BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 8 maart 2022
1.

Regionale adaptatiestrategie
Het college besluit:
1.

de regionale adaptatiestrategie Groningen Noord Drenthe vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de regionale adaptatiestrategie Groningen
Noord Drenthe vast te stellen onder mandaat aan wethouder Chakor
voor redactie.

2.

ENSIA 2021 - Verantwoording Informatiebeveiliging
Het college besluit:
1.

de uitkomsten van de zelfevaluatie voor de aansluitingen DigiD en
Suwinet vast te stellen;

2.

de uitkomsten van de zelfevaluatie voor BAG, BGT en BRO van Groningen
vast te stellen;

3.

de uitkomsten van de zelfevaluatie voor WOZ van gemeente Groningen
vast te stellen;

4.

de rapportage Verhoging Digitale Weerbaarheid vast te stellen;

5.

de collegeverklaring ENSIA 2021 vast te stellen;

6.

de brief aan de raad ENSIA 2021 – Verantwoording Informatiebeveiliging
vast te stellen.

3.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PVV over verlenging tijdelijke
noodopvang Asielzoekers
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de PVV
over verlenging tijdelijke noodopvang asielzoekers vast te stellen.

4.

Voortgang motie Fietsers vaker groen in de cyclus
Het college besluit de brief aan de raad over "Voortgang motie Fietsers vaker
groen in de cyclus" vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van Student & Stad inzake de
verduurzaming van huurhuizen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van Student
& Stad inzake de verduurzaming van huurhuizen vast te stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art.38 RvO VVD over onttrekkingsvergunningen voor
twee huishoudens
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de VVD
over onttrekkingsvergunningen voor twee huishoudens gewijzigd vast te
stellen.

7.

Uitgangspunten evenementenvisie, inwonersonderzoek & reactie motie
‘Singeljoesplestik’
Het college besluit de brief aan de raad over de uitgangspunten
evenementenvisie, inwonersonderzoek & reactie motie ‘Singeljoesplestik’ vast
te stellen onder mandaat aan wethouder Chakor voor redactie.

8.

Terugkoppeling motie ‘Kom weer in beweging met hulp van ondernemende
sportaanbieders!’ (28 april 2021)
Het college besluit de brief aan de raad over de terugkoppeling van de motie
‘Kom weer in beweging met hulp van ondernemende sportaanbieders!’
(28 april 2021) vast te stellen.

9.

Aanpak woonhandhaving & tijdelijk verblijf
Het college besluit de brief aan de raad over de aanpak woonhandhaving &
tijdelijk verblijf vast te stellen.

10.

Bijverdienen in de bijstand – de (parttime) werkpremie
Het college besluit de brief aan de raad over bijverdienen in de bijstand - de
(parttime) werkpremie, vast te stellen.

11.

Onderzoeksrapport Groningse praktijken – Een analyse van (de gemeentelijke
aanpak van) ondermijning in de gemeente Groningen
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Groningse praktijken –
Een analyse van (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in de
gemeente Groningen’;

2.

de brief aan de raad over het onderzoeksrapport ‘Groningse praktijken
– Een analyse van (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in de
gemeente Groningen’ vast te stellen.

12.

Bevindingen onderzoeken OV-bereikbaarheid Zernike
Het college besluit:
1.

de volgende bevindingen naar aanleiding van de onderzoeken naar de
bereikbaarheid van Zernike per openbaar vervoer als relevante input te
beschouwen voor de in 2022 op te stellen Routekaart OV Groningen
2040:

a.

de meest kansrijke richting voor verbetering van de bereikbaarheid van
Zernike per openbaar vervoer lijkt een stapsgewijze doorontwikkeling
van de huidige busverbindingen naar hoogwaardige, aantrekkelijke
verbindingen met voldoende capaciteit. Hiertoe is een adaptief
ontwikkelpad gewenst, om te kunnen inspelen op toekomstige
ontwikkelingen (stedelijk, maatschappelijk, technologisch);

b.

het is noodzakelijk een goede afstemming te borgen tussen de
ruimtelijke planvorming en inrichting openbare ruimte enerzijds en de
ontwikkeling van het openbaar vervoer (OV) anderzijds. Het OV kan
alleen de beoogde bijdrage aan de leefkwaliteit en bereikbaarheid van

de gemeente leveren als er voldoende ruimte is voor een robuust en
aantrekkelijk OV-systeem met doorgroeimogelijkheden (naar
bijvoorbeeld een tram). We gaan onderzoeken hoe deze afstemming het
beste vorm kan krijgen;
2.

de brief aan de raad over de bevindingen naar aanleiding van
de onderzoeken vast te stellen.

13.

Verdiepend onderzoek Deltaplan Noordelijk Nederland
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het verdiepend onderzoek Deltaplan Noordelijk
Nederland;

2.

de brief aan de raad over het verdiepend onderzoek Deltaplan
Noordelijk Nederland vast te stellen.

14.

Vervolg sociaal perspectiefplan corona: tweede fase
Het college besluit:
1.

het voorstel voor de tweede fase van het sociaal perspectiefplan corona
“Iedereen doet weer mee in 050” vast te stellen;

2.

een budget van € 1.454.000,-- beschikbaar te stellen voor activiteiten
in het kader van de tweede fase van het sociaal perspectiefplan corona
en doorlopende projecten uit 2021;

3.

dit budget te dekken uit hiervoor in 2021 ontvangen Rijksmiddelen
middels een voorbeslag op de resultaatbestemming 2021;

4.

de brief aan de raad over de activiteiten in het kader van de tweede fase
van het sociaal perspectiefplan corona in 2022 vast te stellen.

15.

Pilot bouwdepot
Het college besluit:
1.

tot uitvoering van een pilot Bouwdepot;

2.

de brief aan de raad over de Pilot bouwdepot vast te stellen onder
mandaat aan wethouder Jongman voor redactie;

3.

de kosten te dekken uit incidentele middelen voor de Maatschappelijke
Opvang en een bijdrage uit het Werk- en ontwikkelprogramma
2022-2025.

