BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 12 april 2022
1.

Aanpassen bebouwde komgrenzen (Aanpak Ring Zuid)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

op basis van artikel 20a lid 1 Wegenverkeerswet tot aanpassing
van bebouwde komgrenzen N7, A28 en N370 zoals aangegeven
op de bijgevoegde situatietekening;

II.

Gedeputeerde Staten te vragen de bebouwde komgrenzen, zoals
die door de gemeente zijn vastgesteld, ook als komgrenzen in
gevolge de Wegenwet, vast te stellen;

III.
2.
2.

deze besluiten bekend te maken via overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
2020-2021
Het college besluit:
1.

het jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
2020-2021 vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het Jaarverslag Leerplicht en Regionaal Melden Coördinatiepunt (RMC) 2020-2021 vast te stellen.

3.

OV-bureau Groningen Drenthe: Kaderbrief 2023 en Jaarstukken 2021
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de Kaderbrief 2023 en Jaarstukken 2021 van het
OV-bureau Groningen Drenthe;

2.

de brief aan de raad over OV-bureau Groningen Drenthe: Kaderbrief
2023 en Jaarstukken 2021 vast te stellen.

4.

Voorontwerpbestemmingsplan Engelberterweg 96
Het college besluit:
1.

het voorontwerpbestemmingsplan 'Engelberterweg 96’, digitaal vervat
in het gml-bestand NL.IMRO.0014BP651Engelbweg96-vo01, vast te
stellen;

2.

overeenkomstig de Algemene inspraakverordening vrij te geven voor
inspraak voor een termijn van 4 weken;

3.

over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Engelberterweg 96’
overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
overleg te voeren met de provincie, het waterschap en de overige
gebruikelijke overleginstanties;

4.

de brief aan de raad over voorontwerpbestemmingsplan
‘Engelberterweg 96’ vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO van de ChristenUnie over aanpak
gokreclame
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO
ChristenUnie over de aanpak van gokreclame vast te stellen.

6.

Eenmalige energietoeslag 2022 Groningen
Het college besluit:
1.

de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Groningen
vooruitlopend op het aannemen van het voorstel van wet houdende
wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal
verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag
inkomen door de Tweede en Eerste Kamer, vast te stellen;

2.

dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van
bekendmaking en terug te laten werken tot en met 15 maart 2022;

3.

dit besluit bekend te maken via overheid.nl;

4.

zo snel mogelijk te beginnen met de uitbetaling van de eenmalige
energietoeslag conform de beleidsregels;

5.

de kosten ter hoogte van € 16,5 miljoen te dekken uit de nog te
ontvangen middelen uit het gemeentefonds via de Meicirculaire;

6.

de brief aan de raad over de eenmalige energietoeslag 2022 Groningen
vast te stellen.

7.

Aanbestedingsresultaat Suikerzijderoute
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het aanbestedingsresultaat Suikerzijderoute;

2.

het werk te gunnen aan de laagste aanbieder;

3.

de brief aan de raad over het aanbestedingsresultaat Suikerzijderoute
vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf.

8.

Corona ondersteuning Sport
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een budget van € 143.000,-- beschikbaar te stellen voor Corona
ondersteuning Sport;

II.

dit bedrag te dekken uit het budget Corona ondersteuning Sport
vanuit de jaarschijf 2021 middels een voorbeslag op het
rekeningresultaat 2021;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

