BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 23 april 2019
1.

Vaststelling uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat / BEA (zienswijzen)
Het college besluit:
1.

de zienswijzen van ProRail, de provincie Groningen en Citeq deels over te
nemen zoals beschreven in het voorstel, en voor het overige niet over te
nemen;

2.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te
nemen en het uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat, digitaal
vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-vg01.gml
en gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de Grootschalige
Basisregistratie Topografie van maart 2018, gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit
voorstel vast te stellen;

3.

geen exploitatieplan vast te stellen;

4.

de Bomen Effect Analyse vast te stellen en ter kennis te brengen van de
raad;

5.
2.

de brief aan de raad vast te stellen.

Bestedingsvoorstel budgetten erfgoed en archeologie 2019
Het college besluit:
1.

de voorgenomen besteding van de budgetten voor erfgoed en archeologie
in 2019 vast te stellen en verplichtingen aan te gaan voor zover de
beschikbare budgetten dit toelaten;

2.

te onderzoeken hoe de financiële ondersteuning aan kerken en molens in
de herindelingsgebieden vanwege de beleidsharmonisatie gelijk getrokken
kan worden binnen de bestaande middelen;

3.

de bestedingsprogramma's ter inzage te leggen bij het GIC;

4.

de brief aan de raad over budgetten erfgoed en archeologie 2019 vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

3.

Wijziging reguliere openingstijden bruggen
Het college besluit:
1.

de reguliere openingstijden van bruggen met ingang van 1 mei 2019, voor
de duur van de werkzaamheden rond de Aanpak Ringweg Zuid, te
wijzigen;

2.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl en in werking te laten treden
op 1 mei 2019;

3.

wethouder De Rook mandaat te verlenen voor het informeren van de raad
per brief over de reguliere openingstijden van bruggen.

4.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO GroenLinks over tijdelijke afsluiting
Stadsweg
Het college besluit

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PVV over overlast Van Eedenstraat
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de PVV
over de overlast Van Eedenstraat vast te stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdD en 100% Groningen over
toegankelijkheid bij bouwwerkzaamheden
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de
PvdD en 100% Groningen over toegankelijkheid bij bouwwerkzaamheden vast te
stellen.

7.

MartiniPlaza meerjarenonderhoudsplan 2020-2030
Het college besluit:
1.

de heer W.J. de Kok te verzoeken voor MartiniPlaza een meerjarenonderhoudsplan 2020-2030 op te stellen;

2.

de brief aan de raad over de voortgang MartiniPlaza gewijzigd vast te
stellen.

8.

Parkeermaatregelen Oosterpark Bloemenbuurt Noord en de Velden e.o.
Het college besluit:
1.

tot het voornemen betaald parkeren in te voeren in de BloemenbuurtNoord en de Velden e.o. in het Oosterpark (blok 1 en 2), op maandag t/m
zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur;

2.

het parkeerplan voor de Bloemenbuurt-Noord en de Velden e.o. (blok 1 en
2) vrij te geven voor inspraak gedurende een periode van 6 weken;

3.

de brief aan de raad over de concept parkeerplannen voor het Oosterpark
Bloemenbuurt-Noord en de Velden e.o. vast te stellen.

9.

Aanvraag aanvullend krediet Borgmanschool Ebbingekwartier
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

voor de Borgmanschool Ebbingekwartier een aanvullend krediet van
totaal € 625.000,-- beschikbaar te stellen. Het krediet wordt gedekt
uit:
a.

€ 350.000,-- bijdrage van de NAM;

b.

€ 25.000,- - bijdragen van derden;

c.

€ 250.000,-- extra € 8.000,-- structurele lasten te dekken uit
€ 5.000,-- voordeel hogere restwaarde en € 3.000,-- uit het
programma 3.1.4. Onderwijs huisvesting;
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II.

het totale krediet voor de Borgmanschool Ebbingekwartier daarmee
vast te stellen op € 7.739.805,--;

III.

de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op
programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op
deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

10.

Kredietaanvraag bouw kinderopvang in Vensterschool Oosterparkwijk
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

in de nieuw te bouwen Vensterschool Oosterparkwijk ruimte voor
kinderopvang te realiseren;

II.

hiervoor een krediet van € 1.350.000,-- beschikbaar te stellen voor
500 m2 kinderopvang;

III.

de structurele lasten van € 60.000,-- die horen bij deze
investeringen te dekken uit de huurinkomsten;

VI.

de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op
programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op
deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.
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