BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 26 februari 2020

1.

Werkprogramma 2020-2022
Het college besluit:
1.

het Werkprogramma 2020 - 2022 vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het Werkprogramma 2020 – 2022 gewijzigd vast
te stellen;

3.

de brief aan de Cliëntenraad Groningen Werk en Inkomen over “reactie op
advies over het Werkprogramma 2020 – 2022” vast te stellen.

2.

Voorkeurstracé Doorfietsroute Groningen-Leek
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het voorkeurstracé van de Doorfietsroute Groningen-Leek ten
zuiden van de A7 vast te stellen;

II.

het bestaande fietspad langs de Peizerweg, tussen de Campinglaan
en de Koeriersterweg, te verbreden naar 3,5 meter;

III.

voor deze verbreding van het fietspad een krediet beschikbaar te
stellen van € 100.000,-- en dit te dekken uit de extra
beleidsmiddelen: ‘Intensiveringsmiddelen voor Verplaatsen,
onderdeel fietsmaatregelen’, jaarschijf 2020;

IV.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen.

3.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de begroting op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Stand van zaken Omgevingsdienst Groningen
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken bij de
Omgevingsdienst Groningen vast te stellen onder mandaat aan wethouder Chakor
voor redactie.

4.

Vaststelling bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

ten aanzien van het perceel Stadhouderslaan 1 (Pythagoras);
a.

het kadastrale perceel GNG00D 06177G00, plaatselijk bekend als
Stadhouderslaan 1, aan te wijzen als een gebied waar wel de
gasaansluitplicht geldt voor nieuwbouw;

b.

ontheffing te verlenen van de verplichting tot het oplossen van de
parkeerbehoefte op eigen terrein;

c.

in te stemmen met het sluiten van de overeenkomst (bijlage 10)
met de ontwikkelaar met betrekking tot veranderingen in de bouwen gebruiksmogelijkheden van het perceel GNG00D 06177G00,
plaatselijk bekend als Stadhouderslaan 1;

d.

de directeur Stadsontwikkeling te machtigen om de overeenkomst
namens de gemeente Groningen te ondertekenen;

e.

geheimhouding op te leggen ten aanzien van de overeenkomst en
bijlage 12 op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet gelet op
artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur;

2.

de raad voor te stellen;
I.

ten aanzien van de zienswijzen:
zienswijze 1 (Lissabonstraat) te betrekken bij het Veegplan 2019;
zienswijze 2 (Koningsweg) niet over te nemen;
de zienswijzen 3 tot en met 26 (Pythagoras) niet over te nemen
maar een aangepaste regeling vast te stellen;
de zienswijzen 27 tot en met 31 niet ontvankelijk te verklaren
vanwege termijnoverschrijding;

II.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over
te nemen en het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels
Wonen 2, digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.BP591HerzBestRegW2-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.

geen exploitatieplan vast te stellen;

IV.

gelet op artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet de opgelegde
geheimhouding ten aanzien van de overeenkomst en bijlage 12 te
bekrachtigen;

V.

de kosten voor Stadhouderslaan 1 en Blekerstraat 12/12a ten laste
te brengen van een voorbeslag op het rekeningresultaat 2019;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan de wethouders Van
der Schaaf en Jongman;

4.

de Beoordelingscriteria beschermd wonen vast te stellen en bekend te
maken in het Gemeenteblad;

5.

in nieuwe omgevingsvergunningen voor beschermd wonen een
doelgroepspecificatie op te nemen.
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5.

Stand van zaken financiën WarmteStad 2019 en 2020
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de prognose jaarcijfers WarmteStad over 2019;

2.

in te stemmen met Bedrijfsjaarplan 2020 Warmtestad met daarin
opgenomen de Begroting 2020 Warmtestad;

3.

de brief aan de raad over de stand van zaken financiën WarmteStad 2019
en 2020 vast te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor
redactie;

4.

de raad de bijlage met het Bedrijfsplan 2020 Warmtestad onder het
opleggen van geheimhouding ex art. 25 Gemeentewet ter kennis te
brengen;

5.

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