020 tot en met 16-12-2020;

2.

wethouder Broeksma mandaat te verlenen om de raad hierover per brief te
informeren.

11.

Kredietaanvraag Kermisexploitantenterrein
Het college besluit:
1.

tot herinrichting en bodemsanering van het Kermisexploitantenterrein
(KET) aan de Helperwestsingel;

2.

in afwijking van de gemeentelijke aanbestedingsregels deze herinrichting
in bouwteamverband met ingenieursbureau Arcadis voor te bereiden en te
realiseren;

3.

de raad onder oplegging van geheimhouding ten aanzien van bijlage 1, op
grond van artikel 25 Gemeentewet voor te stellen:
I.

kennis te nemen van bijlage 1, de geheime exploitatiebegroting
“Kermisexploitantenterrein (Helpman-Noord)”;

II.

de totale kosten voor de herinrichting en bodemsanering van het
Kermisexploitantenterrein (KET) te bepalen op € 3.758.000,--;

III.

een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.983.000,-voor de investeringen in de openbare ruimte en de investeringen in
de twee terreinen;

IV.

de daaruit voortkomende structurele kapitaalslasten
ad € 118.800,-- vanaf 2023 te dekken uit reeds in de begroting
opgenomen intensiveringsmiddelen wonen;

V.

de kosten voor de bodemsanering van het
Kermisexploitantenterrein ad € 422.000,-- in 2021 te dekken uit
de Algemene Reserve;

VI.

de kosten voor het tijdelijk verplaatsen van woonwagens voor
€ 1.353.000,-- in 2021 te dekken uit een voorbeslag op het
rekeningresultaat 2020 op intensiveringsmiddelen Wonen voor
€ 700.000,-- en € 653.000,-- op bouwleges, in afwijking van het
kader ”Resultaatbepaling en resultaatbestemming”;

VII.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

VIII.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;
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IX.

geheimhouding te betrachten ten aanzien van bijlage 1, Financiële
bijlage, op grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet
Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

4.

de gemeentebegroting 2020 en 2021 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

5.

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

12.

Resultaat Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014 – 2020 + bestemmingsvoorstel naar
ESF reserve
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

1 miljoen euro toe te voegen aan de reserve ESF, te dekken uit te
ontvangen ESF subsidie 2014-2020 van 2,4 miljoen euro;

II.

het restantbedrag ad 1,4 miljoen euro als voorbeslag op de rekening
2020 toe te voegen aan de reserve ESF;

III.
2.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Bloemhoff
voor redactie;

3.
13.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Co-investeringsfonds Sport voorstellen 2021 en vervanging lichtmasten
Het college besluit:
1.

onder intrekking van het collegebesluit d.d. 3 november 2020,
agendapunt 5d (Co-investeringsfonds Sport voorstellen 2021) de raad
voor te stellen:
I.

een investeringskrediet van € 900.000,-- voor het vervangen van de
lichtmasten op de sportparken beschikbaar te stellen;

II.

waarvan € 150.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke
uitkering sport btw en kapitaallasten van het resterende deel ad
€ 33.000,-- te dekken uit de hiervoor opgenomen middelen in de
begroting 2021 (Programma “Sport en bewegen”);

III.

vooruitlopend op de eerstvolgende aanpassing van de financiële
verordening de afschrijvingstermijn van lichtmasten op sportparken
te bepalen op 40 jaar en van de bijbehorende armaturen op 20 jaar;

IV.

een budget beschikbaar te stellen van € 155.000,-- voor het
oplossen van drie knelpunten (plankosten fase 2 Kardinge, subsidie
gebruik externe accommodaties en onderzoek structurele
uitbreiding capaciteit binnensport) en te onttrekken aan de reserve
co-financieringinvesterings-fonds sportaccommodaties;
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V.

voor het subsidiebudget co-financieringsfonds 2021 een bedrag van
€ 125.000,-- beschikbaar te stellen en dit te ontrekken aan de
reserve co-financieringinvesterings-fonds sportaccommodaties;

VI.

de gemeentebegrotingen 2020 en 2021 op programmaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

van het subsidiebudget:
a.

een bedrag van € 19.000,-- aan te wijzen als subsidieplafond voor
bijdragen aan aanschaf van duurzame sportmaterialen, zoals
genoemd in artikel 5:6 lid 1 van de Nadere regel subsidies gemeente
Groningen;

b.

een bedrag van € 106.000,-- aan te wijzen als subsidieplafond voor
bijdragen aan investeringen in clubgebouwen en
sportaccommodaties, zoals genoemd in artikel 5:6 lid 2 van
genoemde Nadere regel subsidies;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen;

4.

de gemeentebegrotingen 2020 en 2021 op deelprogrammaniveau te
wijzigen.

14.

Vervangingsinvesteringen (VIP)2021 voorbereidingskrediet bodemonderzoek
2022
Het college besluit:
1.

onder intrekking van het collegebesluit d.d. 29 september 2020,
agendapunt 5f de raad voor te stellen:
I.

een krediet van € 1.800.000,-- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van drie kunstgrasvelden op Sportpark West End, hiervan
€ 294.000,-- te dekken uit de te ontvangen Specifieke Uitkering
Sport btw (SPUK) en de kapitaallasten van het resterende deel ad
€ 129.000,-- te dekken uit de reguliere begroting Sport (onderdeel
VIP);

II.

een voorbereidingskrediet 2022 ad € 125.000,-- beschikbaar te
stellen voor bodemonderzoek en voorbereidingen, hiervan
€ 22.000,-- te dekken uit de te ontvangen Specifieke Uitkering Sport
btw en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 23.000,-- te
dekken uit de reguliere begroting Sport;

III.

de kosten voor het opruimen van de SBR korrels voor de
korfbalvelden op het sportpark West End ad € 125.000,-- te dekken
voor € 22.000,-- uit de te ontvangen Specifieke Uitkering Sport btw
en het restant te onttrekken aan de reserve
co-financieringinvestering-fonds;

IV.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;
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2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2021 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
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