BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 3 juni 2020
1.

Voorontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3
Het college besluit:
1.

het voorontwerpbestemmingsplan 'Midscheeps 3' overeenkomstig de
Algemene inspraakverordening vrij te geven voor inspraak;

2.

de termijn voor het geven van inspraak vast te stellen op 4 weken;

3.

te bepalen dat gedurende deze termijn schriftelijk kan worden
gereageerd;

4.

over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Midscheeps 3’ overeenkomstig
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening overleg te voeren met
de provincie, de betrokken rijksdiensten, het waterschap en de
overige gebruikelijke overleginstanties;

5.

de brief aan de raad over voorontwerp bestemmingsplan ‘Midscheeps 3’
vast te stellen.

2.

Verlenging van opvang-pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Het college besluit:
1.

tijdelijk (tot 1 juli 2021) maatwerk te leveren aan de ex-alleenstaande
minderjarige vluchtelingen die tot hun 18e in een opvanggezin in de
gemeente Groningen zijn ondergebracht;

2.

de verlenging van deze vorm van opvang/pleegzorg tijdelijk te dekken
uit jeugdmiddelen;

3.

de brief aan de raad over verlenging van opvang/pleegzorg
alleenstaande minderjarige vluchtelingen vast te stellen;

4.

de brief aan Nidos over verlenging van opvang/pleegzorg alleenstaande
minderjarige vluchtelingen vast te stellen.

3.

Beantwoording vragen ex art 38 RvO GroenLinks/ChristenUnie over economisch
daklozen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van
GroenLinks en de ChristenUnie over de economisch daklozen vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Jongman voor redactie.

4.

Tussenstand actualisering omgevingsvisie
Het college besluit de brief aan de raad over de tussenstand actualisering
omgevingsvisie vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van Partij voor de Dieren over de explosie
in de Wibenaheerd

Het college besluit de beantwoording van de vragen ex. art. 38 RvO van Partij
voor de Dieren over de explosie in de Wibenaheerd vast te stellen onder
mandaat aan de burgemeester voor redactie.
6.

Kredietaanvraag t.b.v. laadinfrastructuur gemeentelijk wagenpark
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een krediet beschikbaar te stellen van € 1.234.000 voor de
realisatie van de laadinfrastructuur;

II.

de kapitaalslasten behorende bij de investering in de
laadinfrastructuur te dekken uit de huidige begrotingsmiddelen
die beschikbaar zijn voor de exploitatielasten van het huidige
wagenpark;

III.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig
te wijzigen.

7.

Vaststelling aanbestedingsstukken en grondexploitatie (grex) Alo-locatie
Het college besluit:
1.

de uitgangspunten voor de aanbesteding (bouwenvelop) Alo-locatie vast
te stellen;

2.

de raad, onder oplegging van geheimhouding ten aanzien van de
grondexploitatie “Alo-locatie” op grond van artikel 25 Gemeentewet,
voor te stellen:
I.

de uitgangspunten voor de aanbesteding (bouwenvelop) Alolocatie te bevestigen;

II.

de grondexploitatie Alo-locatie vast te stellen en de totale kosten
te bepalen op € 14,5 mln. (eindwaarde 31-12-2024);

III.

de kosten te dekken uit de opbrengsten van grondverkoop
€ 8 mln.;

IV.

het verwachte resultaat van de grondexploitatie vast te stellen op
€ 6,5 mln. op eindwaarde en € 5,9 mln. op startwaarde
(1-1-2020) nadelig;

V.

een voorziening te treffen voor het tekort op startwaarde zijnde
€ 5,9 mln. Voor de ontwikkeling van de Alo-locatie was reeds een
verliesvoorziening getroffen van € 8,0 mln. Per saldo valt nu dus
een verliesvoorziening van € 2,1 mln. vrij;

VI.

uiterlijk bij de jaarrekening 2020 te besluiten ten gunste waarvan
de verliesvoorziening vrijvalt;
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VII.

voor de periode t/m 2021 het uitvoeringskrediet bij te stellen met
een bedrag van € 10,5 mln. Het totaal beschikbaar gestelde
uitvoeringskrediet komt daarmee uit op € 11,2 mln. van de totaal
begrote kosten van € 14,5 mln.;

VIII.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

IX.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien vande
grondexploitatie “Alo-locatie”, op grond van artikel 10, lid 2, sub
b van de Wet openbaarheid van bestuur juncto artikel 25, lid 3
Gemeentewet;

8.

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Gesloten coffeeshopketen financiële tegemoetkoming
De burgemeester, gehoord hebbende het college, besluit de brief aan de raad
over de financiële tegemoetkoming van het Rijk voor deelname aan het gesloten
experiment coffeeshopketen, gewijzigd vast te stellen.
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