BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 6 september 2022
1.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO Partij voor het Noorden over
ontwikkeling en onderhoud van Biotoop
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van de
Partij voor het Noorden over de ontwikkeling en het onderhoud van de Biotoop
gewijzigd vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex art. 36 RvO van de ChristenUnie, CDA en GroenLinks
over begeleiding van jonge statushouders
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 36 RvO van de
ChristenUnie, het CDA en GroenLinks over begeleiding van jonge
statushouders vast te stellen.

3.

Beantwoording vragen ex art 36 RvO van SP over verkeerssituatie De Poffert
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van SP over
verkeerssituatie De Poffert gewijzigd vast te stellen.

4.

Voorontwerpbestemmingsplan HOLT, Van Swietenlaan
Het college besluit:
1.

het voorontwerpbestemmingsplan ‘Project Holt, Van Swietenlaan’,
digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP655HoltvSwietenlvo01 vast te stellen;

2.

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

3.

het voorontwerpbestemmingsplan ‘Project Holt, Van Swietenlaan’
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 ‘Project Holt,
Van Swietenlaan’ gewijzigd vast te stellen.

5.

Implementatieplan SAMEN., kaders opdracht en financiën
Het college besluit:
1.

om het Implementatieplan SAMEN., de kaders van de opdracht en de
financiën vast te stellen, onder voorbehoud van eventuele wensen en
bedenkingen van de raad;

2.

de brief aan de raad over het Implementatieplan SAMEN., de kaders van
de opdracht en de financiën gewijzigd vast te stellen;

3.

de brief aan de Adviesgroep Sociaal Domein Groningen (ASDG) vast te
stellen;

4.

de raad voor te stellen:
I.

de voorinvesteringen en transitiekosten van € 2.850.000,-- in
2022 te dekken uit:

a)

bestemmingsvoorstel jaarrekening 2021 frictiekostenbudget WIJ: € 182.000,-- (onderdeel begroting 2022);

b)

frictiekostenbudget WIJ 2022: € 120.000,-- (onderdeel
begroting 2022);

c)

budget Team050 Op Maat: € 400.000,-- (onderdeel
begroting 2022);

d)
II.

een onttrekking aan de Algemene Reserve: € 2.148.000,--;

de voorinvesteringen en transitiekosten van € 1.250.000,-- in
2023 en € 500.000,-- in 2024 te dekken door een voorbeslag
op de begroting 2023;

III.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te
wijzigen;

6.

5.

het raadsvoorstel vast te stellen;

6.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau te wijzigen.

Uitkomsten rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in Groningen
Het college besluit de brief aan de raad over uitkomsten rioolwateronderzoek
naar drugsgebruik in Groningen vast te stellen.

