BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 27 MAART 2018
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Voortgang afbouw tippelzone – 6856973
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de voortgang afbouw
tippelzone vast te stellen onder mandaat aan de burgemeester voor redactie.
Nadere invulling meerkostenregeling 2018 e.v. – 6851576
Het college besluit:
1.
de nadere regel tot wijziging van de Nadere regels maatschappelijke
ondersteuning gemeente Groningen 2015 vast te stellen;
2.
dit besluit in werking te laten treden op 1 mei 2018;
3.
dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad;
4.
de brief aan de raad vast te stellen.
Projectenlijst verklaring van geen bedenkingen – 6820125
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I. de categorieënlijst met (bouw)plannen, waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen vereist is, vast te stellen;
II. de categorieënlijst, bij besluit van 25 mei 2011 onder 8f, in te trekken;
III. dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties en in werking te laten treden op de dag na die van de
bekendmaking;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.
Stand van zaken energietransitieplannen – 6795925
Het college besluit de informerende brief aan de raad over de stand van zaken
energietransitieplannen vast te stellen onder mandaat aan wethouder Gijsbertsen voor
redactie.
Evaluatie Jongerenaanpak – 6861544
Het college besluit:
1.
de Taskforce Jongeren met doorzettingsmacht te continueren;
2.
de informerende brief aan de raad over de Evaluatie Jongerenaanpak vast te
stellen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van 100%Groningen en Student en Stad
over de zoektocht naar een alternatieve locatie of alternatieve pand(en) ter
vervanging van de Big Building (PostNL) – 6851108
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van 100%
Groningen en Student en Stad over de zoektocht naar een alternatieve locatie of
alternatieve pand(en) ter vervanging van de Big Building (PostNL) vast te stellen onder
mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO van Stad & Ommeland over Kids United
– 6861285
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van Stad &
Ommeland over Kids United gewijzigd vast te stellen.

