BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 10 JULI 2018
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Prostitutiebeleid en reguleren maximale werktijd – 6986382
Het college besluit de informerende brief aan de raad over bevindingen met betrekking
tot het reguleren van maximale werktijden voor prostituees gewijzigd vast te stellen.
Jaarverslag 2017 Toezicht op Calamiteiten en Geweld in het kader van Wmo
– 7037861
Het college besluit:
1.
het jaarverslag 2017 Toezicht Calamiteiten en Geweld in het kader van Wmo
vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over het jaarverslag 2017 Toezicht
Calamiteiten en Geweld in het kader van Wmo vast te stellen.
Afhandeling vragen en toezeggingen raadscommissies Rekening 2017 – 7040196
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de afhandeling van de vragen
en toezeggingen raadscommissies Rekening 2017 vast te stellen.
Besluit versterking aardbevingsgebied – 7034251
Het college besluit de informerende brief aan de raad over het besluit versterking
aardbevingsgebied vast te stellen.
Vaststelling omgevingsvisie ‘The Next City’ – 6950590
Het college besluit:
1.
het inspraakverslag vast te stellen;
2.
de raad voor te stellen:
I.
de omgevingsvisie ‘The Next City’ vast te stellen;
II. kennis te nemen van het inspraakverslag;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Verkenning muziekcentrum – 6994613
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de onder het kopje ‘Ambities en vervolg’ genoemde ambities voor het
nieuwe muziekcentrum vast te stellen als uitgangspunt voor het
vervolgonderzoek (2e fase) naar het nieuwe Muziekcentrum Groningen;
II. opdracht te geven tot het opstellen van een business case voor het nieuwe
Muziekcentrum Groningen, met differentiatie naar de genoemde potentiële
locaties en duiding van de te maken financiële en kwalitatieve investeringsen exploitatiekeuzes;
III. een plankostenbudget van € 520.000,-- beschikbaar te stellen voor 2e fase
van de verkenning rond nieuwe huisvesting voor De Oosterpoort;
IV. het plankostenbudget voor een bedrag van € 70.000,-- te dekken uit de
reserve Grondzaken en voor een bedrag van € 450.000,-- door middel van
een voorbeslag op de gemeentebegroting 2019;
V. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
VI. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel
21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de
gemeenten Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan Gedeputeerde
Staten;
VII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor
redactie;
3.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

