BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 8 mei 2020
1.

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2021 en verlengen DVO
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting
2021 van de Omgevingsdienst Groningen;

2.

die visie voor een zienswijze voor te leggen aan de raad;

3.

de brief aan de raad over Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst
Groningen vast te stellen onder mandaat aan wethouder Chakor voor
redactie;

4.

de brief aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen
over onze visie geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de
ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Groningen vast te stellen;

5.

de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met één jaar te verlengen tot en
met 31 december 2020.

2.

Deelscooters in Groningen
Het college besluit de brief aan de raad over deelscooters in Groningen vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor redactie.

3.

ARCG ontwerpbegroting 2021 (zienswijze)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting
2021 van de ARCG;

2.

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

3.

de brief aan de raad over de ARCG ontwerpbegroting 2021 vast te
stellen;

4.

het bestuur van de ARCG schriftelijk in kennis te stellen van het besluit
van de raad.

4.

Boom Effect Analyse (BEA) Helperkade en afwijken parkeernorm Helperkade
Het college besluit:
1.

de Boom Effect Analyse (BEA) Helperkade vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de Boom Effect Analyse (BEA) Helperkade vast
te stellen;

3.

af te wijken van de parkeernorm (tekort van 4 parkeerplaatsen).

5.

Beantwoording vragen ex art.38 RvO van de PVV over prioriteitstelling tijdens
deze Coronacrisis
Het college besluit:
1.

de beantwoording van de vragen van de PVV ex art. 38 RvO over
prioriteitstelling tijdens deze Coronacrisis vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Jongman;

2.

de brief aan de raad over de beantwoording van de vragen van de PVV ex
art. 38 RvO over prioriteitstelling tijdens deze Coronacrisis vast te
stellen.

6.

Actualisatie Werkprogramma 2020 – 2022
Het college besluit de brief aan de raad over de Actualisatie Werkprogramma
2020 - 2022 naar aanleiding van de coronacrisis vast te stellen.

7.

Vervolg toegankelijke haltes
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de totale kosten voor de toegankelijke haltes te bepalen op
€ 3.194.065,--;

I.

hiervoor een aanvullend krediet van € 133.000,-- ter beschikking
te stellen. Het totale krediet komt daarmee op € 3.194.065,--;

II.

dit aanvullende krediet te dekken uit de vergoeding OV-bureau
gesaneerde bushaltes;

III.

de gemeentebegroting op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

8.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de begroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Reactie op drie moties met betrekking tot hondenbelasting
Het college besluit:
1.

de brief over de moties 'Differentieer tarieven hondenbelasting’, ‘Geen
handel in dieren’ en ‘Verruiming kwijtschelding hondenbelasting’ vast te
stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie;

2.

onder toepassing van de hardheidsclausule voor houders van honden in
de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer die recht hebben op
kwijtschelding het bedrag van de kwijtschelding aan te vullen tot het
volledige bedrag van de aanslag hondenbelasting.

9.

Digitale consultatie van omwonenden en omliggende bedrijven over de
bouwenvelop Alo-locatie
Het college besluit:
1.

de bouwenvelop Alo-locatie voor een digitale consultatie beschikbaar te
stellen en onder de aandacht te brengen van omwonenden en
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omliggende bedrijven om hen op deze wijze kennis te laten nemen van
de kaders in de bouwenvelop;
2.

de brief aan de raad over de digitale consultatie van omwonenden en
omliggende bedrijven over de bouwenvelop Alo-locatie vast te stellen.

10.

