BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 27 juni 2022
1.

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2021
Het college besluit:
1.

de ‘Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2021’
vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de jaarverantwoording toezicht en handhaving
kinderopvang 2021 vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO SP, PvdA en GroenLinks over uitspraak
Centrale Raad van Beroep over bewindvoering en de gevolgen voor mensen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO SP, PvdA en
GroenLinks over uitspraak Centrale Raad van Beroep over bewindvoering en de
gevolgen voor mensen vast te stellen onder mandaat aan wethouder Diks voor
redactie.

3.

APVG aanpassing bezorgeconomie
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening Groningen 2021 vast te stellen;

II.

dit besluit bekend te maken via Overheid.nl en in werking te laten
treden op de dag na bekendmaking;

2.
4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO van CDA en VVD over Nescio Hotel
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art 36 RvO van CDA en
VVD over Nescio Hotel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Diks voor
redactie.

5.

Vergunningverlening aan twee deelfietsaanbieders
Het college besluit:
1.

Bolt Support Services NL B.V. en GO Sharing B.V. een vergunning te
verlenen voor het aanbieden van 300 deelfietsen per aanbieder voor de
periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 onder de
voorwaarden vastgesteld in de Nadere regels deelfietsen 2022, en de
vergunningsbrieven hierover vast te stellen;

2.

Bird Rides Europe B.V geen vergunning te verlenen voor het aanbieden
van deelfietsen en de afwijzingsbrief hierover vast te stellen;

3.

de brief aan de raad over de vergunningverlening aan twee
deelfietsaanbieders vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Broeksma voor redactie.

6.

Aanpassen betaalvenster Selwerd (wijziging van de verordening
parkeerbelastingen 2022)
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Verordening tot wijziging van de Verordening
parkeerbelastingen 2022 vast te stellen;

II.

dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl
en in werking te laten treden met ingang van 1 oktober 2022;

2.
7.

het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen.

Opzeggen contract Menzis gemeentepolis
Het college besluit:
1.

de overeenkomst gemeentepolis met Menzis betreffende de Collectieve
Zorgverzekering Minima per 1 januari 2023 op te zeggen per
aangetekende brief;

2.

de brief aan de raad “Opzeggen contract Menzis gemeentepolis” vast te
stellen;

3.

de brief aan de Cliëntenraad Groningen Werk en Inkomen over “reactie
op advies cliëntenraad betreffende CZM” vast te stellen;

4.

de brief aan de ASDG over “reactie op advies ASDG betreffende CZM”
vast te stellen;

5.

een plan van aanpak op te stellen waarin we aangeven welk deel van de
vrijval we in gaan zetten voor de doelgroep vanaf 2023 en dit mee te
nemen bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023.

