BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 9 JANUARI 2018
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3.

Voorontwerp bestemmingsplan De Mérodelaan – 6401536
Het college besluit:
1.
het voorontwerp bestemmingsplan De Mérodelaan overeenkomstig de
Algemene Inspraakverordening gedurende vier weken ter inzage te leggen voor
schriftelijke inspraak;
2.
over het voorontwerp bestemmingsplan De Mérodelaan overeenkomstig artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening overleg te voeren met de provincie,
het waterschap en de overige gebruikelijke overleginstanties;
3.
de informerende brief aan de raad over het voorontwerp bestemmingsplan De
Mérodelaan vast te stellen.
Klimaatadaptieve en groene gemeente Groningen – 6707310
Het college besluit:
1.
het plan van aanpak Klimaatadaptief Groningen vast te stellen;
2.
de geraamde kosten van € 300.000,-- te dekken uit Groningen geeft Energie,
Compensatiepakket Eelde en het Groninger Water- en Rioleringsplan;
3.
de informerende brief aan de raad over de aanpak om tot een
toekomstbestendige en klimaatadaptieve gemeente te komen vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie;
4.
de benodigde begrotingswijziging voor 2018 mee te nemen bij het raadsvoorstel
begrotingswijzigingen over het eerste kwartaal 2018.
Actualisering mandaatbesluiten 2018 – 6670411
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.
het Algemeen mandaatbesluit 2018 vast te stellen en in werking te laten treden
op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen
mandaatbesluit 2017;
2.
de directiemandaten 2018 voor de onderscheiden directies vast stellen en in
werking te laten treden op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige
intrekking van de onderdeelsmandaten 2017;
3.
het mandaatbesluit Gemeentesecretaris 2018 vast te stellen en in werking te
laten treden op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van het
mandaatbesluit Gemeentesecretaris 2017;
4.
de onder 1 tot en met 3 vastgestelde mandaatbesluiten bekend te maken door
plaatsing in het elektronisch gemeenteblad;
5.
de onder 1 tot en met 3 vastgestelde mandaatbesluiten en de door de
concerndirecteuren vast te stellen ondermandaatbesluiten 2018 te laten versturen
aan de Kamer van Koophandel, ter toelichting van de inschrijving in het
Handelsregister;
6.
de formulieren van de Kamer van Koophandel voor het toesturen van de
(onder)mandaten te laten ondertekenen door de gemeentesecretaris;
7.
tot het instellen van een projectgroep onder leiding van de concerncontroller, die
uiterlijk in kwartaal 3 2018 advies uitbrengt over het Organisatiebesluit, de
mandaatstructuur en aanpassingen in de (onder)mandaatbesluiten.
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Beantwoording vragen ex art. 41 RvO D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP
en PvdD over aansluiting bij de Statiegeldalliantie – 6710517
Het college besluit;
1.
de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van D66, SP, PvdA,
GroenLinks, ChristenUnie en PvdD over aansluiting bij de Statiegeldalliantie
gewijzigd vast te stellen;
2.
zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

