BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 9 september 2019
1.

Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de zienswijze van Gasunie Transport Services BV, TenneT TSO BV en
het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen
gedeeltelijk over te nemen en voor het overige de zienswijzen niet
over te nemen, overeenkomstig de zienswijzennota
Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen;

II.

het bestemmingsplan Zernike Campus Groningen, digitaal vervat in
het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP555ZernikeCampus-vg01 en
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de basisregistratie
grootschalige topografie van 28 februari 2018, vast te stellen en
daarbij ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft
gelegen, de wijzigingen in het plan aan te brengen vermeld in de bij
dit besluit behorende Staat van wijzigingen;

III.
2.
2.

geen exploitatieplan vast te stellen;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO VVD, Stadspartij voor Stad en Ommeland,
CDA en PVV over gebrek aan grip op de bed-bad-broodopvang
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de
VVD, de Stadspartij voor Stad en Ommeland, het CDA en de PVV over gebrek aan
grip op de bed-bad-brood opvang vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Chakor voor redactie.

3.

Maatregelen fietsenstalling Nieuwe Markt
Het college besluit:
1.

in te zetten op de communicatie, marketing en bewegwijzering van de
fietsenstalling Nieuwe Markt en de kosten hiervan (€ 40.000,--) te dekken
uit de beschikbare intensiveringsmiddelen Leefkwaliteit;

2.

in 2019 te gaan handhaven op fout gestalde fietsen rond de Nieuwe Markt
en Poelestraat en de kosten hiervan (€ 35.000,--) te dekken uit de
beschikbare intensiveringsmiddelen Leefkwaliteit;

3.

de brief aan de raad over deze maatregelen vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Broeksma voor redactie;

4.

het aanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod Nieuw Markt (APVG
2009) vast te stellen en dit in werking te laten treden de eerste dag na
bekendmaking;

5.

dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties.

4.

Stand van zaken Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken Integraal
HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs vast te stellen.

5.

Stand van zaken bouwprojecten onderwijs
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken bouwprojecten
onderwijs vast te stellen.

6.

Uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing vast te stellen;

II.

het uitvoeringskrediet voor kleinere projecten in het kader van de
wijkvernieuwing in 2019 en 2020 te bepalen op 4,5 miljoen euro;

III.

de financiële middelen à 4,5 miljoen euro voor de kleinere projecten
(< 0,5 miljoen euro) beschikbaar te stellen en de kapitaallasten van
€ 275.000,-- te dekken uit de structurele middelen voor de
wijkvernieuwing zoals opgenomen in de begroting 2020;

IV.

het uitvoeringsprogramma en het uitvoeringskrediet jaarlijks te
actualiseren;

V.

voor projecten boven de 0,5 miljoen euro wordt via een afzonderlijk
raadsvoorstel een uitvoeringskrediet aangevraagd.;

VI.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der
Schaaf voor redactie;

3.

de gemeentebegroting 2019 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

4.

kennis te nemen van de notitie Organisatiestructuur Energietransitie en
Wijkvernieuwing.

7.

Toekomst met perspectief; naar een levende, lerende aanpak van armoede
Het college besluit:
1.

de Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidie gemeente
Groningen vast te stellen;

2.

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

3.

dit besluit bekend te maken door publicatie op overheid.nl;

4.

de raad voor te stellen het ontwikkelplan Toekomst met perspectief vast te
stellen;
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5.
8.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Zienswijze begroting Noordelijk Belastingkantoor
Het college besluit:
1.

de brief aan de raad over de ontwikkelingen bij het Noordelijk
Belastingkantoor vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook
voor redactie;

2.

de ‘Concept-zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2019 en de
ontwerp begroting 2020 van de GR Noordelijk Belastingkantoor’ vast te
stellen;

3.

de raad voor te stellen:
I.

conform de ‘Conceptzienswijze op de ontwerp begrotingswijziging
2019 en de ontwerp begroting 2020 van de GR Noordelijk
Belastingkantoor’ de zienswijze vast te stellen;

II.

het college te verzoeken het bestuur van het Noordelijk
Belastingkantoor daarvan in kennis te stellen;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen;

5.

de door de raad vastgestelde zienswijze schriftelijk ter kennis te brengen
van het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor.
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