BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 28 mei 2019
1.

Voortgang circulaire economie
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang van circulaire
economie vast te stellen onder mandaat aan wethouder Chakor voor redactie.

2.

Aanvullende kredieten jaarrekening 2018
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een aanvullend krediet van € 40.000,-- beschikbaar te stellen voor
het project herinrichting Van Lenneplaan;

II.

het aanvullend krediet te dekken uit het Economisch Programma
G-kwadraat (€ 15.000,--) en het Gebiedsprogramma Zuid 2019
(€ 25.000,--);

III.

de eigen middelen van € 40.000,-- toe te voegen aan de beklemde
reserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten;

IV.

een aanvullend krediet van € 5.000,-- beschikbaar te stellen voor
het project verplaatsen tennisbaan LTC Hoogkerk. Deze extra
kosten te dekken uit het reeds beschikbare budget voor jaarlijkse
kapitaallasten van € 14.000,--;

V.

voor het project maatregelen Atoomweg-Hoendiep een extra
krediet van € 49.000,-- beschikbaar te stellen;

VI.

het aanvullend krediet te dekken uit budget verkeersbeleid
(€ 10.000,--), budget tijdelijk gebruik Suikerfabrieksterrein
(€ 29.000,--) en een bijdrage van ondernemersvereniging West
(€ 10.000,--);

VII.

de eigen middelen van € 39.000,-- toe te voegen aan de beklemde
reserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten;

VIII.

een krediet van € 309.000,-- beschikbaar te stellen voor
Reitdiepzone, inrichting van de parallelweg Friesestraatweg;

IX.

het krediet te dekken uit een bijdrage van ontwikkelaars;

X.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

3.

VNG-ledenbrief standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
en Dreigingsbeeld 2019-2020
Het college besluit:
1.

de door de VNG voorgestelde standaardverklaring BIO vast te stellen;

2.

de 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging van de VNG over te
nemen;

3.
4.

de brief aan de raad over de standaardverklaring BIO vast te stellen.

Subsidieverordening groep 1588 versterkingsopgave Groningen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Subsidieverordening Groep 1588 Versterkingsopgave Groningen
vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van de dag
na bekendmaking;

2.
5.

II.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

III.

kennis te nemen van het convenant Batch 1588 tussen Rijk en regio;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Procesvoorstel motie '15 miljoen fietsen op dat kleine stukje Vismarkt'
Het college besluit:
1.

tot het opheffen van twee autoparkeerplaatsen in de Haddingestraat en
twee autoparkeerplaatsen in de Pelsterstraat ten behoeve van
fietsparkeren;

2.

de verwachte parkeerinkomstenderving à € 88.000,-- (gekapitaliseerd
over een periode van 10 jaar) te verantwoorden bij de besluitvorming over
de exploitatie parkeren;

3.

de realisatie van de fietsparkeerplekken à € 10.000,-- te dekken uit
programma Leefkwaliteit;

4.

de brief aan de raad over de motie '15 miljoen fietsen op de Vismarkt' vast
te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor redactie.

NB:
6.

Brief uit na akkoord wethouder Broeksma.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO GroenLinks over plastic opruimen voor het
gras gemaaid wordt
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van
GroenLinks over plastic opruimen voor het gras gemaaid wordt vast te stellen.

7.

Plan van Scholen 2020-2023
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het Plan van Scholen basisonderwijs 2020-2023 vast te stellen;

II.

een Algemeen Bijzondere Basisschool “de Pol”, uitgaande van De
Stichting Uni voor kinderkunde, op te nemen in het onder I.
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genoemde plan voor Rijksbekostiging in aanmerking komende met
ingang van het schooljaar 2020-2021;
III.

de Protestants Christelijke basisschool in Meerstad, uitgaande van
de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen, waarvan de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft besloten deze
school voor Rijksbekostiging in aanmerking te brengen met ingang
van het schooljaar 2021-2022, onder toepassing van artikel 82 WPO,
herhaald op te nemen in het onder I. genoemde plan –
bekostigingsjaar 2021;

V.

het onder I. genoemde plan met de daarin opgenomen
kanttekeningen ter besluitvorming voor te leggen aan de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Pagina 3

