BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 21 mei 2019
1.

Kinderburgemeester 2018-2019
Het college besluit:
1.

de ambtstermijn van de zittende kinderburgemeester en locokinderburgemeester met een half jaar te verlengen tot 01-01-2020;

2.

de ambtstermijn van de zittende kinderburgemeester en locokinderburgemeester met een half jaar te verlengen tot 01-01-2020;

3.

de ambtstermijn van de kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester
vanaf september 2021 weer gelijk te laten oplopen met een schooljaar;

4.
2.

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

Vaststelling uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen fase 1
Het college besluit:
1.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te
nemen en de uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen, fase1, digitaal
vervat in de gml-bestanden NL.IMRO.0014.UP008Groenewei-vg01 en
NL.IMRO.0014.UP009DeZeilen-vg01 en gebruikmakend van een ondergrond
ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van 17
februari 2017, met de bijbehorende geluidontheffingsverzoeken,
overeenkomstig dit voorstel vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen de Beeldkwaliteitsplannen voor Groenewei en De
Zeilen, fase 1 vast te stellen;

3.
3.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Update actieplan ondernemen met impact
Het college besluit:
1.

de brief aan de raad over ‘update actieplan ondernemen met impact’ vast te
stellen;

2.

de lasten van het actieplan ‘ondernemen met impact’ 2019 ad 100 duizend
euro te dekken uit de intensiveringsmiddelen sociaal ondernemen jaarschijf
2019 ad 50 duizend euro en 50 duizend euro uit het Participatiebudget
2019.

4.

Verduurzaming openbare verlichting
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een krediet beschikbaar te stellen van € 3.200.000,-- voor de
uitvoering van de eerste fase van het project Verduurzaming openbare
verlichting;

II.

de kapitaallasten van € 224.000,-- te dekken uit:
a.

exploitatiebudget Verkeersvoorzieningen Stadsbeheer
€ 155.000,--;

b.
III.

verwachte besparing op energielasten € 69.000,--;

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

5.

Bijdrage aan provincie voor roeivriendelijke damwanden
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een bedrag beschikbaar te stellen van € 100.000,-- als bijdrage aan
de provincie Groningen in verband met het realiseren van
roeivriendelijke damwanden door de provincie Groningen in een deel
van het Noord-Willemskanaal;

II.

dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve 'Cofinancieringinvesteringsfonds’.

III.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

4.

de samenwerkingsovereenkomst ‘Aanpassing oeverbescherming NoordWillemskanaal ten behoeve van demping van golfslag’ aan te gaan onder
voorbehoud van instemming van de raad met de gemeentelijke bijdrage
van € 100.000,-;

5.

mevrouw I. Jongman, wethouder, te machtigen om de overeenkomst
namens de gemeente Groningen te ondertekenen.

6.

Stand van zaken aanpak bruggen Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken aanpak bruggen
Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl vast te stellen.

7.

Experiment gesloten coffeeshopketen
De burgemeester, gehoord hebbende het college, besluit:
1.

het voornemen om de gemeente Groningen aan te melden voor het
experiment gesloten coffeeshopketen voor te leggen aan de raad en
hierover wensen en bedenkingen te vragen;
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2.

de brief aan de raad over het experiment gesloten coffeeshopketen vast te
stellen onder mandaat aan de burgemeester voor redactie.

8.

Voortgang Aanpak Ring Zuid januari-april 2019
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang van het project Aanpak
Ring Zuid voor de periode januari-april 2019 vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Broeksma voor redactie.

9.

Ontwikkelingen jeugdhulp mei 2019
Het college besluit de brief aan de raad over ontwikkelingen jeugdhulp vast te
stellen.

10.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z)
Het college besluit:
1.

de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid & Zorg Groningen vast te stellen conform bijgevoegd voorstel,
onder voorbehoud van toestemming door de raad;

2.

de raad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college om de
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen te
wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen;

4.

de gewijzigde regeling bekend te maken door publicatie in de
Staatscourant.

11.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdA over kamerverhuur aan studenten
door uitkeringsgerechtigden
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de Partij
van de Arbeid over kamerverhuur aan studenten door uitkeringsgerechtigden vast
te stellen.

12.

Vervolg definitief investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

dhr. A.B. Popken, GMT directeur, te machtigen, om namens de gemeente
Groningen, binnen de kaders van het investeringsvoorstel aan de directeur
WarmteStad goedkeuring te verlenen tot het aangaan van de benodigde
financiële verplichtingen waaronder het aangaan van de benodigde
externe financiering en in de lijn hiervan al het nodige te doen voor een
optimale herstructurering van het vermogen in de beide
werkmaatschappijen Warmtenet BV en Warmtetransport BV en de holding
WarmteStad BV;

2.

de bijlage 9,10,11,12,13,14, 15 onder het opleggen van geheimhouding
ex artikel 25 Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2,
sub b Wob, aan de raad te overleggen;
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3.

de raad voor te stellen:
I.

het vaststellen van de definitieve Business Case als uitgangspunt
voor het aantrekken van bankfinanciering inclusief de daarin
verwerkte condities voor de financiering, onder de voorwaarde van
definitief verkrijgen van externe financiering;

II.

het vaststellen van het ‘project- en investeringsvoorstel Warmtenet
Noordwest’ van Warmtestad, onder de voorwaarde van afronden
proces ACM leveringsvergunning;

III.

de reeds aan WarmteStad in 2018 ter beschikking gestelde
overbruggingskredieten van € 1,3 en € 3 miljoen, ten behoeve van
de realisatie van de tijdelijke warmtecentrale respectievelijk de uitrol
van fase 2 van het Warmtenet Noordwest om te zetten in Eigen
Vermogen en deze in te brengen als kapitaal;

IV.

de structurele rentelasten van de agiostorting van € 4,3 miljoen ter
grootte van € 86 duizend te dekken uit het programma Groningen
Geeft Energie;

V.

de opgelegde geheimhouding conform art. 25 Gemeentewet ten
aanzien van de geheime bijlagen 9,10,11, 12,13,14,15 te
bekrachtigen;

4.
13.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdD en Stadspartij voor Stad en Ommeland
over achteruitgang van vlinders en insectenen het belang van "liefdevolle
waardelozing" bij groenbeheer
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de PvdD
over de achteruitgang van vlinders en insecten gewijzigd vast te stellen.

14.

Aanvragen Nationaal Programma Groningen 2019
Het college besluit de brief aan de raad over de aanvragen Nationaal Programma
Groningen 2019 vast te stellen.

15.

Experiment basisbaan
Het college besluit de brief aan de raad over het experiment basisbaan vast te
stellen.
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