BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 8 MEI 2018
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Zienswijze begroting ODG 2019 (wensen/bedenkingen) – 6899775
Het college besluit:
1.
geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de begroting 2019 van de GR
Omgevingsdienst Groningen;
2.
die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;
3.
de informerende brief aan de raad over de begroting 2019 Omgevingsdienst
Groningen (zienswijze) vast te stellen;
4.
het bestuur van de GR Omgevingsdienst Groningen schriftelijk in kennis te
stellen van het besluit van de raad;
5.
de verhoging van de deelnemersbijdrage te dekken uit de beschikbare middelen
omgevingsdienst 2019.
Opheffing GR Bedrijvenpark Rengers – 6904762
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers;
II. kennis te nemen van de begroting 2019;
III. geen gebruik te maken van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op de
begroting 2019;
IV. kennis te nemen van het Liquidatieplan;
V. de Gemeenschappelijke Regeling bedrijvenpark Rengers op te heffen onder
voorbehoud van een gelijkluidend besluit van de raad van MiddenGroningen;
2.
het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers
schriftelijk in kennis te stellen van het besluit van de raad;
3.
het opheffingsbesluit ter kennisname te verzenden naar Gedeputeerde Staten;
4.
het opheffingsbesluit bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad;
5.
het raadsvoorstel vast te stellen.
ARCG ontwerpbegroting 2019 (wensen/bedenkingen) – 6897339
Het college besluit:
1.
geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 van
de ARCG;
2.
die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;
3.
de informerende brief aan de raad over de ARCG ontwerpbegroting 2019
(wensen/bedenkingen) vast te stellen;
4.
het bestuur van de ARCG schriftelijk in kennis te stellen van het besluit van de
raad.
OV-bureau: Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2019 en Trendmonitor 2017
– 6931321
Het college besluit de informerende brief aan de raad over ‘OV-bureau: Ontwerp
hoofdlijnen dienstregeling bus 2019 en Trendmonitor 2017’ vast te stellen.
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Shortlist duurzame warmtebron Noordwest – 6931615
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van het rapport ‘Bronselectie WarmteStad’ van Ecofys;
2.
kennis te nemen van het memo ‘Uitkomst MCA onderzoek en shortlist uit te
werken opties’ van WarmteStad;
3.
de brief aan de raad over de uitkomsten MCA voor de duurzame bron
Noordwest vast te stellen.
Groningen; dé onderwijsinnovatiestad van Nederland – 6838304
Het college besluit:
1.
de eerste fase, het breed ophalen van initiatieven middels onderwijsateliers, af te
ronden;
2.
conform de afspraken met de initiatiefnemers in te zetten op de
doorontwikkeling van de kansrijke en reeds gestarte initiatieven uit de
onderwijsateliers;
3.
nieuwe initiatieven te toetsen aan het vernieuwde innovatieatelier-kader en
daarmee de middelen in te zetten op de onderwijsinnovatie ambitie;
4.
de informerende brief aan de raad over ‘Groningen; dé onderwijsinnovatiestad
van Nederland’ vast te stellen.
Beantwoording vragen ex art. 41 RvO 100% Groningen en PvdD over ‘Op naar
een succesvol hondenbeleid’ – 6908520
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van 100%
Groningen en PvdD over ‘Op naar een succesvol hondenbeleid’ vast te stellen.
Verklaring vangnetuitkering BUIG 2017 – 6909692
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen in te stemmen met de juistheid van de verklaring van het
college over de maatregelen tot tekortreductie in 2017, ten behoeve van een
aanvraag om een vangnetuitkering;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen.

