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

Erfgoedverordening
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Erfgoedverordening 2017 gemeente Groningen vervallen te
verklaren;

II.

de Erfgoedverordening gemeente Haren 2012 vervallen te
verklaren;

III.

de Erfgoedverordening gemeente Ten Boer 2017 vervallen te
verklaren;

IV.

de Erfgoedverordening gemeente Groningen 2020 vast te stellen
inclusief archeologische verordeningskaart in bijlage 1;

V.

dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische
gemeenteblad;

VI.

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

2.
2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone deelgebied 4
Het college besluit:
1.

het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Eemskanaalzone
deelgebied 4 van juni 2020 vrij te geven voor reactie;

2.

de termijn voor het geven van een reactie vast te stellen op acht weken;

3.

te bepalen dat gedurende deze termijn schriftelijk kan worden gereageerd;

4.

kennis te nemen van de cultuurhistorische analyse Eemskanaalzone en
Meerdorpen van april 2020;

5.

de brief aan de raad over de ontwikkeling van de Eemskanaalzone
deelgebied 4 vast te stellen.

3.

Bebouwde kom Wet Natuurbescherming
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de bijgevoegde kaart met de daarin opgenomen bebouwde
komgrenzen, opgesteld conform artikel 4.1, sub a van de Wet
natuurbescherming, vast te stellen;

II.
2.

het besluit bekend te maken via Overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

4.

Reactie op vraag van D66 over burgerparticipatie tijdens en na coronacrisis.
Het college besluit de brief aan de raad met de beantwoording van de vraag van
D66 over burgerparticipatie tijdens en na de coronacrisis vast te stellen.

5.

Jaarverslag klachten 2019 en reactie college jaarverslag ombudsman Groningen
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het Jaarverslag ombudsman Groningen 2019
inclusief het overzicht van behandelde zaken in 2019, het Jaarverslag
ombudsman Noordelijk Belastingkantoor 2019 en het Jaarverslag
ombudsman Stichting WIJ Groningen 2019;

2.

het jaarverslag Klachten 2019 vast te stellen;

3.

de brief aan de raad inzake het jaarverslag van de ombudsman Groningen
2019 en het jaarverslag Klachten 2019 vast te stellen;

4.

de brief aan de ombudsman Groningen inzake het jaarverslag van de
ombudsman Groningen 2019 vast te stellen.

6.

Beantwoording motie Doorstroming Reitdiep
Het college besluit de brief aan de raad over de beantwoording van de motie
Doorstroming Reitdiep, ingediend door de partijen D66, ChristenUnie, GroenLinks
en VVD, gewijzigd vast te stellen.

7.

Kredietaanvraag aanpak Friesestraatweg
Het college besluit:
1.

de raad, onder oplegging van geheimhouding ten aanzien van bijlage 1,
op grond van artikel 25 Gemeentewet, voor te stellen:
I.

kennis te nemen van bijlage 1, de geheime bijgevoegde notitie
“Financiële bijlage bij het college- en raadsvoorstel Reitdiepzone kredietaanvraag herinrichting Friesestraatweg”;

II.

het complex herinrichting Friesestraatweg integrale
gebiedsbegroting Reitdiepzone inclusief de exploitatiebegroting,
vast te stellen en de totale kosten te bepalen op € 9.263.000,-- op
eindwaarde 31-12-2024;

III.

de kosten te dekken uit € 4.664.000,-- bijdragen derden;

IV.

het verwachte saldo van de investering (na bijdragen van derden)
vast te stellen op € 4.599.000,-- op eindwaarde;

V.

het gemeentelijk deel van de kapitaalslasten te dekken uit de bij de
begroting 2019 beschikbaar gestelde extra beleid middelen binnen
het programma Wonen;

VI.

tot het deels aanpakken van de Friesestraatweg als gevolg van de
nieuwe woningbouwontwikkelingen en hiervoor voor de jaren t/m
2021 het uitvoeringskrediet van € 3.246.000,-- beschikbaar te
stellen bovenop het reeds verstrekte voorbereidingskrediet van
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€ 709.000,--. Het totale krediet bedraagt daarmee € 3.955.000,-binnen het totaal van de begrote kosten van € 9.263.000,--;
VII.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

VIII.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1,
Financiële bijlage, op grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet
Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

8.

