BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 20 MAART 2018
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Stand van zaken Aanpak problematische jeugdgroepen – 6787079
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de stand van zaken ten
aanzien van de aanpak problematische jeugdgroepen vast te stellen.
Aanpak van de verkeersonveilige locaties – 6841344
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de voortgang van de aanpak
van de verkeersonveilige locaties vast te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook
voor redactie.
Tussenevaluatie HOV-visie – 6822424
Het college besluit:
1.
de ‘Tussenevaluatie HOV-visie’ vast te stellen;
2.
de brief aan de raad ‘Tussenevaluatie HOV-visie’ gewijzigd vast te stellen.
(Arhi) Resultaten actualisatie grondexploitaties 2017 – 6846109
Het college besluit:
1.
de informerende brief aan de raad over de resultaten van de actualisatie
grondexploitaties 2017 vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der
Schaaf voor redactie;
2.
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;
3.
het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te
brengen.
(Arhi) Plan ‘Extra inzet scholing participatie 2018’ – 6835284
Het college besluit:
1.
het plan ‘Extra inzet scholing participatie 2018’ voor personen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt vast te stellen;
2.
de voor het plan benodigde middelen € 763.000,-- over te hevelen van het
deelprogramma Inkomen naar het deelprogramma Werk;
3.
de brief aan de raad over het plan ‘Extra inzet scholing participatie 2018’ vast te
stellen;
4.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
5.
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;
6.
het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te
brengen.
Ontwerp-omgevingsvisie The Next City – 6844761
Het college besluit:
1.
de ontwerp-omgevingsvisie The Next City vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Van der Schaaf voor redactie;
2.
de informerende brief aan de raad over de ontwerp-omgevingsvisie The Next
City vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie;
3.
de ontwerp-omgevingsvisie The Next City ter inzage te leggen;
4.
dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad en in
werking te laten treden op 29 maart 2018.
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Voortgang Tiny Houses – 6839305
Het college besluit:
1.
de locaties Westpark en Meerstad aan te wijzen voor projectmatige ontwikkeling
van Tiny Houses;
2.
de uitgangspunten voor de projectmatige ontwikkeling zoals aangegeven in
‘Bijlage Uitgangspunten’ vast te stellen;
3.
de plankosten voor Meerstad te dekken vanuit de grex Meerstad en de plankosten
voor Westpark ten bedrage van circa € 50.000,-- ten laste te brengen van de
Investeringsmiddelen Wonen;
4.
de informerende brief aan de raad over de voortgang van Tiny Houses vast te
stellen.
(Arhi) Stad aan het water concept ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone –
6847039
Het college besluit:
1.
Stad aan het water concept ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone - Van
Oosterhaven tot aan Meerstad vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van
der Schaaf voor redactie en ter inspraak voor te leggen;
2.
de raad voor te stellen:
I.
kennis te nemen van Stad aan het water ontwikkelingsstrategie
Eemskanaalzone - Van Oosterhaven tot aan Meerstad;
II.
opdracht te verstrekken om voor Deelgebied 1 (het gebied tussen de
Sontweg en het Damsterdiep) een stedenbouwkundig plan en de daarbij
behorende gebiedsbegroting en herijking van de bestaande
investeringsbegroting Eemskanaalzone openbare ruimte op te stellen en
deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
III.
het budget voor deze uitwerking in 2018 vast te stellen op € 700.000,-en te dekken uit de hiervoor beschikbare middelen in de
investeringsbegroting EKZ openbare ruimte;
IV.
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;
V.
het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van de Schaaf
voor redactie.

