BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 6 FEBRUARI 2018
1.

(Arhi) Decembercirculaire 2017 – 6751021
Het college besluit:
1.
de raad voor te stellen:
I.
de incidentele uitname van € 26.000,-- in 2017 in verband met de
‘vernieuwing berichtenvoorziening’ uit het gemeentefonds te verrekenen
met de algemene middelen;
II. de incidentele bijdrage van € 13.000,-- in 2017 voor implementatie van de
richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) in 2018 bij de jaarrekening
2017 te bestemmen naar het programma Veiligheid in de jaarschijf 2018;
III. de verlaging van de integratie uitkering Wmo van € 11.000,-- in 2017 voor
de jaarschijf 2016 niet te verrekenen met het inhoudelijke programma,
maar te verrekenen met de algemene middelen;
IV. de verlaging van de decentralisatie uitkering Brede impuls
combinatiefuncties/buurtsportcoaches met structureel € 3.000,-- vanaf
2018 te verrekenen met de algemene middelen.
V. de extra bijdrage van € 363.000,-- die in 2017 wordt ontvangen voor de
innovatieve aanpak van energiebesparing bij de jaarrekening 2017 mee te
nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming op deze aanpak;
VI. de extra bijdrage van € 297.000,-- die in 2017 wordt ontvangen vanuit de
decentralisatie uitkering Verhoogde asielinstroom bij de jaarrekening 2017
mee te nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming op de verhoogde
asielinstroom;
VII. de verlaging in 2017 van € 21.000,-- voor de jaarschijf 2016 en € 67.000,- voor de jaarschijf 2017 van de decentralisatie uitkering Maatschappelijk
opvang bij de jaarrekening 2017 te bestemmen naar het budget
Maatschappelijke opvang voor de jaarschijf 2018;
VIII. de extra bijdrage van € 82.000,-- in 2017 en € 8.000,-- in 2018 vanuit de
decentralisatie uitkering Arbeidsparticipatie mensen met een psychische
beperking bij de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 te bestemmen
naar het programma Werk en Inkomen in de jaarschijf 2018;
IX. de extra bijdrage van € 100.000,-- in 2017 vanuit de decentralisatie
uitkering Arbeidsmarktregio Groningen bij de jaarrekening 2017 mee te
nemen bij de resultaatbepaling en -bestemming op de bijdrage;
X. de extra bijdrage die in 2017 wordt ontvangen van € 25.000,-- vanuit de
decentralisatie uitkering Frictiekosten energieloket te verrekenen met de
algemene middelen;
XI. de extra bijdrage die in 2017 wordt ontvangen van € 20.000,-- vanuit de
decentralisatie uitkering Vergoeding Tweede Kamerverkiezingen te
verrekenen met de algemene middelen;
XII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;
XIII. 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;
XIV het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen;
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het raadsvoorstel vast te stellen;
de gemeentebegroting 2018 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.
Reactie college op Concept Managementletter 2017 PwC - 6776153
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de Concept Managementletter 2017 van PwC;
2.
de informerende brief aan de raad als reactie van het college op de Concept
Managementletter 2017 van PwC vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Schroor voor redactie.
Financiële stukken Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) (wensen en
bedenkingen) - 6765462
Het college besluit:
1.
geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de bijstelling Begroting 2017
en de actualisatie Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid en Zorg;
2.
de visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;
3.
de informerende brief aan de raad over de financiële stukken Publieke
Gezondheid en Zorg vast te stellen;
4.
het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg
schriftelijk in kennis te stelen van het besluit van de raad.
Voorontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen 6752450
Het college besluit:
1.
het ‘Voorontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente
Groningen’ vast te stellen en vrij te geven voor het indienen van zienswijzen;
2.
de informerende brief aan de raad over het ‘Voorontwerp-actieplan
wegverkeerslawaai 2018-2023’ vast te stellen.
Beantwoording vragen ex artikel RVO van SP en CDA over perikelen Wmovervoer - 6768491
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex. artikel 41 RvO van SP en CDA
over perikelen Wmo-vervoer vast te stellen.

