BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 20 mei 2020
1.

Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis september 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het lid van de Raad van Toezicht van Stichting
Baasis, de heer J.H. Dijkstra, te herbenoemen voor de tweede en tevens
laatste termijn, te weten voor de periode van 1 september 2020 tot 1
september 2024;

2.
2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving 2019 wabo en bodem
Het college besluit:
1.

het Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving 2019 wabo en bodem
vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het Jaarverslag uitvoeringsprogramma
handhaving 2019 wabo en bodem vast te stellen;

3.

de brief aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie
Groningen vast te stellen.

3.

Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads)
Het college besluit:
1.

het besluit hogere grenswaarden geluid voor de woningbouw in het
bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads), overeenkomstig
het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

de op het plan ingediende zienswijzen niet over te nemen,
overeenkomstig de zienswijzennota bestemmingsplan
Friesestraatweg 139 (plan Crossroads);

II.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over
te nemen en het bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan
Crossroads) digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.BP565Friesestr139-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.
3.

geen exploitatieplan vast te stellen.

het raadsvoorstel daartoe vast te stellen.

4.

Verordening Fietsparkeren Groningen 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de verordening Fietsparkeren Groningen 2020 vast te stellen en in
werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking;

II.
2.
5.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.

Tussenstand Actieplan Toegankelijk Groningen 2017/2021
Het college besluit:
1.

de nota Tussenstand Actieplan Toegankelijk Groningen 2017/2021 vast te
stellen;

2.
6.

de brief aan de raad over de nota vast te stellen.

Planning actualisatie programma binnenstad en voorbereidingskrediet PvE Grote
Markt
Het college besluit:
1.

de planning actualisatie programma binnenstad en
voorbereidingskredietaanvraag PvE Grote Markt vast te stellen;

2.

de brief aan de raad ‘planning actualisering programma binnenstad
aangepast’ vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf
voor redactie;

3.

de raad voor te stellen;
I.

een voorbereidingskrediet ad € 700.000,-- te verstrekken voor de
totstandkoming van het Programma van Eisen voor de herinrichting
van de Grote Markt inclusief structuurschets, te dekken uit middelen
voor het programma Binnenstad;

II.

kapitaallasten voortkomend uit het voorbereidingskrediet van €
30.800,-- te dekken uit de structurele middelen t.b.v. het
Uitvoeringsprogramma Binnenstad die zijn toegevoegd in de
begroting 2020;

III.
4.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;

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

5.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

7.

Uitvoerings- en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling De Suikerzijde
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 2,9 mln. voor het
uitwerken van het stedenbouwkundig plan De Suikerzijde Noord, de
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algehele ontwikkelingsstrategie De Suikerzijde en overige
voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de planrealisatie;
II.

bij uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie de lasten voor
deze kosten voor € 1,9 mln. over te hevelen naar de desbetreffende
grondexploitatie;

III.

de kapitaallasten van € 1 mln. materieel vast actief te dekken uit de
structureel beschikbare middelen voor De Suikerzijde;

IV.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

8.

2.

de begroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Kwaliteitsimpuls fietsparkeren Hoofdstation
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de totale kosten voor de kwaliteitsimpuls fietsparkeren Hoofdstation
te bepalen op € 450.000,--;

II.

hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000,--;

III.

€ 190.000,-- te dekken uit het Rekeningresultaat verkeer 2019 en
deze middelen toe te voegen aan de beklemde reserve verkeer;

IV.

€ 260.000,-- te dekken uit de intensiveringsmiddelen verplaatsen
2020 en deze middelen toe te voegen aan de beklemde reserve
verkeer;

V.
2.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen;

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

9.

Woonvisie
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de woonvisie “Woonvisie Groningen - een thuis voor iedereen” vast
te stellen onder intrekking van de woonvisies van de voormalige
gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen;

II.

de verordening doelgroepen woningbouw gemeente Groningen 2020
vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na die van de
bekendmaking;

III.

dit besluit kenbaar te maken door publicatie in het elektronische
gemeenteblad;

2.

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

Pagina 3

10.

Herhuisvesting iederz
Het college besluit:
1.

tot herhuisvesting van iederz aan de Bormholmstraat;

2.

kennis te nemen van het programma van eisen;

3.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van het besluit door het college tot herhuisvesting
van iederz aan de Bornholmstraat;

II.

de begroting Nieuwbouw iederz vast te stellen en de totale kosten te
bepalen op € 39,7 miljoen;

III.

de investeringssom iederz vast te stellen op een totale omvang van
€ 39,7 miljoen en hiervoor een krediet te verstrekken van € 39,3
miljoen, zodat het totaal beschikbaar gestelde krediet op € 39,7
miljoen komt;

IV.

de structurele exploitatielasten vanaf oplevering behorende bij een
investering van € 39,7 miljoen te dekken uit:
a.

bedrag van € 200.000,-- structureel Synergievoordelen iederz;

b.

bedrag van € 810.000,-- budget Vastgoedbedrijf, prijspeil
2023;

c.

bedrag van € 523.000,-- budget FSH, prijspeil 2023;

d.

beklemde reserve materiële vaste activa verkoop Peizerweg v/d
Hoopstraat € 73.000,-- (structureel);

e.

bedrag van € 110.000,-- structureel iederz instroomportaal;

f.

bedrag van € 100.000,-- (2022) en € 1.400.000,-(structureel vanaf 2023) huisvesting iederz.

V.

de verkoopopbrengst onder aftrek van de boekwaarde van de
panden Peizerweg en Van der Hoopstraat toe te voegen aan de
reserve materiële vaste activa bij realisatie van verkoop;

VI.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1 conform
artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

VII.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

4.

de raad het bestand ‘04 investerings- en exploitatiekosten Iederz bijlage
RV GEHEIM’ onder het opleggen van geheimhouding ex art. 25
Gemeentewet ter kennis te brengen;

5.

de begroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen;

6.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Bloemhoff
voor redactie.
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11.

Gemeenterekening 2019 Gemeente Groningen
Het college besluit:
1.

de gemeenterekening 2019 van de Gemeente Groningen op
deelprogrammaniveau vast te stellen;

2.

de gemeenterekeningen van de Gemeente Groningen op taakvelden vast te
stellen;

3.

de raad voor te stellen:
I.

de gemeenterekening 2019 van de gemeente Groningen vast te
stellen;

II.

de begrotingsoverschrijdingen zoals toegelicht in de
gemeenterekening te autoriseren;

III.

de ‘Aanbiedingsbrief Gemeenterekening 2019’, waarin opgenomen
de bestemming van het rekeningresultaat 2019, als ook de nieuw in
te stellen, en op te heffen reserves en voorzieningen vast te stellen;

IV.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

4.

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