BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 24 juni 2020
1.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO Stadspartij, CDA en 100% Groningen over
graffiti
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de
Stadspartij, CDA en 100% Groningen over graffiti vast te stellen.

2.

Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 te Groningen
Het college besluit:
1.

het ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 te Groningen met het
bijbehorende ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden geluid’ gedurende zes
weken ter inzage te leggen;

2.

vanwege de omvang en ligging van het project en het aantal woningen
voor het ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 te Groningen geen
volledige Milieueffectrapportage op te stellen;

3.

de brief aan de raad over het ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg
231 te Groningen vast te stellen.

3.

Boom Effect Analyse (BEA) Korreweg 215/Antillenstraat en afwijken parkeernorm
Het college besluit:
1.

de Boom Effect Analyse (BEA) Korreweg 215/ Antillenstraat vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de Boom Effect Analyse (BEA) Korreweg 215/
Antillenstraat vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf
voor redactie;

3.
4.

af te wijken van de parkeernorm (netto tekort van 21 parkeerplaatsen).

Uitvoering Plan van aanpak Noorderhaven en beantwoording motie ‘houtstook’
d.d. 29 mei 2019
Het college besluit:
1.

het wijzigingsbesluit nadere regels subsidies gemeente Groningen ten
behoeve van de subsidie onderhoudskosten authentieke schepen vast te
stellen;

2.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

3.

dit besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking;

4.

nader onderzoek naar de invoering van een 'havensysteem' voor de
Noorderhaven af te wachten;

5.

de brief aan de raad over de uitvoering van het Plan van aanpak
Noorderhaven en beantwoording van de motie ‘houtstook’ van 29 mei
2019 vast te stellen.

5.

Hernieuwde vaststelling uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat
Het college besluit:
1.

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-vg03.gml
en gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de Grootschalige
Basisregistratie Topografie van maart 2018, gewijzigd ten opzichte van
het op 20 december 2019 vastgestelde plan, zoals ter inzage heeft
gelegen, overeenkomstig dit voorstel hernieuwd vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over hernieuwde vaststelling uitwerkingsplan
Westerwal Van Heemskerckstraat vast te stellen.

6.

Vaststelling bestemmingsplan openbaar vaarwater, de verordening openbaar
vaarwater en de nota welstand te water
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

II.

ten aanzien van de zienswijzen:
a.

zienswijze 1 en 3 niet over te nemen;

b.

zienswijze 2 over te nemen;

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel
over te nemen en het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater
2019, digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.BP592OpnbVaarw2019-vg01.gml en
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de
Grootschalige Basisregistratie Topografie van maart 2019,
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft
gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te stellen;

III.

de nota ‘Welstand te water 2020, gemeente Groningen’ vast te
stellen;

IV.

de Verordening openbaar vaarwater 2020 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van: de Verordening openbaar vaarwater
2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 november 2006,
Gemeenteblad 2006, 78 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit
van 8 augustus 2017, Gemeenteblad 2017, 137270;

V.

de nota ‘Welstand te water 2020, gemeente Groningen’ en de
Verordening openbaar vaarwater 2020 bekend te maken via
overheid.nl en inwerking te laten treden de dag na
bekendmaking;

VI.

de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage
‘financiële consequenties’, op grond van artikel 10, lid 2, sub b
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van de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25 lid 3
Gemeentewet;
2.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;

3.

onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de Verordening
openbaar vaarwater 2020, het Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar
vaarwater 2020, onder gelijktijdige intrekking van de Nadere Regels bij de
Verordening openbaar vaarwater vastgesteld in de collegevergadering van
30 juni 2009, vast te stellen;

4.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl en in werking te laten treden
de dag na bekendmaking;

5.

de raad de bijlage ‘financiële consequenties’ onder het opleggen van
geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet ter kennis te brengen;

6.

de raad te verzoeken de geheimhouding in de eerstvolgende vergadering
te bekrachtigen.

7.

