BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 10 februari 2021
1.

Nota bodembeheer 2021
Het college besluit:
1.

de zienswijzenota over de nota bodembeheer vast te stellen;

2.

de antwoordbrief op de zienswijze vast te stellen;

3.

de raad voor te stellen:
I.

de Nota bodembeheer 2021 vast te stellen;

II.

de Nota bodembeheer 2014 in te trekken;

III.

de functieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart bovengrond en
bodemkwaliteitskaart ondergrond voor de gebiedsdelen Haren, Ten
Boer en Meerstad in te trekken;

IV.
4.
2.

dit besluit bekend te maken door plaatsing op www.overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Realisatie nieuw fietspad parallel aan Platvoetspad
Het college besluit:
1.

het ontwerp voor een nieuw fietspad parallel aan het Platvoetspad langs
het Van Starkenborghkanaal vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

voor de realisatie van een nieuw fietspad parallel aan het
Platvoetspad langs het Van Starkenborghkanaal een krediet van
€ 400.000,-- beschikbaar te stellen;

II.

het krediet te dekken uit een bijdrage van Rijkswaterstaat
(€ 280.000,--), een bijdrage van de gemeente Het Hogeland
(€ 19.200,--) en het overige bedrag van € 100.800,-- incidenteel te
dekken uit Intensiveringsmiddelen Verplaatsen;

III.

De eigen middelen ad. € 100.800,-- toe te voegen aan de beklemde
reserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten;

IV.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

3.

de gemeentebegroting 2021 op deelprogrammaniveau te wijzigen;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

3.

Sociaal Steunpakket Cultuur
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een budget van € 2.390.000,-- beschikbaar te stellen voor SPOT,
Forum, Groninger Museum, Vera en Simplon om schade door de
coronamaatregelen op te vangen in de periode 1 januari tot 1 juli
2021;

II.

een budget van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor de
Regeling Lokale Instellingen Sociaal Steunpakket Cultuur om schade
door de coronamaatregelen op te vangen in de periode 1 januari tot
1 juli 2021;

III.

een budget van € 200.000,-- beschikbaar te stellen voor een
Opdrachtenbudget Kunst in de openbare ruimte voor heel 2021;

IV.

een budget van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor een
Opdrachtenbudget Creatieve zzp’ers in de gemeentelijke organisatie
voor heel 2021;

V.

een budget van € 200.000,-- beschikbaar te stellen voor
ondersteuning van de Amateurkunst voor heel 2021;

VI.

een budget van € 710.000,-- beschikbaar te stellen aan het college
voor het Noodfonds Culturele Ondernemers voor heel 2021 en/of
indien nodig als aanvulling op bovengenoemde onderdelen van het
steunpakket;

VII.

het totaalbedrag van € 3.600.000,-- voor het Sociaal Steunpakket
Cultuur te dekken uit de landelijke bijdrage uit het ‘Tweede
specifieke pakket voor de pakket culturele en creatieve Sector’ zoals
opgenomen in de begroting 2021;

2.

de gemeentebegroting 2021 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

3.
4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PvdD over Gemeentelijke Informatie
over Klimaatverandering vast te stellen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de PvdD
over Gemeentelijke Informatie over Klimaatverandering vast te stellen

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van alle gemeenteraadsfracties over de
dorpsgesprekken met inwoners uit het aardbevingsgebied
Het college besluit beantwoording vragen ex art. 38 RvO van alle
gemeenteraadsfracties over de dorpsgesprekken met inwoners uit het
aardbevingsgebied vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf
voor redactie.
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6.

Cliëntervaringsonderzoek
Het college besluit:
1.

het rapport 'Wet maatschappelijke ondersteuning - wensen en ervaringen
van cliënten die huishoudelijke hulp of een voorziening vanuit het gebied
ondersteunend netwerk ontvangen' vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het rapport 'Wet maatschappelijke ondersteuning
- wensen en ervaringen van cliënten die huishoudelijke hulp of een
voorziening vanuit het gebied ondersteunend netwerk ontvangen' vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Jongman voor redactie.

