BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 2 december 2020
1.

Beantwoording motie Samen ook voor wind op zee
Het college besluit de brief aan de raad met de beantwoording op de motie
‘Samen ook voor wind op zee’ vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Broeksma voor redactie.

2.

Update actieprogramma ondernemen met impact 2020
Het college besluit de brief aan de raad over ‘update actieprogramma
ondernemen met impact 2020’ vast te stellen.

3.

Reactie motie '8 fietsen voor een auto'
Het college besluit:
1.

de huidige tijdelijke fietsparkeerplekken in de Haddingestraat en
Pelsterstraat definitief om te zetten naar fietsparkeerplekken en de
ombouwkosten geraamd op €45.000,- te dekken uit Programma
Leefkwaliteit;

2.

de fietsvlonders die hierbij vrijkomen inzetten op andere plekken op
aanvraag van bewoners;

4.

3.

voorwaarden te stellen voor het plaatsen van een fietsvlonder;

4.

de brief aan de raad over de motie '8 fietsen voor een auto' vast te stellen.

Reactie SP-initiatiefvoorstel inkoop jeugdhulp
Het college besluit de brief aan de raad over het SP-initiatiefvoorstel over de
inkoop jeugdhulp vast te stellen onder mandaat aan wethouder Diks voor
redactie.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de SP, Groen Links, PvdA, VVD, 100%
Groningen en PvdD over de situatie bij Elker
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de SP,
PvdA, Groen Links, VVD, 100% Groningen en PvdD over de situatie bij Elker vast te
stellen.

6.

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2019 aanvulling
Het college besluit:
1.

onder intrekking van het collegebesluit d.d. 20 oktober 2020, nummer
3m, de raad voor te stellen:
I.

de zienswijze van een aantal eigenaren aan de Meerweg en Tennet
gedeeltelijk over te nemen en voor het overige deze zienswijzen niet
over te nemen, overeenkomstig het Zienswijzenverslag
bestemmingsplan Veegplan 2019;

II.

de zienswijze over de maximale bouwhoogte van een pand aan de
Ebbingedwinger en de horeca-aanduiding van een pand aan het
Boterdiep over te nemen;

III.

overeenkomstig het verzoek van een aantal bewoners van de
Langestraat de bouwhoogte op het achterste deel van Boterdiep 81
(Kwikfit-locatie) te verlagen van 14 naar 7 meter;

IV.

het bestemmingsplan Veegplan 2019, digitaal vervat in het gmlbestand NL.IMRO.0014.BP605Veegplan2019-vg01 en
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de basisregistratie
grootschalige topografie van 28 februari 2018, vast te stellen met
inachtneming van de wijzigingen die zijn opgenomen in het
raadsvoorstel;

V.
2.
7.

geen exploitatieplan vast te stellen;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PVV inzake overnemen vreemdelingen pilot
satelliet LVV Emmen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO PVV inzake
overnemen vreemdelingen pilot satelliet LVV Emmen vast te stellen onder
mandaat aan wethouder Chakor voor redactie.

8.

Start sanering voormalige vuilstort Woltersum
Het college besluit de brief aan de raad over de start sanering voormalige
vuilstort Woltersum vast te stellen.
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