Integrale Effecten Analyse en concept-regioadvies ‘Net op Zee ten Noorden van
de Waddeneilanden’
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de definitieve versie van de Integrale Effecten Analyse
(IEA) over het ondergrondse kabeltracé van het windpark Ten Noorden van
de Waddeneilanden;

2.

in te stemmen met het concept-regioadvies ‘Net op Zee ten Noorden van
de Waddeneilanden’;

3.

de brief aan de raad over de IEA en het concept-regioadvies ‘Net op Zee
ten Noorden van de Waddeneilanden’ vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Van der Schaaf voor redactie.

8.

Meicirculaire 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de vergoeding voor het toezicht voorschoolse educatie van
€ 3.000,-- in 2020 en € 7.000,-- in 2021 te verrekenen met de
algemene middelen;

II.

de ontvangst van de Compensatieregeling Voogdij/18+ van
€ 13.000,-- in 2020 te verrekenen met de algemene middelen;

III.

de uitname voor de Verrekening Voogdij/18+ van € 235.000,-vanaf 2021 te verrekenen met het programma Welzijn,
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting
2021;

IV.

de vergoeding voor Aflopen overgangsrecht Wlz-indiceerbaren
met Fokus-woning van € 7.000,-- vanaf 2020 te verrekenen met
de algemene middelen;
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V.

de vergoeding voor de Europese richtlijn energieprestatie
gebouwen van € 25.000,-- in 2020 te verrekenen met het
programma Veiligheid en dit te verwerken in de begroting 2020;

VI.

de verhoging van de integratie uitkering Participatie van
€ 1.108.356,-- in 2020, € 1.158.464,-- in 2021,
€ 1.094.820,-- in 2022, € 1.160.304,-- in 2023 en € 934.304,-in 2024 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en
dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2021;

VII.

de verhoging van de integratie uitkering Beschermd wonen van
€ 2.444.763,-- in 2020 en de verlaging van de integratie
uitkering Beschermd wonen met € 18.156.857,-- in 2021 en
€ 18.141.896,-- vanaf 2022 te verrekenen met het programma
Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting
2020 respectievelijk de meerjarenbegroting 2021;

VIII.

de verhoging van de integratie uitkering Voogdij/18+ van
€ 410.931.-- in 2020 en € 841.558,-- vanaf 2021 te verrekenen
met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te
verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2020;

IX.

de ontvangen decentralisatie uitkering Perspectief op Werk van
€ 1.000.000,-- in 2020 te verrekenen met het programma Werk
en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2020;

X.

de ontvangen decentralisatie uitkering Inburgering van
€ 460.446,-- in 2020, € 349.430,-- in 2021,
€ 776.616,-- in 2022, € 854.372,-- in 2023 en 2024 te
verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en
dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2021;

XI.

de ontvangen decentralisatie uitkering Maatschappelijke
begeleiding van € 227.520,-- in 2020 te verrekenen met het
programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de
begroting 2020;

XII.

de ontvangen decentralisatie uitkering Versterking
arbeidsmarktregio’s van € 76.921,-- in 2020,
€ 384.607,-- in 2021 en € 398.593 in 2022 t/m 2024 te
verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te
verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2021;
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XIII.

de ontvangen decentralisatie uitkering Experiment gesloten
coffeeshopketen van € 150.000,-- in 2020 te verrekenen met het
programma Veiligheid en dit te verwerken in de begroting 2020;

XIV.

de ontvangen decentralisatie uitkering Versterking lokale
werkgelegenheid van € 1.300.000,-- in 2020 en € 1.130.000,-in 2021 te verreken met het programma Werk en inkomen en dit
te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2021;

XV.

de ontvangen decentralisatie uitkering Veilige steden van
€ 30.000,-- in 2020 en 2021 te verrekenen met het programma
Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting
2020 respectievelijk de meerjarenbegroting 2021;

XVI.

de ontvangen decentralisatie uitkering Baankansen van
€ 581.500,-- in 2019 te verrekenen met het programma Werk en
inkomen en dit te verwerken in de begroting 2020;

XVII.

de verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke
opvang met € 15.807,-- in 2019 en € 7.838,-- in 2020 t/m
2024 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en
zorg en dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2021;

XVIII.

de verhoging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van
€ 1.186,-- in 2020 en € 1.225,-- in 2021 t/m 2024 te
verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en
dit te verwerken in de begroting 2020 respectievelijk de
meerjarenbegroting 2021;

XIX.

de verhoging van decentralisatie uitkering Armoedebestrijding
kinderen van € 36.495,-- in 2021 t/m 2024 te verrekenen met
het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de
meerjarenbegroting 2021;

XX.

de ontvangen suppletie uitkering Bommenregeling van
€ 100.981,-- te verrekenen met het programma Kwaliteit van de
leefomgeving en dit te verwerken in de begroting 2020;

XXI.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
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9.

