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1.

Crisisdienstverlening en mobiliteitsdienstverlening
Het college besluit de brief aan de raad over crisisdienstverlening en
mobiliteitsdienstverlening vast te stellen.

2.

Reactie motie meer waardering, loon en zekerheid voor cruciale beroepen van
SP, PvdA, Groen Links en PvdD
Het college besluit de brief aan de raad met reactie op de motie meer
waardering, loon en zekerheid voor cruciale beroepen van SP, PvdA, Groen
Links en PvdD vast te stellen.

3.

Onderzoeksrapport Meerkosten van de invoering van de Fair Practice Code in
Groningen
Het college besluit:
1.

het rapport 'Meerkosten van de invoering van de Fair Practice Code in
Groningen' vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het rapport 'Meerkosten van de invoering van
de Fair Practice Code in Groningen' vast te stellen.

4.

Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2021
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het concept accountantsverslag 2021 voor de
gemeente Groningen;

2.

de brief aan de raad met de reactie op het accountantsverslag 2021
vast te stellen.

5.

Voorontwerpbestemmingsplan Woonschepenhaven
Het college besluit:
1.

het voorontwerpbestemmingsplan 'Woonschepenhaven' overeenkomstig
de Algemene inspraakverordening vrij te geven voor inspraak;

2.

de termijn voor het geven van inspraak vast te stellen op 4 weken;

3.

dat gedurende deze termijn schriftelijk kan worden gereageerd;

4.

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

5.

de brief aan de raad over het voorontwerpbestemmingsplan
Woonschepenhaven vast te stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO van het CDA over uithuisplaatsing
kinderen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van het
CDA over uithuisplaatsing van kinderen vast te stellen.

7.

Voorjaarsbrief 2022 en financieel meerjarenbeeld 2023-2026
Het college besluit:
1.

de voorjaarsbrief 2022 vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Benjamins voor redactie;

2.

de uitgangspunten herziening parameters grondexploitaties vast te
stellen;

3.

de raad voor te stellen:
I.

de financiële consequenties, die uit de autonome ontwikkelingen
voortvloeien op te nemen in het meerjarenbeeld;

II.

voor de ontwikkeling van de inflatie de belastingtarieven 2023 te
corrigeren met 3,86%;

III.

voor de ontwikkeling van lonen en prijzen de begroting 2023 te
indexeren met 3,40%;

IV.

het financieel meerjarenbeeld 2023-2026 als uitgangspunt te
hanteren voor de ontwerpbegroting 2023;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

