BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 20 november 2019
1.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van GroenLinks over het uitblijven van een
luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van GroenLinks
over het uitblijven van het luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde
gewijzigd vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO Stadspartij handhaving horeca tijdens de 4
Mijl
Het college besluit de beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de Stadspartij over
handhaving horeca tijdens de 4 Mijl vast te stellen.

3.

Aanpassing erfpachtcanons 2020 en verkoop blote eigendommen
Het college besluit:
1.

de aanpassing van de erfpachtcanons voor canonplichtige erfpachters met
ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig het voorstel vast te stellen;

2.

het rentepercentage voor het contant maken van de koopsom, als
onderdeel van de systematiek bij de verkoop van blote eigendommen aan
particuliere woningbezitters, met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen
op 1,5%;

3.

de brief aan de raad over de vijfjaarlijkse aanpassing erfpachtcanons en
verkoop blote eigendommen vast te stellen.

4.

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet 2021
Sport050
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een krediet van €1.106.000,-- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van 3 hockeyvelden Haren. Hiervan €192.000,-te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw
en de kapitaallasten van het resterende deel ad €79.000,-- te
dekken uit de reguliere begroting Sport (onderdeel VIP);

II.

een krediet van €300.000,-- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van de veldverlichting van 3 Hockeyvelden Haren.
Hiervan €52.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke
uitkering sport btw en de kapitaallasten van het resterende
deel ad €17.000,-- te dekken uit de reguliere begroting
Sport (onderdeel VIP);

III.

een krediet van €287.000,-- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van hockeyveld 2 Corpus den Hoorn. Hiervan
€50.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke
uitkering sport btw en de kapitaallasten van het resterende
deel
ad €21.000,-- te dekken uit de reguliere begroting Sport
(onderdeel VIP);

IV.

een voorbereidingskrediet 2021 van €175.000,-beschikbaar te stellen voor bodemonderzoek en
voorbereidingen. Hiervan €30.000,-- te dekken uit de te
ontvangen specifieke uitkering sport btw en de kapitaallasten
van het resterende deel ad €15.000,-- te dekken uit de
reguliere begroting;

V.

de middelen uit de bestaande voorziening vervanging
kunstgrasvelden (oud Haren) vrij te laten vallen en te storten
in de bestaande Reserve Kapitaallasten (BK) voor de
toekomstige kapitaallasten;

VI.

om het opruimen van de SBR korrels als een meerjarig
exploitatieproject vast te stellen;

VII.

de gemeentebegroting van 2019 en 2020 op
programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Jongman
voor redactie;

3.

de gemeentebegroting 2019 en 2020 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen.

5.

Verzamelbesluit herindeling 2
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de voorschriften genoemd in bijlage 1 geldend te verklaren voor
het gehele gebied van de gemeente Groningen en in werking te
laten treden op 1 januari 2020;

II.

het voorschrift genoemd in bijlage 2 geldend te verklaren voor
het gehele gebied van de gemeente Groningen en in werking te
laten treden op 31 december 2020;

III.

de voorschriften genoemd in bijlage 3 vervallen te verklaren op 1
januari 2020;

IV.

de voorschriften genoemd in bijlage 4 vervallen te verklaren op
31 december 2020;

V.
2.

deze besluiten bekend te maken via overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.
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6.

Regionale reactie internetconsultatie wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen
Het college besluit:
1.

de conceptbrief met de regionale reactie op de internetconsultatie van
het wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen aan de minister van
Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties vast te stellen;

2.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen te mandateren om,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Groningen, de regionale reactie op de internetconsultatie van het
wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen in te dienen;

3.

de brief aan de raad over de regionale reactie op de internetconsultatie
van het wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen vast te stellen.

7.

Ontwerpprijsvraag Dudok aan het Diep
Het college besluit:
1.

in te stemmen met de notitie resultaat ontwerpprijsvraagstuk Dudok aan
het Diep en de beoordeling van de vakjury en de publieksstemming over
te nemen;

2.

het ontwerp van Marseille Buiten en IRIS uit te roepen tot winnaar van de
ontwerpprijsvraag Dudok aan het Diep;

3.

de brief aan de gemeenteraad over de uitslag ontwerpprijsvraag Dudok
aan het Diep vast te stellen.

8.

Toedeling Middelen Nationaal Programma Groningen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen in te stemmen met de toedeling middelen Nationaal
Programma Groningen;

2.
9.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden
Het college besluit:
1.

het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2015 van de gemeente Groningen in
te trekken;

2.

het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2015 van de gemeente Groningen in
te trekken;

3.

het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Ten Boer 2016 in te trekken;

4.

het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2020 vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Chakor voor redactie;

5.

de algemene inkoopvoorwaarden 2009 van de gemeente Groningen in te
trekken (ook gebruikt door Ten Boer);

6.

de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Haren in te trekken;

7.

de algemene inkoopvoorwaarden 2020 vast te stellen;
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8.

het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2020 en de algemene
inkoopvoorwaarden 2020 te publiceren op
decentrale.regelgeving.overheid.nl.

