BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 15 oktober 2019
1.

Voorontwerp bestemmingsplan Terborchlaan 1
Het college besluit:
1.

het voorontwerpbestemmingsplan Terborchlaan 1 overeenkomstig de
Algemene inspraakverordening Groningen 2005 te publiceren en
gedurende vier weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid om
gedurende deze termijn inspraakreacties in te dienen;

2.

het voorontwerpbestemmingsplan Terborchlaan 1 overeenkomstig artikel
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening in het kader van het
vooroverleg aan te bieden aan de gebruikelijke overleginstanties;

3.

de brief aan de raad inzake het starten van de vooroverleg- en
inspraakprocedure bestemmingsplan Terborchlaan vast te stellen.

2.

Verlenging pleegzorg voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Het college besluit:
1.

tijdelijk (tot 1 juli 2020) maatwerk te leveren aan de ex-AMV's die tot hun
18e in een pleeggezin zijn ondergebracht;

2.

de verlenging van deze pleegzorg tijdelijk te dekken uit migratiebudget
2020 onder voorbehoud van vaststelling gemeentebegroting 2020;

3.

de brief aan de raad over vervolg verlenging pleegzorg alleenstaande
minderjarige vluchtelingen vast te stellen;

4.

de brief aan Nidos over vervolg op de verlenging van de pleegzorg exAMV’s vast te stellen.

3.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdA over wachtlijsten Veilig Thuis
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de
PvdA over de wachtlijsten bij Veilig Thuis vast te stellen.

4.

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2019/VGR-II
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2019 vast te stellen;

II.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

5.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Nadere regels collectief vervoer gemeente Groningen (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

voornemens te zijn de Nadere regels collectief vervoer gemeente
Groningen 2020 vast te stellen;

2.

dit voorgenomen besluit aan de raad voor te leggen om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken;

3.

de brief aan de raad met het verzoek om wensen en bedenkingen in te
dienen over de Nadere regels collectief vervoer gemeente Groningen 2020
vast te stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO D66 over slavernijverleden van Groningeneen zichtbare geschiedenis
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van D66 over
Slavernijverleden van Groningen – een zichtbare geschiedenis gewijzigd vast te
stellen.

7.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PVV over handhaving van de wet op het
verbod van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO PVV over
handhaving van de wet op het verbod van gezichtsbedekkende kleding in het
openbaar vervoer vast te stellen.

8.

Compensatie chronisch zieken en beperkten (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

tot het voornemen om de meerkostenregeling van de oude gemeente
Groningen open te stellen voor alle inwoners van de gemeente Groningen;

2.

de raad in de gelegenheid te stellen over dit voorgenomen besluit zijn
wensen en bedenkingen kenbaar te maken;

3.

de brief aan de raad over de compensatie chronisch zieken en beperkten
vast te stellen.

9.

Programmakader Nationaal Programma Groningen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Programmakader Nationaal Programma
Groningen vast te stellen;

2.
10.

het raadsvoorstel vast te stellen.

De Mikkelhorst
Het college besluit de brief aan de raad over de Mikkelhorst vast te stellen onder
mandaat aan wethouder Broeksma.
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