BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 25 maart 2020
1.

Beantwoording vragen ex. artikel 38 RvO van de ChristenUnie over
reclameposters Second Love in de openbare ruimte
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex. artikel 38 RvO van de
ChristenUnie over reclameposters Second Love in de openbare ruimte gewijzigd
vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de ChristenUnie over de aanpak
mensenhandel en de misstanden in de prostitutie.
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de
ChristenUnie over de aanpak mensenhandel en de misstanden in de prostitutie
vast te stellen.

3.

Onderdoorgang Paterswoldseweg (BCF)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de gewijzigde totale kosten voor de onderdoorgang
Paterswoldseweg te bepalen op € 19.484.000,--;

4.

II.

hiervoor het krediet gewijzigd vast te stellen op € 19.484.000,--;

III.

deze kosten geheel te dekken uit het REP.;

IV.

de begroting 2020 te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel daartoe vast te stellen;

3.

de begroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Vaststelling bestemmingsplan Dorpsweg 36 Garmerwolde
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over
te nemen en het bestemmingsplan Dorpsweg 36 Garmerwolde,
digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.BP604Dorpsweg36Gw-vg01.gml en gebruikmakend
van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige
Topografie Groningen van december 2019, gewijzigd ten opzichte
van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen,
overeenkomstig dit voorstel vast te stellen;

II.
2.

geen exploitatieplan vast te stellen;

het raadsvoorstel vast te stellen.

5.

Vaststelling uitwerkingsplan De Meeuwen
Het college besluit:
1.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te
nemen en het uitwerkingsplan De Meeuwen, digitaal vervat in het gmlbestand NL.IMRO.0014.UP005DeMeeuwen-vg01.gml en gebruikmakend
van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige
Topografie van februari 2018, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp
zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te
stellen;

2.

geen exploitatieplan vast te stellen;

3.

de brief aan de raad over de vaststelling van uitwerkingsplan De Meeuwen
vast te stellen.

6.

Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde, Milieueffectrapportage en
voorontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied noord
Het college besluit:
1.

het voorontwerp structuurvisie De Suikerzijde, het milieueffectrapport
Suikerfabriekterrein Groningen en het voorontwerp bestemmingsplan De
Suikerzijde deelgebied noord, overeenkomstig de Algemene
Inspraakverordening vrij te geven voor inspraak, zienswijzen en overleg;

2.

de termijn voor het geven van inspraak vast te stellen op 8 weken;

3.

te bepalen dat gedurende deze termijn schriftelijk op de plannen kan
worden gereageerd;

4.

over het voorontwerp structuurvisie De Suikerzijde, het milieueffectrapport
Suikerfabriekterrein Groningen en het voorontwerp bestemmingsplan De
Suikerzijde deelgebied noord, overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening overleg te voeren met de provincie, de betrokken
rijksdiensten, het waterschap, de Commissie MER en de overige
gebruikelijke overleginstanties;

5.

de brief aan de raad vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der
Schaaf voor redactie.

7.

Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave Gemeente Groningen 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het Lokaal Plan van Aanpak 2020 voor de versterkingsopgave in de
gemeente Groningen vast te stellen;

II.

actualisaties van het Lokaal Plan van Aanpak voor de
versterkingsopgave in het vervolg te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen.
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8.

Uitkomsten pilot Beter Benutten en capaciteitsonderzoek sportaccommodaties
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de uitkomsten van de pilot Beter Benutten en het
capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties;

2.

de beleidskeuzes voor de korte en lange termijn voor de
sportaccommodaties vast te stellen en te betrekken bij de begroting 2021;

3.

de brief aan de raad over de uitkomsten van de pilot Beter Benutten en het
capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties gewijzigd vast te stellen.

9.

Lokale maatregelen Coronacrisis + memo
Het college besluit:
1.

De tien lokale maatregelen die de gemeente neemt in het kader van de
Coronacrisis vast te stellen, te weten;
I.

geen nieuwe belastingen/heffingen aan ondernemers op te leggen
tot 6 april;

II.

betalingen aan derden te versnellen;

III.

waar mogelijk bij reeds verleende opdrachten voor zelfstandigen
en flex-werkers te ondersteunen middels voorschotbetalingen of
opdrachten later in de tijd te plaatsen;

IV.

op verzoek van de huurder van gemeentelijk vastgoed, uitstel van
betaling van maximaal 3 maanden huur te verlenen;

V.

de subsidie bij organisaties in liquiditeitsproblemen te
bevoorschotten;

VI.

prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties aan te passen;

VII.

reeds ontvangen leges terug te betalen voor afgelaste evenementen
tot en met 1 juni 2020 als gevolg van de Corona maatregelen;

VIII.

venstertijden voor bevoorrading binnenstad tijdelijk te verruimen;

IX.

budget beschikbaar te stellen om nieuwe verdienmodellen,
initiatieven en noodmaatregelen mogelijk te maken;

X.
2.

appel te doen op externe partijen en consumenten;

de kosten à €250.000,-- van maatregel IX te voorlopig te dekken uit de
middelen Economische Agenda 2020;

3.

de dekking van maatregel IX opnieuw te bezien bij het opstellen van de
jaarrekening 2020;

4.

de genoemde datum van 6 april indien nodig te verlengen in lijn met
eventuele toekomstige maatregelen die de rijksoverheid treft;

5.

de brief aan de raad over de lokale maatregelen Coronacrisis vast te
stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor Redactie.
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