9.

de brief aan de raad over het herziene Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
2020 en de inkoopvoorwaarden vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Chakor voor redactie.

10.

Revitalisering Stadhuis TO
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

te kiezen voor variant I;

II.

het TO vast te stellen en in te stemmen met het gedeeltelijk
vernieuwen en gedeeltelijk hergebruik van de inrichting;

III.

de begroting Revitalisering Stadhuis vast te stellen en de totale
kosten te bepalen op € 19.300.000, en de kosten te dekken uit
de volgende incidentele middelen. De incidentele middelen
bedragen totaal € 4.047.000;
a.

onderhoudsbudget VGB € 392.000,;

b.

onderhoudsbudget FSH 2020 € 282.000;

c.

monumentensubsidie € 218.00;

d.

incidenteel extra beleid 2018 € 379.000;

e.

incidenteel extra beleid 2019 € 379.000;

f.

incidenteel extra beleid 2020 € 379.000;

g.

vrijval kapitaallasten 2019 € 210.000;

h.

vrijval kapitaallasten 2020 € 210.000;

i.

vrijval kapitaallasten 2021 € 799.000;

j.

vrijval kapitaallasten 2022 € 799.000
en de volgende structurele middelen;

k.

€ 589.000 structureel revitalisering Stadhuis;

l.

€ 210.000 structureel revitalisering Stadhuis (restwaarde
2018);

m.

€ 35.000 structureel het budget monumenten;

n.

€ 103.085 incidenteel SIF tenzij structurele middelen
beschikbaar zijn;

IV.

de investeringssom Revitalisering Stadhuis vast te stellen op een
totale omvang van € 16.073.756 en hiervoor een krediet te
verstrekken van € 14.298.756, zodat het totaal beschikbaar
gestelde krediet komt op € 16.073.756.
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V.

de structurele lasten behorende bij een investering van € 985.508
te dekken uit:
a.

bedrag van € 589.000 structureel revitalisering Stadhuis;

b.

bedrag van € 210.000 structureel revitalisering Stadhuis
(restwaarde 2018);

c.

beklemde reserve materiële vaste activa € 48.424
(structureel);

d.

Bedrag van € 35.000 structureel uit het budget
monumenten;

e.

€ 103.085 incidenteel SIF tenzij structurele middelen
beschikbaar zijn;

VI.

de exploitatiebegroting Revitalisering Stadhuis vast te stellen op
een totale omvang van € 3.226.244 en hiervoor een
exploitatiebudget vast te stellen op € 3.226.244 en dit budget te
dekken uit:

VII.

a.

onderhoudsbudget VGB € 392.000;

b.

onderhoudsbudget FSH 2020 € 282.000;

c.

monumenten subsidie € 218.000;

d.

incidenteel extra beleid 2018 € 379.000;

e.

incidenteel extra beleid 2019 € 379.000;

f.

incidenteel extra beleid 2020 € 379.000;

g.

vrijval kapitaallasten 2019 € 210.000;

h.

vrijval kapitaallasten 2020 € 210.000;

i.

vrijval kapitaallasten 2021 € 777.244;

de incidentele middelen uit in de jaren 2021 en 2022 van
€ 21.756 respectievelijk € 799.000 toe te voegen aan de reserve
materiële vaste activa bij vaststelling van de begroting van het
desbetreffende jaar;

VIII.

vanaf het jaar na oplevering de aanvullende dekking ad
€ 103.085 bij start afschrijving incidenteel te financieren vanuit
het SIF, mits structurele dekking beschikbaar is en de terugloop
kapitaallasten als eerste in mindering te brengen op de
incidentele financiering en dit bedrag toe te voegen aan de
taakstelling bezuinigingen SIF;

IX.

Radesingel nr. 6 uit te nemen uit de grondbank en als Materiële
Vaste Activa, nog te ontwikkelen bezit op te nemen;

X.

het project Tijdelijke huisvesting Radesingel aan te merken als
een meerjarig (exploitatie)project en;
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XI.

geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlag 1
conform artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

XII.

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 begroting 2019 na vaststelling door de raad op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

4.

bijlage 1 bij het raadsvoorstel onder oplegging van de
geheimhoudingsplicht conform artikel 25, lid 2 Gemeentewet op grond
van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur aan de
raad over te leggen.
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