BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 25 SEPTEMBER 2018
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Normenkader rechtmatigheid 2018 – 7116079
Het college besluit:
1.
het Normenkader rechtmatigheid 2018 vast te stellen;
2.
de informerende brief aan de raad over het Normenkader rechtmatigheid 2018
vast te stellen.
Afspraken versterkingsoperatie – 7154202
Het college besluit de brief aan de raad met de hoofdlijnen van de afspraken over de
versterkingsoperatie vast te stellen.
Verbonden partijen – 7136166
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de verbonden partijen 2018
vast te stellen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO D66 over de Commissie Straatnaamgeving
– 7134517
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van D66 over de
Commissie Straatnaamgeving vast te stellen.
Armoede en armoedebeleid in Groningen – 7145436
Het college besluit de informerende brief aan de raad over Armoede en armoedebeleid
in Groningen vast te stellen onder mandaat aan wethouder Gijsbertsen voor redactie.
Getrapte besluitvorming Warmtenet Noordwest – 7142679
Het college besluit:
1.
een overbruggingskrediet van 3 miljoen euro aan WarmteStad ter beschikking te
stellen ten behoeve van de uitrol van fase 2 van het Warmtenet Noordwest en het
benodigde weerstandsvermogen daarvoor vast te stellen op € 240.000,--, te
dekken uit het programma Energie;
2.
de raad voor te stellen:
I.
kennis te nemen van de notitie ‘Getrapte besluitvorming Warmtenet
Noordwest’ van WarmteStad over de stand van zaken rond het opzetten
van de nieuwe Business Case Warmtenet Noordwest en de noodzaak de
verdere uitrol van het warmtenet uit te voeren;
II. het benodigde weerstandsvermogen, ten behoeve van de gemeentelijke
lening aan WarmteStad van 3 miljoen euro voor de verdere uitrol van het
warmtenet, vast te stellen op € 240.000,--, te dekken uit het programma
Groningen geeft Energie en toe te voegen aan de reserve grondzaken;
III. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
IV. geen wensen en bedenkingen te hebben bij het verstrekken van deze lening;
V. 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;
VI. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
3.
het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Gijsbertsen voor
redactie;
4.
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO Stad en Ommeland over ereburgers –
7150042
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van Stad en
Ommeland over ereburgers vast te stellen.