7.

Kredietaanvraag Groenewei
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de voor het onderwijs in Meerstad Midden-West benodigde
uitbreiding van de capaciteit voor bewegingsonderwijs in te vullen
met een sportzaal (dubbele gymzaal) in Groenewei;

II.

de totale projectkosten voor de realisatie van de voorziening
Groenewei bestaande uit de huisvesting voor een basisschool voor
450 leerlingen, 500 m2 bvo kinderopvang en een sportzaal (dubbele
gymzaal), inclusief grondaankoop en btw te bepalen op
€ 14.920.000,--;

III.

een aanvullend uitvoeringskrediet van € 5.768.550,-- beschikbaar
te stellen boven op het al eerder beschikbaar gestelde krediet van
€ 9.151.450,--;

IV.

van de totale kosten van € 14.920.000,-- € 396.000,-- te dekken
uit de te ontvangen uitkering regeling Specifieke Uitkering
Stimulering Sport (btw compensatie) en de resterende kapitaallasten
ad € 698.000,-- als volgt te dekken:

V.

a.

€ 394.000,-- invensiveringsmiddelen school Meerstad (2018);

b.

€ 160.120,-- uit middelen onderwijshuisvesting;

c.

€ 75.000,-- uit huurinkomsten van SKSG;

d.

€ 29.550,-- ontrekking reserve kapitaalslasten (BK);

e.

€ 20.100,-- rente reserve kapitaallasten (BK);

f.

€ 19.230,-- uit areaaluitbreiding Sociaal;

de incidentele vrijval 2020, 2021 en 2022 van
intensiveringsmiddelen school Meerstad (€ 394.000,-- per jaar) in
afwijking van het kader ”Resultaatbepaling en resultaatbestemming”
toe te voegen aan de beklemde reserve kapitaallasten;

VI.

indien minder kapitaallasten benodigd zijn, de afname in mindering
te brengen op de middelen onderwijshuisvesting;
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VII.

8.

de begroting 2021 op programmaniveau te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de begroting 2021 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Kredietaanvraag Caspomor Park
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de kredietaanvraag voor het Caspomor Park vast te stellen;

II.

voor de realisatie van het park een krediet beschikbaar te stellen van
€ 300.000,-- en dit te dekken uit de beleidsmiddelen: ‘Regiodeal,
actielijn Prettig en veilig samenleven, jaarschijf 2021 en UVP
Vitamine G;

III.

de beleidsmiddelen ad € 300.000,-- toe te voegen aan de beklemde
reserve kapitaallasten;

IV.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

9.

Reactie motie ‘Een veilige jaarwisseling’
Het college besluit de reactie op de motie ‘Een veilige jaarwisseling’ vast te stellen
onder mandaat aan de burgemeester voor redactie.

10.

Visie Stadslogistiek
Het college besluit:
1.

het inspraakverslag over de visie Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek
vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van het inspraakverslag over de visie Ruimte voor
Zero Emissie Stadslogistiek;

II.

de visie Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek vast te stellen;

III.

een krediet beschikbaar te stellen van € 400.000,-- voor fysieke
maatregelen voor het vergroten van het venstertijdengebied en dit te
dekken uit extra beleidsmiddelen: ‘Intensiveringsmiddelen voor
Verplaatsen’, jaarschijf 2021 (€ 45.600,-- structureel);

IV.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel over de Visie Stadslogistiek vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2021 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
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11.

Plan van aanpak Flexwonen
Het college besluit:
1.

om samen met de corporaties uit de gemeente Groningen te werken aan
de realisatie van 500 tot 1.000 flexwoningen;

2.

deze gezamenlijke ambitie een plek te geven in de Prestatieafspraken;

3.

de brief aan de raad over ‘ambitie flexwonen’ vast te stellen onder
mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.
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