BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 11 december 2019

1.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO SP over Ferroli cv-ketels
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO SP
over de Ferroli cv-ketels vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex artikel 38 RvO Stadspartij voor Stad en Ommeland en SP
over handelswijze aanvragen herindicatie huishoudelijke hulp
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de
Stadspartij voor Stad en Ommeland en de SP over de handelswijze aanvragen
herindicatie huishoudelijke hulp vast te stellen.

3.

Beantwoording motie 'Maak werken makkelijker'
Het college besluit de beantwoording van de motie 'Maak werken makkelijker' van
het begrotingsdebat van 22 mei 2019 (motie nr. 14) vast te stellen.

4.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
Het college besluit:
1.

het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het clientervaringsonderzoek Wmo 2018 vast te
stellen; onder mandaat aan wethouder Jongman voor redactie.

5.

Ontwerpuitwerkingsplan De Meeuwen + Boom Effect Analyse (BEA)
Het college besluit:
1.

in te stemmen met de ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.‐beoordeling
Woningbouwontwikkeling De Meeuwen, Groningen’ en te bepalen dat voor
het uitwerkingsplan De Meeuwen geen milieueffectrapport behoeft te
worden opgesteld, omdat er geen sprake is van belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu;

2.

het inspraakverslag uitwerkingsplan De Meeuwen vast te stellen;

3.

de Boom Effect Analyse (‘Bomen Effect Analyse De Meeuwen Groningen’,
Stedelijk Groen bv, d.d. 11 november 2019) vast te stellen;

4.

het ontwerpuitwerkingsplan De Meeuwen conform artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen;

5.

de brief over het ontwerpuitwerkingsplan De Meeuwen aan de raad vast te
stellen.

6.

Hernieuwde vaststelling Uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat
Het college besluit:
1.

de zienswijzen van ProRail, de provincie Groningen en Citeq deels over te
nemen zoals beschreven in het voorstel, en voor het overige niet over te
nemen;

2.

de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te
nemen en het uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat, digitaal
vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-vg02.gml en
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de Grootschalige
Basisregistratie Topografie van maart 2018, gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel
hernieuwd vast te stellen;

3.

geen exploitatieplan vast te stellen;

4.

de brief aan de raad over hernieuwde vaststelling Uitwerkingsplan
Westerwal Van Heemskerckstraat vast te stellen.
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