Definitief Groenplan Vitamine G
Het college besluit:
1.

de inspraaknota over het groenplan Vitamine G vast te stellen;

2.

de antwoordbrieven op de inspraakreacties van Stichting Landelijk Gebied
Haren, Boomwachters Groningen, Werkgroep Bomen Groningen, Duurzaam
Glimmen, Bomenridders, Vleermuizenwerkgroep Groningen, Groninger
Landschap, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Federatie Groningen en
Landschapsbeheer Groningen vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Chakor voor redactie;

3.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van de inspraaknota over het groenplan
Vitamine G;

II.
4.
10.

het groenplan Vitamine G vast te stellen;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Wijkvernieuwing Sunny Selwerd – herinrichting openbare ruimte
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de kosten, € 3.282.564,--, voor de eerste fase van het project
herinrichting openbare ruimte Selwerd vast te stellen;

II.

voor de uitvoering van het project herinrichting openbare ruimte
Selwerd voor de jaren 2020 en 2021 een uitvoeringskrediet van
€ 3.282.564,-- beschikbaar te stellen;

III.

de kapitaallasten van € 144.000,-- behorend bij de investering in
2020-2021 te dekken uit de structurele middelen
wijkvernieuwing;

IV.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

V.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de
investeringsraming zoals opgenomen in bijlage 11 op grond van
artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

2.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

3.

het persbericht vast te stellen;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen;

5.

geheimhouding op te leggen op de investeringsraming zoals opgenomen
in bijlage 11 bij het raadsvoorstel conform artikel 25 Gemeentewet.
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11.

Definitieve nota 'Sociaal culturele accommodaties, geharmoniseerd'
Het college besluit:
1.

het inspraakverslag over de definitieve nota 'Sociaal culturele
accommodaties, geharmoniseerd' vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van het inspraakverslag over de nota 'Sociaal
culturele accommodaties, geharmoniseerd’;

II.

de definitieve nota 'Sociaal culturele accommodaties,
geharmoniseerd' vast te stellen;

3.

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

12.

Actualisatie leidraad 'realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen'
Het college besluit:
1.

de leidraad ‘'realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen 2.0' vast te
stellen;

2.

de brief aan de raad over de actualisatie van de leidraad ‘realiseren
voorzieningen voor kwetsbare groepen’ vast te stellen.

13.

Toekomst evenemententerrein Drafbaan
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

de raad voor te stellen:
I.

in te stemmen met opzegging van de huurovereenkomst met
drafsportvereniging KHRV inzake de Drafbaan Groningen met ingang
van 1 januari 2021;

II.

de Drafbaan in principe te verder ontwikkelen als
evenemententerrein en hiertoe het college te verzoeken de
benodigde investeringen en bijbehorende businesscase nader uit te
werken.

2.

kennis te nemen van de businesscase van Rock ’n Roll Store rond de
Drafbaan;

3.

opdracht te geven tot uitwerking van het scenario onder het kopje
‘voorgestelde maatregelen’ voor de (verdere) ontwikkeling van de
Drafbaan als (top)evenemententerrein;

4.

hiertoe een projectleider met plankostenbudget aan te stellen;

5.

de gezamenlijke kosten hiervan ter grootte van € 100.000,-- te dekken
vanuit de vrijval 2020 van het budget Volksfeesten;

6.

onder voorbehoud van instemming van de raad de huurovereenkomst met
drafsportvereniging KHRV inzake de Drafbaan Groningen met
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inachtneming van de contractuele opzeggingstermijn op te zeggen met
ingang van 1 januari 2021;
7.

het raadsvoorstel Toekomst evenemententerrein Drafbaan vast te stellen
onder mandaat aan wethouders Chakor en Jongman voor redactie.

