BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 29 oktober 2019
1.

Doorontwikkeling Participatiebaan
Het college besluit de brief aan de raad over doorontwikkeling participatiebaan
vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PVV over Salafisme in Groningen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex. art 38 RvO van de PVV
over Salafisme in Groningen vast te stellen.

3.

Veiligheidsmonitor 2019-2
Het college besluit:
1.

de veiligheidsmonitor 2019-2 vast te stellen;

2.

kennis te nemen van de rapportages van de brandweer;

3.

de brief aan de raad over de veiligheidsmonitor 2019-2 vast te stellen
onder mandaat aan de burgemeester voor redactie.

4.

Bestuurlijk Platform Arbeidsmarktregio
Het college besluit de brief aan de raad over het bestuurlijk platform
arbeidsmarktregio vast te stellen.

5.

Aanvraag suppletie-uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de gemaakte kosten ten behoeve van onderzoek naar aanwezigheid
niet gesprongen explosieven voor de projecten Paddepoel ZON III,
busbaan Koeriersterweg, Groningen Spoorzone, onderdoorgang
Paterswoldseweg en het Suikerfabriekterrein vast te stellen op
€ 144.258,--;

II.

de suppletie-uitkering uit het gemeentefonds terug te laten vloeien
naar de betreffende projecten;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook
voor redactie;

3.

de gemeentebegroting 2019 en de gemeentebegroting 2020 op
deelprogrammaniveau te wijzigen.

6.

Beantwoording motie ‘Short stay of kan het ook anders’ (GroenLinks, PVDA en SP)
Het college besluit de brief aan de raad met beantwoording van de motie
'Short stay of kan het ook anders' (GroenLinks, PVDA en SP) vast te stellen.

7.

Treasurystatuut 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het ‘Treasurystatuut gemeente Groningen 2020’ vast te stellen en in
werking te laten treden op 1 januari 2020;

II.

het ‘Treasurystatuut gemeente Groningen 2018-2019’, vastgesteld
bij raadsbesluit van 20 december 2017, nr. 6e, in te trekken met
ingang van 1 januari 2020;

III.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

het ‘Handboek Treasury 2020’ vast te stellen en in werking te laten treden
op 1 januari 2020;

4.

het ‘Handboek Treasury 2018-2019’ in te trekken met ingang van 1
januari 2020;

5.

de in het Handboek Treasury 2020 vermelde bevoegdheden te laten
gelden met ingang van 1 januari 2020, ook als ze per die datum nog niet
verwerkt zijn in de mandaatstructuur (mandaatbesluit, directiemandaat en
ondermandaat).

8.

Inzet Participatiebudget 2020
Het college besluit de brief over de inzet van het Participatiebudget vast te
stellen.

9.

Groninger water- en rioleringsplan 2020-2024
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2020-2024 vast te
stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2020;

II.

de totale kosten voor de investeringsprojecten GWRP 2020-2024 te
bepalen op € 54,9 miljoen;

III.

de kapitaallasten te dekken uit de jaarlijkse opbrengsten 2020-2024
van de rioolheffing;

IV.

het college te verzoeken jaarlijks het geactualiseerde programma uit
het GWRP 2020-2024 aan de raad voor te leggen;

V.

het college opdracht te verzoeken de nacalculatie van het GWRP
2020-2024 na afloop van de planperiode aan de raad voor te
leggen;

VI.

voor 2020 een krediet beschikbaar te stellen van 8,7 miljoen euro
(inclusief 1,1 miljoen euro geraamde afdracht BCF reserve) voor
sanering rioolprogramma 2020;

VII.

de gemeentebegroting 2020 gewijzigd vast te stellen;
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10.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Gronings Sportakkoord
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

het Gronings Sportakkoord en de intentieverklaring deelname Regeling
Lokale Sportakkoorden te ondertekenen;

2.

mevrouw I. Jongman, wethouder, te machtigen om het Gronings
Sportakkoord en de intentieverklaring deelname Regeling Lokale
Sportakkoorden namens de gemeente Groningen te ondertekenen;

3.
11.

de brief aan de raad over het Gronings Sportakkoord vast te stellen.

Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1,3 miljoen
voor het opstellen van een ruimtelijk plan en bestemmingsplan voor
de gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid Groningen;

II.

bij uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie de lasten voor
deze kosten over te hevelen naar de desbetreffende
grondexploitatie;

III.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

12.

2.

de begroting 2019 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Economische Agenda 2020-2022, Your business Your Future
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Economische Agenda 2020-2022 vast te stellen;

II.

de middelen intensivering nieuw beleid, die tot nu zijn ingezet voor
de uitvoering van het programma G-kwadraat -voor zover niet
langdurig vastgelegd- in te zetten voor de Economische Agenda
2020-2022;

2.

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