Reitdiepzone - kredietaanvraag + vaststelling grondexploitatie Friesestraatweg
181
Het college besluit:
1.

de raad, onder oplegging van geheimhouding ten aanzien van de
grondexploitatie “Friesestraatweg 181”, op grond van artikel 25
Gemeentewet, voor te stellen:
I.

het grondexploitatiecomplex Friesestraatweg 181, inclusief de
grondexploitatiebegroting, vast te stellen en de totale kosten te
bepalen op € 3.886.000,-- op eindwaarde 31-12-2022;

II.

de kosten te dekken uit € 2.946.000,-- grondopbrengsten en
€ 100.000,-- bijdragen van derden;

III.

het verwachte resultaat van de grondexploitatie vast te stellen op
€ 840.000,-- op eindwaarde en € 792.000,-- op startwaarde
(1-1-2020) nadelig;

IV.

bij vaststellen van deze grondexploitatie Friesestraatweg 181 de
gemeentelijke gronden die vallen binnen deze grondexploitatie uit
de grondbank over te hevelen van de categorie Materiële Vaste
Activa naar de categorie Bouwgrond in Exploitatie, in dit geval naar
de grondexploitatiebegroting Friesestraatweg 181;

V.

de huidige, reeds getroffen voorziening van € 836.000,-- binnen
de categorie Materiële Vaste Activa voor € 792.000,-- in te zetten
voor het tekort op startwaarde 1 januari 2020 voor deze
grondexploitatiebegroting. Per saldo valt nu dus een
verliesvoorziening van € 44.000,-- vrij;

VI.

uiterlijk bij de jaarrekening 2020 te besluiten ten gunste waarvan
deze verliesvoorziening van € 44.000,-- vrijvalt;

VII.

voor de grondexploitatiebegroting Friesestraatweg 181 voor de
jaren t/m 2021 het uitvoeringskrediet van € 3.838.000,-beschikbaar te stellen van de totaal begrote kosten van
€ 3.886.000,--;

VIII.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;
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IX.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1,
Financiële bijlage, op grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet
Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet.

9.

Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 181
Het college besluit:
1.

het ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 181 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 181 geen volledige
Milieueffectrapportage op te stellen;

3.

de brief aan de raad over het ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg
181 vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor
redactie.

10.

Voorontwerpuitwerkingsplan De Zeilen, fase 2
Het college besluit:
1.

het voorontwerp uitwerkingsplan De Zeilen, fase 2 met het bijbehorend
beeldkwaliteitsplan gedurende vier weken ter inzage te leggen;

2.

de brief aan de raad over het voorontwerpuitwerkingsplan De Zeilen, fase
2 vast te stellen.

11.

Actualisatie krediet Groningen Spoorzone
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de totale kosten voor de bouw van de busonderdoorgang en overige
(bus) voorzieningen te bepalen op € 35.023.347,--;

II.

hiervoor een krediet van € 35.023.347,-- vast te stellen;

III.

deze kosten te dekken uit een REP-subsidie van de provincie
Groningen;

IV.

de gewijzigde totale kosten voor de bouw van de fietstunnel, de
ondergrondse fietsenstalling, fietsstalling Oostflank en het
aansluiten van de overige stallingen op het Fiets Route
Informatiesysteem, inclusief indexering, vast te stellen op
€ 21.180.000,--;

V.

het krediet, met € 9.030.000,-- te verlagen;

VI.

aanvullend krediet voor indexering á € 850.000,--ter beschikking te
stellen en deze kosten te dekken uit de vrijval structurele
investeringsmiddelen HOV waardoor op het totaal krediet op
€ 21.180.000,-- uit komt;

VII.

de begroting 2020 op programmaniveau te wijzigen;
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12.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de begroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Veiligheidsmonitor 2020-1
Het college besluit:

13.

1.

de veiligheidsmonitor 2020-1 vast te stellen;

2.

kennis te nemen van de rapportages van de brandweer;

3.

de brief aan de raad over de veiligheidsmonitor 2020-1 vast te stellen.

Beantwoording vragen ex. art. 38 RvO van de SP over de uitkomsten Monitor
Discriminatie 2019 Noord-NL
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex. artikel 38 RvO van de SP
over de uitkomsten Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland vast te stellen.

14.

Beantwoording vragen ex art 38 RvO van de PVV n.a.v. berichtgeving financiële
gevolgen Coronacrisis
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art 38 RvO
van de PVV n.a.v. berichtgeving financiële gevolgen Coronacrisis vast te stellen.

15

Regiodeal Groningen Noord
Het college besluit:
1.

de Regiodeal Groningen Noord vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de Regiodeal Groningen Noord vast te stellen.
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