BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 30 september 2020
1.

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei- augustus 2020
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang van het project Aanpak
Ring Zuid voor de periode mei- augustus 2020 vast te stellen.

2.

Spelen in de binnenstad
Het college besluit:
1.

€ 30.000,-- in te zetten vanuit het programma Binnenstad voor uitwerking
resultaten kinderraad;

2.
3.

de brief aan de raad over Spelen in de binnenstad vast te stellen.

Klanttevredenheidsonderzoek 2019 en tussenevaluatie Publiek Vervoer Groningen
Drenthe
Het college besluit:
1.

in te stemmen met het klanttevredenheidsonderzoek 2019 Publiek Vervoer
Groningen Drenthe;

2.

in te stemmen met de tussentussenevaluatie Publiek Vervoer Groningen
Drenthe;

3.

de brief aan de raad over het klanttevredenheidsonderzoek 2019 en de
tussenevaluatie van Publiek Vervoer Groningen Drenthe gewijzigd vast te
stellen.

4.

Beantwoording motie Extra aandacht na schooluitval
Het college besluit de brief aan de raad over de beantwoording motie extra
aandacht na schooluitval vast te stellen.

5.

Tiny Houses Westpark
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een krediet van €35.000,-- beschikbaar te stellen voor de riolering
van de 24 Tiny Houses Westpark;

II.

de kapitaallasten ad. €4.095,-- te dekken uit de huuropbrengsten
binnen de exploitatie grondbedrijf verhuurde kavels;

III.

de afschrijvingstermijn van de riolering van het project Tiny Houses
Westpark in afwijking van de Financiële verordening gemeente
Groningen 2019 (55 jaar) op 10 jaar vast te stellen;

IV.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen.

2.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdA over fietsintensiteit en -snelheid
Woonerf Lodewijkstraat
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de PvdA
over fietsintensiteit en -snelheid Woonerf Lodewijkstraat vast te stellen.

7.

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2021 gemeente Groningen
(AVOI 2021)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2021
gemeente Groningen (AVOI 2021) vast te stellen;

II.

de vaststelling van de AVOI 2021 bekend te maken via Overheid.nl
en in werking te laten treden op 1 januari 2021;

2.

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

8.

OV-bureau: Vastgestelde Begroting 2021, flexibele dienstregeling en
goedgekeurde Dienstregeling bus 2021
Het college besluit de brief aan de raad over ‘OV-bureau: Vastgestelde Begroting
2021, flexibele dienstregeling en goedgekeurde Dienstregeling bus 2021’vast te
stellen.

9.

Toekomstige verwerking afvalstromen
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

om met ingang van 1 januari 2022 het restafval, Gft en bedrijfsafval door
Afvalsturing Friesland NV (Omrin) te laten verwerken;

2.

hiertoe toe te treden tot Afvalsturing Friesland NV als nieuw verbonden
partij, door de aankoop van 360 aandelen B tegen een nominale waarde
van € 450,- per stuk en de opgebouwde reserve per aandeel
ad € 2.589,--, in totaal € 1.094.000,--;

3.

na instemming raad, mevrouw G. Chakor, wethouder, te machtigen om de
overeenkomst met Omrin voor levering en be- en verwerking
huishoudelijk afval namens de gemeente Groningen, te tekenen;

4.

de raad voor te stellen:
I.

in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om per
1 januari 2022 het restafval, Gft- en bedrijfsafval door Afvalsturing
Friesland NV (Omrin) te laten verwerken;

II.

in te stemmen met de toetreding tot Afvalsturing Friesland NV
(Omrin) per 1 januari 2022;

III.

voor de aankoop van 360 aandelen B in Afvalsturing Friesland NV
een krediet van € 1.094.000,-- beschikbaar te stellen;
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IV.

de jaarlijkse rentelasten voor het krediet ad € 18.600,-- te dekken
uit de afvalstoffenheffing;

V.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

5.

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

6.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogramma niveau overeenkomstig te
wijzigen.

7.

aan Stadsbeheer opdracht geven om de organisatievorm van ARCG hier op
aan te passen.

10.

2e fase verkenning nieuw muziekcentrum
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van het rapport ‘Onderzoek nieuw
muziekcentrum’ d.d. 14 september 2020 inclusief bijlagen en een
voorkeur uit te spreken voor Stationsgebied Zuid als locatie voor
een muziekcentrum;

II.

de verkenning naar een nieuw muziekcentrum als afgerond te
beschouwen en het project Nieuw Muziekcentrum Groningen te
starten door opdracht te geven tot het opstellen van een kadernota
waarvan een voorstel voor bekostiging van het muziekcentrum
onderdeel is;

III.

de extra voorbereidingskosten tot aan het nemen van een besluit
over de kadernota Nieuw Muziekcentrum Groningen van
€ 450.000,-- te dekken uit het hiervoor in de Begroting 2021
aanvullend beschikbaar gestelde plankostenbudget;

IV.

gezien het langer in stand moeten houden van De Oosterpoort
opdracht te geven tot actualisatie van de
Meerjarenonderhoudsplanning van De Oosterpoort en de
uitkomsten hiervan te betrekken bij het opstellen van de begroting
2022.

2.

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

11.

Vervangingsinvesteringen (VIP) 2021 en voorbereidingskrediet bodemonderzoek
2022
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een krediet van €1.905.000,-- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van drie kunstgrasvelden op sportpark West End,
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hiervan €312.000,-- te dekken uit de te ontvangen Specifieke
Uitkering Sport btw (SPUK) en de kapitaallasten van het resterende
deel ad €135.000,-- enerzijds voor €129.000,-- te dekken uit de
reguliere begroting Sport (onderdeel VIP) en anderzijds voor
€6.000,-- uit de reguliere begroting Sport (onderdeel coinvesteringsfonds structureel);
II.

een voorbereidingskrediet 2022 ad €125.000,- beschikbaar te
stellen voor bodemonderzoek en voorbereidingen. Hiervan
€ 22.000,-- te dekken uit de te ontvangen Specifieke Uitkering
Sport btw en de kapitaallasten van het resterende deel ad
€ 23.000,-- te dekken uit de reguliere begroting Sport;

III.

de kosten voor het opruimen van de SBR korrels voor de
korfbalvelden op het sportpark West End ad €125.000,-- te dekken
voor € 22.000,-- uit de te ontvangen Specifieke Uitkering Sport
btw en het restant te onttrekken aan de reserve cofinancieringinvestering-fonds;

IV.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2021 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
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