14.

Steunpakket COVID-19 Cultuur
Het college besluit:
1.

De Nadere Regels te wijzigen met toevoeging van de Tijdelijke regeling
culturele instellingen COVID-19 met een subsidieplafond van
€ 250.000,-- en dit te dekken uit de vrijval van het cultuurbudget 2020;

2.

de Tijdelijke regeling culturele instellingen COVID-19 in te laten gaan de
dag na besluitvorming en deze te publiceren op overheid.nl;

3.

de raad voor te stellen:
I.

een budget van € 1.425.000,-- beschikbaar te stellen als
cofinanciering voor de landelijke Regeling aanvullende
ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 voor SPOT,
Forum Groningen, Groninger Museum, Vera, Simplon en Grand
Futura en dit te dekken uit:
- AR € 1.125.000,-- Algemene Bestemmingsreserve € 300.000,-- (voormalige reserve
Exploitatierisico Forum);

II.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen;

5.

de genoemde instellingen te vragen een aanvraag voor de landelijke
regeling in te dienen bij resp. het Filmfonds, Fonds Podiumkunsten en
Mondriaanfonds en hen hierbij te ondersteunen;

6.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

15.

Euroborg NV en financiële beheersingsmaatregelen
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

de rente- en aflossingsverplichtingen ter grootte van in totaal
€ 952.814,86 van leningnummers 2212016001, 2212016002,
2212016003 en 2212016004 van Euroborg NV aan gemeente per
augustus 2020 met 1 jaar op te schorten;

2.

tot het voornemen het bedrag van de opgeschorte betaling ter grootte van
€ 952.814,86 aanvullend te financieren ter afdekking van de opgeschorte
betaling tot en met 2048 en de rente- en aflossingslasten daarvan door te
rekenen aan Euroborg NV gedurende de looptijd van deze lening, indien
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de raad naar de mening van het college geen overwegend andersluidende
wensen en bedenkingen aangeeft;
3.

de directie van Euroborg NV te mandateren tot wijziging huurtermijn en
tot doorrekening lasten opschorting betaling rente- en
aflossingsverplichting 2020 in de hoogte van de huursom stadion in de
huurovereenkomst stadion FC Groningen;

4.

dhr. P. de Rook, wethouder, te machtigen tot het nemen van een
aandeelhoudersbesluit Euroborg NV dat strekt tot wijziging van de
geldleningsovereenkomst uit 2015 tussen Euroborg NV en FC Groningen;

5.

de brief aan de raad voor wensen en bedenkingen “Euroborg NV en
financiële beheersingsmaatregelen” vast te stellen onder mandaat aan
wethouder De Rook voor redactie.

16.

Update lokale steunmaatregelen coronacrisis
Het college besluit:
1.

de volgende (aanvullende) lokale maatregelen in het kader van de
coronacrisis vast te stellen, onder voorbehoud dat de raad voor 15 juli
geen wensen en bedenkingen kenbaar maakt, te weten:
I.

de aanslag precariobelasting 2019 (die in 2020 wordt opgelegd) te
verlagen met 3/12 deel van het oorspronkelijke aanslag bedrag
2019 i.v.m. onbillijkheden van overwegende aard;

II.

uitstel betaling van huur voor huurders van gemeentelijk vastgoed te
verlengen tot 1 september 2020;

III.

maatregel m.b.t. terugbetaling van leges evenementen te verlengen
met tot 1 september 2020;

2.

het interne afwegingskader voor steunmaatregelen coronacrisis van de
gemeente Groningen vast te stellen;

3.

de kosten voor de maatregelen precariobelasting (100 duizend euro) en
terugbetaling leges evenementen (20 duizend euro) als nadeel mee te
nemen bij de gemeenterekening 2020 voor zover er geen compensatie
mogelijk is vanuit het Rijk;

4.

de brief aan de raad over de steunmaatregelen als gevolg van coronacrisis
vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie.
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