Kredietaanvragen dorpsvernieuwingen Ten Post, Ten Boer en Woltersum
Het college besluit:
1.

de volgende woningen aan te kopen: de Johan Rengerstraat 9, Ten Post
voor € 155.000,-- ;de Jan Zijlstraat 31B, Ten Post voor € 140.000,-- ; de
Jan Zijlstraat 31A, Ten Post voor € 125.000,--, alle kosten koper en de
aankoopsom op te vangen binnen de kredietfaciliteit van de
grondbank 1;

2.

de middelen van het programma Versterking en Vernieuwing als
voorlopige dekking aan te wenden;

3.

de intentie uit te spreken om toekomstige aankopen van panden en
onroerend goed binnen het versterkingsgebied op voordracht van de
directeur RO&U na advisering door de manager Grondbedrijf en het
programma Versterking en Vernieuwing zo nodig ten laste van de
kredietfaciliteit Grondbank te doen;

4.

de dorpsagenda Woltersum vast te stellen;

5.

de raad voor te stellen:
I.

een voorbereidingskrediet van € 250.000,-- beschikbaar te
stellen voor het project Huis van Ten Post;

II.

een voorbereidingskrediet van € 250.000,-- beschikbaar te
stellen voor de realisatie van de openbare ruimte dorpshart van
Ten Post;

III.

een voorbereidingskrediet van € 300.000,-- beschikbaar te
stellen voor het ontwerp van de openbare ruimte Nije Buurt Ten
Post;

IV.

een uitvoeringskrediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen
vooruitlopend op de grondexploitatie Nije Buurt Ten Post;

V.

een voorbereidingskrediet van € 150.000,-- beschikbaar te
stellen voor de realisatie van de openbare ruimte van het
centrum/dorpshart Ten Boer;

VI.

kennis te nemen van de dorpsagenda Woltersum;

VII.

een voorbereidingskrediet van € 230.000,-- beschikbaar te
stellen voor de versterkingsopgave van de school in Woltersum;

VIII.

een uitvoeringskrediet van € 50.000,-- beschikbaar te stellen
voor dorpsvernieuwing in Woltersum;
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IX.

een voorbereidingskrediet van € 100.000,-- beschikbaar te
stellen voor de toekomstige grondexploitatie in Woltersum;

X.

een voorbereidingskrediet van € 300.000,-- beschikbaar te
stellen voor het project Ommelanderstraat-Blinkerdlaan Ten Boer;

XI.

een uitvoeringskrediet van € 600.000,-- beschikbaar te stellen
voor strategische aankopen in het gebied
Ommelanderstraat-Blinkerdlaan Ten Boer;

XII.

een uitvoeringkrediet van € 125.000,-- ter beschikking te stellen
voor dorpsvernieuwing in het dorp Ten Boer;

XIII.

een krediet van € 1.529.468,-- beschikbaar te stellen voor de
realisatie van strategische aankopen ten behoeve van
dorpsvernieuwing in het aardbevingsgebied van de gemeente
Groningen (grondgebied van de opgeheven gemeente Ten Boer);

XIV.

de voorbereidingskredieten genoemd onder de besluiten I, II, III,
V, VII, VIII en XII te dekken uit de toegekende middelen van het
Nationaal Programma Groningen 2019;

XV.

het krediet genoemd onder besluit IV te dekken uit de
toekomstige grondexploitatie Nije Buurt Ten Post;

XVI.

het krediet genoemd onder besluit IX te dekken uit de
toekomstige grondexploitatie Woltersum;

XVII.

de kredieten genoemd onder de besluiten X en XI te dekken uit de
toekomstige grondexploitatie Ommelanderstraat – Blinkerdlaan
Ten Boer;

XVIII.

het krediet genoemd onder besluit XIII dekken uit de toegekende
middelen van de subsidieregeling ‘Gebiedsgerichte aanpak’ van
het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid Provincie Groningen
2016 – 2020;

XIX.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

6.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

7.
11.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Ondertekenen aanvullende bestuursovereenkomst Nationaal Programma
Groningen
Het college besluit:
1.

tot het op 29 juni 2020 aangaan van de aanvullende
bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen;

2.

de brief aan de raad over de aanvullende bestuursovereenkomst
Nationaal Programma Groningen vast te stellen.
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