BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 7 mei 2019

1.

Jaarstukken 2018 en zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Groningen
Het college besluit:
1.

de jaarstukken 2018 van de VRG ter kennisgeving voor te leggen aan de
raad;

2.

de actualisering van de begroting 2019 en de concept-beleidsbegroting
2020 ter zienswijze voor te leggen aan de raad;

3.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze op de begroting 2020;

4.

die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;

5.

de brief aan de raad over jaarstukken 2018 en zienswijze begroting 2020
van de VRG vast te stellen onder mandaat aan de burgemeester voor
redactie.

NB:
2.

brief uit na akkoord van de burgemeester.

OV-bureau conceptbegroting 2020 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus
2020
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting
2020 van het OV-bureau Groningen-Drenthe;

2.

die begroting om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;

3.

de brief aan de raad over ‘OV-bureau: ontwerpbegroting 2020 en ontwerp
hoofdlijnen dienstregeling bus 2020’ vast te stellen;

4.

het bestuur van het OV-bureau Groningen-Drenthe schriftelijk in kennis te
stellen van het besluit van de raad.

3.

Benoeming kwartiermaker Raad van Toezicht OPOS
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de heer Chris Mulder te benoemen als kwartiermaker voor de Raad
van Toezicht voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren
(OPOS);

II.

de opgelegde geheimhouding ex artikel 25 van de Gemeentewet ten
aanzien van het CV te bekrachtigen in de eerstvolgende vergadering;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de raad de bijlage, het Curriculum Vitae, onder het opleggen van
geheimhouding ex art. 25 Gemeentewet ter kennis te brengen.

4.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdD over de wens om te komen tot
inclusief Sinterklaasfeest
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de
PvdD over de wens voor een inclusief Sinterklaasfeest vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO GoenLinks over 'De Fruitberg'/
Onnerstaete
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van
GroenLinks over ‘De Fruitberg’/Onnerstaete vast te stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO D66 over de vaccinatiegraad in
Groningen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van D66
over de vaccinatiegraad in Groningen vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Gijsbertsen voor redactie.
NB:

7.

brief uit na akkoord wethouder Gijsbertsen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO GroenLinks over 'Bufferzone'rondom
abortuskliniek Stimezo?
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van
mevrouw M. Wijnja en de heer N. Nieuwenhuijsen van de fractie van
GroenLinks over een “'Bufferzone' rondom de abortuskliniek Stimezo?” vast te
stellen.

8.

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de zienswijze over de Publieke Gezondheid en Zorg
Ontwerpbegroting 2020 vast te stellen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de brief daarover aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Publieke Gezondheid en Zorg vast te stellen.

9.

Actualiseren parkeerregelgeving en -beleid
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

De parkeertarieven voor het parkeergebied Binnenstad Diepenring
per 01/10/19 te verhogen van € 2,90 naar € 4,- p/uur;

II.

De parkeertarieven voor de parkeergebieden Binnenstad Oost en
Hortusbuurt per 01/10/19 te verhogen van € 2,70 naar € 4,p/uur;

III.

De parkeertarieven voor de overige wijken waar nu een
parkeerregime geldt (m.u.v. Haren en het gebied direct grenzend
aan winkelcentrum Paddepoel zoals beschreven in Onderdeel 1
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sub 15 van de tarieventabel, als bedoeld in artikel 5 van de
Verordening Parkeerbelastingen) per 01/10/19 te verhogen van €
2,- naar € 2,40 p/uur;
IV.

De parkeertarieven op het Stationsplein per 01/10/19 te
verhogen van € 1,35 naar € 2,- per half uur;

V.

Het parkeergebied ‘Zeeheldenbuurt’ langs de Paterswoldseweg
per 01/01/20 in tweeën te knippen in een parkeergebied
Badstratenbuurt en een parkeergebied Zeeheldenbuurt;

VI.

Het parkeergebied ‘Schildersbuurt’ per 01/01/20 langs de
Friesestraatweg en de Kraneweg in tweeën te knippen in een
parkeergebied Schildersbuurt en een parkeergebied Westerhaven;

VII.

De parkeertarieven in de nieuw ontstane parkeergebieden
Westerhaven en Badstratenbuurt per 01/01/20 te verhogen van €
2,- naar € 4,- p/uur;

VIII.

De betaaldparkerenvensters in parkeergebieden Westerhaven,
Badstratenbuurt, Binnenstad Oost en Hortusbuurt per 01/01/20
gelijk te stellen aan het betaaldparkerenvenster van de
Binnenstad Diepenring;

IX.

Het aantal uren op de bezoekerspas voor parkeergebieden
Schildersbuurt en Zeeheldenbuurt (inclusief de nieuwe gebieden
Westerhaven en Badstratenbuurt als bedoeld onder besluitpunt 4
en 5) per 01/01/20 uit te breiden naar 24;

X.

In de parkeergebieden Badstratenbuurt, Westerhaven, Binnenstad
Oost en Hortusbuurt per 01/01/20 een maximum (< het aantal
parkeerplaatsen, conform Binnenstad) te stellen aan het aantal uit
te geven vergunningen voor bewoners en bedrijven;

XI.

De tarieven voor alle vergunningen in alle parkeergebieden
(uitgezonderd Haren) niet zijnde parkeergebied Binnenstad
Diepenring per 01/01/20 met € 5,- (excl. indexatie) te verhogen;

XII.

De tarieven voor alle vergunningen in parkeergebied Binnenstad
Diepenring te verhogen per 01/01/20 met € 15.- (excl.
indexatie);

XIII.

De Verordening parkeerbelastingen 2019 in te trekken;

XIV.

De Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 in te trekken;

XV.

De Parkeerverordening gemeente Haren 2011 in te trekken;

XVII.

De Verordening parkeerbelastingen gemeente Groningen 2019
vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van de
dag na die van de bekendmaking;
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XVIII.
2.

Dit besluit bekend te maken via overheid.nl

de adressen aan het Hoendiep 95 t/m 95s, de Noorderbinnensingel 15
t/m 15f en 16, 16a, 16b en 16c, Barestraat 39, 39a t/m 39h, 39k, 39m,
39n, 41, 41-1 t/m 41–35, Barestraat 28, 28-1 t/m 28/7, 30-1 t/m 30-6,
de Theodorus Niemeyerstraat 1, de Geulstraat 2 en 3, de Aduarderstraat
30 t/m 42, de Dieselstraat 1-7 (oneven), de Westinghousestraat 25 t/m
25-50, de Paterswoldseweg 114 t/m 114-44 en de Grunostraat 8-12
(even) in de Nadere Regels bij de Verordening parkeerbelastingen
gemeente Groningen 2019 uit te sluiten van een parkeervergunning voor
straatparkeren;

3.

de Nadere Regels bij de Verordening parkeerbelastingen gemeente
Groningen 2019 vast te stellen;

4.

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

5.

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

6.

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